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DRETA DE L’EIXAMPLE pàg 12

El barri viu des d’avui i fins
diumenge la Festa Major
del retorn a la normalitat

SANT ANTONI pàg 10
La Bodega d’en Rafel manté
l’esperit de sempre gràcies 
a Marc Masero, el nou cap



| 2

líniaeixample.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 51725 de maig del 2022



3 | 

líniaeixample.cat25 de maig del 2022A fons

Quan una de les integrants de l’As-
sociació de Veïns de la Dreta de
l’Eixample i directora de cinema,
Sònia Abella, va veure fa uns
anys el gran esforç que es feia des
de l’entitat veïnal perquè el Taller
Masriera es convertís en un equi-
pament per al barri, va decidir que
havia de retratar la seva lluita en
un documental: El Silenci del
Temple. “Em vaig adonar que hi
havia un argument i un desig
que servien per explicar la histò-
ria de l’edifici”, afirma Abella just
un dia abans que es faci la prees-
trena del documental al palau
Macaya a les 7 de la tarda.
La importància d’aquest film

recau en les històries que mostra.

Per una part, hi ha els orígens del
Taller Masriera, d’estil neoclàssic
i construït a finals del segle XIX
per la nissaga Masriera. Abella
destaca que va començar sent

un espai on es venien peces de
museu cares, només assumibles
per les butxaques de les famílies
burgeses. Amb la tercera genera-
ció de la nissaga Masriera, però,
encapçalada per Lluís Masriera, la
situació va canviar força. En els
anys trenta, Masriera va allunyar
el taller de l’elitisme d’abans
transformant-lo en un lloc dedi-

cat a les arts escèniques: el Teatre
Studium. Va tancar les portes
durant els anys cinquanta, però,
afortunadament, aquell no va ser
el final de l’edifici. Temps després,
quan feia uns anys que estava tan-
cat, va sorgir l’altra gran història
d’aquest documental: la lluita ve-
ïnal. El seu objectiu va ser, des dels
seus inicis el 2016, que els veïns
se’l poguessin fer seu. Tal com in-
dica Abella, “la idea era recuperar
un lloc amb valor patrimonial i
amb la important sala de Teatre
Studium, i això és el que princi-
palment movia els veïns”. 
En aquells moments, proba-

blement el veïnat no s’imaginava
que amb el seu esforç estava sem-
brant unes llavors molt més im-
portants del que creia. “Estaven
forjant una identitat de barri amb
projecció de ciutat”, afirma Abe-
lla, i alhora recorda que els veïns

no són els únics que van partici-
par en el documental. Diverses
persones del món del teatre, com
ara Sergi Belbel, van posar-se da-
vant de la càmera parlant de quin
podia ser el futur del taller. 
Un altre punt de vista im-

prescindible en la història de l’es-
pai és el del president de l’Asso-
ciació de la Dreta de l’Eixample,
Jaume Artigues. Recorda que

després de guanyar la lluita el ju-
liol del 2020 que va suposar que
l’Ajuntament comprés l’edifici,
va arribar el moment de decidir

en quin equipament es converti-
ria. La proposta guanyadora de
l’enquesta feta per l’entitat veïnal,
recalca, va ser un espai d’arts es-
cèniques i de trobada per a veïns.
De moment, però, el veïnat i l’A-
juntament no han arribat a cap
acord. Els últims avenços respecte
a aquestes negociacions són que
dilluns l’associació de veïns es va
reunir amb el Districte i van acor-
dar preservar el Teatre Studium
–abans només volia fer-ho l’en-
titat, que hi hagi espais de troba-
da veïnal a l’equipament i que es
faci un procés participatiu –sen-
se data establerta– per decidir
quins seran els seus usos finals.
Tot i que des de l’entitat ve-

ïnal no saben quin acabarà sent
el destí del taller, tenen clar que
seguiran defensant la proposta
de convertir-lo en un centre
d’arts escèniques.

La lluita veïnal va aconseguir que l’Ajuntament comprés el Taller Masriera ara aviat farà dos anys. Foto: ACN

Alba Losada
DRETA DE L’EIXAMPLE

La història d’una lluita veïnal
» El documental ‘El Silenci del Temple’ retrata com es va aconseguir que el Taller Masriera s’obrís al barri
» El veïnat vol que es converteixi en un espai d’arts escèniques i que es conservi la sala de teatre

El documental es
preestrena demà, 26 
de maig,  a les 7 de la
tarda al palau Macaya

‘El Silenci del Temple’
retrata com el veïnat 
va lluitar perquè el
taller s’obrís al barri
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La lupa

Aquest mes l’article ha lliscat de primers a
mitjans de maig, i cus dues fites del calen-
dari que contenen manifestacions públiques
majoritàries: les del dia internacional de la

classe treballadora, l’1 de maig, i la del 15 de maig con-
tra els Jocs Olímpics d’hivern al Pirineu. Poden sem-
blar allunyades, però en realitat parlen del mateix.
L’enfilall suma, a més, dos esdeveniments artístics
de pes: un de coincident per dates, l’altre que forma
part de la pròpia mobilització al Pirineu. Són dues
manifestacions artístiques que fan olor de terra, que
porten l’accent de la cura de la vida, de la pagesia,
de la sostenibilitat alimentària… I que tenen la for-
ça i la sensibilitat de dones joves creadores del nos-
tre país. Totes dues fan evident que la cultura és vi-
tal per a la transformació social.
Les vigílies del primer de maig s’estrenava Alcar-

ràs, la premiada pel·lícula de Carla Simón, i ressalto
la coincidència perquè el sector primari, la pagesia, mal-
grat no ser sovint ni tan sols assalariada, és majorità-
riament classe treballadora, i perquè el que denuncia
i reivindica aquesta obra mestra de l’hiperrealisme ci-
nematogràfic és model productiu, territorial, model de
país. I precisament de pagesia, model productiu, ter-
ritorial i model de país va també la cançó La Terra per
sembrar. Per un Pirineu viu, obra d’Alidé Sans i in-
terpretada coralment per músics i cantants d’arreu del
país. Una lletra i una melodia de gran força i bellesa
que s’han convertit en símbol de la mobilització piri-
nenca per aturar els Jocs Olímpics d’hivern.
Les reivindicacions del primer de maig d’aquest

2022 es van centrar en la recuperació de drets bà-
sics, amenaçats greument per la precarització crei-
xent, la pèrdua de poder adquisitiu, la pèrdua i pri-
vatització de serveis públics i les dificultats per pro-
veir-se d’elements bàsics per a la subsistència segura,
com són l’habitatge, els subministraments, l’ali-

mentació i la salut. Les reivindicacions del 15 de maig
a Puigcerdà parteixen essencialment del mateix, però
amb l’afegit del prisma territorial, per ser una zona
amb les necessitats invisibilitzades; una zona per-
cebuda com el proveïdor d’oci per a la metròpoli i no
pas com un territori amb gent que en té cura i que
hi vol viure. És la defensa del sector primari i d’un
Pirineu viu on la gent hi pugui viure amb vides vi-
vibles que s’hi puguin sostenir. És a dir, acabar amb
el despoblament, amb el treball precari, amb el mo-
nocultiu turístic, resoldre l’accés a l’habitatge, di-
versificar l’economia, millorar els transports i els ser-
veis públics… I tot això exigeix l’aturada de la bogeria
dels Jocs d’hivern i la posada en marxa d’un pla es-
tratègic que abordi les autèntiques necessitats de la
gent i l’ecosistema del territori.

Perquè aquests Jocs són un pur atemptat climàtic,
econòmic, social i polític que hipotecarà, si no es fre-
na, el present i el futur de les veïnes i els veïns piri-
nencs, que pagaran, com denuncien les pancartes,
amb 30 anys de misèria els 30 dies de festa, de ca-
pritxet de les elits. Els Jocs Olímpics d’hivern són un
macroesdeveniment fet a mida dels lobbies del tot-
xo i del turisme, pel qual frisen totes les oligarquies
del règim –principalment les espanyoles, però les ca-
talanes també– i amb el qual el Govern de la Gene-
ralitat, i especialment ERC, sotmet la població a un
xantatge indigne de qui es presenta com a partit d’es-
querres, independentista i ecologista.

La manifestació de diumenge a Puigcerdà va ser
una sacsejada que hauria de fer reaccionar el Go-
vern català i precipitar la retirada definitiva d’aquest
projecte. Els problemes que afronta la humanitat
el segle XXI no es resolen amb les fórmules anti-
gues que ens han portat al fracàs on som. Ho deia
ben clar la filòsofa i activista Judith Butler, que va
rebre el 33è Premi Internacional Catalunya i que és
una de les veus més nítides contra el capitalisme re-
armat que atempta contra les nostres vides i con-
tra la capacitat de fer-les vivibles. Si el Govern li lliu-
ra el prestigiós premi, el mínim que hauria de fer
és escoltar-la i fer-li cas, no pas fer absolutament
el contrari.
Aquest maig és també el mes que es consolida el

final de les restriccions covid, la recuperació de la vida
comunitària i la sensació de retorn a l’anhelada nor-
malitat postpandèmica. Precisament, Butler alerta
dels greus perills d’allò què la filòsofa Marina Gar-
cés anomena el moment contrarevolucionari: la re-
acció del poder contra el canvi que es produïa. La co-
vid, després de trastocar-ho tot, havia obert una opor-
tunitat per retornar el sentit comú a la forma humana
d’organitzar-nos. Semblava que després de la dra-
màtica experiència hi hauria grans canvis fruit de les
lliçons i aprenentatges, que han deixat en evidència
el neoliberalisme i que han donat la raó als postu-
lats més anticapitalistes i ecofeministes sobre les prio-
ritats humanes, les cures, els models de producció
i el concepte de seguretat humana. L’esperança que
les lliçons de la covid servissin per provocar un gran
canvi en la forma d’organització de les nostres so-
cietats ha posat els poders de sempre en alerta en veu-
re amenaçats els seus privilegis.
Així que només ens queda una opció: més

consciència, més organització i més lluita, sense cap
rendició.

Els problemes no es resolen amb
les fórmules antigues que ens 

han portat al fracàs on som

NLes millors
perles

L’autora del llibre Com assassinar el teu maritha hagut d’anar
a judici per assassinar el seu marit (presumptament). Els

fiscals creuen que el va matar per cobrar diverses pòlisses
d’assegurança de vida. Qui ho havia de dir...

Que algú condueixi a 189 km/h en una via on la
velocitat màxima és de 80 km/h és molt greu. Que ho

faci un menor d’edat amb el cotxe d’un familiar és... un
escàndol. És el que ha fet un noi de 17 anys a Mallorca.

El pilot de Fórmula 1 Sebastian Vettel va haver de perseguir
uns lladres en patinet per Barcelona fa uns dies, després

que li robessin la motxilla en ple passeig de Gràcia. No els va
atrapar. Sembla que fora dels circuits no és tan ràpid...

Auna certa edat, els pares poden ser molt pesats
demanant als seus fills que els “donin un net”, però un

matrimoni de l’Índia ha anat massa lluny: ha denunciat el
seu fill per no voler ser pare i li demanen 650.000 dòlars.

LA FOTOTV3

per Dolors Sabater (CUP-Guanyem)

Terra i treball



5 | 

líniaeixample.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 25 de maig del 2022



| 6

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.comlíniaeixample.cat 25 de maig del 2022

Convoquen un debat sobre la 
reurbanització de la ronda Sant Antoni1

2 Juan Hereza fuig de les excuses

Suspès el debat sobre la reforma 
de la ronda Sant Antoni

Sexescape: resoldre l’enigma 
de la sexualitat

La llibreria La Llama crea 
un festival de comèdia

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.

A les xarxes

@FCBfemeni: El nostre esforç ens tornarà
a portar aquí, el vostre suport ens tornarà
a fer campiones. Per vosaltres, per nosaltres
i pel futbol femení, tornarem a lluitar-ho.

@jordisalvia: La revisió dels indults és pur
xantatge polític, un "porteu-vos bé o...".
Que l’Estat actua així és sabut per tothom.
La qüestió és què pensem fer nosaltres.

#ElsIndultsARevisió

@martarovira: La decisió del TJUE arriba
tard, però és justa i coherent. La repressió
política no s’ha acabat, per això no pot
afectar la immunitat guanyada a les urnes.

#RecuperarLaImmunitat #HiTornaran

La clau

Darrerament hem pogut
revisar les dades de les
ocupacions il·legals a tota

Espanya i, sorprenentment,
pràcticament la meitat tenen
lloc a la nostra comunitat autò-
noma, i més concretament a
Barcelona i l’àrea metropolitana.
I és que, per un costat, la le-

gislació del Parlament de Cata-
lunya sembla donar preferència
a qui ocupa il·legalment un ha-
bitatge respecte de les persones
que estan a la llista d’espera. Un
fet que evidentment no afavoreix
ni dona estabilitat al mercat de
lloguer, que cada vegada es re-
dueix més per la por que tenen
els petits propietaris.
Per altra banda, Ada Colau

ha provocat, en aquests darrers
anys, un efecte crida: a Barce-
lona tot s’hi val. Hem de recor-
dar la imputació de l’alcaldessa,
malgrat que mediàticament
sembla que la notícia no és de
l’interès dels telediaris (proba-

blement si fos d’un altre par-
tit, el tracte no seria el mateix).
Així que ens trobem en

una situació prou delicada.
D’una banda, qui vol accedir
a un lloguer assequible ho té
molt difícil per aconseguir-ho,
perquè les administracions
no han fet els deures i no es-
tan promovent directament la
construcció de noves promo-
cions. I de l’altra, les màfies
organitzades que ocupen
qualsevol habitatge i en venen
la clau actuen amb total im-
punitat.
Alguns estem convençuts

que es pot fer molt més al res-
pecte. En primer lloc, per-
metre que el propietari recu-
peri l’habitatge ocupat en me-

nys de 24 hores. Cal, també,
una reforma del codi penal i
canviar les condicions a l’ho-
ra d’empadronar qui acce-
deix a l’habitatge per la via
il·legal i conflictiva. En l’àm-
bit municipal, també cal po-
sar-hi més mitjans i crear ofi-
cines antiocupació que per-
metin ajudar els propietaris i
les comunitats de veïns que
pateixen els que, a més d’o-
cupar, trenquen la convivèn-
cia molestant el veïnat.
Però per això fan falta go-

verns seriosos que treballin
per solucionar els problemes
reals. Tot el contrari que fa Co-
lau amb els seus socis del PSC
a l’entorn metropolità i ERC i
Junts al Parlament.
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per Manuel Reyes (PP Barcelona)

L’ocupació il·legal i conflictiva

Els semàfors

La Comissió d’Urbanisme ha
aprovat enderrocar dos murs de
la Model perquè l’Esquerra de
l’Eixample guanyi dues places
noves. Una bona notícia que és
un dels pocs avenços que s’han

fet després del tancament 
del centre fa cinc anys.

pàgina 8Ajuntament

L’Associació del Passeig de
Gràcia va presentar la setmana

passada la celebració del
bicentenari de l’avinguda. 

La idea és fer diverses activitats
fins al 2024, com, per exemple,
acollir un dels concerts de 
les festes de la Mercè.

pàgina 12Passeig de Gràcia

La companyia de teatre Parking
Shakespeare s’està preparant
per tornar a oferir aquest estiu
teatre gratuït i de qualitat al parc

de l’Estació del Nord. L’obra
d’aquesta esperada edició
també serà del dramaturg

anglès: ‘Nit de Reis’.
pàgina 16Parking Shakespeare
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Últims dies d’una Festa de la
Primavera plena d’activitats

TRADICIÓ4Amb la primavera
se sent un optimisme i unes ganes
de fer plans a l’exterior diferent a
la resta d’estacions de l’any, i
això és una de les coses que de-
tonen cada any l’organització de
la Festa de la Primavera de l’Es-
querra de l’Eixample.  
Enguany gairebé una tren-

tena d’entitats culturals del bar-
ri han preparat diverses activi-
tats que estan omplint els car-
rers de festa i donant la ben-
vinguda a la primavera. Des del
passat 19 de maig –quan va co-
mençar aquest esdeveniment–

se n’han celebrat moltes i enca-
ra en queden unes quantes més
fins al 29 de maig, últim dia d’a-
questes festes. 
Algunes d’elles són una ruta

ciclista pels patis del barri, la ce-
lebració del tercer aniversari de
l’Hort de la Lola, un dinar de bo-
cates i un bingo musical als jar-
dins de Montserrat i els castells de
la colla castellera dels Esquerdats,
entre altres. Totes elles són força
diferents, però és evident que
comparteixen un mateix tret: vo-
len retornar a aquest punt del dis-
tricte el gaudi col·lectiu al carrer.

URBANISME4Ha trigat molt a
ser una realitat, però per fi ha pas-
sat. La Comissió d’Urbanisme va
aprovar fa pocs dies per unani-
mitat una proposició d’ERC que
demana enderrocar dos murs de
la Model –els dels carrers Pro-
vença i Rosselló– perquè el bar-
ri guanyi dues places noves. Tot
i que encara no se sap quan es fa-
ran aquests enderrocs, des de
l’Associació de Veïns de l’Es-
querra de l’Eixample els veuen
amb bons ulls, ja que permetrà al
veïnat aprofitar espais que ara no
es fan servir. “Feia uns tres anys
que ho demanàvem, així que es-
tem molt contents que finalment
ens hagin fet cas”, celebra el vo-
cal d’Urbanisme de  l’entitat ve-
ïnal, Xavier Riu.
El text d’ERC també dema-

nava que, mentre la transforma-
ció definitiva de l’antiga presó no
es tira endavant, s’hauria de pen-
sar quins usos provisionals se li
pot donar a part dels pocs que té
–dues escoles, esdeveniments
puntuals o activitats d’entitats
del barri–. En aquest sentit, Riu

creu que hi hauria d’haver espai
per a més entitats o perquè els ve-
ïns puguin fer servir, per exemple,
la sala d’actes de la Model. “Amb
una actitud més propositiva dels
veïns i més oberta dels qui la ges-
tionen, el veïnat podria anar-se
fent seu l’espai”, recalca Riu. “No
pot ser que tinguem dues illes de
l’Eixample tancades”, afegeix. 

Més enllà del que es pot fer
provisionalment en el recinte, la
regidora d’ERC Eva Baró va cri-
ticar a la mateixa comissió la
lentitud per transformar la zona
des que la presó va tancar les por-
tes fa cinc anys. “Ni tan sols hi ha
els projectes executius encarre-
gats”, va recordar i alhora va acu-
sar l’Ajuntament de “desinterès”.

La presó va tancar les portes fa cinc anys. Foto: Júlia Pérez/ACN

El veïnat aplaudeix l’esperat
enderroc de murs de la Model

S’han organitzat activitats molt variades. Foto: Ajuntament

Institut Margall | Declaren persona non grata Cambray
El claustre de l’Institut Poeta Margall ha declarat persona non grata el conseller

d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray  “per la seva actitud intransigent, contrària a la
millora de les condicions laborals del professorat i de la qualitat de l’educació pública”. 
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Les fires de comerç es fan amb
els carrers de Sant Antoni

ACTIVITATS4Els esdeveniments
al carrer tornen a marcar l’a-
genda del barri. La unió de co-
merciants SOM Sant Antoni està
preparant per als dies 28 i 29 de
maig la primera edició de la seva
fira de comerç i cultura. Es diu
SOM Sant Antoni Festival, l’es-
cenari on se celebrarà és l’avin-
guda Mistral i el seu objectiu és
donar visibilitat als comerços
de Sant Antoni d’una manera fes-
tiva. A banda de les parades co-
mercials i culturals, també se’n
podran trobar d’altres, com ara
de cerveses artesanes. 

Una altra fira que ja s’ha ce-
lebrat, però que és important
recordar és la Firantoni, la mos-
tra de comerç i serveis de Sant
Antoni organitzada per Sant An-
toni Comerç. El passat 21 de
maig va omplir el carrer Tamarit
de parades de botigues, del Mer-
cat d’Alimentació, dels Encants i
del Dominical del Llibre. Per
animar l’ambient, a més, també
es van fer tallers, un concurs de
ball i altres activitats. La més
atípica de totes va ser els casa-
ments ràpids, estil Las Vegas, que
es van fer en una capella. 

Quan en Rafel Jordana, propie-
tari de la Bodega d’en Rafel, va
anunciar el passat octubre que es
jubilava amb 64 anys, era inevi-
table no sentir que una part im-
portant de l’ànima del barri es
perdria. Finalment, però, la pèr-
dua no ha estat tan grossa com es
pensava. Marc Masero, el res-
taurador de 42 anys que es va po-
sar al capdavant de la bodega fa
quatre mesos, ho ha mantingut
gairebé tot igual: la carta, els pro-
veïdors, la decoració i la seva es-
sència. “En Rafel tenia por que la
pròxima persona que vingués
ho tirés tot a terra. Jo li vaig pro-
metre que no tocaria res”, diu
Masero mentre assenyala les
mítiques fotos on apareixen per-
sones bevent d’un porró que,
afegeix, tenen 20 anys.
Una altra cosa important que

tampoc ha canviat és com des de
la bodega es cuida els veïns. Ma-

sero té clar que ells són el motor
de l’establiment: “Els guiris ve-
nen, però dos dies. La gent d’aquí
hi és cada dia, i aquesta és una de
les raons per les quals mai per-
meto que grups de turistes re-
servin totes les taules”. 
En aquest sentit, tenir cura

del client també es tradueix en
oferir els mateixos preus asse-
quibles que oferia en Rafel. “No
es poden estar apujant els pre-
us si cada cop la gent paga més
de llum o gas mentre la seva nò-

mina és la mateixa o més baixa”,
recorda al parlar d’un tracte
amb els clients que dona resul-
tats fàcilment visibles. 
Un exemple són en Germán

i en Josep, que li fan bromes a la
mínima oportunitat que tenen.
Tal com expliquen, ja fa més de
30 anys que van a la bodega re-
gularment i, per a ells, no hi ha
millor regal que continuar sen-
tint-se com a casa.”Ha canviat el
propietari, però tot continua
sent igual que abans”, celebren.

Marc Masero, el restaurador que porta ara la bodega. Foto: Línia Eixample

Marc Masero: “Li vaig prometre
a en Rafel que no tocaria res”

Els casaments ràpids fets durant el Firantoni. Foto: Sant Antoni Comerç

Alba Losada
SANT ANTONI

Obres | El Sant Pau es trasllada temporalment
El Gimnàs Social Sant Pau haurà de traslladar-se a uns baixos de darrere
del Mercat de la Boqueria mentre duren les obres vinculades al seu acord
de compra –aproximadament tres anys–, tal com va informar beteve. 

Jornada festiva per a una
ronda Sant Antoni pacificada
URBANISME4Fem Sant Anto-
ni, juntament amb la Xarxa Ve-
ïnal del Raval, ha organitzat
per aquest diumenge una jor-
nada festiva per reivindicar que
el futur disseny de la ronda de
Sant Antoni aposti per la paci-
ficació de tota l’avinguda. 
L’acte tindrà lloc a la matei-

xa ronda, entre Comte d’Urgell
i Villaroel, i es posarà en mar-
xa a partir de les 12 del migdia.
Hi haurà actuacions musicals
fins a dos quarts de tres, quan
serà el torn de la paella popular.
Per últim, a les sis de la tarda es
farà el Kalabazi, un espectacle
de clown i bicicleta acrobàtica

que organitzarà l’associació
Camí Amic.
Aquesta jornada reivindi-

cativa arriba en un moment on
el debat sobre la reforma de la
ronda Sant Antoni és més viu
que mai. De fet, hi ha negocia-
cions en marxa per aconseguir
un acord final que permeti el
consens entre els partidaris del
projecte del 2018, que inclou la
presència de carrils per al trans-
port públic, i els defensors de la
pacificació. 
Des de la plataforma  Fem

Sant Antoni recorden que la
pacificació té el suport d’una
quarantena d’entitats.

URBANISME4El debat que
s’havia de celebrar avui sobre la
reforma de la ronda de Sant An-
toni, que havia organitzat la
plataforma veïnal d’afectats per
la Llosa de Sant Antoni, ha es-
tat finalment suspès. La decisió
la va prendre ahir la mateixa
plataforma amb la voluntat de
no perjudicar les negociacions
que estan en marxa amb l’A-
juntament i amb les entitats
que defensen la pacificació to-
tal, com per exemple Fem Sant
Antoni, per aconseguir tancar el
disseny definitiu de la refor-
ma. A banda, des de Barcelona
En Comú havien descartat as-
sistir al debat, cosa que també
ha influït en la decisió.

“Nosaltres el que volem és
aconseguir un consens i és ver-
gonyós que els dos partits que
governen l’Ajuntament no hagin

estat capaços d’asseure’s i acon-
seguir aquest consens”, afirma a
Línia Eixample Toni Olivella,
portaveu d’Afectats per la Llosa
de Sant Antoni. Olivella afegeix
que és necessari que tots els ac-
tors implicats arribin a un acord
i per això deixa clar que des de la
plataforma estan disposats a fer
concessions respecte de la seva
defensa del projecte del 2018.
“Cal que es comenci a veure el
projecte definitiu i que ens po-

dem il·lusionar amb el carrer, ja
que s’ha degradat molt i la gent
està molt cremada”, afegeix Oli-
vella.  Tot i mostrar-se optimis-
ta i estar convençut que hi hau-
rà “un bon acord”, deixa clar que
si veuen que “la negociació des-
carrila” tornaran a protestar.
Per últim, des de la platafor-

ma també creuen que la part ve-
ïnal que defensa la pacificació to-
tal faci alguna cessió per tal que
l’acord sigui possible.

La reforma de l’avinguda acumula anys de retard. Foto: Línia Eixample

Suspès el debat sobre l’esperada 
reforma de la ronda Sant Antoni

Acte del 9 de maig per demanar la pacificació. Foto: Fem Sant Antoni

Afectats per la Llosa de
Sant Antoni veu més a
prop l’acord pel disseny
final del projec te
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El passeig de Gràcia celebrarà
fins al 2024 els seus 200 anys

TRADICIÓ4L’Associació del
Passeig de Gràcia va presentar
fa pocs dies la celebració del bi-
centenari de l’avinguda, que
està previst que s’allargui fins al
2024 i que tindrà un programa
molt ambiciós. 
Durant l’acte de presentació

es va avançar que un dels prin-
cipals objectius és que algun
dels concerts de la Mercè es fa-
cin al passeig. Però no només
això, sinó que també es vol acon-
seguir alguna actuació del Pri-
mavera Sound i del Festival Jar-
dins de Pedralbes de l’any que ve. 

El president de l’Associació
del Passeig de Gràcia, Lluís Sans,
va destacar en la presentació
que es tracta d’un “projecte il·lu-
sionant” i es va mostrar confiat
que els tres anys de celebració
“serveixin per recuperar el pols
al centre de la ciutat, una vega-
da superada la pandèmia”. 
Per la seva banda, el primer ti-

nent d’alcaldia de la ciutat, Jau-
me Collboni, va destacar que el
passeig de Gràcia “és un dels
símbols de Barcelona per la seva
qualitat, innovació i diversitat, i
serà reconegut com es mereix”.

Un moment de l’acte de presentació de l’aniversari. Foto: Ajuntament

Urbanisme | Comencen les obres a Pelai
Les obres per ampliar la vorera del carrer Pelai a la confluència amb el
carrer Balmes van començar el dilluns. També es farà un nou pas de
vianants que millorarà el recorregut que es fa actualment caminant. 

TRADICIÓ4Els darrers dos anys
la Festa Major no ha estat com
les festes de sempre, però en-
guany no tornarà a passar.
Aquesta vegada tornarà a estar
plena de vida, la qual cosa es po-
drà sentir en els carrers del bar-
ri des d’avui i fins al 29 de maig.
També en l’esperat pregó, que
anirà a càrrec del periodista An-
toni Bassas i es farà divendres en
un escenari instal·lat a la cruïlla
del carrer Girona amb Aragó. 
La part més important de les

festes, però, és que es faran fins
a unes 100 activitats molt di-
verses i per a tots els públics i
edats, com ara concerts, expo-
sicions, tallers, obres de teatre,
monòlegs i exposicions, entre al-
tres activitats. Una de les nove-
tats d’enguany serà l’exposició
dels Gegants Modernistes de
La Pedrera, organitzada per
l’Associació d’Amics i Amigues
dels Gegants de La Pedrera. La
idea és que a partir del divendres
27 es puguin visitar en el tram
del carrer Girona que es troba
entre l’avinguda Diagonal i el

carrer Mallorca. Dues altres no-
vetats a destacar són l’escenifi-
cació d’un duel amb pistola a
càrrec del grup d’ambientació
històrica Llum i Color del 900 i
la mostra del mític Ford A que
els Bombers de Barcelona feien
servir en el 1929.
Això no és tot. Durant els dies

27, 28 i 29, a més, se celebrarà

la Fira Modernista, on hi haurà
diferents parades amb artesania,
productes de proximitat o res-
tauració. Un tret destacable de la
fira d’enguany és que està dedi-
cada a un reconegut pintor bar-
celoní del modernisme: Her-
men Anglada, a qui es vol com-
memorar pel 150è aniversari
del seu naixement. 

Les festes duraran fins al 29 de maig. Foto: Ajuntament

Torna la normalitat: arranca 
la Festa Major de sempre
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L’edifici de la parròquia de l’Es-
perit Sant, situada al número 401
de la travessera de Gràcia, podria
tenir els dies comptats. Tal com
va anunciar al febrer el cardenal
Juan José Omella en una missa
a la mateixa parròquia, s’està es-
tudiant “fer orbes” perquè es
construeixi una facultat de la
Fundació Blanquerna en part
del terreny on ara hi ha l’esglé-
sia. Això, va reconèixer, suposa-
ria que aquesta passés a ser
“més petita”.
Des de l’Arquebisbat de Bar-

celona confirmen aquesta pos-
sibilitat. Tal com afirmen, “s’es-
tà treballant en aquesta línia”.
Però, insisteixen, no hi ha cap
acord “tancat”. Tal com recal-
quen, encara queda camí per re-
córrer: “Estem amb diàleg amb
totes les parts: la Fundació

Blanquera i la feligresia de la
zona”. Parlant dels feligresos,
però, alguns d’ells tenen una
opinió força diferent. La cessió
de l’espai, asseguren, “es va sig-
nar el passat mes desembre”. I
pel que fa a la tercera part d’a-
quest possible acord, la Funda-
ció Blanquerna, és l’única que
no aporta cap informació. No
pot, afirma, dir res al respecte. 

MENYS METRES
El pitjor de tot és que la cessió de
l’espai implicaria, assenyalen els

feligresos, que s’enderroqui tota
l’església i es construeixi “un
temple de culte” bastant més pe-
tit. “Si s’enderroca, els feligresos

no sabran on anar a missa i el
temple de culte no serà prou
gran per acollir els assistents a les
celebracions”, diuen sobre una re-
alitat que també reconeixen des
de l’Arquebisbat, tot i que d’una
manera més suau. En cas que la
transformació de l’espai es tiri en-
davant, la parròquia, reconei-

xen, “perdria uns metres”. Tot i
això, amb aquestes converses els
hi agradaria trobar una sortida
“satisfactòria per a tothom”. 

LA HISTÒRIA
Aquest espai de culte es va co-
mençar a construir en el 1934 i,
el 1936, va viure un episodi negre

quan es va cremar la capella del
Santíssim. Això va fer que es
traslladés durant uns anys, men-
tre es restaurava la capella, a
uns baixos del carrer Marina. El
nou temple no va ser inaugurat
fins al 1967. Per la seva banda, des
de l’Ajuntament assenyalen que
aquest edifici no està catalogat.

Segons l’Ajuntament, l’edifici no està catalogat. Foto: Facebook (Parròquia de l’Esperit Sant de Barcelona)

Alba Losada
SAGRADA FAMÍLIA

El futur incert de l’Esperit Sant
» Una part del terreny on hi ha aquesta parròquia que toca al barri pot acabar sent una nova facultat
» Els feligresos denuncien que amb aquest canvi el temple “no serà prou gran” per fer celebracions

Arquitectura |Més obres a la Sagrada Família
Fa dos dies van començar les obres necessàries per construir els soterranis
del claustre i la capella de l’Assumpta. Aquesta capella especial, dedicada a
la Mare de Déu, estarà situada al centre del claustre del costat muntanya.

Des de l’Arquebisbat de
Barcelona asseguren
que encara no hi ha 
cap acord tancat
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Alerten que hi ha més brossa
als voltants de contenidors

NETEJA4Caminar ara per al-
guns punts del barri i la ciutat es
tradueix amb veure més brossa
als voltants d’alguns contenidors.
Així ho alerten des de l’Associació
de Veïns del Fort Pienc, que cre-
uen que, en el cas del Fort Pienc,
pot ser conseqüència que els ca-
mions de recollida passin amb
“menys freqüència” que abans. 
De fet, afegeixen, aquest aug-

ment de la brutícia es nota des que
va començar a finals de gener a
operar la nova contracta de nete-
ja. “Abans de Nadal es va fer al bar-
ri una prova pilot per veure com

funcionaven els contenidors nous
col·locats amb forma d’illa –de re-
ciclatge, residus i orgànica en el
mateix lloc– i va funcionar”, re-
calquen. “Ja hem demanat al Dis-
tricte que els camions passin més
sovint”, afegeixen. 
Una altra possible causa que

detecten des de l’entitat veïnal és
que potser hi ha persones que s’a-
nimen a reciclar més que abans
perquè amb les illes “ho tenen tot
junt”. “Per exemple, es veuen vi-
dres i papers al voltant dels seus
respectius contenidors”, insis-
teixen des de l’entitat. 

CULTURA4Des que la compa-
nyia Parking Shakespeare va néi-
xer el 2009 ha estat oferint obres
de William Shakespeare en parcs
públics, tal com una idea anglo-
saxona defensa que s’han de re-
presentar les obres del dramaturg
anglès. Un dels espais on ha
compartit gratis obres seves, i
també d’altres autors, són les
grades amb forma d’espiral del
parc de l’Estació del Nord. 
La notícia que més interessa

ara sobre Parking Shakespeare i
el parc és que els seus membres
van fer fa pocs dies, a la Fabra i
Coats: Centre d’Art i Fàbrica de
Creació, la primera trobada per
preparar l’obra que oferiran el
pròxim juliol en aquest punt del
Fort Pienc. En la mateixa troba-
da, també van fer la primera lec-
tura de la versió de la Nit de Reis
–Shakespeare–, de la drama-
túrgia i directora de teatre Mar-
ta Aran, que interpretaran. 
Com ja va passar en el mateix

parc durant l’estiu passat amb les
obres Romeu i Julieta i Un som-
ni d’una nit d’estiu, als integrants

de la companyia no els hi farà fal-
ta en aquesta pròxima tempora-
da preparar una gran esceno-
grafia ni tenir equips de so cars o
llum per oferir una bona actua-
ció. Només un text, actors i la ca-
pacitat de connectar amb el pú-
blic, a vegades poc acostumat a
gaudir del teatre a l’aire lliure i
sense pagar ni un cèntim. 

En el cas del parc de l’Esta-
ció del Nord, és important des-
tacar que és escenari de les ob-
res de la companyia des de fa 13
anys. O la qual cosa és el mateix,
des que va néixer per fer que el
teatre no estigui subordinat al
valor de les butxaques ni de les
grans sales de teatre, sinó que si-
gui per a tothom. 

L’atípica companyia va sorgir el 2009. Foto: Parking Shakespeare

El teatre es prepara per tornar
al parc de l’Estació del Nord

Els veïns noten el canvi des de finals de gener. Foto: twitter (@toni_florido)

Moda | Intercanvi de roba a Transformadors
El Casal Transformadors acollirà demà, 26 de maig, l’últim dia de la
campanya ‘Renova la teva Roba’, que consisteix a fer una trobada de
persones que volen intercanviar roba en bon estat que no fan servir. 
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Futbol sala | El CFS Eixample rep el líder, el Bisontes Castellón FS
El conjunt de Tati Torres rebrà dissabte el líder, el Bisontes Castellón FS, en partit corresponent a
la 30a i última jornada de la fase regular del grup 2 de Segona Divisió. El CFS Eixample va perdre

a la primera volta per 1-0 i hi arribarà després de golejar 0-8 el FS Sabadell el passat dia 21.

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

EM El Olivar
CB Valls
CB Es Castell
CB Roser
FC Martinenc B.
SESE
UE Barberà

PG

14
12
11
10
10
9
7

PC

1632
1455
1641
1495
1577
1562
1702

PF

1666
1553
1636
1515
1611
1540
1542

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Equip

CFS Castellón
CFS Eixample
CN Caldes
AE Les Corts-UBAE
InterSala Zaragoza
FSF César Augusta
CD La Concòrdia

PTS

73
66
66
60
54
54
48

GC

41
41
38
63
51
68
64

GF

111
116
85
104
79
111
88

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

PTS

72
67
54
53
51
46
43

GC

28
32
43
49
57
46
35

GF

95
92
64
94
77
52
46

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

Equip

Sant Genís-Penitents
Penya Anguera
Young T. Badalona
CE Apa Poble Sec
AD Arrabal Calaf
FC l’Esquerra
Fundació P. CE Júpiter

"Segurament, després de la final
de la fase d'ascens a Lliga Feme-
nina, vaig parlar amb l'equip,
però no et sabria concretar cap de
les paraules que vaig fer servir.
Només recordo estar molt trista",
confessa Marta Montoliu (Bar-
celona, 1994), que el passat 1 de
maig es va acomiadar com a ju-
gadora professional perdent con-
tra l'amfitrió, el CB Jairis, al Pa-
bellón Fausto Vicent, a Alcanta-
rilla (Murcia). "Dir adeu sense que
el CD Zamarat tornés on es me-
reix i potser amb menys prota-
gonisme de l'esperat quan vaig re-
novar va ser dur", amplia la ja ex-
capitana del conjunt zamorà men-
tre observa la pista on va comen-
çar a jugar, a tercer de Primària.
Som al Col·legi Sant Miquel. 
"Abans aquestes cistelles eren

més petites i no es podien regu-
lar. Mira, allà sèiem els dissabtes
de partit a primera hora. Era la
banqueta i ens posàvem una
manta. Feia un fred...", recorda.
Després, quan era mini de segon
any, va anar al BBC badalonès:
"Vaig passar d'entrenar un dia a

la setmana a fer-ho tres i un
més de PDP (Programa de De-
tecció i Perfeccionament). 
Al Col·legi Sant Miquel va

estudiar des de P3 fins a segon de
Batxillerat i hi va fer les pràcti-
ques del Màster de professorat de
Secundària. "En Javi va ser un
gran tutor. Em va ensenyar mol-
tes coses i, alhora, em va donar
molta llibertat. M'encanta el vin-
cle que pots establir amb la clas-
se. L'Educació Física és una as-
signatura vital", reivindica. 
A l'entrevistada, graduada en

Ciències de l'Activitat Física i de
l'Esport (CAFE), li encanta en-
senyar i formar, i en gran part
dels  clubs on ha jugat també ha
entrenat equips: "Intento com-
partir les meves experiències i
que tinguin passió". La seva es-
trena com a tècnica va ser l'Escola
Virolai, a Horta, amb preminis.    

DEBUT A LLIGA FEMENINA
És molt difícil que Montoliu
abaixi els braços. Té molta ca-
pacitat d'adaptació i una gran
memòria per saber qui l'ha aju-
dat. A la primera experiència
fora de Barcelona, a l'AE Sedis
Bàsquet (Cadí la Seu) i ja a Lliga
Femenina, ho van fer, "sobretot,
la Geo Bahí, la Tania Pérez, la

Laura Gil i l'Ana Suárez, que em
van cuidar molt bé i van aconse-
guir que no em costés estar fora
de casa". Després arribaria la
seva primera etapa fora de Ca-
talunya, a l'Stadium Casablanca

de Fabián Téllez, a qui ja havia
tingut al CBF Sarrià, el destí de
gran part de les jugadores del
desaparegut UB Barça. 
Més endavant, va firmar pel

Bàsquet Femení Sant Adrià: "Va

ser una gran temporada amb
un subcampionat d'Espanya.
Vaig tenir en Jordi Vizcaíno tant
a Copa Catalunya com al jú-
nior". La següent experiència va
ser al Lima Horta Bàsquet, amb
Isaac Fernández a la banqueta:
"Hi vaig créixer i ampliar la mi-
rada una barbaritat, i tenia com-
panyes molt experimentades". El
seu últim equip abans de debu-
tar a l'elit va ser el Barça CBS, on
va viure un curs dur en tots els
sentits. Setmanes després, es
penjaria la medalla de plata a
l'Europeu sots 20 d'Itàlia.   
Sempre s'ha preocupat més

pel grup i per fer brillar la resta
que no pas pels seus números,
que també són bons. Ara co-
mença una nova etapa. "Quan et
retires surts de la bombolla de la
jugadora i has d'entrar al món la-
boral. M'agradaria continuar sent
entrenadora", avança. Se sent
molt agraïda al bàsquet per totes
les experiències, moments i per-
sones que li ha regalat i li regala-
rà. S'assembla a la tieta Rosa
perquè li agrada organitzar re-
trobades amb família i amistats,
i és compromesa, disciplinada i
ordenada com el seu germà, en
Marc. Els dos ho han après dels
pares, la Gemma i el Josep Maria. 

Marta Montoliu, al Col·legi Sant Miquel. Foto: Toni Delgado

MartaMontoliu: “Gràcies,bàsquet!”
» La barcelonina, que va començar a jugar al Col·legi Sant Miquel, es retira com a jugadora professional 
» “M’agradaria continuar sent entrenadora”, avança Montoliu, la ja excapitana del CD Zamarat

Toni Delgado
EIXAMPLE

Equip

SESE
CB Roser
CB La Salle Reus
CN Terrassa

PG

5
4
3
0

PC

311
297
314
353

PF

344
321
330
280

1.
2.
3.
4.

No et perdis res: tot l’esport a
liniaeixample.cat
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A la Paula i a en Pere les coses mai no els
han sortit com esperaven. Una nit freda
de febrer, es coneixen en un descampat
per fer un intercanvi de substàncies i allà,
enmig d’aquell negoci, tenen una visió,
una epifania: muntaran una empresa
junts. Una empresa per organitzar festes
personalitzades. Festes temàtiques.

Al Centre de les Arts Lliures (BCN).

Teatre

Les bones intencions
Marc Artigau

El director d’orquestra Marc Timón ha fet
un gir a la seva carrera i ha publicat el seu
primer àlbum de pop, Amalia (Segell Mi-
croscopi). El disc inclou un total de set-
ze cançons en quatre idiomes diferents:
català, castellà, anglès i francès. Timón
parla de les coses senzilles de la vida quo-
tidiana, i de com aquestes poden ser al-
hora motiu d’eufòria.

Música

L’Amaia (Laia Costa) acaba de ser mare
i s’adona que no sap del tot com ser-ho.
Quan la seva parella marxa unes set-
manes per feina, decideix tornar a casa
dels seus pares, a un poble de la costa
basca, i així compartir la responsabilitat
de tenir cura del nadó. El que no sap l’A-
maia és que, encara que ara sigui mare,
no deixarà de ser filla.

Pelis i sèries

Cinco lobitos
Alauda Ruiz de Azúa

Amalia
Marc Timón

Maternasis
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acull l’expo-

sició ‘Maternasis’, que pren el nom d’un llibre de l’artista
Núria Pompeia editat l’any 1967. És el primer pas de la in-

corporació d’artistes femenines a la col·lecció d’art de
postguerra i segona avantguarda, una voluntat clara del

museu. Així, ‘Maternasis’ inclou obres de creadores sorpre-
nents i molt sovint oblidades, com Mari Chordà, Roser Bru,
Parvine Curie o la mateixa Núria Pompeia. Entre les seves

creacions destaquen les que tracten qüestions de les
quals les dones han estat tradicionalment desposseïdes.

B R U C E  S P R I N G S T E E NQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans estrelles del rock 
Té una trajectòria de gairebé 60 anys i 20 Grammy

Famosos

Decidir obrir la seva gira europea a Barcelona
La capital catalana serà l’única ciutat de l’Estat que visitarà

Emoció
Ha donat una alegria als seus fans catalans (que són molts)

La fitxa

No t’ho perdis

“Quina mena de mare abandona el seu
fill?”. Arran d’una inquietud personal, ga-
irebé una obsessió, per les mares aban-
donadores, l’autora s’acosta a aquest fe-
nomen barrejant reflexions pròpies i
relats biogràfics de dones reals i de fic-
ció amb maternitats turbulentes: Ingrid
Bergman, Mercè Rodoreda, Maria Mon-
tessori, Gala Dalí, Anna Karenina...

Llibres

Las abandonadoras
Begoña Gómez Urzaiz

|Outward
Un joc de rol, supervivència i acció ambientat a la regió d’Aurai, en un
complex món de fantasia. Disponible per a PC, PS5 i Xbox Series X/S. 
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QUÈ HA FET?

Tornarà a Barcelona. Bruce Springsteen
(Nova Jersey, 1949) ha fet feliços els seus

fans catalans anunciant que actuarà a l’Es-
tadi Olímpic el 28 d’abril de 2023. El con-
cert a la capital catalana serà el primer de
la seva gira europea i l’únic que farà a l’Es-
tat espanyol (el ‘Boss’ sap com fer-nos sen-
tir especials). Les entrades d’aquesta ac-

tuació, que promet ser memorable, sorti-
ran a la venda el pròxim 8 de juny. L’últim
concert que va fer Springsteen a Barcelo-
na va ser al Camp Nou el maig de 2016, fa
sis anys, i de fet, des del febrer de 2017 no
ha tornat a actuar en directe amb la seva
banda a cap escenari. Per això la gira de
l’any que ve serà molt especial, malgrat
que el cantant ja tindrà 73 anys. I és que

els vells rockers no moren mai.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

HO NECESSITES?

Comprar roba de segona mà és l’alternativa perfecta per
renovar l’armari: combina sostenibilitat i preus econòmics

DONACIONS

SEGONA MÀ

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

i MEDI AMBIENT

La indústria de la moda és la segona més contaminant del
món, segons va alertar la Conferència de l’ONU sobre Co-
merç i Desenvolupament el 2019. Per entendre com conta-

mina aquest sector, l’ONU explica que, per exemple, per confec-
cionar uns pantalons texans calen uns 7.500 litres d’aigua, la
quantitat que beu una persona en set anys.

Davant d’això, què podem fer com a consumidors? Doncs
més del que ens pensem. En primer lloc, és important que
abans de comprar qualsevol peça de roba nova ens preguntem
si realment la necessitem o si en podem prescindir. 

Després, a l’hora de comprar, hem de ser conscients de qui-
nes opcions tenim. Pel preu, potser volem recórrer al fast fashion
i passejar-nos per totes les botigues d’Inditex o fer una gran co-
manda a Shein. Per ètica, voldríem comprar roba sostenible.
Afortunadament, hi ha una alternativa on preu i ètica van de bra-
cet: la roba de segona mà. D’altra banda, quan tenim roba en
bon estat que ja no ens posem, tenim dues vies per fer les coses
bé: fer donacions o tirar d’imaginació (uns pantalons llargs es
poden convertir en uns de curts, o fins i tot en una bossa!).

La roba pot tenir moltes vides

Abans de comprar qualsevol peça de roba nova,
pregunta’t si realment la necessites o si en pots prescindir

Les claus

Si tens roba en bon estat que ja no fas servir per la raó 
que sigui, no la llencis a les escombraries: dona-la

Deixa volar la imaginació i dona una segona vida a la roba: per
exemple, uns pantalons llargs es poden convertir en uns de curts
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IMAGINACIÓ
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