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El conflicte pels pisos veïns de
la Sagrada Família s’enquista
Foto: Arxiu

Els afectats, que poden acabar amb el pis enderrocat per l’ampliació del temple, acusen el consistori de no fer res pàg 9
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normalitat amb èxit
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el soroll a Enric Granados
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Pobresa enquistada
» Un de cada cinc barcelonins té problemes per poder pagar la llum, el menjar o la roba
» Els sous de Barcelona estan molt per sota del que seria necessari per viure-hi dignament
Albert Alexandre
BARCELONA
El salari mitjà a Catalunya i a
Barcelona és més gran que el de
la resta de territoris de l’Estat.
Mentre que a casa nostra el que
guanya una persona cada any
gira al voltant dels 25.000 euros,
a la resta de zones espanyoles cal
rebaixar en 1.000 euros aquesta xifra. Alhora, a la capital catalana els salaris són encara més
notables. Concretament, el sou
mitjà a Barcelona arriba als
30.000 euros.
Passa el mateix amb una altra
dada que amb freqüència s’agafa
com a referència per parlar sobre
la riquesa d’un indret. Es tracta del
PIB per càpita, i en aquest cas, a
Espanya, el Producte Interior
Brut per persona se situa en els
25.400 euros, a Catalunya en els
29.100 euros i a Barcelona, el
2018 –i, per tant, sense contemplar la pandèmia–, quasi arribava als 47.000 euros.
Malgrat tot això, i segons indica un estudi elaborat per un
equip d’investigadors format per
Àlex Costa (Ajuntament de Barcelona), Vittorio Galletto
(IERMB), Jaume Garcia (UPF),
Josep Lluís Raymond (UAB) i
Daniel Sánchez-Serra (OCDE), la
realitat podria ser molt diferent.
En quin sentit? Catalunya i Barcelona, si tenim en compte el cost
de la vida, no són llocs tan rics. El
document el va presentar divendres passat l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).
EL COST DE LA VIDA
Pagar el lloguer, el menjar, la
llum, el gas, els transports públics, la gasolina del cotxe, l’oci…
Viure suposa gastar, però no a
totes les ciutats i regions de l’Es-

Segons les estimacions, a Catalunya hi ha un 14% més de persones en risc de pobresa que les que recullen les xifres oficials. Foto: Mariona Puig/ACN

tat els preus són els mateixos. En
aquest sentit, l’estudi assenyala
que Barcelona i Madrid són les
ciutats on viure-hi és més car. A
la capital catalana, en concret, els
preus són un 21% més elevats
que a la resta de l’Estat. Succeeix
el mateix a l’àrea metropolitana
de Barcelona, on el cost de la vida
és un 14% més alt, i al conjunt de
Catalunya, on l’increment és del
8%. Amb tot, cap d’aquests indrets supera Madrid, que té un
cost de vida un 24% més elevat
que la resta d’Espanya.
L’IMPACTE EN LA RENDA
Com són de riques Barcelona i Catalunya si tenim en compte el cost
de la vida? L’estudi indica que la
renda disponible als diferents
territoris es desploma quan es relacionen ingressos i preu de la
vida. En realitat, els catalans disposen de quasi 1.000 euros menys a l’any que la resta. Així mateix, el territori passa de ser el
quart més ric a ser el setè, per dar-

rere del País Basc, Navarra, La
Rioja, Castella i Lleó i l’Aragó.
El cas de Barcelona és encara més impactant, ja que la caiguda pel que fa a la renda disponible relacionada amb el cost
de la vida és encara més notòria.
“La Renda Familiar per Capita
passa de 16.386 euros a 13.477
euros un cop ajustada als preus
del cost de la vida”, afirmen des
de l’estudi. “Això suposa una
reducció de la renda del 18%, que
és la caiguda més gran que es
produeix a les ciutats de Catalunya”, afegeixen.
En aquest sentit, i segons
explicava l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) el març
passat, els sous tant de Barcelona com de la seva rodalia estan
molt per sota del que seria necessari per viure-hi dignament.
L’organisme xifrava en 1.345
euros al mes els que caldrien per
poder viure bé a l’àrea metropolitana i en 1.453 euros els necessaris a la capital catalana.

MÉS POBRESA
La cara més fosca de tot plegat és
la quantitat de persones que viuen en situació de pobresa o
que estan en risc de no poder tenir els mínims suficients per
viure adequadament. Si es té en
compte el cost de la vida, “hi ha
150.300 ciutadans catalans més
en risc de pobresa”, afirma l’estudi. Això significa que al país hi
ha un 14% més de persones en
aquesta situació del que normalment s’assumeix, que suposen 15 de cada 100 ciutadans.
En el cas de Barcelona, els
nous càlculs apunten a unes xifres encara més contundents.
Un de cada cinc ciutadans té
problemes per pagar la llum, el
menjar o la roba.
COMBATRE LA INFLACIÓ
La recent inflació que està vivint
l’Estat espanyol pot fer encara
més insuportable la situació econòmica a Catalunya i a Barcelona. Les dades de l’Institut Na-

cional d’Estadística (INE) indiquen que, respecte a l’any passat,
el preu del gas natural ha crescut quasi un 13%, el de la gasolina gairebé un 14% i el de l’electricitat un 30%. Tanmateix,
des de principis d’any sí que és
cert que l’electricitat ha baixat de
preu un 12%, mentre que el gas
i la gasolina han pujat.
Aquestes xifres s’han de posar
en el context de les mesures que
el govern espanyol ha engegat per
evitar l’escalada de preus. Estan
evitant que el cost de la vida continuï augmentant? Tot i que en un
primer moment, per exemple,
els preus a les gasolineres van disminuir pel descompte aplicat per
l’executiu, ara tornen a enfilar-se,
segons dades de l’INE.
En el cas de l’electricitat, la
nova mesura de posar un topall
al preu del gas va tenir una arrencada amb regust agredolç i
amb resultats dubtosos. Caldrà esperar més temps per veure si funciona.
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La lupa

Sobren cotxes, falten trens
Foto: Gemma Sánchez/ACN

per Marc Cerdà, ambientòleg

E

l consell de les expertes en mobilitat, si no ho
recordo malament, diu que per molt que ampliem carrils a les autopistes més col·lapsades, més aviat que tard es tornaran a col·lapsar. És un fet senzill i força evident. Si s’amplia l’oferta,
augmenta la demanda. I si a més l’alternativa al cotxe, el transport públic, per inacció política no és avui
una alternativa real a moltes de les necessitats de desplaçament de la població, el col·lapse de les autopistes és un resultat esperable.
És cert que sempre hi ha hagut ampliacions de la
capacitat de les carreteres i autopistes. Se n’han fet arreu, i podríem dir que quasi sempre amb el mateix resultat. A casa nostra, també. Fixeu-vos com de ràpid
s’han saturat la C-58 o la recentment inaugurada plaça de les Glòries de Barcelona després de les respectives ampliacions. De totes maneres, convé destacar
que l’actual debat sobre com de col·lapsada està l’AP7 –potser oportunista, potser interessat– esclata en
un moment no casual.
Hi ha diversos motius que permeten explicar la situació actual. El primer, i més rellevant, és l’eliminació

dels peatges de l’AP-7. Un altre cop: més oferta, més
demanda. El segon és una relaxació de la pandèmia,
que s’ha traduït en una necessitat de la població amb
capacitat per fer-ho –recordem-ho sempre– d’escapar de les zones més poblades del país els caps de setmana i dies festius. I el tercer, tot i que no l’últim, un
transport públic –especialment el de la xarxa de Rodalies i Mitja Distància– insuficient i molt deficient.
De fet, només fa un mes sabíem que el pressupost executat en la infraestructura ferroviària no superava el
23,9% dels 797,7 milions que Adif s’havia compromès
amb Catalunya.
Sigui com sigui, el resultat de tot plegat és quelcom que ja sabem i que vivim cada dia. I, malgrat tot,
hi ha un consens social majoritari sobre la necessitat
de disposar d’una xarxa de transport públic fiable, descentralitzada i accessible econòmicament per contraposar-la al model predominant del cotxe. Per
això sorprèn l’anunci del govern central d’ampliar carrils a l’AP-7 i també la particular sordesa climàtica que
envolta aquest debat.
Si no hem acceptat ampliar l’Aeroport de Barce-

Les millors

Oriol Bosch/ACN

perles

lona, per què hauríem d’ampliar l’AP-7, la C-32 a Blanes o construir el Quart Cinturó al Vallès? Aquesta és
la gran contradicció amb la qual es debat el Govern
de la Generalitat i, especialment, Esquerra Republicana a menys d’un any de les eleccions municipals: entre el posicionament ideològic de compromís ecologista i climàtic de les seves bases i d’una gran part dels
seus votants i el pragmatisme economicista que reclamen els grans estaments econòmics del país.
En aquest context, convé ser conscients que tota
política de mobilitat del segle XXI hauria de tenir
com a far i guia la crisi climàtica i ecològica. Si volem –i ho hauríem de voler– deixar de fer un pas endavant i dos enrere en termes de mobilitat, ampliar
autopistes ja no té raó de ser. Les postures que ho
defensen són avui una estampa anacrònica i una
amenaça d’involució de la necessària transició ecosocial que hem de fer per adaptar-nos als efectes del
canvi climàtic. El Govern de la Generalitat faria bé
de pronunciar-se respecte d’aquest debat, però, a hores d’ara, impera un silenci eixordador. I en aquests
casos, els silencis no són un bon auguri.

N

LA FOTO

mb xoriç, amb botifarró... Cadascú fa les llenties a la seva
manera. Per exemple, una infermera de la presó de Huelva
va decidir fa uns anys fer-les amb metadona: tenia la intenció
d’enverinar els seus companys. Li demanen 23 anys de presó.

A

ulta de 1.500 euros a una veïna de Sarrià per tenir un
llimoner a la porta de casa. El barri respon amb un
recorregut que acaba a la seu del Districte, deixant-hi l’arbre
i les llimones, com explica la periodista Carme Rocamora.

M

mb 79 anys el que toca és gaudir d’un merescut descans,
viatjar amb l’Imserso i, no ho sé, jugar al dòmino. Però als
Estats Units aquesta és l’edat del president, i passa el que passa.
Joe Biden va caure de la bici fa uns dies. “Estic bé”, deia. Vols dir?

A

n menor es cola a la seu central de la Policia Nacional a
Madrid saltant un mur de tres metres, s’hi passeja i
roba dues pistoles i munició de les taquilles dels agents. El
jove, de 16 anys, va acabar detingut per la policia.

U
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Els semàfors

Fundació Enllaç

Ajuntament
El + llegit

Vergonya

L’Associació de Veïns de Sant
Antoni va organitzar fa pocs
dies un taller d’autodefensa
feminista. La idea era ensenyar a
les dones que van participar-hi
a no paralitzar-se davant
d’intents d’agressió i conèixer
tècniques per poder fugir.

per Francesc Reina
Foto: Pexels

AV Sant Antoni

Safata d’entrada

pàgina 6

En molts casos, les persones
grans LGTBI es troben en
situació de vulnerabilitat perquè
han patit molt de rebuig. És per
això que és molt important la
tasca que fa la Fundació Enllaç
donant-los espais de trobada
o l’opció de fer activitats.
pàgina 8

Els veïns dels pisos afectats
per l’ampliació de la Sagrada
Família han acusat l’Ajuntament
d’haver aturat el diàleg que
havia de servir per negociar
quin seria el futur dels
habitatges, que poden acabar
expropiats i enderrocats.
pàgina 9
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1

Les 73 escoles de la ciutat que tindran
un entorn pacificat aquest 2022

2

Un restaurador d’Enric Granados: “No traurem
la terrassa. Si cal, anirem pagant multes”

3

Lydia Martín s’escolta molt més

4

La ronda Universitat i els busos
que paren on no toca

5

La plaça Sant Jaume acull demà
una protesta contra el soroll

Q

ui genera beneficis és
vist com un fonament
de la societat; qui és
pobre està sota sospita
general. Rebre prestacions socials vol dir estar molt a prop
del frau.
Tothom mereix respecte, una
mirada atenta. Com més necessitat, més especial ha de ser
l’observació, més precisa. Aquí
rau l’afany d’algunes persones.
Augmentar la càrrega de la gent
que ja pateix és una irresponsabilitat que no té disculpa ni
perdó. La dignitat és un sentiment que obre pas a la confiança, el seu veritable motor és la
vergonya. Deia Víctor Hugo que
“el primer pas per detectar la injustícia és una llàgrima als ulls
de la llei”. La vergonya és una rebel·lia competent que dona
ànims per denunciar les persecucions i els incendis de fred.

Dormia al sofà d’una amiga i, abans que les nenes s’aixequessin per anar a l’escola,
havia de marxar. A vegades va
a casa del seu germà i també
s’aixeca d’hora perquè els serveis socials l’atenen alguns
dies i, si la veiessin, ell hauria
de donar moltes explicacions.
Ha estat un cor oblidat, ordit
per les presses, l’atropellament, la degradació de l’atur,
les retallades salarials, la “deshonra” d’anar als bancs d’aliments –on et coneixen–, el
desgast de mesos esperant
una resposta a la sol·licitud
d’ajuda, la pèrdua d’intimitat
en explicar a tants llocs la seva

situació. Ha parlat del suïcidi, una guerra sorda contra el
cos que els experts atribueixen a la salut mental, una
violència que no destrueix
des de dins sinó des de fora;
com si patir depressió davant la humiliació fos una
cosa congènita. Ser exclosa
del circuit del consum i la
normalitat és patir una mena
de bufetada col·lectiva on
s’està obligada a retre comptes. Les morts per amargor
són l’epidèmia de la commoció, una col·lecció de fractures. Ha marxat abans de conèixer-la prou, uns graons
de ciment van ser el seu taüt.

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

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

A les xarxes

#CanvisEnElTurisme

@janetsanz: Limitem les visites guiades a
grups de màxim 15 persones, sense megàfon, amb rutes de sentit únic i sense
aturar-se en passos estrets.

#AdeuJJOO

@aleixsarri: El COE volia uns jocs olímpics espanyols i, com que no els podia tenir, es carrega la candidatura. És tan senzill com això.

#SomDePrimera

@jordittubella: El Girona de bàsquet i el
de futbol han ascendit a l'ACB i a 1a Divisió. El mateix dia. És HISTÒRIC. T'estimo,
Marc Gasol. T'estimo, Míchel.
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Mobilitat | Millores al Bicing

L’app Smou permetrà, a partir de la tardor, saber la probabilitat de trobar una
bicicleta o una plaça lliure a una estació de Bicing entre 15 i 30 minuts abans
d’arribar-hi. D’aquesta manera, l’usuari es podrà planificar millor el viatge.

Continua la lluita de SOS Enric
Granados contra el soroll

INCIVISME4SOS Enric Granados va ser una de les entitats veïnals que va participar el passat
16 de juny a la concentració
contra el soroll a la plaça Sant
Jaume. A la plaça s’hi van arribar a reunir més de 200 persones sota el lema ‘Silenci, el soroll
mata’. Tal com explica un integrant de SOS Enric Granados,
Jordi Badia, allà, a més, es va llegir un manifest conjunt que va
recordar els problemes que pateixen diferents barris amb el soroll. Malauradament, sobren els
exemples. “Es va parlar de botellots, discoteques, oci nocturn,
skates, pisos turístics, terrasses
de bars…”, diu.
En el cas del carrer Enric
Granados, afirma, el seu principal problema són les terrasses
dels bars i aquells que s’han
transformat en locals d’oci nocturn, on s’acumula gent fins a les
tres de la matinada. I ara que el
turisme ha tornat amb força a la

El consistori vol executar el projecte durant el 2023. Foto: Ajuntament

Un pati de la Model es
convertirà en un interior d’illa

Un moment de la concentració contra el soroll. Foto cedida

ciutat i la calor obliga alguns veïns a dormir amb les infestes
obertes, la situació està lluny
de millorar. Badia, de fet, recalca que és pitjor que abans de la
pandèmia. “La mentalitat de la
gent ha canviat, es necessita encara més que abans estar al carrer i, d’altra banda, pot ser que
Enric Granados s’hagi fet més
popular”, recorda.
Una mesura que dona espe-

rança a Badia són els sonòmetres
que fa poc va instal·lar l’Ajuntament al carrer on viu. Aquests estableixen un límit de soroll, i en
cas que algun bar el superi diverses vegades, podrà enfrontar-se a
sancions. “Una de les primeres
serà avançar l’hora del tancament”, assenyala Badia, assegurant, alhora, que les accions de la
plataforma per recuperar el dret
al descans continuaran.

EQUIPAMENTS4Arriben bones
notícies sobre la Model per a
aquells veïns que fa temps que
demanen que es tirin endavant
alguns usos provisionals mentre
no es fa el projecte definitiu. Tal
com va informar el dilluns passat a beteve el regidor Pau Gonzàlez, l’Ajuntament està estudiant convertir el pati que hi ha
entre les galeries dues i tres de
Provença en un interior d’illa. Tal
com va afegir, la idea és redactar
aquest projecte durant el 2023
i executar-lo el pròxim any.

REIVINDICACIÓ VEÏNAL
Des de l’Associació de Veïns de
l’Esquerra de l’Eixample han
insistit diverses vegades que cal
que la Model vagi, progressivament, obrint-se al barri. “Amb
una actitud més propositiva
dels veïns i més oberta dels qui
la gestionen, el veïnat podria
anar-se fent seu l’espai”, afirmava fa pocs dies el vocal d’Urbanisme de l’entitat veïnal, Xavier Riu. “No pot ser que tinguem dues illes de l’Eixample tancades”, va afegir Riu.

Sant Antoni

Música | Se celebra un festival de vinils

L’Espai Veïnal Calàbria 66 va acollir el passat cap de setmana el Gran
Price Vinyl Fest. Va reunir 15 parades de botigues i col·leccionistes de
vinils de la ciutat i, a més, es van fer diferents actuacions musicals.

L’autogestió de la cuina del nou
espai veïnal pot estar en risc

EQUIPAMENTS4El disseny i la
gestió del futur espai veïnal del
Mercat de Sant Antoni el van decidir l’Ajuntament i diverses entitats a través d’un procés participatiu el 2018. Ara, des de
l’ONG De Veí a Veí, una de les
entitats que hi va participar,
alerten que s’està incomplint
part del que es va acordar.
Tal com recorda el seu president, Rafa Martínez, el 2018 es va
dir que tot l’espai veïnal –zona per
a joves, cuina comunitària, despatxos i espais per a entitats, entre altres– estaria autogestionat.
Fa pocs dies, però, assegura que
l’Ajuntament va dir que només seria d’autogestió l’espai per a joves.
“És molt diferent que vingui un
treballador que paguem des de la
Federació d’Entitats Calàbria 66
que enviïn un tècnic municipal”,
recalca indignat Martínez.
Per part seva, fonts municipals exposen una situació diferent. Segons assenyalen, en el cas
de la cuina comunitària caldrà
“elaborar un projecte col·lectiu”

Un moment del taller d’autodefensa del passat dissabte. Foto cedida

El taller d’autodefensa que
vol evitar que la por paralitzi

El procés participatiu sobre l’espai es va fer el 2018. Foto: Línia Eixample

entre les entitats i el Districte per
poder obrir-la a partir del setembre. “La proposta del Districte és tenir una persona allà
mentre, en paral·lel, s’acaba de
teixir el projecte definitiu amb
totes les entitats”, recalquen.
Des de Federació d’Entitats
Calàbria 66 també tenen alguna
cosa a dir. Segons indica un
dels seus integrants, Marc Folch,

l’Ajuntament defensa que s’han
de tornar a parlar aspectes del
procés participatiu perquè la
realitat del barri ha canviat en
els darrers anys. I davant d’això,
afegeix, s’hauria de comptar
amb la participació de la Taula
comunitària de Sant Antoni,
formada en el darrer any per entitats, centres educatius o el
mateix Districte.

FEMINISME4La Vocalia de Feminisme de l’Associació de Veïns de Sant Antoni va organitzar
el passat 18 de juny, en el marc
de la Festa de Final de Curs de
l’entitat veïnal, un taller d’autodefensa feminista. Tal com
explica Rocío Vilaró, de la Vocalia de Feminisme, el taller
ensenyava, per una part, a no
paralitzar-se per por davant
d’una agressió. “Quan som petites no ens ensenyen a respondre a les baralles”, recorda.
En segon pla, indica, el taller
també transmetia tècniques per
saber fugir d’una agressió en la

qual l’agressor agafa la víctima de
les mans o del coll. “La idea és
treure’s de sobre l’agressor i
marxar”, afegeix Vilaró. D’altra
banda, recalca que es van abordar tècniques de prevenció. Alguns exemples són no caminar
pel carrer mirant el mòbil o escolant música amb auriculars o
aprendre a llegir situacions de perill o a dir “no”.
La darrera de totes, sobretot,
és la que pot servir per a més ocasions. Perquè, afegeix Vilaró,
malauradament les agressions es
poden tenir lloc “a l’oci nocturn”
fins “a casa d’un amic”.
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Mobilitat | Nou carril bici

La creació dels carrils bici en el tram de la calçada de l’avinguda Diagonal,
que hi ha entre passeig Sant Joan i passeig de Gràcia, ha fet que, per fi, es
prescindeixi dels que hi havia fins fa poc en els dos sentits de les voreres.

La missió de compensar el rebuig
» La Fundació Enllaç trenca la solitud que viuen molts avis LGTBI per haver estat rebutjats pels seus
» Ser invisibles per part de la societat o haver d’amagar-se de la LGTBIfòbia, part de la seva realitat
Alba Losada
DRETA DE L’EIXAMPLE
J. S. Martí no ha patit discriminació per ser un home gran homosexual. Tot i això, reconeix, viu
acompanyat per “una atmosfera”
que li recorda que pot viure-la en
certes situacions, com per exemple, si en el metro es mostra
“afectuós” amb un altre home. “Si
fes el mateix amb una dona ningú em diria res”, diu.
Les paraules de Martí, qui
també és usuari i un dels patrons de la Fundació Enllaç, són
una petita mostra de per què és
necessari que aquesta fundació, de
la Dreta de l’Eixample, es dediqui
a acompanyar i millorar les vides
de persones en situació de vulnerabilitat, entre les quals hi ha
persones grans LGTBI. Tal com
explica el seu president, Ricardo
de la Rosa, la vida de rebuig que,
en molts casos, han viscut aques-

tes persones provoca que quan arriben a “una edat avançada” estiguin soles. “Alguns han estat rebutjats pels seus pares o fills, que
van tenir abans de sortir de l’armari. Hi ha fills que no han volgut saber-ne res més”, lamenta.
És per aquesta raó, assenyala, que un dels objectius d’Enllaç
és “trencar” amb aquesta soledat
oferint als avis, entre altres, llocs
de trobada i l’opció de fer activitats amb altres persones que han
viscut el mateix que ells o que els
poden entendre. “Intentem omplir l’espai d’aquella xarxa de
persones properes que ja no hi
són per rebuig o perquè, per un
tema d’edat, han mort”, afirma.

INVISIBLES
Una altra de les dificultats a les
quals s’enfronta la gent gran
LGTBI és que, a ulls de part de la
societat, no existeixen. En l’imaginari col·lectiu hi ha la idea que,
afegeix de la Rosa, en general, són
homes joves i amb diners. La re-

Els espais de trobada són molt importants per a la gent gran LGTBI. Foto: Fundación 26 de Diciembre

alitat, però, és que hi ha de tot: homes joves i grans, dones que treballen cada dia per sobreviure i
transgènere que no coneixen la
vida lluny de la discriminació,
entre altres. Encara que aquesta
invisibilització sigui negativa, en
algunes ocasions es pot fer servir,
sense voler, per evitar rebuig. Un
exemple seria un casal d’avis, on
pot haver-hi més LGTBI-fòbia.

“Hi ha gent que entén que dos
nois adolescents vagin agafats de
la mà, però no dos avis”, insisteix.
EN SILENCI
Tot i quan Martí era jove no
parlava amb els seus pares de la
seva sexualitat, el van acceptar tal
com era. No podia mostrar-se al
100%, però el fet que no posessin cap impediment i que no

hagi estat discriminat són dues
de les raons per les quals diu que
és “un privilegiat”. Aquesta sensació, subratlla, és la que li fa estar a la fundació per ajudar altres
persones que ho han passat pitjor. “Els hi puc aportar coratge”,
detalla, reconeixent, alhora, que
li agradaria que l’ajudessin de la
mateixa manera si algun dia
també li toca patir la soledat.
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Segons un estudi, la Sagrada Família és un dels monuments del món més cars de visitar.
L’entrada costa un mínim de 26 euros, un preu similar a la Torre Eiffel, l’Estàtua de la
Llibertat o el Palau de Versalles. De fet, si es puja a una de les torres, el preu són 36 euros.

Acusen l’Ajuntament d’aturar el
diàleg sobre l’entorn del temple
HABITATGE4L’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família, l’Associació d’Afectats per la
Construcció de la Sagrada Família i la FAVB van denunciar ahir,
21 de juny, en una roda de premsa, que l’Ajuntament ha aturat les
negociacions amb el veïnat sobre
el futur dels habitatges de l’entorn
de la basílica de la Sagrada Família. És a dir, les converses que
han de resoldre si se seguirà
amb el pla projectat pel temple,
la qual cosa suposaria expropiar
i enderrocar edificis dels voltants, o bé, si s’optarà per una de
les alternatives que els veïns proposen. Tal com va dir a Línia Eixample el president de l’Associació d’Afectats per la Construcció de la Sagrada Família, Salvador Barroso, una d’elles és que
els veïns no es moguin de casa
seva. “Per què s’ha de beneficiar
una entitat privada? Nosaltres no
ens hem de moure”, va recalcar
el passat mes de febrer.
Tornant a la roda de premsa
d’ahir, els veïns van explicar
que la darrera reunió amb el

Un podcast sobre l’economia
social i solidària del barri

SOLIDARITAT4El cicle ‘Sagrada
Família Som Poblet’, de l’Aula
Ambiental de la Sagrada Família, va acabar el passat dijous 16
de juny. Però no ho va fer de
qualsevol manera, sinó que va
llençar un podcast online, produït per la llibreria La Caníbal.
El seu objectiu és visibilitzar
les iniciatives d’Economia Social
i Solidària del barri que s’impliquen en aquest per tal de fomentar la transició ecosocial
que tant necessita el món davant l’amenaça del canvi climàtic. Aquestes també són una

manera de no malbaratar recursos ni productes i, alhora,
d’aconseguir que aquests siguin més assequibles per a tota la
població en general.

PARTICIPANTS
Aquest podcast ha estat possible
gràcies a diverses accions fetes
entre l’Espai Ambiental Cooperativa, el pla Comunitari de Sagrada Família, l’associació de
turisme sostenible Aethnic, la
Xarxa de Consum Solidari, el
Mapa Barcelona + Sostenible i
La Caníbal.

Actualment no està clar que les obres acabin el 2026. Foto: Imanol Olite/ACN

consistori havia estat el passat febrer. Allà, van recordar, els hi
van presentar tres propostes
que van tenir “un alt grau de
consens” entre els afectats. De
fet, una d’elles, respectava “fins
a cert punt el dret a l’habitatge”.
En aquest cas les expropiacions
no serien una realitat i, per tant,
els veïns no perdrien les cases on
han viscut durant tants anys.
Per part seva, l’Ajuntament
va defensar que no s’ha celebrat

cap reunió des del passat mes de
febrer perquè no hi ha novetats
sobre el tema. Pel que fa a les
propostes, també va insistir que
res havia canviat i que totes les
fetes seguien sobre la taula.

MOR JORDI BONET
D’altra banda, dilluns va morir
l’arquitecte i exdirector, entre el
1985 i el 2012, de les obres de la
Sagrada Família Jordi Bonet
Armengol als 97 anys.

El Mercat de Pagès, un cas d’economia circular. Foto: Mercat de Pagès
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La Festa Major, tot un èxit:
“La gent té ganes de normalitat”
TRADICIÓ4Ha fet falta esperar
més de dos anys llargs, però finalment la Festa Major del
barri torna a ser d’aquelles que
deixa un bon gust de boca. Així
ho diu el president de l’Associació de Veïns del Fort Pienc,
Joaquim Mallén, qui celebra
que les festes, que van acabar
diumenge, han anat “molt bé”.
“La gent tenia ganes de viure
unes festes amb normalitat i ha
participat en tots els actes”,
assegura Mallén.
Un exemple és el pregó,
protagonitzat pel professor universitari Daniel Raventós a la

El protagonista
del pregó va ser el
professor universitari
Daniel Raventós
plaça Fort Pienc, on es van
ocupar cada una de les 250 cadires que hi havia. “Hi ha persones que van haver de quedar-

Gràcies al cinema a la fresca del Centre Cívic Fort Pienc, dimecres que
ve es podrà veure, a la plaça del Fort Pienc, la pel·lícula Chavalas,
que mostra la realitat de quatre joves de la ciutat de Cornellà.

La restauració aplaudeix la
reforma de l’Estació del Nord

COMERÇ4La reforma de l’Estació del Nord, acabada el passat mes de novembre, va convertir-la en un nou espai d’arribades i sortides de línies interurbanes d’autobusos que abans
tenien parada al centre de la ciutat, com les que uneixen Barcelona amb el Maresme o la Costa Brava. L’objectiu era alliberar
el centre de la ciutat d’autocars
i fomentar el turisme de proximitat. Això podria haver suposat
que més persones de fora de Barcelona s’hagin mogut en els darrers mesos pel Fort Pienc.

Tal com explica el president
de l’Eix Fort Pienc, Carlos Del
Río, les terrasses dels bars i els
restaurants del carrer Ribes, estan ara més plenes. “No sabem
si són veïns de la ciutat que surten més perquè la situació de la
pandèmia ha millorat o persones
de fora. Però, la veritat, és que
aquest augment coincideix amb
el moment en el qual es va acabar la reforma de l’estació”, celebra Del Río, content que la restauració torni a viure bons temps
i deixi enrere els mesos més
foscos de la pandèmia.

Les festes van acabar el passat 19 de juny. Foto: Òmnium Eixample

se dretes”, afegeix. Un altre
exemple de l’èxit de la festa és
que durant la jornada de paelles
se’n van arribar a fer 14. I pel
que fa a la trobada castellera,
també diu molt el fet que les colles Jove de Barcelona, Castrellers de Sagrada Família,
Castellers de Sants i Castellers
d’Esparraguera omplissin “tota

la plaça” del Fort Pienc tot i la
calor que feia.
Les últimes activitats van
ser la cercavila de gegants i el dinar ‘casalero’, del Casal de joves
Xiroc. També és motiu de celebració, afegeix Mallén, que a diferència dels anys anteriors,
enguany la covid no hagi provocat que s’anul·li cap acte.

La reforma es va acabar el passat mes de novembre. Foto: Ajuntament
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Futbol sala | Tati Torres, renovada com a entrenadora del CFS Eixample

Tati Torres continuarà dirigint el CFS Eixample el curs que ve després d'una temporada excel·lent
en què l'equip ha estat a punt de disputar el play-off d'ascens a Primera Divisió. El club també
ha anunciat que Pep Antoni Roig dirigirà el filial femení i serà coordinador de la secció.

Chema Puyal, l’imprescindible
» El cap de coordinació del CB Roser va pujar el sènior A de Tercera Catalana a Lliga EBA quan era tècnic
» “La feina de fora de la pista és imprescindible perquè el club continuï endavant”, reivindica
Toni Delgado
FORT PIENC
L'esport deixaria de bategar
sense persones com Chema Puyal (Barcelona, 1968), persones amb 1000 ulls, capaces de
conviure amb un ritme frenètic,
resoldre i preveure els imprevistos, i apassionades a temps
complet. "El Chema és un emblema del club. S'hi deixa, literalment, l'ànima", el retrata Jesús Hereza, entrenador del primer equip masculí del CB Roser.
Quan li llegeixo aquestes
paraules, Puyal, cap de coordinació de l'entitat eixamplenca,
fa moltes pauses: "Ostres...
Doncs... M'emociona el que diu
de mi en Juan... A tothom li reconforta que li reconeguin la
feina, però a mi sempre m'ha
agradat estar al darrere fent
un treball invisible. L'important
són els i les esportistes i qui dirigeix els equips, i per això és vital que es formin a casa". Se
sent orgullós que Hereza i Jordi Garcia, els tècnics dels dos
sèniors A, hagin crescut al club
en tots els sentits. "És un èxit
indescriptible", valora.
S'ocupa de quadrar els horaris d'entrenament dels 35
equips del club (18 masculins,
16 femenins i un mixt, el de cadira de rodes) o dels partits, fer
les fitxes dels equips, parlar
amb les famílies dels jugadors
i jugadores de categories inferiors... "La feina de fora de la
pista és imprescindible perquè
el club continuï endavant", reivindica Puyal, també delegat de

camp del sènior A masculí i femení. En cas de necessitat,
també ho és en categories inferiors. És quasi omnipresent.
Al CB Roser s'hi passa moltes hores, temps que compagina com pot amb la seva feina. És
membre de la junta i lidera el
grup de coordinació. "Amb tants
equips jo sol no podria", diu Puyal. Hi continuarà mentre estigui a gust i envoltat d'amistats.
"Tots i totes estem de pas per
l'entitat i hem d'intentar deixarla millor del que ens la vam
trobar. Durant la temporada
tens molts imprevistos, problemes i reunions, però l'esforç val
molt la pena", enraona l'entrevistat, que des del principi va entendre el bàsquet com un univers on compartir reptes, competicions i amistats.
AMISTATS
La pilota li ha regalat gran part
de les persones que més s'estima i moltes lliçons de vida.
Mai podrà oblidar, per exemple,
un consell que li va donar el seu
primer entrenador, Ferran Butxaca: "Chema, passa-t'ho bé
jugant a bàsquet perquè serà el
que t'enduràs". "Més enllà del
que guanyis o perdis, l'important és compartir moments i experiències. No té cap sentit
guanyar un campionat si no
tens amb qui celebrar-ho, i jo
sempre m'he sentit un privilegiat en aquest sentit", defensa
Puyal, que va arribar al club
sent júnior i amb 25 anys va
penjar les botes al sènior A per
concentrar-se plenament amb
les banquetes. Havia començat
a entrenar equips des dels 18.

Chema Puyal amb la Copa Catalunya 2003-2004. Foto: Jordi Montes

Li costa molt descriure què
sent pel CB Roser: "La meva filla competeix al júnior, mon
germà va jugar al club i aquí va
conèixer la seva dona, que també portava aquesta samarreta...
Ah, i la seva filla, la meva neboda, juga a un dels sèniors i és
entrenadora d'un mini femení.
És casa meva. No em veig entrenant o coordinant a cap altra entitat". El club respon a la
triple F: Família, Formació i Fidelitat. "El 94 o 95% dels jugadors i jugadores porten aquí,
com a mínim, set temporades", afegeix.
L'entitat és també un exponent de paritat. En els últims
anys els equips de bàsquet femení s'han multiplicat i el CB
Roser té els tres sèniors en
molt bones categories: l'A, a

Copa Catalunya, el B, a Primera Catalana, i el C, a Segona Catalana. "Ara estem intentant que hi hagi, més o menys, el mateix nombre d'entrenadors que d'entrenadores.
És difícil perquè moltes noies
ho deixen quan arriben a la
universitat o, en general, molt
abans que els nois", lamenta.
Puyal es desfà en elogis amb
Marcos Rodriguez, responsable
i "artífex" de l'equip en cadira
de rodes: "Si ha estat possible és
per ell. Hi ha dedicat i hi dedica molt de temps". "Ah, no vull
que se m'oblidi... És vital que hi
hagi una massa social important, com el grup de joves que
dinamitza el club amb moltes
activitats relacionades amb el
bàsquet. En Carlos Segura n'és
un clar exemple", afegeix.

Jordi Montes, membre de la
junta, l'enfoca amb la càmera.
Puyal sospira i somriu. A les
mans té el trofeu de campions de
la Copa Catalunya del curs
2003-2004 i que els va donar el
bitllet per pujar a Lliga EBA, a
Granollers i contra la UER Pineda de Mar. El president era Ignasi Quadern, que "va fer una
feina brutal", i l'entrenador, ell:
"A casa tinc una foto compartint
el moment amb els jugadors i les
famílies. El record més maco
d'aquell dia. És impagable poder
recordar les batalletes amb qui
les vaig viure. El meu primer entrenador tenia tanta raó...".
Després d'uns dotze d'anys
dirigint el primer equip, al qual
va conduir de Tercera Catalana
a Lliga EBA, Puyal necessitava
nous respectes i respirar d'una
altra manera: "És un càrrec
que desgasta molt perquè acumules molta pressió pels resultats i objectius que et marques amb l'equip. Era un grup
humà i esportiu increïble. Vam
créixer a poc a poc". Va deixar
les banquetes i l'aleshores president, Ignasi Quadern, li va demanar si podria ocupar-se de la
coordinació del club.
VIURE EL PRESENT
Sembla algú molt emocional
que viu el present. "Mantinc
contacte amb moltes de les persones que m'ha regalat el CB Roser. Es tracta de viure i gaudir
cada dia, i que els i les joves que
venen es facin càrrec del club i
nosaltres passem a un segon
pla. Potser llavors sí que tindré
nostàlgia. Ara m'omple tot el que
faig", diu, emocionat, Puyal.
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| Fall Guys
Bona notícia: Fall Guys ja ha passat a ser gratuït. Gaudeix de franc
d’aquest videojoc de plataformes a PS5, Switch, Xbox One i Series X/S.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Alèxia Vila/ACN

El programa revelació de la temporada de TV3, Eufòria, ja té guanyadora:
Mariona Escoda (Valls, 2001). La jove
artista va triomfar a la gran final del
talent show, que es va celebrar el dia
17 amb rècord d’audiència, quedant
per davant de Triquell i de Núria. Al
llarg de tot el concurs, la vallenca ha
estat entre les favorites del públic, ja
que ha demostrat talent, versatilitat i
esforç, i a la final es va proclamar vencedora en rebre el 61% dels vots dels
espectadors. El premi inclou un contracte discogràfic, la gravació de la
cançó de l’estiu amb Miki Nuñez (presentador del programa juntament
amb Marta Torné) i la participació en
el disc de La Marató de TV3 de 2022.

Jazz a la Pedrera
Una col·laboració entre la Pedrera, el Conservatori del Liceu i el Taller de Músics de Barcelona fa possible el cicle Talents Jazz a la Pedrera, que va començar el 2 de juny i acabarà el 29 de juliol. En total, s’han programat divuit concerts de jazz i de música moderna al terrat de la Casa Milà,
un escenari idíl·lic, amb unes vistes privilegiades de Barcelona i música en directe de gran qualitat. A més, l’entrada
a aquest cicle inclou una visita lliure a les golfes i a l’àtic de
la balena, on hi ha l’espai interpretatiu de l’obra de Gaudí,
així com una copa de cava per gaudir dels concerts.

Llibres

?

M A R I O N A

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

?

E S C O D A

Haver concursat a ‘Eufòria’ de TV3

El ‘talent show’ és el programa revelació de la temporada

Guanyar la primera edició del concurs

QUÈ HA FET

Els espectadors la van triar com a triomfadora de la gran final

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

La gran favorita

Ha rebut el suport del públic al llarg de tot el programa

Música

Pelis i sèries

El silenci dels arbres
Eduard Márquez

Muerte de un viajante
Arthur Miller

Un nou món
Andreu Valor

La voluntària
Nely Reguera

El violinista Andreas Hymer arriba a
una ciutat assetjada per fer un concert
i recuperar l’Amela Jensen. Allà, a més,
gràcies a l’Ernest Bolsi, que, desafiant les
bombes, fa de guia al museu de música buit, trobarà explicacions i respostes
que li serviran per acceptar el seu passat i entendre la misteriosa desaparició
de la seva mare.

Willy Loman és un viatjant de comerç
que ha entregat tot el seu esforç i la seva
carrera professional a l’empresa per a la
qual treballa. El seu objectiu és donar
una vida millor a la seva família, la dona
i els dos fills, que l’adoren i als quals vol
inculcar l’ambició per triomfar i progressar en l’escala social.
Al teatre Romea de Barcelona.

Vuit cançons formen el novè àlbum
d’Andreu Valor, Un nou món, autoeditat
i finançat gràcies a una campanya de micromecenatge a través de Verkami. El
cantautor de la localitat alacantina de Cocentaina proposa en aquest nou treball
confiar en la possibilitat de fer real allò
que sembla impossible. De creure, precisament, en “un nou món”.

Farta de la seva vida de jubilada, i de
comparar-se amb les seves amigues
que ja són àvies, la Marisa decideix viatjar a un camp de refugiats de Grècia, on
està convençuda que necessiten gent
com ella. En arribar, descobreix una realitat que no s’hauria pogut imaginar i
que farà que explori els límits entre l’amor i la necessitat de sentir-se útil.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Refrescar la casa a l’estiu
Foto: Pexels

i

BENESTAR

er què a la calor li diem “bon temps”? Està bé si podem passar-nos el dia a la platja o a la piscina, però seguir com si res
amb la rutina mentre els termòmetres superen els trenta
graus (fins i tot abans que comenci oficialment l’estiu, com ha
passat aquest any), mentre no podem dormir per la xafogor,
mentre tornem a suar un minut després d’haver sortit de la dutxa... no té res de “bo”. A més de queixar-nos, hi ha altres coses
que podem fer per sentir-nos millor durant les èpoques de més
calor. Per exemple, l’Ajuntament de Barcelona té un llistat de
consells per aconseguir que casa nostra estigui una mica més
fresca i no ens hi sentim com si fóssim a l’infern.
Aprofita les hores més fresques del dia per ventilar la casa: obre
portes i finestres durant la nit i a primera hora del matí perquè es
creïn corrents d’aire refrescant. En canvi, a les hores de més calor,
abaixa persianes, corre cortines i obre tendals per protegir la casa
del sol. Apaga els aparells elèctrics que no estiguis fent servir perquè, tal com recorda l’Ajuntament, “un ordinador o un televisor
engegats també generen calor”. D’altra banda, canvia les bombetes incandescents per unes de baix consum o, millor, per leds.

Les claus
VENTILACIÓ

Aprofita els moments més frescos del dia (la nit i la primera
hora del matí) per obrir finestres i ventilar la casa

PROTECCIÓ

En les hores de més calor, abaixa persianes, corre cortines
i obre tendals per protegir la casa dels rajos de sol

APARELLS
BOMBETES

Els aparells elèctrics, com un ordinador o una televisió, també
generen calor: apaga’ls quan no els estiguis fent servir
Les bombetes incandescents desprenen molta calor:
canvia-les per unes de baix consum o, millor, per llums led

Foto: Pexels
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Cada dimecres al teu barri

