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Philip Marlowe, Pepe Carvalho,
Martin Riggs d’Arma Letal, Ro-
bocop, el policia Wiggum de The
Simpsons… Fins i tot en Chase
dels dibuixos animats infantils
de La Patrulla Canina. La majoria
de policies que apareixen en pel·lí-
cules, series o llibres són homes o
figures masculines. Per què? Quan
manquen referents, imaginar pro-
tagonistes femenines és difícil.
Les dades confirmen la in-

frarepresentació de les dones als
cossos de seguretat. Segons el
darrer estudi del Síndic de Greu-
ges sobre la presència femenina
a les policies del territori, als
Mossos d’Esquadra només dos de
cada 10 policies són dones. Es
tracta d’una situació que fa anys
que es produeix, ja que el 2010 la
proporció de dones policies era la
mateixa que 10 anys després.
Això situa Catalunya en estàn-
dards similars als de països com
Romania, Malta o França i per
sota de països com Lituània, Es-
tònia i Letònia, on quasi el 40%
de la plantilla policial està for-
mada per dones. Catalunya, però,
està per sobre de la mitjana eu-
ropea (15%) i espanyola (12%).
En el cas de les policies locals

catalanes, el problema encara és
més greu. El 2020 només hi
havia un 12% de dones agents,
un 1% més que 10 anys abans.
Amb tot, són moltes més dones
de les que trobem en el darrer
cos de seguretat, els Bombers: de
cada 100 agents només hi ha
dues dones.

QÜESTIÓ D’ESTEREOTIPS
La policia sempre s’ha vist com
una professió d’homes. Tal com
diu la psicòloga Alba Alfageme, la
feina de policia “està molt vincu-

lada als estereotips masculins he-
teronormatius”. Es refereix a la uti-
lització de la força física i a una
perspectiva per combatre la de-
linqüència basada en la confron-
tació. Per a la Sindicatura, la se-
guretat com l’entenem “ha exaltat
i s’ha associat a l’ús de les armes,
l’autoritat jeràrquica, la valentia,
la fortalesa i l’ús de la violència”.
Tot això fa que moltes dones

no vulguin entrar a la policia, per-
què creuen que no tenen qualitats
per fer-ho. Una enquesta feta a
dones i homes policies dels Estats
Units sobre què els amoïnava
quan van entrar al cos determi-
nava que les dones expressaven
la inquietud de no ser preses se-
riosament pels companys o la
possibilitat de ser discriminades
per estereotips de gènere.
Aquesta visió de la tasca poli-

cial es transmet en les proves de
selecció dels nous agents. Moltes
dones pensen que no podran pas-
sar la prova per una qüestió físi-
ca. Tot i que són penalitzades en
les proves de força o resistència, el
cert és que els seus resultats són

millors en les fases de coneixe-
ments culturals o de català.
A més, fa uns anys que Interior

reserva un 40% de places a dones.
La  decisió, però, no agrada a tot-
hom. Des del sindicat independent
dels Mossos USPAC expressen el
seu malestar amb les quotes. “Hi
estem en contra perquèhi ha d’ha-
ver mèrits que facin que gent và-
lida, pel fet de ser dona o home, no
quedi fora del cos”, diuen. “Si en
una promoció de 700 persones hi
ha 400 dones que són les millors,
endavant, només faltaria, però el
fet que hi hagi quotes fa que es que-
din policies, probablement ho-
mes, fora”, afegeixen.

UN COP A DINS
La situació de desigualtat no min-
va quan les dones són policies. Això
s’aprecia sobretot als Mossos, on
segons explica el Síndic, elles acos-
tumen a fer les “tasques més pro-
peres al paper socialment assig-
nat”. “Hi ha menys dones a les pa-
trulles del carrer i en operacions
policials, o també en unitats espe-
cialitzades”, afegeixen. Tot i ser me-

nys, les dones representen el 75%
dels agents del Grup d’Atenció a les
Víctimes o quasi el 50% de l’ofici-
na de suport. En canvi, no hi ha
pràcticament dones a les unitats de
Medi aquàtic, Antiavalots, Inter-
vencions especials, Mitjans aeris o
Desactivació d’artefactes. Aques-
ta assignació de tasques “no respon
a necessitats objectives ni a les ca-
pacitats i habilitats demostrades
per les aspirants en pràctiques, sinó
a criteris de segregació sexual”,
considera la Sindicatura.
En la mateixa línia, Alfageme

afirma que cal “més pedagogia,
perquè molts delictes es produei-
xen a l’espai virtual i en molt po-
ques ocasions s’utilitza la força fí-
sica”. “L’arma o l’instrument que
s’utilitza és la paraula, les capaci-
tats comunicatives, i, per tant, la
capacitat de mediar en determi-
nats conflictes”, considera.

NO ASCENDEIXEN
La discriminació no acaba aquí.
Les dones tenen més dificultats
per poder ascendir. “La policia ha
estat pensada, dissenyada i go-

vernada per homes i això ha mar-
cat el seu biaix”, afirma Alfageme.
De fet, si mirem les dones que ocu-
pen càrrecs d’inspectores, inten-
dentes o comissàries als Mossos,
veiem que només són el 10%.
Això s’explica per la manca

de possibilitats que tenen de con-
ciliar la vida familiar i laboral. “La
proporció de persones solteres o
sense fills dins dels cossos policials
acostuma a ser més elevada entre
les dones que entre els homes”, ex-
plica l’informe del Síndic. “Els rè-
gims de treball a torns i la possi-
bilitat de trasllat per raó de servei
condicionen la possibilitat de tenir
cura de fills o familiars”, afegeix.

UN DARRER MOTIU
Hi ha un últim factor que fa que les
dones no vulguin ser policies: les
conductes d’assetjament sexual o
per raó de sexe que es produeixen
dins de la policia. Segons la Sindi-
catura, hi ha estudis que demos-
tren que els casos de dones que de-
nuncien haver patit tocaments,
bromes sexistes o comentaris so-
bre l’aparença física són freqüents.

Dones policies: camí per fer
» La presència de dones als cossos de seguretat segueix presentant el dia d’avui xifres molt baixes

» “La feina de policia està molt vinculada als estereotips masculins heteronormatius”, diu una experta

Als Mossos d’Esquadra, només dos de cada 10 policies són dones. Foto: Mossos d’Esquadra

Albert Alexandre
BARCELONA
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La lupa

Si les societats industrialitzades es deixen evo-
lucionar sense intervenció pública en el pla-
nejament, en la gestió i en la regulació, esde-
venen un desordre d’egoismes i cobdícies on

els que busquen guanys immediats i desaforats im-
posen el seu domini.
Una característica de les actuals societats és la des-

mesurada mobilitat de mercaderies i de persones, per
raons imprescindibles i per raons optatives. Els models
de lleure, de producció i de consum determinen la quan-
titat de cotxes i camions que trobem a la carretera.
Espanya, i Catalunya especialment, disposen de

més vies d’alta capacitat (autopistes i autovies) que
França i Alemanya, i poc integrades als territoris que
trepitgen i tallen. En molts punts encara estan mal con-
nectades amb les branques que són les carreteres “se-
cundàries”. A la xarxa viària tendim a veure-hi mà-
quines (cotxes, camions…), però el que s’hi mou són
persones i mercaderies.
L’alliberament dels peatges amb un no-model de

mobilitat, com vaig escriure en aquesta mateixa cap-
çalera el mes d’octubre passat, ha posat en evidèn-
cia col·lapses, accidentalitat, retards, contaminació,
consum de combustibles encarits per la crisi ener-
gètica… en unes autopistes que els actuals respon-
sables encara no saben quin paper se’ls vol atorgar.
Han de ser només de llarg trajecte? Han de ser de con-
nectivitat metropolitana? Han de connectar la gran

ciutat de Barcelona amb la ubicació de les segones re-
sidències dels seus habitants? Han d’afavorir l’entrada
amb cotxe privat a la gran metròpoli o l’han de difi-
cultar? Tants anys esperant la finalització de les con-
cessions i no han decidit si cal una taxa per al seu man-
teniment, si als usuaris habituals ens caldria una “vi-
nyeta” o si els pressupostos públics assumiran per
sempre més el cost del seu manteniment i dels ser-
veis que prestaven les concessionàries.
Més enllà d’aquesta improvisació, és urgent for-

mular una jerarquia viària, una regulació d’ús de cada
nivell jeràrquic, disminuir la velocitat a les autopis-
tes alliberades, integrar-les als territoris que les pa-
teixen i invertir en infraestructures ferroviàries.
Tampoc no han formulat objectius percentuals

d’increment del transport de mercaderies per tren, ara
que sembla que finalment el port de Barcelona tindrà
connexió ferroviària. Cada vegada que veieu un camió
transportant un gran contenidor que probablement
ha arribat des de lluny a un port mediterrani heu de
pensar que podria anar enfilat en un vagó de tren, i
el camió no faria avançaments de manera temerària
per carrils que no hauria d’usar.
Per regular, primer cal definir objectius, i potser

durant la pandèmia m’he perdut alguna declaració
important, però jo no he sentit la definició de cap mo-
del. Només sento inventari de queixes i alguna
proposta pal·liativa.

Tot i reclamar mirades globals que formulin un
model, hi ha una gestió diària de les incidències que
ha de millorar. Els carrils reversibles han de guany-
ar seguretat i els de vehicles d’alta ocupació i trans-
port col·lectiu s’han d’establir arreu. L’assistència a les
incidències ha de ser més àgil i la informació (ara que
els conductors tenen prohibit tocar el dispositiu mò-
bil) ha de ser per altres canals i més precisa.
Les vies de gran capacitat ja estan construïdes, i

provoquen a cada municipi situacions que cal miti-
gar. Per exemple, a Mollet del Vallès s’ha de fer com-
plir les promeses d’arbredes envoltant la C-33 i l’A-
VE i s’han de construir els falsos túnels que ens per-
metin recuperar les carenes dels Bandolers i de Sant
Valerià. Són compromisos antics, que han de per-
metre a una ciutat que la travessen multitud de car-
reteres i trens reduir la contaminació atmosfèrica i
recuperar talls dolorosos que ja fa anys vam salvar
amb algunes passeres.
Mentrestant, en més del 70% dels dies, el temps

invertit en el nostre trajecte serà aproximadament un
60% més llarg del que hauria de ser per quilòmetres
recorreguts (mitjanes estadístiques, que tenen els seus
extrems), consumirem més combustible i, conse-
qüentment, contaminarem més.
Ara bé, el més terrible de tot és l’increment de la

sinistralitat, però això ja es comenta per si sol. No
cal que ho destaqui.

NLes millors
perles

Una dona que ja és mare de quatre fills s’assabenta que
espera bessons per partida doble. És a dir, dues parelles de

bessons. És a dir, quatre fills més. L’estatunidenca Ashley Ness,
de 35 anys, és un cas únic entre setanta milions. 

Multes de 750 euros per fer pipí al mar o a la platja. És el
que ha establert la nova ordenança municipal de

Vigo, que no concreta com es comprovarà si algú ha
incomplert la norma. La incògnita ha desfermat les burles.

Ser narcotraficant i despistat no és una bona combinació. Ho
ha après a la força un narco d’Eivissa que es va oblidar la

ronyonera plena de droga a una discoteca i hi va tornar per
recuperar-la. Va acabar detingut per la Policia Nacional.

Un nen es fica una moneda pel nas i l’esternuda deu
anys després. Ha passat a Anglaterra, on Umair Qamar

assegura que es va ficar la moneda quan tenia quatre anys
i l’ha tingut allà dins durant una dècada. Ara l’enyorarà.

LA FOTONatàlia Segura/ACN
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Chema Puyal, l’imprescindible1

2
La sorpresa de la policia en obrir una 
maleta sospitosa a l’Estació del Nord

Un podcast sobre l’economia social 
i solidària de Sagrada Família

La restauració aplaudeix 
la reforma de l’Estació del Nord

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

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

Un estudi d’Eixample Respira i
Catalunya Camina estima que a
Barcelona cada dia hi ha 90.000

motos mal aparcades a les
voreres, un problema que afecta
especialment l’Eixample. Les

entitats creuen que l’Ajuntament
no fa complir la norma. 

pàgina 6Ajuntament

L’associació de comerciants
Coreixample va reaprofitar el
menjar que va sobrar del sopar
popular de la Fira Modernista,
que organitza aquesta mateixa
entitat, i el va fer arribar a un

menjador social en col·laboració
amb La Conservera. 

pàgina 8Coreixample

L’Arxiu Històric Fort Pienc ha
creat l’exposició ‘De l’illa Fichet 
a l’illa Fort Pienc’ per repassar 
la reivindicació veïnal que va
agafar força durant els anys 
90 i que va fer possible 
la inauguració de l’illa

d’equipaments del barri el 2003. 
pàgina 10Arxiu Fort Pienc

A les xarxes

@324cat: La pujada de contagis de covid,
malgrat que la majoria són casos lleus, co-
incideix en un moment que hi ha menys
personal sanitari, per baixes i vacances.

@quiquepeinado: Muchos de los migran-
tes que trataban de saltar la valla de Melilla
venían de Sudán del Sur, huían de una gue-
rra y allí no hay corredores humanitarios.

#MassacreAMelilla

@rogertorrent: Una molt bona notícia per
a Catalunya [...] Vuit anys més de Mobile
World Congress ens consoliden com un
dels referents tecnològics a escala global.

#ElMobileEsQuedaAquí #SantTornem-hi?

La clau

La cistella de la compra no
para de créixer d’una ma-
nera força preocupant.

Hem vist com el rebut de l’ener-
gia elèctrica ha fet un creixement
espectacular des de l’any passat.
De fet, molt abans de la invasió
russa d’Ucraïna. Per tant, no és
conseqüència d’aquesta maleïda
guerra, sinó que són uns altres els
motius d’aquest encariment.
Mentre que el govern central

ha estat de braços plegats i sense
fer res –no ha aplicat mesures per
aconseguir abaratir els costos–, les
llars familiars fan terribles es-
forços per pagar les factures i les
empreses perden competitivitat.
Però aquesta no ha sigut l’ú-

nica pujada. Al creixement de la
llum cal sumar-hi el dels preus de
les benzines i carburants, del gas
i de molts dels aliments més bà-
sics, com la llet, els ous, el pollas-
tre o l’oli. Mentre que l’escalada de

preus sembla imparable, els
governs locals no paren d’apu-
jar impostos. És el cas de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB), dirigida pel PSC i Ada
Colau, on acaben d’apujar el re-
but de l’aigua un 4%. Augments
que se sumen al tribut metro-
polità (puja un 3%) o a la taxa de
tractament de residus (que puja
més d’un 5%).
A més a més, ara que en-

cara estem en temps de fer la
declaració de la renda, veiem
que Catalunya és un autèntic
infern fiscal, amb els trams
autonòmics més alts de tot el
país. I és que el Govern de la
Generalitat no dona treva. No

només ens ofega amb l’im-
post de la renda més car per a
les famílies amb menys in-
gressos, sinó que a sobre tenim
més de 18 impostos propis
que ens posen els primers de la
classe en pagar més.
Amb aquestes pujades fis-

cals i l’increment de recaptació
per l’IVA, les administracions
tenen 9.000 milions de més que
hem pagat entre tots. Per això
és de justícia que es retornin els
diners als contribuents amb
les rebaixes d’impostos que
hem proposat des del Partit
Popular. Persistirem per acon-
seguir-ho, mentre els que ma-
nen miren cap a un altre costat.
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Més difícil arribar a final de mes
per Manuel Reyes (PP Barcelona)
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El 6è Festival Tangent
comença al Centre Cívic Urgell
CULTURA4La sisena edició del
Tangent, el Festival de les Arts de
l’Eixample, arrencarà avui di-
mecres al Centre Cívic Urgell. El
tret de sortida anirà a càrrec de
Miquel Barcelona, que oferirà el
seu espectacle de dansa con-
temporània rojos a l’interior d’i-
lla del centre. Casualment,
aquest també serà l’escenari de
l’espectacle de teatre que tanca-
rà el festival el 22 de juliol: Iaia,
de Mambo Project.
L’altre centre cívic del barri,

la Casa Golferichs, acollirà l’es-
pectacle de dansa i teatre Pasa-

tiempos modernos, del col·lectiu
Màmbola, el 5 de juliol; l’es-
pectacle de música i dansa Re-
plecs, de la companyia Isabel Vi-
nardell, el dia 7, i l’actuació mu-
sical de Burruezo & Nur Came-
rata, Virginia Joëlle, Orquestra
Basarab i Sealskin, el dia 15.
A més, a la resta del distric-

te s’han programat diverses pro-
postes de teatre, música, dansa,
circ i altres per omplir fins a
quinze nits de cultura als centres
cívics Sagrada Família, Ateneu
Fort Pienc, Cotxeres Borrell i
Casa Elizalde. 

MOBILITAT4Veure motos (mal)
aparcades a les voreres és tan ha-
bitual que a ningú li sobta, tam-
poc quan no segueixen la nor-
mativa vigent. L’ordenança mu-
nicipal de vehicles i vianants
diu que l’estacionament de mo-
tos està permès en semibateria
en voreres de més de sis metres
d’amplada i en paral·lel a la via
quan la vorera té entre tres i sis
metres. Però a Barcelona cada
dia hi ha unes 90.000 motos que
se salten aquesta norma i apar-
quen malament a la vorera, se-
gons un estudi d’Eixample Res-
pira i Catalunya Camina que
també assenyala que el proble-
ma és especialment greu als car-
rers de l’Eixample.
L’estudi, que es va fer entre fi-

nals de març i principis de maig,
va consistir en un recompte de
més de 6.500 motos a diferents
zones de la ciutat–com els car-
rers Diputació, Balmes o la Gran
Via–, de les quals la majoria
(3.600) estaven aparcades a la
vorera i no a la calçada. En total,
es van recórrer més de trenta

quilòmetres de carrers de di-
lluns a dijous en horari de feina.
D’aquí, els autors de l’estudi han
estimat que el total de motos mal
aparcades a la ciutat és de
90.000, si bé només se’n multen
el 0,01%. “S’aparca malament
perquè l’administració ho tolera”,
segons denuncien Eixample Res-
pira i Catalunya Camina.

Davant d’això, les entitats de-
manen crear nous aparcaments
de motos en calçada i baixar-hi els
aparcaments existents a les vo-
reres, així com fer complir “im-
mediatament” la normativa vi-
gent. També proposen prohibir
aparcar a la vorera, cobrar per
l’estacionament de motos i, en ge-
neral, millorar la mobilitat.

Motos aparcades a la vorera a l’Esquerra de l’Eixample. Foto: Eduard Parera

L’Eixample és el lloc que pateix
més les motos mal aparcades

‘Rojos’, l’espectacle de dansa que inaugurarà el festival. Foto: Albert Uriach

Educació | Premi per a l’escola Joan Miró
L’escola Joan Miró (Diputació, 21) ha guanyat el premi Participa a

l’Escola 2022 que atorga la Generalitat per ‘El podcast que ens uneix’, 
un programa de ràdio en què participen alumnes, mestres i famílies.



líniaeixample.cat 29 de juny del 2022

Sant Antoni

7 | 

Una jornada sobre diversitat
sexual i de gènere als museus
CULTURA4El Centre LGTBI de
Barcelona acollirà aquest di-
jous, 30 de juny, la jornada ‘Mu-
seus LGTBI+’, que reflexionarà
sobre la representació de la di-
versitat sexual i de gènere als
museus, així com les dinàmiques
de creació de cultura LGTBI.
L’acte –organitzat pel Centre
LGTBI, el grup de reflexió Acti-
vitats i Públics i l’Associació de
Museòlegs de Catalunya– in-
clourà dues taules rodones i una
xerrada i s’emmarca en el pro-
grama L’Orgullosa i en el cicle
‘Museus LGTBI’. 

Aquest cicle va néixer l’any
passat amb l’objectiu, precisa-
ment, d’incloure la diversitat
sexual i de gènere a la progra-
mació de diferents museus.

LGTBI-FÒBIA
L’Observatori contra l’Homo-
fòbia (OCH) ha presentat aques-
ta setmana les últimes dades
sobre agressions LGTBI-fòbi-
ques a Catalunya, que detallen
que, a Barcelona, els districtes on
se n’han produït més en el dar-
rer any són l’Eixample, Ciutat
Vella i Sants-Montjuïc. 

TURISME4L’Ajuntament va
aprovar la setmana passada un
acord de bones pràctiques amb
les associacions de guies turístics
acreditades per la Generalitat,
AGUICAT i APIT, per reduir les
molèsties que pot ocasionar el
turisme en la vida quotidiana de
la ciutat. Aquest document re-
cull, entre altres coses, la prohi-
bició de l’entrada de grups de
quinze o més visitants al Mercat
de Sant Antoni els divendres i
dissabtes dels mesos de tempo-
rada alta (de l’1 d’abril al 30 d’oc-
tubre), una mesura que, de fet,
ja es va aprovar el 2019 i ha es-
tat vigent des d’aleshores. Per
tant, el consistori no ha pres cap
nova mesura relacionada amb
les visites turístiques que rep el
Mercat de Sant Antoni.
Des que es va inaugurar l’e-

difici actual, el Mercat de Sant
Antoni s’ha convertit en un punt
d’interès més per als turistes que
visiten Barcelona, però aquest
mercat no vol ser una nova Bo-
queria, amb més turistes que
veïns. “Sense menysprear mai

ningú, nosaltres som un mercat
eminentment de barri, el barri és
sagrat, és la nostra prioritat”,
defensa el gerent de l’equipa-
ment, Miquel Humedes. És per
això que agraeix la regulació de
les visites turístiques els caps de
setmana, perquè és quan es pro-
duirien més aglomeracions que
“afectarien la compra diària dels

veïns”, l’essència i la raó de ser del
Mercat de Sant Antoni. 
No obstant això, assegura

que les visites turístiques de fa-
mílies o grups petits poden con-
viure amb l’activitat habitual
del mercat i que “no fan cap
mal”, més aviat al contrari: “Ens
agrada que vinguin, vegin el
que tenim i ho valorin”.

El Mercat de Sant Antoni ple, en una imatge d’arxiu. Foto: Aleix Freixas/ACN

El Mercat de Sant Antoni 
no vol ser una nova Boqueria

La jornada ‘Museus LGTBI’, demà al Centre LGTBI. Foto: Ajuntament

Mobilitat | Obres del nou tram de carril bici a Manso
Ja han començat les obres per fer un nou tram de carril bici al carrer Manso,
entre Comte Borrell i el Paral·lel. Serà un carril segregat i unidireccional, a la
vorera del costat mar, per millorar la connexió amb Ciutat Vella i el Paral·lel.
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Els Cinemes Girona acullen un
festival de cine per a gent gran
CULTURA4La Gran Pantalla, el
festival internacional de cinema
de les persones grans de Barce-
lona, es va estrenar aquest di-
marts, 28 de juny, als Cinemes
Girona. En total, la quarta edició
de la proposta, que s’allargarà
fins al diumenge 3 de juliol, ofe-
reix sis dies de projeccions en
aquesta sala i una projecció de la
Filmoteca de Catalunya.
Entre les nou pel·lícules que

es podran veure al festival, hi ha
l’exitosa Alcarràs de Carla Si-
món i 100 días con la tata, de
Miguel Ángel Muñoz, que retrata

amb tendresa la vellesa de la
dona que el va criar. També hi ha
programada la projecció d’una
quinzena de curtmetratges, així
com de vuit vídeos participatius,
entre d’altres.
La Gran Pantalla “vol donar

visibilitat i crear nous discursos
sobre l’envelliment”, diuen des de
l’organització. Així doncs, bus-
quen explicar la vellesa des d’u-
na mirada positiva i natural i trac-
tar temes que acostumen a ser
tabú, com la soledat no desitjada
o l’eutanàsia, amb diàlegs amb es-
pecialistes entre projeccions.

SOSTENIBILITAT4El menjar que
va sobrar del sopar popular de la
Fira Modernista de Coreixample
no va acabar a les escombraries.
L’associació de comerciants, que
organitza aquest esdeveniment
des de fa disset anys, va donar
una segona vida a l’excedent de
vedella rostida servida en aquell
àpat gràcies a una col·laboració
amb un dels seus socis, La Con-
servera. Des d’aquesta botiga, in-
augurada fa tres mesos per una
cooperativa sense afany de lucre,
van preparar plats amb la vede-
lla que va quedar i els van fer ar-
ribar al menjador social de Ca l’I-
sidret, de la Taula Eix Pere IV,
dins del projecte Singulars. 
El president de Coreixample,

Xavier Llobet, matisa que, en
edicions anteriors, tampoc es
llençava menjar, sinó que es re-
partien entre ells el que sobrava.
La novetat d’enguany, doncs,
és que han trobat un sistema
perquè els aliments no consu-
mits arribin a les persones que
més ho necessiten. Aquesta idea,
tal com explica Llobet, va sorgir

després d’haver rebut una for-
mació sobre economia circular al
Palau de la Generalitat i respon
a la voluntat de Coreixample
d’aturar el malbaratament ali-
mentari i ser més sostenibles.
Des de La Conservera (carrer

Bailèn, 58), Puri Gallardo i Cé-
sar Martínez es mostren satisfets
d’haver pogut engegar aquesta

iniciativa de la mà de Corei-
xample, perquè defensen que “el
menjar és un dret” que s’ha de
garantir. De fet, aquesta no és, ni
de bon tros, la primera vegada
que preparen menjar per a per-
sones amb pocs recursos, sinó
que ho fan habitualment com a
col·laboradors dels projectes
Pere IV i Singulars. 

Part de la vedella del sopar va acabar a un menjador social. Foto: Coreixample

Coreixample reaprofita el
menjar de la Fira Modernista

Un moment de l’edició de l’any passat del festival. Foto: La Gran Pantalla

Obres |Millores al paviment del passeig de Gràcia
Les obres per millorar el paviment dels laterals del passeig de Gràcia van
començar dilluns i s’acabaran aquest divendres, 1 de juliol. Els treballs

s’estan fent al tram que va de Gran Via a Mallorca i entre Mallorca i Aragó.
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El projecte ‘Música al carrer’
s’estrena a la Sagrada Família
CULTURA4El projecte ‘Música
al carrer’ funciona des del 2004
a Ciutat Vella, però aquest any
s’ha expandit per primera ve-
gada a cinc districtes més de la
ciutat, dels quals l’Eixample és
el que compta amb més esce-
naris, dos d’ells al barri de la Sa-
grada Família. 
Concretament, la basílica i

l’avinguda Gaudí són els punts
del barri que, des del 6 de juny
i fins al 3 de juliol, s’han convertit
en escenaris d’aquesta proposta.
A la resta del districte, s’hi han
sumat dos punts més: el Mercat

de Sant Antoni i el passeig de
Sant Joan. El projecte també ha
arribat per primer cop a Sants-
Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi,
Nou Barris i Sant Andreu.
El projecte ‘Música al carrer’

s’emmarca dins del programa
Cultura Viva de l’Institut de Cul-
tura de Barcelona i té com a ob-
jectiu “ordenar, coordinar i im-
pulsar la música que es toca als
carrers per apropar-la a tota la
ciutadania, tot garantint la con-
vivència entre artistes, veïnat i
passejants”, asseguren des de
l’Ajuntament.

URBANISME4L’última fase de
les obres de transformació de les
Glòries, que consistirà en la re-
urbanització del parc central de
la plaça, començarà a finals d’a-
quest any i durarà uns vint me-
sos, de manera que estarà en-
llestida durant la segona meitat
del 2024. Amb un pressupost de
26,4 milions d’euros, els tre-
balls es faran en 4,3 hectàrees de
superfície, des de la Gran Cla-
riana fins a les vies del tramvia
de davant del Museu del Disse-
ny. El resultat ha de ser un gran
espai verd amb zones d’estada
per als vianants. 
El futur parc tindrà més de

500 arbres i més de 9.000 metres
quadrats de verd, així com bancs,
taules de pícnic, cadires i fonts,
entre altres coses, per convertir-
lo en un punt de trobada còmo-
de per als veïns. Hi haurà un es-
pai per a gossos; una zona de mil
metres quadrats envoltada de
bambús gegants per a esdeveni-
ments culturals, anomenada àgo-
ra sensorial; un jardí d’immersió,
amb espècies que necessiten

poca aigua, que donarà accés al
metro, i un parc d’aigua que fun-
cionarà com a tal a l’estiu i serà
una zona d’estada la resta de
l’any. També s’hi crearà un um-
bracle (una àrea d’ombra per
fer activitats), un mirador i unes
grades, i s’hi tornarà a instal·lar
l’escultura El Meridià. 
La tinenta d’alcaldia d’Urba-

nisme, Janet Sanz, va presentar
diumenge passat aquest projec-
te, que ha estat aprovat inicial-
ment, i va celebrar que les obres
de Glòries ja tinguin un “horitzó
de finalització”, després de més
d’una dècada. Per a Sanz, el fu-
tur parc de les Glòries representa
el “model de ciutat” que vol fer
realitat el govern municipal.

La plaça de les Glòries vista des de l’aire. Foto: Ajuntament

Més verd i oci al futur parc de
les Glòries, previst per al 2024

Una imatge d’arxiu de ‘Música al carrer’. Foto: Ajuntament

Inclusió | L’estel del temple, per a persones cegues
L’ONCE ha inaugurat una maqueta inclusiva de la Torre de la Mare de Déu
de la Sagrada Família amb l’estel il·luminat que permet que les persones
cegues puguin saber com és en realitat aquesta novetat a través del tacte.
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El barri del Fort Pienc tal com el
coneixem avui dia no s’entendria
sense l’illa d’equipaments ho-
mònima, on hi ha la biblioteca,
l’escola, el centre cívic, l’escola
bressol, el mercat i la residència
de gent gran. “La plaça Fort
Pienc és com la plaça del poble”,
diu Gisela Boronat, membre de
l’Arxiu Històric Fort Pienc i de
l’Associació de Veïns. Però cal re-
cordar que aquest espai no va
caure del cel, sinó que es va in-
augurar el 2003 fruit d’una llar-
ga reivindicació veïnal.
“Hi ha gent, sobretot jove,

que potser es pensa que la pla-
ça Fort Pienc sempre ha estat
allà. I no: va costar molt acon-
seguir-la”, subratlla Boronat,
que creu que cal “posar en valor
les coses bones que té el barri” i
la feina que hi ha hagut al dar-

rere. Precisament amb aquest
propòsit neix l’exposició ‘De l’i-
lla Fichet a l’illa Fort Pienc’, a càr-
rec de l’Arxiu Històric, que des
del 9 de juny i fins aquest dijous
es pot veure al centre cívic del
barri. Es tracta d’un repàs de la
lluita veïnal que va agafar força
durant la dècada dels 90 –encara
que l’associació de veïns havia
començat a picar pedra als 70–
i que va culminar amb la creació
de l’illa d’equipaments.
Tal com recorda Boronat,

després dels Jocs Olímpics del
92, els veïns es van adonar que
“molts terrenys que s’havien de
destinar a fer equipaments de
barri estaven passant a acollir
projectes de ciutat, com el TNC
o l’Auditori”. Tenint en compte
la manca d’espai per a equipa-
ments que caracteritza l’Eixam-
ple, van decidir reclamar els ser-
veis que necessitava el barri a tra-
vés de l’anomenat grup de treball
de reivindicació d’equipaments,
constituït el 1994.

Gràcies a la feina d’aquest
grup, que va posar damunt la
taula la idea de l’illa d’equipa-
ments, durant el mandat de 1995
a 1999 l’Ajuntament va comen-
çar a comprar terrenys i a fer els
enderrocs necessaris per cons-
truir els nous edificis. A partir de
1999, es van començar a fer ob-

res i finalment, el 2003, es va in-
augurar l’illa d’equipaments del
Fort Pienc, amb la qual l’arqui-
tecte Josep Llinàs va rebre aquell
any el Premi Ciutat d’Arquitec-
tura i Urbanisme.
Tot i que reconeix que enca-

ra queden coses per aconseguir
(principalment, el CAP), Boronat

destaca la importància de l’esforç
veïnal que va fer possible la pla-
ça del Fort Pienc i la diferència
que va marcar per als veïns.
“Abans el carrer Ribes i el carrer
Alí Bei feien por”, recorda. Per
tot plegat, assegura que “aques-
ta ha estat la reivindicació que ha
canviat més el barri”.

Una pintada feta el 1995 que reclamava una primera idea d’illa d’equipaments al barri. Foto: Arxiu Històric Fort Pienc

L’illa que va transformar el barri
» L’exposició ‘De l’illa Fichet a l’illa Fort Pienc’ reviu la reivindicació veïnal per aconseguir equipaments
» El centre cívic acull aquesta mostra de l’Arxiu Històric Fort Pienc que posa en valor “la plaça del poble”

Cultura | Un “menú” literari a la biblioteca
La Biblioteca Fort Pienc ha creat el “menú #puntdetuit”, amb el qual cada

setmana recomanen als usuaris tres “plats”, és a dir, tres llibres: un de primer, un
de segon i un de postres. Ho fan a una pissarra com les dels bars de tota la vida. 

Anna Utiel
EL FORT PIENC
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Esports Bàsquet | Joana Navarro i Jana Serrano, baixes al CB Roser
Les dues jugadores han deixat el club eixamplenc i compartiran destí el curs
2022-2023. Serà el Draft Gramenet, també de Copa Catalunya i que estarà

dirigit per Toni Sáez, exentrenador del Bàsquet Femení Sant Adrià. 

"Sempre vull que les jugadores
vegin que tinc una confiança
cega en elles, però cal que ac-
ceptin que les exigiré molt i
que intentaré que arribin al seu
límit als entrenaments perquè
el procés d'aprenentatge és molt
dur. La meta i el final sí que són
macos", enraona Tati Torres
(Berga, 1990), entrenadora del
CFS Eixample i professora de 4t
de Primària a l'Escola Catalunya
de Sabadell. Sap escoltar molt
bé i té molta empatia. Hauria
estat una gran psicòloga.
Creu molt en el temps i en el

procés, i lluita contra les pres-
ses i la immediatesa. "Hi havia
jugadores que venien de Pri-
mera Divisió i potser pensaven
que, tant sí com no, jugarien a
Segona, i joves que ho havien
jugat tot amb el juvenil i que
s'havien de guanyar un lloc...",
recorda. L'ofici d'entrenadora és
dur i silenciós: "Des del primer
moment has de fer-les tocar
de peus a terra i que assumeixin
els rols. A vegades no és fàcil en-
tendre qui dirigeix un equip,
però sempre busco el millor
per al grup. Una esportista que
no està bé pot tenir alguns mi-
nuts perquè vegi que totes con-
fiem en ella i que la necessitem".
Torres llegeix molt bé les

persones i aconsegueix allò tan
difícil: crear hàbits i rutines.
Perquè estiguin millor prepa-
rades per als reptes immediats
i per als futurs els mana deures
per fer a casa. La berguedana

prefereix anomenar-ho "tre-
ball fora de pista", que és una
continuació imprescindible de
l'entrenament. Per això els de-
mana, per exemple, que ana-
litzin el rival, l'equip, la seva úl-
tima actuació, treball físic ex-
tra... "El vídeo et permet que,
des del sofà, puguis veure mol-
tes més coses sense les emo-
cions a flor de pell de la com-
petició. Hi ha jugadores que
m'han arribat a demana més
tasques perquè han entès que
són necessàries per arribar al
seu màxim nivell", celebra.
Cada classe i cada equip són

diferents, tenen els seus propis
ritmes d'aprenentatge. A Torres
no hi ha res que la motivi més
que la necessitat d'innovar per
adaptar-se a les necessitats i als
imprevistos. "Les protagonistes
són les jugadores. Jo només soc
una eina perquè creixin i evolu-
cionin. No crec en la imposició
perquè, si les coses no surten, no
creuran en tu. Si treballes a tra-
vés d'objectius, en teoria, és més
fàcil que allò que dius acabi pas-
sant. Però, per sort o per des-
gràcia, no tenim una vareta mà-
gica davant els problemes i im-
previstos", exposa l'entrenado-
ra del CFS Eixample.

“APRENENTATGE GEGANT”
"M'enduc un aprenentatge ge-
gant de la temporada, no només
de sistemes de joc, també de di-
recció d'equips. Haver de cons-
truir un grup gairebé des de zero
t'exigeix un creixement brutal",
exposa Torres. Cap equip ha mi-
llorat tant a tota la Segona Di-
visió. Cap ha fet una millor se-
gona volta al grup 2, amb 13 vic-

tòries i només dues derrotes, i
fins a nou partits amb la porte-
ria a zero. Una remuntada in-
creïble que les va fer arribar a
l'última jornada depenent d'e-
lles mateixes per assolir una
plaça al play-off d'ascens. 
No va ser ni un miracle ni

cap ratxa. Era la recompensa a
un llarg procés i haver assolit els
grans objectius marcats: "Per
fer-nos com a equip necessità-
vem temps i havíem de recu-
perar algunes jugadores que
venien d'una última experièn-
cia que no era la que s'havien
imaginat. La primera volta ens
va servir per agafar confiança i
conèixer-nos més i millor. La
segona ha estat excel·lent. Hem
anat de menys a molt".
No amaga que perdre el bit-

llet per al play-off d'ascens
contra el líder, el CFS Bisontes
Castellón, va ser un cop dur.
Tampoc que calia que totes va-
loressin el camí: "Després del

partit els vaig dir que segur
que ningú s'esperava que arri-
béssim en aquestes condicions
a l'últim matx de la fase regular
i que, per la nostra progressió i
evolució, ens mereixíem haver
tingut opcions fins al final".

CREIXEMENT EMOCIONAL
Sota la seva direcció i mirada,
el CFS Eixample ha crescut
molt emocionalment: un gol
encaixat va deixar de ser un ter-
ratrèmol a convertir-se en un
nou repte. Considera que hi ha
dos partits de la segona volta
que reflecteixen molt bé aques-
ta metamorfosi anímica. Els
dos van ser fora de casa: contra
el CD La Concòrdia, "perquè
vam guanyar deixant la porte-
ria a zero i estant molt concen-
trades després d'haver perdut
contra elles a la segona jornada
i sent superiors", i davant l'AE
Les Corts-UBAE, contra "qui
vam repetir el 3-2, però sense

que fos un partit d'anada i tor-
nada, i aquest cop controlant els
temps de joc i la possessió, i
sense caure en precipitacions
després d'una errada".

LES MILLORS CONDICIONS
Un cop acabat el curs, Torres
va prendre's uns dies per va-
lorar el seu futur i també de-
sitjava que cada jugadora pen-
sés en la seva situació perso-
nal. Tenia clar que volia que el
seu equip comptés amb les
millors condicions possibles i
això exigia entrenar-se en una
pista adequada. "Ens exerci-
tàvem en una pista tapada,
però exterior i de ciment de la
Barceloneta. No podíem tre-
ballar en situacions semblant
als matxs i moltes jugadores
tenien por a lesionar-se. Nor-
mal... El curs que ve ja no tin-
drem aquest problema. Po-
drem entrenar-nos en un pa-
velló, a les instal·lacions d'I-
NEFC Barcelona. Hi anirem
tres dies per setmana. I, per fi,
ho farem al parquet", anuncia,
orgullosa. Continuaran jugant
els seus partits com a local al
Pavelló Col·legi Reial Mones-
tir Santa Isabel.
Fins a nou jugadores (Anna

Muniesa, Lydia Martín, Lydia
Abellán, Daniela Salvat, Àlex
Giró, Marta Luján, Roser May-
mó, Adri Regás i Iris Amaro)
continuaran a l'equip la prò-
xima temporada. "No hauria
servit de res la nostra evolució
si canviés el grup. Estem tre-
ballant en les noves incorpo-
racions, que ens ajudaran a
continuar millorant i creixent",
reflexiona Torres.

Toni Delgado
EIXAMPLE

Tati Torres creahàbits i rutines
» La tècnica del CFS Eixample dirigirà un curs més un grup en què continuaran fins a 9 jugadores 

» “Les protagonistes són les esportistes; jo només soc una eina perquè creixin i evolucionin”, es retrata

Tati Torres durant un partit. Foto: Toño de la Torre
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Viu en línia

Sis persones són convidades a participar
en un mostreig demogràfic. Es busca mi-
llorar la gestió política en el cas de l’ar-
ribada de futures crisis. Aquestes per-
sones han estat reunides en una sala, els
han assignat una xifra i els han donat una
capseta amb únicament dos polsadors:
un de verd i un de vermell. 

A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

Immunitat
Jordi Casanovas

El menorquí Cris Juanico, conegut per ser
un dels membres i compositors de Ja
t’ho diré, ha publicat un EP sota el títol
M’enroca (RGB Suports). Aquest nou
treball aplega quatre cançons: El teu
encant, La vida no és gens fàcil, Quan és
de nit i Dies d’hivern. El fil conductor de
l’àlbum és l’illa on va néixer i créixer l’ar-
tista, el lloc que tant l’ha marcat.

Música

A Barcelona, la Carlota busca desespera-
dament el seu fill Marc, que ha fugit de
casa sense deixar rastre. A Sinjar, una re-
gió entre l’Iraq i Síria, l’Hadia és obligada
a viure com a esclava amb els seus tres fills.
En canvi, l’Arjin aconsegueix escapar i s’a-
caba unint a les milícies kurdes. Fins on es-
taran disposades a arribar aquestes tres
dones pels seus éssers estimats?

Pelis i sèries

Sinjar
Anna Bofarull

M’enroca
Cris Juanico

Cinema a la platja
El cicle Cinema Lliure a la Platja va néixer a la platja de

Sant Sebastià de Barcelona i el seu èxit ha fet que, al llarg
dels anys, s’hagi estès a altres punts del litoral català i fins
i tot a Mallorca. Aquest any se celebra l’onzena edició des
del 29 de juny fins a l’11 d’agost. Les pel·lícules programa-
des són Sis dies corrents, La vida era eso, Damas de hierro,
Les vides de Marona i Sin señas particulares. A més, l’últim
dia, l’11 d’agost, a Barcelona el públic podrà triar quina

pel·lícula vol que es projecti per cloure l’edició. Abans de
cada pel·lícula també es projectarà un curtmetratge.

David i José Manuel Muñoz (Cornellà de Llo-
bregat, 1976 i 1978) són, probablement, uns

dels germans més estimats de Catalunya. Des
que van crear Estopa l’any 1999 no han deixat
de conrear èxits i de guanyar seguidors arreu
d’Espanya i fins i tot a l’Amèrica Llatina. Tenen
deu àlbums d’estudi publicats i, en els últims

anys, han celebrat la gira Fuego amb motiu del
seu vintè aniversari com a grup. El seu estil,

que barreja rumba i pop, no passa de moda i,
fora dels escenaris, el seu carisma i humilitat
han conquistat tothom. Ara, la Generalitat de

Catalunya els ha volgut reconèixer amb la Creu
de Sant Jordi 2022, que se’ls entregarà l’11 de
juliol al Teatre Monumental de Mataró. També
rebran aquest reconeixement l’actriu Carme

Elias, el pallasso Tortell Poltrona, la jugadora de
bàsquet Laia Palau i la companyia Elèctrica

Dharma, entre altres.

E S T O P A

A LES XARXES...

Els seus vint anys dalt dels escenaris
Els germans Muñoz són un dels grups més estimats

Famosos

Rebre la Creu de Sant Jordi
La Generalitat els entregarà aquest reconeixement el dia 11

Està clar: s’ho mereixen
Els usuaris celebren que la banda sigui reconeguda

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El poeta i professor universitari Diogo
Santiago retorna a Beira, la seva ciutat
d’infància, per rebre un homenatge
mentre s’anuncia l’arribada d’un cicló
tropical demolidor. Allà coneix la Liana,
una dona misteriosa que resulta ser la
neta de l’inspector de la policia secreta
que va detenir el pare d’en Diogo fa més
de quaranta anys.

Llibres

El cartògraf d’absències
Mia Couto

| Escape Academy
Un videojoc per convertir-se en un autèntic crack dels escapes rooms,

on resoldre misteris i enigmes. Per a PC, PS 4 i 5 i Xbox One i Series X/S.  
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QUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

PENSA

El professor Enric Soler demana no ser ingenu 
i desconfiar dels grans reclams com el “Dia sense IVA”

COMPARA

DESCONFIA

SUPERMERCAT

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

i ECONOMIA

El juliol és època de rebaixes i això, que a priori sembla una
bona notícia, ens pot jugar una mala passada. Segons un
estudi de l’empresa Veepee, el 61% dels espanyols es gas-

tarà entre 100 i 300 euros en aquestes rebaixes. Si intueixes que
tu també seràs d’aquests i et vols assegurar que realment com-
pres coses que necessites, llegeix el que diu Enric Soler, profes-
sor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC. 

Soler alerta de l’anomenat biaix d’ancoratge, “una distorsió cog-
nitiva segons la qual tendim a prendre decisions tenint en compte
les primeres informacions de què disposem”. També adverteix que
les emocions hi juguen un paper molt important: la il·lusió de creu-
re que has trobat una ganga et farà difícil ser racional.

Davant d’això, un truc pot ser pensar, abans que comencin les
rebaixes, quins productes necessites i dels quals voldràs aprofitar
les baixades de preu. Si cal, fes-te’n una llista. A més, Soler reco-
mana no ser “ingenu” i desconfiar de grans reclams com el “Dia
sense IVA”. També aconsella comparar, és a dir, buscar a Google el
producte que vols comprar per veure a quin preu s’està venent.
Per últim, recorda que al supermercat és bo mirar el preu per pes.

Ser racional durant les rebaixes

Abans que comencin les rebaixes, pensa quins productes 
necessites i vols comprar aprofitant les reduccions de preus

Les claus

Soler també aconsella buscar a Google el producte 
en qüestió per veure a quin preu el venen a altres llocs

En el cas de les ofertes de supermercat, recorda que 
cal mirar el preu per pes en comptes del preu total
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