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Més de 40 dies tancats a casa sen-
se poder sortir durant els primers
mesos de la pandèmia. Una tor-
nada a les aules el curs 2020-2021
amb mascaretes, grups bombolla
i limitacions de moviment. Mesos
amb les activitats extraescolars
sense poder-se celebrar. Veient
com han viscut els infants la pan-
dèmia, no costarà d’entendre per-
què, segons la darrera enquesta de
benestar feta per l’Institut Infàn-
cia i Adolescència de Barcelona,
els nens i nenes de la capital ca-
talana es consideren menys feli-
ços ara que fa dos anys.

Més de 5.300 infants d’entre
vuit i 11 anys d’una seixantena de
centres educatius han participat
en aquest estudi. L’enquesta ja
s’havia dut a terme en anys ante-
riors, concretament el 2017, i és
per aquest motiu que l’Institut In-
fància i Adolescència de Barcelo-
na ha pogut determinar com ha
canviat la percepció dels nens en
relació amb la seva felicitat abans
i després de la pandèmia.

Les xifres són reveladores,
ja que denoten que ara els infants
són menys feliços. Així, el 2017
quasi set de cada 10 infants afir-
maven que estaven molt satisfets
amb la seva vida. En canvi, ara
són sis els que ho diuen. De la
mateixa manera, també ha aug-
mentat el nombre de nens i ne-
nes que no són gens feliços. Si el
2017 eren només el 2%, ara són
el 4%. Amb tot, el canvi més sig-
nificatiu es troba en els infants
que diuen estar “bastant satis-
fets”. El 2017 eren vora dos de
cada 10 i ara arriben als tres.

L’INFANT MENYS FELIÇ
No és el mateix ser un nen que
una nena. Ser pobre que ric. Si

parlem de felicitat en els in-
fants, hi ha elements que són
molt determinants.

El primer i més evident és l’e-
dat. A mesura que els nens i ne-
nes es van fent grans, minva el seu
nivell de satisfacció amb la vida.
Així, tres de cada 10 nens i nenes
de vuit anys diuen ser molt feliços,
mentre que dels que tenen 11
anys només una mica més de la
meitat ho afirmen.

Per altra banda, també hi ha
diferències en funció del sexe.
Les nenes es mostren menys
satisfetes amb la seva vida du-
rant la infància. Així, el 63%
d’ells diuen ser molt feliços,
mentre que en elles la xifra se si-
tua en el 56%.

Finalment, en el grau de sa-
tisfacció dels infants també hi
intervé la classe social. En els es-
trats amb més capacitat adqui-
sitiva, el grau de satisfacció està

més de cinc punts per sobre que
en les classes socials menys
benestants.

Aquest darrer element, d’al-
guna manera, també es tradueix
en els districtes on els nens i ne-
nes són més feliços. A les pri-
meres posicions hi trobem Grà-
cia, l’Eixample i Sant Andreu.
Curiosament, són llocs de clas-
ses mitjanes i mitjanes altes i no
pas els indrets on tradicional-
ment les rendes són més eleva-
des, com Sarrià, Sant Gervasi o
les Corts. Tanmateix, pel que fa
a les zones on la satisfacció és
menor, cal parlar de Nou Barris
i Ciutat Vella, els districtes amb
les rendes més baixes.

QUÈ FA FELIÇ UN INFANT?
A diferència dels adults, els nens
i nenes no demanen gaires coses
per ser feliços. En l’enquesta
del 2017 es va determinar que els

elements que els permetien afir-
mar que tenien una vida satis-
factòria eren passar temps de
qualitat amb la família, tenir

amics i amigues, sentir-se segurs
a l’escola, jugar i tenir temps lliu-
re i que els pares i mares els do-
nessin cert grau de llibertat.

En l’enquesta del 2022
aquestes demandes segueixen.
Ara bé, les mancances durant la
pandèmia han fet que ara els in-
fants també demanin que els
veïns siguin amables amb ells i
anar a espais naturals de la ciu-
tat, com les platges, la serra de
Collserola o els voltants dels
rius Besòs i Llobregat.

NOVES PREOCUPACIONS
La pandèmia també ha modificat
altres aspectes de la vida dels in-
fants. La meitat dels nens i nenes
que viuen a Barcelona diuen que
es posen nerviosos o ansiosos
quan veuen notícies sobre el co-
ronavirus a la televisió. De fet, sis
de cada 10 estan molt o bastant
preocupats per si les persones del
seu entorn s’infecten de la malal-
tia respiratòria, i un de cada qua-
tre està angoixat per la situació
econòmica de la seva família.

Somriures esborrats
» Una enquesta mostra com la pandèmia ha impactat de ple en la felicitat dels infants de Barcelona
» Cau la xifra d’infants que diuen que són molt feliços i augmenta els que diuen que no ho són gens

La pandèmia impacta de ple en la felicitat dels més petits. Foto: Pexels

LES MALALTIES
MENTALS REPUNTEN

4Una altra de les conse-
qüències de la pandèmia
ha estat l’augment de les
depressions i l’ansietat, es-
pecialment entre les do-
nes i els joves. Un informe
de l’Organització Mundial
de la Salut diu que, el pri-
mer any de la pandèmia,
les depressions i l’ansietat
van créixer un 25%.

Albert Alexandre
BARCELONA
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NLes millors
perles

Ho ha tornat a fer. El diputat del PP al Congrés Alberto
Casero, que va votar per error a favor de la reforma laboral

i en va permetre l’aprovació, ha comès un nou error: ha votat a
favor d’investigar el govern de Rajoy per l’operació Catalunya.

Les marques de luxe acostumen a tenir un públic fidel,
però de tant en tant han de reinventar-se per

sobreviure. L’última pensada de Louis Vuitton ha sigut
vendre una bossa per recollir caques de gos. Val 900 euros.

Per evitar que els seguidors del Celtic de Glasgow xiulessin
durant el minut de silenci dedicat a Isabel II, les autoritats el

van convertir en un minut d’aplaudiments... i els fans van
passar un minut cantant: “Si odies la família reial, pica de mans”. 

La pel·lícula La platja va fer famosa la badia de Maya, a
les tailandeses illes Phi Phi, on encara avui es pateixen

les conseqüències de la massificació. Ara, 20th Century Fox
haurà d’indemnitzar Tailàndia amb 270.000 euros.

LA FOTOTwitter (@RoyalFamily)

La lupa

El passat 9 de setembre una “incidència tèc-
nica” deixava sense servei ferroviari un país
sencer. Van ser més de tres hores d’aturada
generalitzada, en les quals no hi va haver cir-

culació de trens a cap línia de Rodalies, ni de Regio-
nals ni de trens de Llarga Distància que circulen per
via convencional a Catalunya. Només es va mantenir
operatiu el servei en els trens d’Alta Velocitat (AVE).
Curiosament, doncs, només no van deixar de funcionar
els trens que menys fan servir les classes populars per
arribar als seus llocs de feina.

Malgrat els intents de relativitzar el problema i de
treure ferro a l’assumpte per part del govern espanyol,
cal posar de manifest que en cap cas ningú pot par-
lar d’una incidència fortuïta sense tenir en compte el
greu problema que suposa la manca d’inversió per part
de l’Estat en les estructures ferroviàries a Catalunya.
No, almenys, sense batre el rècord mundial de cinis-
me. Només cal anar a les xifres per constatar que les
coses no passen sense cap motiu. L’any 2021 el
pressupost de l’Estat per a obres ferroviàries a Cata-
lunya era d’uns 1.300 milions (707 milions, Adif; 492,
Adif Alta Velocitat; 262, Renfe). A l’hora de la veritat,
el grau d’execució va ser del 23,9% a Adif, del 4,6%
en l’Alta Velocitat i del 34,6% en el cas de Renfe. Si

ho comparem amb la Comunitat de Madrid, els per-
centatges parlen per si sols: Adif ha fet el 69% de la
inversió prevista; Adif Alta Velocitat, el 105%; i Ren-
fe s’enfila fins al 229%. Unes dades que va obviar ex-
pressament la ministra de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que valorava la greu
incidència com un problema puntual.

Les deficiències en la xarxa de Rodalies són es-
pecialment greus en un moment en el qual les ins-

titucions han de procurar a la ciutadania les eines
bàsiques per poder-se desplaçar en transport públic
en detriment del vehicle privat per fer front al gran
repte que planteja el canvi climàtic. I aquest tema,
que ve de molt lluny, també serveix per constatar,
un cop més, l’abandonament de l’Estat cap a les clas-
ses populars catalanes. Les persones que cada dia
es desplacen a través de la xarxa de Rodalies són

tractades permanentment com a ciutadans de se-
gona per part del govern espanyol de torn, sigui del
color que sigui.

Davant d’aquesta injustícia crònica, des d’Es-
querra Republicana insistim, com fem des de fa
moltes dècades, que la millor eina per defensar els in-
teressos de totes les persones que viuen i treballen al
nostre país, vinguin d’on vinguin i parlin la llengua que
parlin, és la independència. Només podrem ajudar de
forma efectiva la nostra gent si disposem de les eines
d’un Estat i, per això, avançar cap a la República ca-
talana, fent créixer l’independentisme especialment
a les grans àrees metropolitanes, és més necessari que
mai. Només assolirem la majoria social necessària per
guanyar la independència si aconseguim ser hege-
mònics al conjunt del país, també allà on tradicio-
nalment ens ha costat més fer arribar el nostre mis-
satge: a les zones més poblades del país. En comptes
de buscar traïdors entre aquells que fa gairebé cent
anys d’història que defensem la República catalana,
el que cal és posar de manifest com la pertinença a l’Es-
tat espanyol perjudica la nostra vida diària. Un Estat
que és massa poderós i té prou eines a l’abast per en-
cara ajudar-lo equivocant-nos d’adversari. Ningú
hauria de perdre de vista aquesta realitat.

Les persones que van en Rodalies
són tractades permanentment

com a ciutadans de segona
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per Oriol López (ERC)

Els trens de la vergonya
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Dues escoles pateixen el mal ús dels 
seus espais pacificats a Sant Antoni1

2
Trias diu que si es presenta 
vol arribar als 14 regidors

Els veïns temen que les obres 
del solar del Talia es retardin

Busquen voluntaris al barri 
per combatre la bretxa digital

La competició de la igualtat

El + llegit líniaeixample.cat

3

4

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

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

Els semàfors

L’Ajuntament ha confirmat que
els primers equipaments que es
faran a l’antiga Model entraran
en funcionament entre el 2026 i
el 2027. Els veïns han celebrat
l’anunci, però al mateix temps
recorden que haurien volgut
que “tot el procés fos més ràpid”.

pàgina 8Ajuntament

Aquesta ONG de Sant Antoni
celebra el seu 10è aniversari. 
Va néixer el 2012 per combatre
els estralls que va provocar la
crisi del 2008. Actualment, atén
un centenar de famílies i la seva
tasca és més necessària que mai
pels efectes de la pandèmia. 

pàgina 10De Veí a Veí

La Galeria Barnadas està de
celebració. Enguany fa 30 anys
que va obrir les portes, amb
Jordi Barnadas al capdavant, 
al carrer Consell de Cent. 
L’espai s’ha convertit en un
referent de la ciutat i té clients 

locals i internacionals. 
pàgina 12Galeria Barnadas

A les xarxes

@taniasarrias: O bé s’elimina la masca-
reta als transports públics o es controla
que la gent se la posi. Això d’ara no té cap
sentit.

@marcarza: Després de 25 anys de soroll,
manipulació, milions, jutges i demagògia,
l’espanyolisme es manifesta contra la im-
mersió i no arriba a 3.000 persones.

#EscolaEnCatalà

@EstibadoraR: Usuaris de Rodalies, pen-
seu que el que ha passat fins ara ha estat
un assaig d’Adif per poder suportar les
obres de la Sagrera.

#CaosARodalies #MascaretaFinsQuan?

Safata d’entrada

L’estiu és el moment enquè tot madura. A la
seva amalgama de dies

ens porta el que cal. Ve de lluny,
sense presses, amb sàvia pau que
palpa la pell de l’aire i una so-
noritat que cobreix trobades i en-
certa les esperes. El seu temps
descansa a la falda dels somnis,
empremta que dilata compassos
lents xiuxiuejant aromes a la
corda fluixa que fan caure els
desacords.

L’arbre és l’ésser més viu
que existeix, un punt d’acord, un
eix comú, la presència constant
del qual ens envolta per adoptar-
nos amb la seva abraçada. Con-
templar-lo és un vici per a la ima-
ginació, ens fa créixer les mira-
des, ens eleva en el seu fluir
ocult de llum i ombres. És l’eix de
la humanitat: ens alimenta, ens
escalfa, ens il·lumina, ens regu-
la amb moltes funcions. No és
només poesia, és art i ciència; és
l’ànima dels fusters, barquers,
camperols, llibreters, estudiants,
motor del desenvolupament (tot
i la industrialització), encara
que no en som conscients. Hem
perdut la seva referència, ens fal-

L’ombra d’un arbre
per Francesc Reina

ta el seu llaç educatiu, la seva
arrel entre nosaltres: es va
prohibir a escoles perquè po-
díem enfilar-nos i caure.

Però la canalla continua
jugant al seu costat i els vells
xerren sota les seves copes; do-
nen testimoni de carícies, em-
paren vides solitàries, com-
parteixen regles. Al costat de la
seva pell es vessen els sentits:
s’escolten olors, es respira el
seu paisatge de silenci reposat.
Estar sota les seves branques
ens pot fer que s’escapi  un sos-
pir, un moment en què sentir-
nos relaxats, en calma, per
submergir-se en la lectura o en
el descans, a la xerrada íntima,
al joc, al passeig, a l’exercici…
Formem part de la seva om-
bra. Quan el sol estreny, la bus-
quem, és un regal, tot i els  ar-
tefactes que ens protegeixen de
la calor; ens parla des de la
seva saba profunda, ens anima

a recordar la nostra antiga re-
lació. A través de les fulles
tremolen els versos, bateguen
com a germans l’afecte i la
identitat, imprescindibles per
plantar els anys.

Llibres com L’arbre de
John Fowles, o el del Joaquín
Araújo, o els de Francis Hallé
o Helena Attlee, el de Patricia
de Souza o Núria Ruiz, o de
Susanna Isern, contenen bos-
cos on habiten les paraules. La
seva màgia, comenta Ignacio
Abella, ens ensenya que som la
millor parella de ball.

Vivim temps estranys pel
que es diu i el que es calla, des-
concerta la manca de transpa-
rència i tant de pes acumulat.
Malgrat tot, els bufadors de
vols diuen que sota les seves
ombres hi ha una llar a la qual
només arribarem a través de
l’aferrament respectuós que
aixoplugui tant d’aire trencat.
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Tradició | Els Esquerdats s’estrenen a la Mercè
La colla castellera de l’Esquerra de l’Eixample, els Esquerdats, actuarà per

primera vegada aquest dissabte al migdia a la diada castellera de la Mercè. Serà
a la plaça Sant Jaume, un espai que la colla vol “omplir de lila”, el seu color. 

CULTURA4El periodisme local
que es va fer a Barcelona durant
l’última etapa del franquisme i
els primers anys de la democrà-
cia va posar el focus en lluites ve-
ïnals que fins aleshores no ha-
vien ocupat cap espai a les pà-
gines dels diaris. El periodista i
historiador Jaume Fabre ha vol-
gut recordar i homenatjar tota
una fornada de periodistes, en-
capçalada per Josep Maria Hu-
ertas Clavería, al llibre Cròniques
del fang. Quan els diaris van do-
nar veu als barris, publicat per
l’editorial de l’Ajuntament i pre-
sentat dijous passat a la Casa
Golferichs, una ubicació sim-
bòlica tenint en compte que
aquest edifici de l’Esquerra de
l’Eixample es va salvar de l’en-
derroc als setanta, precisament,
gràcies al moviment veïnal.

A la presentació del llibre, Fa-
bre va posar en valor la figura del
seu company Huertas Clavería,
que fins i tot va passar vuit me-
sos i vint dies a la presó per dir
en un reportatge que molts pros-
tíbuls de la ciutat estaven re-

gentats per vídues de militars.
També va destacar el paper clau
del periodisme local a l’hora de
destapar qüestions silenciades
durant el règim, com la corrup-
ció dels governs municipals fran-
quistes. El llibre recull articles de
l’època i repassa les vivències
dels periodistes que es van “en-
fangar” trepitjant els barris. 

Una d’aquelles periodistes
és María Eugenia Ibáñez, que va
participar en la presentació a la
Casa Golferichs. “El llibre té com
a subtítol ‘Quan els diaris van do-
nar veu als barris’, però crec que
va ser al revés: els barris ens van
donar veu als periodistes, capa-
citat crítica, el contacte amb la re-
alitat”, va reflexionar.

La presentació del llibre, a la Casa Golferichs. Foto: Twitter (@bcn_llibres)

‘Cròniques del fang’, un llibre
sobre el periodisme de barri

Els primers equipaments 
de la Model, a punt el 2026

URBANISME4Els primers equi-
paments que es faran al conjunt
de l’antiga presó Model entraran
en funcionament entre el 2026
i el 2027, tal com va anunciar l’A-
juntament dijous passat. Con-
cretament, els projectes previs-
tos en la primera fase de la
transformació d’aquest espai
són l’institut escola, el polies-
portiu i l’espai memorial.

El consistori vol començar la
redacció dels projectes dels pri-
mers tres equipaments i posar en
marxa els concursos correspo-
nents a principis del 2023.

“ESTEM MOLT CONTENTS”
L’Associació de Veïns de l’Es-
querra de l’Eixample va parti-
cipar en la reunió i la comissió
de seguiment que ha acabat
anunciant les noves dates. El vo-
cal d’Urbanisme de l’entitat ve-
ïnal, Xavier Riu, celebra que
“ara sembla que ja tiren enda-
vant els plans urbanístics i es
desbloqueja la situació que sem-
blava que no s’avançava, així que
estem molt contents amb l’a-
nunci”, encara que reconeix que
els hi agradaria “que tot el pro-
cés fos més ràpid”.

Imatge virtual de com serà un espai de la Model. Foto: Ajuntament
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SOLIDARITAT4L’ONG De Veí a
Veí es va fundar el 2012 arran de
la crisi econòmica que va comen-
çar el 2008. En aquell moment, di-
versos veïns de Sant Antoni van
veure una coneguda rebuscant
als contenidors acompanyada dels
seus fills. La imatge els va xocar
tant que van decidir fer alguna cosa
per ajudar la gent del barri que es
trobés en una situació similar. 

Ho recorda el president de
l’entitat, Rafa Martínez, una dè-
cada més tard i mentre encara es
recupera de la festa d’aniversari
que van celebrar dissabte passat
unes 200 persones (entre funda-
dors, socis i veïns) a tocar del Mer-
cat de Sant Antoni. L’alegria de
bufar les espelmes, però, no eli-
mina una altra realitat: “Cele-
brem els deu anys amb una salut
social molt forta, però amb menys
suport que mai per part de l’A-
juntament”, lamenta Martínez. 

Tal com explica el president,
la crisi del coronavirus va fer
augmentar amb escreix les ne-

cessitats del barri i, afortunada-
ment, també la solidaritat del
veïnat. D’aquesta manera, l’ONG
atén ara un centenar de famílies
i ha passat a ajudar també per-
sones sense sostre. Segons Mar-
tínez, si bé l’Ajuntament sí que els
va donar una subvenció més alta
el 2020 (de 34.000 euros, men-
tre que el 2019 havia sigut de
22.000), després la cosa va anar
de baixada. “L’any passat va ser
de 10.000 euros i aquest, de
4.000”, assegura.

“Més del 90% del nostre fi-
nançament és privat”, afegeix el
president d’una ONG que en els
últims anys ha trobat noves fór-
mules per aconseguir recursos,
com la creació de la cervesa, el
vermut o el cava del barri.
Aquests exemples, a més de ser-
vir per recaptar diners per als
usuaris de l’entitat, compleixen
també una altra funció: fan bar-
ri, creen comunitat. Aquesta
s’ha convertit, de fet, en l’altra
raó de ser de De Veí a Veí. A dalt, la celebració dels 10 anys de l’ONG. A baix, una imatge d’arxiu de l’entitat. Fotos: ONG De Veí a Veí

DeVeíaVeícelebrael10èaniversari
» L’ONG de Sant Antoni arriba als 10 anys de vida amb un centenar de famílies com a usuàries

» El president de l’entitat, Rafa Martínez, assegura que tenen “menys suport que mai de l’Ajuntament”

Protesta | Acte contra la imposició del vel
Un grup de dones va fer una xerrada i una performance dissabte passat al
Mercat de Sant Antoni per explicar la història del hiyab i denunciar-ne la
imposició. Va ser en el marc de la 1a Trobada de Dones de Sant Antoni.
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CULTURA4El juny de 1992,
mentre Barcelona comptava els
dies per a l’inici dels Jocs Olím-
pics, l’estudiant d’Història de
l’Art Jordi Barnadas obria una
galeria al carrer Consell de Cent,
el “carrer de les galeries d’art”,
concretament al local del 347
que havia quedat buit amb el tan-
cament de la mítica Galeria Cien-
to. Per celebrar aquests trenta
anys de vida, la Galeria Jordi Bar-
nadas va inaugurar dijous passat
una exposició col·lectiva amb les
obres que una trentena d’artistes
vinculats a la galeria han creat es-
pecialment per a l’aniversari.

“És un homenatge a la gent
que estimem”, diu Barnadas re-
ferint-se als artistes però també
als clients, ja que defensa que “el
més important de la galeria són
les persones que la mantenen
viva”. En aquest sentit, es mos-
tra molt agraït amb la fidelitat
del públic, que no els ha deixat
de fer costat ni tan sols durant la
pandèmia. “Contra tot pronòs-
tic, no ens va anar del tot mala-
ment amb la covid perquè la gent

va gastar més en coses de casa”,
comenta Barnadas, que cele-
bra, d’altra banda, el retorn dels
turistes. “Tenim molts clients lo-
cals, però el turisme també és
molt important per a nosaltres
tenint en compte la nostra ubi-
cació privilegiada”, afegeix.

“TOTHOM HI POT ENTENDRE”
Potser la clau de l’èxit entre clients
d’aquí i d’allà és el convenciment
de Barnadas que “tothom pot
entendre d’art”. A la galeria ex-

posa principalment pintura fi-
gurativa –que “no requereix un
full d’instruccions per entendre-
la”, diu–, un tipus d’art que sovint
troba a faltar a la ciutat. “A Bar-
celona s’ha fet massa art con-
ceptual. Aniria bé que el MACBA,
per exemple, fes exposicions més
visuals i atractives per al públic
general, al qual se li ha de tenir
molt respecte”, reflexiona abans
de sentenciar que “els qui van
plantejar la política cultural d’a-
questa ciutat eren massa elitistes”.

Jordi Barnadas, a davant de la galeria. Foto cedida

La Galeria Jordi Barnadas: tres
dècades acostant l’art a la gent

Coreixample |Torna la Setmana de la Salut
L’associació de comerciants del barri, Coreixample, oferirà a partir de dilluns

vinent i fins al diumenge 2 d’octubre la Setmana de la Salut, que enguany
arriba a la sisena edició. Hi haurà promocions, tallers i diverses activitats.

Presenten unes xerrades
sobre gastronomia i cultura

ART4El bar IZA va acollir di-
jous passat a la tarda la pre-
sentació del cicle de xerrades
‘Punt de trobada: confluència
entre la gastronomia, l’art i la
cultura’. Unes xerrades que vo-
len generar un espai lúdic on es
pugui debatre i intercanviar
coneixements sobre les tres
qüestions que tractaran els ci-
cles. La iniciativa la impulsen el
mateix bar, La Conservera
BCN, Garum GastroExperièn-
cies i Coopdefoc.

Així doncs, el bar IZA va ser
l’amfitrió de la presentació que
ja va comptar amb els primers
conferenciants que van avançar

sobre què versaran les seves
presentacions que es faran el
pròxim 7 d’octubre i els primers
dijous de cada mes.

Carlos Melilla, catedràtic de
pintura, parlarà de Leonardo
da Vinci i la gastronomia. Fran-
cisco Martínez, editor i escriptor,
presentarà el seu llibre titulat
‘Gastrosofia sobre la relació en-
tre la filosofia i la gastronomia’.
I la tercera xerrada del primer
dia del cicle la farà César Martí-
nez, organitzador de l’esdeveni-
ment i llicenciat en Belles Arts i
Gastronomia, que parlarà del
vessant estètic de les conserves
i la seva empremta a Catalunya.

Presentació de les xerrades gastronòmiques al bar IZA. Foto: Coreixample 
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SALUT4La plataforma Glòries
Lliure d’Amiant –que aplega
les Associacions de Famílies
d’Alumnes (AFA) de les escoles
Encants i Gaia i de l’escola bres-
sol Leonor Serrano, totes tres si-
tuades molt a prop de la plaça
de les Glòries– continua ex-
igint, sense èxit, la retirada de
les teulades de fibrociment que
hi ha a la zona. 

A les famílies els preocupa
especialment la teulada d’una
nau de propietat privada situa-
da a Consell de Cent, 554, que es
troba en mig dels tres centres. En
un comunicat recent, l’AFA de
l’Escola dels Encants explica
que el juny passat es van obtenir
“setze mostres positives [d’a-
miant] de disset mostrejos re-
alitzats” i que la resposta de
l’administració ha estat tornar a
encapsular la teulada. Aquesta
pràctica (que, tal com detalla l’A-
FA, consisteix a aplicar pintura
aïllant per evitar el despreniment
de fibres d’amiant) ja s’havia
fet en tres ocasions sense els re-
sultats esperats. 

“S’ha demostrat en els últims
anys que aquesta operació no és
efectiva”, denuncia l’AFA, que
aposta perquè l’Ajuntament ad-
quireixi la propietat de la nau per
poder-la enderrocar i netejar la
zona “amb un adequat confina-
ment ambiental”. En aquest sen-
tit, les famílies creuen que cal
aprofitar que els propietaris, a

qui acusen de no responsabilit-
zar-se de la situació, tenen la “in-
quietud” de vendre l’edifici.

DEMANDAR L’AJUNTAMENT?
D’altra banda, des de l’AFA de
l’Escola dels Encants critiquen el
paper de l’Ajuntament i avisen
que es plantegen demandar-lo
“per inacció administrativa”.

Una teulada de fibrociment propera a les escoles. Foto: Glòries Lliure d’Amiant

Tres escoles de Glòries tornen 
a exigir la retirada de l’amiant

Aula Ambiental | Les activitats de tardor, a punt
L’Aula Ambiental de la Sagrada Família obre aquest dimecres el període

d’inscripció a les activitats de tardor. L’espai ha programat tallers,
xerrades i altres propostes que es desplegaran durant tot el trimestre.

Torna el curs per a
treballadores de la llar

FORMACIÓ4El Pla Comunitari
Sagrada Família està preparant
de forma comunitària la nova
edició del curs per a treballado-
res de la llar que ja es va fer ara
fa un any i que està previst que
comenci aquest mateix mes. Un
curs que pretén arribar a dones
migrants que es troben en si-
tuació de vulnerabilitat, mares
solteres i que no tinguin docu-
mentació perquè són a les que
més poden ajudar.

El taller gira entorn del ben-
estar emocional per donar  a les
dones que s’hi apuntin una vi-

sió de futur i d’integració a la
ciutat i també perquè coneguin
millor els seus drets laborals.
També se les vol orientar per
ajudar-les a trobar projectes i
negocis que els agradin i que co-
neguin els recursos del barri als
quals poden accedir perquè
també les porti a conèixer les
ajudes que puguin demanar.

El curs, que l’any passat va
tenir una bona resposta, es re-
cupera per ajudar a dones com
la Yassemine Attar, que afirma
que “em van ajudar molt a tro-
bar feina i recursos de barri”.

El Pla Comunitari Sagrada Família ultima el curs. Foto: Twitter (@PDCSaFa)
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L’auca del senyor Esteve, de
Santiago Rusiñol, va ser la pri-
mera obra que es va representar
a la Sala Gran del Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC). Va ser
l’11 de setembre de 1997, un any
després que s’inaugurés la Sala
Tallers d’aquest equipament.
D’això ja fa 25 anys i, des d’a-
leshores, pel TNC han passat tres
milions i mig d’espectadors. Per
tant, i de retruc, tres milions i
mig de persones han trepitjat –
potser per primera vegada i sen-
se saber-ho– el Fort Pienc. 

La notícia de la construcció
del TNC al barri va arribar en un
moment en què l’Associació de
Veïns del Fort Pienc centrava els
esforços en la reivindicació d’u-
na illa d’equipaments que hau-
ria d’esperar al 2003 per fer-se
realitat. Un gran teatre pensat

per a tot el públic català no era
precisament el que reclamava el
veïnat, però els que hi vivien a
prop ho van agrair. “Els terrenys
on ara hi ha el TNC feia setze
anys que estaven abandonats.
Era com un descampat d’extra-
radi al mig de la ciutat”, explica
Gisela Boronat, integrant de
l’Arxiu Històric Fort Pienc i de
l’associació veïnal.

Boronat també recorda que,
de cara a la inauguració de l’e-
difici, obra de l’arquitecte Ri-
cardo Bofill, van obrir alguns ne-
gocis als carrers del voltant que
es volien adreçar al públic del
teatre. En poc temps, però, van
anar tancant. “La gent ve, veu l’o-
bra i se’n va. Molts cops venen
autocars de diferents pobles i, en
general, els espectadors no es
queden al barri a sopar o pren-
dre alguna cosa després de la
funció. A més, el mateix teatre ja
té el seu propi bar”, comenta.

En aquest sentit, Boronat
destaca que l’equipament “està

d’esquena al barri perquè l’en-
trada és per la Meridiana”, cosa
que fa que “interactuï poc amb el
conjunt del Fort Pienc i amb els
veïns”, a excepció d’alguns mo-
ments puntuals, com ara la Fes-
ta Major, en què els jardins del
TNC acullen algunes activitats.
“No ens ha aportat gaire dina-

mització. És un equipament que
es troba al nostre barri però
que, si estigués en un altre lloc,
tampoc es notaria”, afegeix
aquesta veïna, que reconeix que
té una sensació molt similar
amb l’Auditori, un altre gran
equipament cultural d’àmbit na-
cional ubicat al barri.

LA VENTAFOCS DE L’EIXAMPLE
Una cosa que va sorprendre Bo-
ronat als inicis del TNC va ser que
la gent digués que “allò estava llu-
ny”, una consideració que no
haurien tingut sobre qualsevol al-
tra zona del districte. “El Fort
Pienc sempre ha estat la Venta-
focs de l’Eixample”, conclou. 

El TNC es va inaugurar l’11 de setembre de 1997. Foto: Mar Vila/ACN

Anna Utiel
FORT PIENC

25 anys sense obrir el teló al barri
» El Teatre Nacional de Catalunya es va inaugurar ara fa un quart de segle al Fort Pienc

» “Si estigués en un altre lloc, tampoc es notaria”, afirmen des de l’Arxiu Històric Fort Pienc

Música |Tornen els concerts a la Monumental
Aquesta tardor la plaça Monumental tornarà a acollir una sèrie de

concerts que ja van començar el passat 10 de setembre. Les dues pròximes
dates seran el 15 d’octubre i el 12 de novembre i es faran de 12h a 22h.
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Bàsquet | El nou CB Roser debuta a Vilanova i la Geltrú
El conjunt eixamplenc, que estrena nou entrenador, Iván Faure, començarà 

la temporada 2022-2023 visitant el Club Bàsquet Samà Vilanova i la Geltrú, nou
equip de Copa Catalunya, el pròxim dissabte 24 de setembre a les 18.00 hores.  

"Als jugadors i a les jugadores no
els pots demanar mai res que tu
no estiguis fent, i han de sentir
que entens les seves inquietuds,
motivacions i necessitats. La
intel·ligència emocional és fo-
namental en la gestió huma-
na", enraona Juan Hereza (Bar-
celona, 1990). Empàtic, senzill i
meticulós, el tècnic del CB Ro-
ser defensa que guanyar-se el
respecte d'un equip és el més im-
portant i, alhora, el més difícil.

Entrenar un grup és "com-
partir coneixements, moments
o actituds" i prioritzar l'equip en
qualsevol circumstància. "Saps
què? Crec que les persones que
dirigim un grup som venedores
o transmissores de les idees
que volem que els i les espor-
tistes apliquin a la pista, i per-
què em creguin sempre em moc
des de l'honestedat. No pro-
meto ni dic coses que no són ni
que no sento", matisa. Impacta
des de la sinceritat. Des del
com, el què i el perquè.

Als seus equips sempre els
intenta inculcar que el company
és més que un company. "La
química et regala un plus de mo-
tivació, intensitat, solidaritat... El
sentiment de pertinença té un
valor incalculable", assegura
Hereza, un enamorat de fer una
sortida de cap de setmana du-
rant la pretemporada. Aquest
any ha estat a Calonge. "Potser
perdem un dia d'entrenament,
però segur que guanyem altres
detalls que ens faran competir

millor després, com les aliances
i relacions que s'estableixen fora
del pavelló", afegeix. El primer
dia van jugar un amistós amb el
Bisbal Bàsquet que va acabar
amb empat a 59.

UN CONCURS DE CUINA
La proposta més deliciosa ha
tornat a ser el concurs de cuina
per equips. "Una bona excusa
perquè es comuniquin i col·la-
borin entre ells, veure qui són els
més líders i com s'estan inte-
grant els nous... L'equip tècnic
som els jutges i tastadors, eh",
confessa, divertit.

En el seu sisè any com a en-
trenador del sènior A masculí,
Hereza mantindrà la identitat de
les últimes temporades: un joc
ràpid i coherent en defensa. "Re-
cordo el curs en què vam baixar
com a penúltims i crèiem que po-
díem guanyar cada partit. No
hem perdut aquest esperit,
aquesta competitivitat", celebra.

"Els nois estan treballant i
entrenant-se bé. Es fa estrany ju-
gar matxs amb 8 o 9 jugadors.
Fer-ho, a més, contra bons rivals
i amb una càrrega alta costa
molt, però confio que arribem al
debut a Lliga EBA fent un pas
endavant en mentalitat i com-
petitivitat, dos dels nostres trets
característics", descriu Hereza,
que veu molt llunyà, i amb tota

la raó del món, l'últim partit a la
competició. Va ser el 2 d'abril
contra el CB Es Castell. El se-
güent, corresponent ja al curs
2022-2023, serà el pròxim 1
d'octubre, gairebé sis mesos
després. En concret, 182 dies
més tard i contra el CB Valls, un
rival amb qui va perdre els dos
partits l'any passat.

Fins a principis de juliol van
fer dos entrenaments per set-
mana per continuar en forma i
evitar lesions a la pretemporada,

"on, com és normal, hi ha juga-
dors que pateixen les conse-
qüències d'estar aturats". "Això
fa que les càrregues de la resta si-
guin més grans. Al segon partit
de Lliga Catalana contra el Bar-
ça B en Sergi Tubert va partici-
par fins a 35 minuts perquè no
podíem comptar amb en Toni
Carrasco i els pivots rivals eren
molt grans", exposa l'entrevistat.

El barceloní va viure de pe-
tit al barri de Sant Antoni i va fer
les seves primeres cistelles a

l'Escola Pia. La família es va mu-
dar després a Gràcia i Hereza va
competir i entrenar a La Salle
Gràcia. A júnior va encetar la
seva història amb el CB Roser.
Des de fa gairebé dos anys viu a
Sants: "M'estic fent meu el bar-
ri. Amb la parella sortim a fer
cervesetes i tombs. Trobo que
Sants té molta vida i una part
del barri em recorda una mica
a Gràcia".

Sempre va tenir clar que "no
tenia gaire traça jugant" i, amb
el temps, va descobrir que li
encantava entrenar. Així que,
amb 21 o 22 anys, quan ja no te-
nia temps per dirigir i jugar al-
hora, Hereza va penjar les botes
a l’FC Martinenc Bàsquet.

BÀSQUET FEMENÍ
La seva única experiència al bàs-
quet femení va ser durant el seu
segon i últim any com a entre-
nador al SESE i amb el júnior A:
"La temporada va ser molt bona
i l'equip era una pinya incre-
ïble. Hi havia un alt sentiment de
pertinença i molta companyonia.
L'experiència al júnior A mascu-
lí també va ser positiva". Una res-
ponsabilitat que en aquell mo-
ment compaginava amb la ban-
queta del sènior B del CB Roser.

"Tenia molt clar que només
volia entrenar un equip i em
vaig decidir pel club en què te-
nia i tinc més vincle. Per la
meva família. A vegades em
descompto, però, i t'ho dic de
memòria, diria que aquesta és la
meva 15a temporada al CB Ro-
ser. Molts anys, eh", tanca, or-
gullós, Hereza. Se’l veu molt
feliç de sentir el que sent pel
club de la seva vida. 

Toni Delgado
EIXAMPLE

L’honestedat de JuanHereza
» El tècnic barceloní afronta la seva sisena temporada seguida dirigint el sènior A masculí del CB Roser 
» “Mai prometo ni dic coses que no són ni que no sento als jugadors”, afirma amb claredat Hereza

Juan Hereza, entrenador del CB Roser. Foto: Ferran Torné/FCBQ

“La química et regala
un plus de motivació,
intensitat, solidaritat...”,
defensa Juan Hereza
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Viu en línia

David Selvas dirigeix aquesta comèdia
de Christopher Durang que gira entorn
de les relacions de tres germanes solte-
res de mitjana edat, dues de les quals vi-
uen juntes, i té lloc durant una visita de
la tercera, Masha. Totes tres discuteixen
de les seves vides i dels seus amors, i Mas-
ha amenaça de vendre la casa. 
A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

La meravellosa família Hardwicke
Christopher Durang

Massaviu fa les coses amb sentit, per això
la data escollida per publicar el seu nou
disc, L’última nit d’estiu, ha estat el 22 de
setembre (efectivament, la darrera nit de
l’estiu). A més, el grup va anunciar l’àlbum
amb un vídeo que combina imatges es-
tiuenques carregades de nostàlgia amb
reflexions de diverses persones sobre les
seves últimes nits d’estiu.

Música

Raphi és una persona jove, andrògina i
una mica naïf. Escriu poemes i somia
amb enamorar-se del seu príncep blau.
De la seva França natal es muda a Bar-
celona, on la realitat no és com espera-
va. Després de ser diagnosticada de
disfòria de gènere, començarà un viat-
ge dur per descobrir i assumir quina és
la seva identitat real.

Pelis i sèries

Mi vacío y yo
Adrián Silvestre

L’última nit d’estiu
Massaviu

Revela’T Circuit
El festival Revela’T Circuit, organitzat per l’Associació Fo-
togràfica Espaifoto, celebra aquest any la seva desena

edició sota el lema Tempus fugit, una reflexió sobre el pas
del temps. La proposta es desplega principalment a la Fà-
brica Cal Garbat de Vilassar de Dalt, però també a altres
punts del mateix municipi, a Barcelona (la capital acull
nou de les exposicions programades), a l’Hospitalet de

Llobregat, a Premià de Mar i en altres localitzacions, com
Madrid o Burgos. Les exposicions van començar el passat

dia 10 de setembre i s’allargaran fins al 2 d’octubre.

El crim de la Guàrdia Urbana és un dels successos
que més interès ha despertat en els últims anys a
casa nostra. Prova d’això és l’èxit dels quatre capí-
tols especials que el programa Crims hi va dedicar

l’any passat, com també ho és el fet que Netflix hagi
decidit fer-ne una minisèrie. En aquesta adaptació,
que s’ha començat a rodar aquesta setmana a Bar-
celona i que durà per títol El cuerpo en llamas, l’ac-
triu Úrsula Corberó (Sant Pere de Vilamajor, 1989)
interpretarà l’agent Rosa Peral. Aquest sucós paper
se suma a una llarga llista de personatges inoblida-
bles als quals ha donat vida Corberó, com la famosa
Tokio de La casa de papel o la mítica Ruth de Física o
química. En aquesta ocasió l’acompanyarà el barce-

loní Quim Gutiérrez, que donarà vida al guàrdia
urbà Albert López. Tot i que Netflix ha anunciat els
dos noms, el comentari més repetit a les xarxes 
ha estat que la tria de Corberó és tot un encert.

Ú R S U L A  C O R B E R ÓQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una actriu d’èxit global
És coneguda arreu del món per ‘La casa de papel’

Famosos

Ser l’escollida per interpretar Rosa Peral 
Protagonitzarà una minisèrie del crim de la Guàrdia Urbana

Impaciència
Estan desitjant veure la minisèrie ‘El cuerpo en llamas’

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Durant la Segona Guerra Mundial, el fí-
sic hongarès András Éber va participar en
la construcció de les primeres bombes
atòmiques. Vint-i-sis anys més tard, de-
cideix escriure les seves memòries i fa un
descobriment desconcertant que cap-
girarà la visió que tenia de la seva pròpia
vida: la seva estimada Ari no va morir du-
rant la guerra, sinó que encara és viva.

Llibres

L’artefacte
Josep Ortiz

| Freedom Planet 2
Posa’t a la pell d’una noia drac i dels seus amics en aquest joc de

plataformes a gran velocitat inspirat en Sonic. Per a PC, Xbox, Switch i PS.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

CANVI DE XIP

Sigues comprensiu amb tu mateix: et costarà rendir 
al 100% els primers dies, però t’hi acabaràs adaptant

DESCANS

COMPRENSIÓ

OCI

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

i BENESTAR

Les vacances són un parèntesi necessari en la nostra vida
quotidiana. Una pausa en la rutina que, paradoxalment,
ens permet continuar assumint-la. Però no ens enganyem:

sortir d’aquest oasi de tranquil·litat i tornar a la voràgine de les
obligacions és un xoc que costa d’afrontar. I aquí és on arriba l’a-
nomenada síndrome postvacacional.
Per combatre-la, hi ha alguns consells senzills que poden

marcar la diferència. El primer que necessites és un canvi de xip,
i això passa per deixar de queixar-te: el que diem en veu alta i a
nosaltres mateixos és important. En comptes de parlar negativa-
ment del retorn a la rutina, parla positivament de les vacances i
sigues conscient dels bons moments que has viscut. I recorda
que tornar a la feina vol dir que, efectivament, tens una feina. 
D’altra banda, sigues comprensiu amb tu mateix: et costarà

rendir al 100% els primers dies, però t’hi adaptaràs. En la matei-
xa línia, cuida’t i descansa, i no comencis el curs dormint menys
hores de les necessàries (set o vuit). I, per acabar, gaudeix dels
caps de setmana com si fossin unes petites vacances, fent plans
i activitats que et motivin, desconnectant i descansant.

Sobreviure al retorn a la rutina

Deixa de parlar negativament del retorn a la rutina i parla
positivament de les vacances i del fet de tenir feina

Les claus

Cuida’t i sigues conscient de la importància del descans: 
no comencis el curs dormint menys hores de les necessàries

Gaudeix dels caps de setmana com si fossin petites vacances, 
fent plans i activitats que et motivin, desconnectant i descansant
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