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Sant Antoni Comerç celebra els 25 anys i arriba als 200 associats pàg 10

“Vam posar Sant Antoni al
mapa comercial de la ciutat”
Educar és

revolucionari
Els experts avisen que la lluita
contra la violència sexual ha de
començar a l’etapa infantil
pàgs 3

PASSEIG DE GRÀCIA pàg 12

La botiga de roba Santa
Eulàlia celebra els 180
anys amb una exposició
SAGRADA FAMÍLIA pàg 14

La represa de les obres del
mercat es farà a la primavera
Foto: ACN

FUTBOL SALA pàg 18

Cinto García: “Al CFS Eixample
vaig tenir grans jugadores”
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Educar abans no sigui tard
» Vall d’Hebron atén en un any 341 nens i adolescents per violència sexual, un terç agredits per menors
» L’educació afectivosexual impartida des d’infantil ha de ser clau per fer front a aquest panorama
Anna Utiel
BARCELONA
Ni patatona, ni tita ni cap altre
eufemisme. Vulva, penis, cul i
pits. Saber el nom real de les
parts íntimes i atrevir-se a parlar-ne sense embuts des de ben
petits pot ser clau a l’hora de prevenir o posar fre a un cas de violència sexual a menors.
Ho subratllen des de la Unitat d’Atenció a les Violències
vers la Infància i l’Adolescència
de l’Hospital Vall d’Hebron, coneguda com a Equip EMMA. I ho
comparteix la doctora Alba Martínez, metgessa de família d’un
centre d’atenció primària barceloní i impulsora d’un projecte d’educació sexual a través del joc,
Sexit. “L’educació afectivosexual ha de començar a l’etapa d’infantil. Si comencem a l’adolescència, ja fem molt tard”, afirma.
Cal recordar que, segons el
Consell d’Europa, un de cada
cinc nens, nenes i adolescents ha
patit algun tipus de violència
sexual. En aquest sentit, Martínez destaca la importància de
donar eines als infants perquè
sàpiguen verbalitzar què passa i
manifestar que no els agrada. És
la manera d’empoderar-los. Això
pot facilitar que ho expliquin a
algun adult de confiança que
pugui aturar i denunciar la situació, i fins i tot pot tenir un
efecte dissuasiu per a l’agressor.
Aquests agressors, per cert,
tenen un perfil molt clar: en el
96% dels casos són homes i la
meitat de les vegades són del nucli familiar de la víctima. És l’esfereïdora radiografia que deixa el
segon any de funcionament de
l’Equip EMMA. Pel que fa a les
víctimes, la majoria de pacients
que atén aquesta unitat de la Vall
d’Hebron, un 87%, són nenes o

Una treballadora social de l’Equip EMMA de l’Hospital Vall d’Hebron amb el dibuix d’una víctima de violència sexual infantil. Foto: Laura Rodríguez/ACN

noies adolescents, i el perfil més
habitual és una noia de 13 anys.
MENORS AGRESSORS
Un terç dels agressors sexuals
dels 341 pacients atesos en l’últim any per l’Equip EMMA eren

El Consell d’Europa
alerta que 1 de cada 5
nens i adolescents ha
patit violència sexual
també menors d’edat. Aquesta
és una de les dades més alarmants que ha deixat l’últim balanç de la unitat. En aquest aspecte, hi torna a jugar un paper
molt important l’educació sexual o, més aviat, la seva escassetat a escoles i instituts.
David Garcia és dinamitza-

dor d’un dels Punts InfoJOVE
(PIJ) de Barcelona i fa sessions
sobre sexualitat i gènere a instituts de la ciutat. Allà constata de
primera mà que, quan arriben a
l’ESO, els alumnes ja estan “contaminats” i tenen “referents molt
marcats”, de manera que “ja és
massa tard per fer prevenció”.
Això es nota en la forma de
relacionar-se que tenen els nois
amb les noies i també entre ells
mateixos. A l’hora del pati, per
exemple, és habitual sentir paraules com maricón en boca
dels nois que “reprodueixen els
rols de gènere de la masculinitat
hegemònica”. Són precisament
aquests els qui sovint responen
amb un “no em ratllis amb
aquest tema” quan se’ls intenta
parlar de qualsevol qüestió relacionada amb el feminisme.
Per a Garcia, molt sovint els
adolescents repeteixen els dis-

cursos de famosos que tenen
idealitzats, com ara influencers o
streamers. Alerta que aquestes
actituds detectades als instituts,
que sovint passen desapercebudes o s’entenen com a “coses
d’adolescents”, són la punta de l’iceberg de la violència masclista
i poden derivar en coses pitjors.
QUE NO ELS EDUQUI EL PORNO
La concepció equivocada que
tenen moltes famílies de l’educació sexual fa que es posin les

La doctora Martínez
recorda que els nens
comencen a veure
porno a 5è de primària
mans al cap si se’ls planteja impartir-la a infantil i primària.

Però passen per alt dades com
que els nens comencen a consumir pornografia a 5è (amb 10
o 11 anys), tal com recorda la
doctora Martínez. “Per tant, si no
fas educació afectivosexual, estàs cedint aquest espai al porno”,
lamenta. I què els ensenya el porno mainstream al qual tenen accés? “Models masclistes, pràctiques agressives, cossos i situacions allunyats de la realitat...”,
detalla la metgessa.
Per això, en comptes de veure l’educació sexual com una
amenaça, les famílies l’haurien de
percebre com a aliada i els professors, segons Martínez, l’haurien d’incorporar a la seva formació. Defensa que, adaptant-la
a cada etapa educativa, hauria
d’estar present en tots els cursos
escolars de forma “transversal”.
Perquè l’educació sexual sí que és
–i ha de ser– cosa de nens.
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La lupa

Sota l’autopista
Foto: Gemma Sánchez/ACN

per Montserrat Tura

C

atalunya, un país de només 33.000 quilòmetres quadrats, té un territori molt divers.
La geografia ens obsequia amb paisatges
molt diferents: de l’alta muntanya a les zones
humides del litoral; de la plana de les depressions centrals o prelitorals a les diverses serralades, cadascuna
diferent, totes plenes de llegendes; del clima atlàntic de
l’Aran al mediterrani, passant pel continental; de la densament poblada a prop del mar a la que perd població
a les zones rurals; de la que parla català amb accents
diversos a la que parla aranès o castellà i la que viu tancada en nuclis reduïts perquè acaba d’arribar i no coneix cap llengua que li permeti relacionar-se.
Cal conèixer i entendre cada part per entendre el
conjunt. A totes les parts hi ha més d’una realitat i cadascú viu aquesta realitat com bonament pot o vol. En
aquest diari parlem de la Catalunya densa, de la que costa diferenciar on comencen i on acaben els municipis,
la que representa contínuums urbans excessius però
que està plena de vides que gaudeixen de l’ombra de
cada arbre plantat a les places i fan projectes de vida
a prop de les autopistes i línies de tren que els no-metropolitans visualitzen de gairell quan travessen la inevitable zona metropolitana.
Des de sota d’aquestes grans autopistes i camins de

ferro us parlo. Els nostres índexs de contaminació són
elevats, però no ho són –només– pels nostres cotxes
i indústries; ho són –també– pels cotxes que ens travessen enlairats en viaductes dels quals no veuran mai
on descansen els seus pilars o columnes.
L’abús del cotxe privat i la incapacitat de les administracions per afavorir el transport de mercaderies per tren estan convertint les autopistes en un espai de col·lapse.
L’anunci d’actuacions a la gran autopista AP-7 (E15) significarà la construcció de nous carrils i, per tant,
l’ampliació dels viaductes, l’engreixament dels talussos i una ocupació més gran dels espais que les ciutats
de l’entorn de la gran ciutat de Barcelona ja posen a disposició d’aquesta i del conjunt de grans ciutats catalanes
i del llevant peninsular.
Els ajuntaments, governs legítims dels espais
que han d’ocupar aquests engruiximents de les grans
autopistes, han de formular propostes detallades de
quina urbanització i quins usos han de tenir els sotes
dels viaductes, han d’avançar en els projectes de falsos túnels per unir les carenes que la construcció inicial va escapçar i han de pesar en fórmules de millora de la qualitat de l’aire.
Hi ha experiències en ciutats europees d’espais molt

Les millors

Twitter (@_adam22_)

perles

endreçats, amb propostes d’usos útils per a les comunitats de veïns que viuen a prop d’aquestes infraestructures estratègiques i que moltes vegades l’entorn
dels seus fonaments són espais marginals i zones d’activitats desendreçades amb problemes de seguretat.
Fins ara, les concessionàries s’oposaven a tots els
projectes d’adequació d’aquests indrets en els sotes,
però havent-se finalitzat la concessió, l’administració pública ha de ser sensible al tipus de peatge que
diàriament paguen aquestes poblacions. De vegades,
només de vegades, la circulació de persones dins dels
seus cotxes procedents de la Catalunya no-metropolitana els fa veure només l’asfalt i els polígons industrials; i si circulen en tren, les canyes, els grafits
i les zones menys cuidades de les ciutats, perquè són
límit de competències discutides amb els titulats de
les infraestructures ferroviàries.
Sovint, molt sovint, els projectes de grans infraestructures no contemplen els detalls que condicionen la
qualitat de vida dels que viuen a prop de les ratlles que
esdevindran murs o barrancs en els camins que transiten els veïns. Per això, l’administració local ha d’avançar-se i proposar els condicionants que han de tenir les modificacions projectades. D’això en depèn la
mirada diària de les pròximes dècades.

N
N

LA FOTO

n tertulià de la COPE confon una persona sense cames amb
un mico. El col·laborador de Tiempo de Juego va dir que hi
havia un mico al camp durant la inauguració del Mundial de
Qatar. En assabentar-se del seu error, va demanar perdó.

U

n home passeja tranquil·lament per Sitges amb un
carro de supermercat i acaba detingut per la policia
local. Total, per portar el carro carregat amb 130 quilos de
pol·len de marihuana. Ja no es pot fer res en aquesta vida.

U

umar no és aconsellable per a ningú, i menys per a un
esportista. Però cadascú és lliure de fer el que vulgui. Com
l’oncle Chen, un conegut corredor de maratons xinès que s’ha
fet viral per fer els 42 quilòmetres amb una cigarreta a la boca.

F

ollons amanits amb all i julivert”. És el producte que
ha trobat al Carrefour l’usuari de Twitter @Desa182 i
que ha compartit @etfelicitofill. En castellà són “jurelitos
aliñados”, però no tenen tanta gràcia. Collons a 4,29 euros!
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Els semàfors

Suprimir el tribut de la mobilitat

La piscina Sant Jordi, al recinte
de l’Escola Industrial, va tancar
el 10 d’octubre per
l’esfondrament de part del
sostre de les instal·lacions.
Després d’un mes, l’Ajuntament
diu que encara no pot donar
una data de reobertura.

per Manuel Reyes (PP Barcelona)
Foto: Albert Segura/ACN

Ajuntament

La clau

pàgina 8

Sant Antoni Comerç, que ja
compta amb uns 200 associats,
va celebrar divendres el seu
25è aniversari amb botiguers,
polítics i veïns del barri. La festa
va servir per homenatjar les
persones que han estat clau per
a l’entitat en aquest temps.

Sant Antoni Comerç

pàgina 10

LaBar-Laundry Bar, un negoci
situat a la frontera entre el Fort
Pienc i la Dreta de l’Eixample,
ha guanyat el premi al comerç
innovador en la 23a edició dels
Premis Comerç de Barcelona. El
local combina a la perfecció una
cafeteria amb una bugaderia.

LaBar-Laundry Bar
El + llegit

pàgina 16
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Cristina Puyal és resiliència
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Espai Línia supera totes les expectatives

3

Tres detinguts i marihuana requisada en una
operació policial a Horta, el Raval i l’Eixample

4

Un ‘laundry bar’ on fer safareig al Fort Pienc

5

Les persianes d’una vintena de botigues
de Sant Antoni es vesteixen de gala

D

es de fa força temps, els
veïns de l’àrea metropolitana de Barcelona estem
pagant un impost totalment injust
i que només es paga aquí. El tribut
de la mobilitat no existeix enlloc.
Ni a qualsevol altre indret de Catalunya ni de la resta d’Espanya hi
ha aquesta obligació impositiva.
I és que és injust haver de pagar dues vegades pel mateix
concepte, que és exactament el
que passa amb aquest tribut
que es van treure de la cistella.
De fet, ja paguem l’IBI de qualsevol bé immoble (com un pis,
un traster, un pàrquing o un local), en el qual, a més a més, hi
carreguen aquest mal anomenat
tribut de la mobilitat.
Barcelona i els municipis
dels voltants, governats àmpliament pel PSC, no s’aturen pressionant fiscalment els seus veïns.
Les famílies no podem suportar

cada cop més impostos. Cal recordar que a Catalunya tenim
19 impostos propis, cosa que
ens situa al capdavant de les
comunitats autònomes amb
pitjor fiscalitat.
Cal rebaixar els impostos
per activar l’economia, per recuperar l’activitat i perquè les
empreses generin més llocs de
treball. La millor política social
que pot fer un govern és posar
els mitjans perquè tant autònoms com emprenedors puguin crear aquests nous llocs de
treball que tant fan falta.
Malauradament, i malgrat
que està més que demostrat
que amb impostos baixos fi-

nalment es recapten més ingressos per part de les administracions, tant el Govern de
Catalunya com el govern central
estan capficats a incrementar els
impostos constantment.
Ara és l’hora de construir
una alternativa política a tots els
ajuntaments de Catalunya per
defensar una altra forma de
gestionar els nostres pobles i
ciutats. Una forma basada en la
bona gestió i a rebaixar els impostos, al mateix temps que se
centren les prioritats a ajudar les
persones que tenen més dificultats en aquests moments
tan complicats que estem vivint.
Aviat, tots tindrem la paraula.

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

#AlertaPerSequera

@adrar09: 6,6 milions d’habitants (el 87%
de Catalunya!), amb restriccions per #sequera. Tranquil·litat, que no té res a veure
amb la crisi climàtica.

#NomésSíÉsSí

@agenciaacn: La Fiscalia General de l’Estat rebutja rebaixar penes a agressors sexuals si també es poden imposar amb la
nova llei del ‘només sí és sí’.

#LGTBIfòbiaQatariana

@Rira_Maestre: La FIFA ha prohibido a la
selección de Inglaterra utilizar en el Mundial de Qatar un brazalete LGTBI. Alex Scott,
reportera de la BBC, se lo ha puesto.
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La piscina Sant Jordi,
sense data per a la reobertura
EQUIPAMENTS4La piscina Sant
Jordi, al recinte de l’Escola Industrial, es troba tancada des del
passat 10 d’octubre per l’ensurt
que va provocar l’esfondrament
d’una part del sostre de l’edifici.
Un mes i una setmana després,
l’espai continua tancat.
Ara, segons fonts de l’Ajuntament, estan començant a fer les
tasques d’enderroc. Unes obres
que està previst que durin tres
mesos aproximadament. Des de
l’Ajuntament afegeixen que, un
cop acabada la reforma, “s’hauran de fer les tasques de posada

“No podem determinar
quina durada tindran
les obres per posar
a punt la piscina”
a punt de la instal·lació per poder
tornar a obrir la piscina”.
És per tot això que asseguren
que no poden donar una data exacta d’obertura perquè no poden

Superilla | Restriccions de trànsit per les obres

Les restriccions de mobilitat per les obres de la superilla van entrar en
vigor divendres passat. El principal canvi és al carrer de Consell de Cent,
que deixa de ser una línia recta per als vehicles per travessar l’Eixample.

Satisfacció a mitges amb
el nou horari de terrasses

ENRIC GRANADOS4Des del passat 28 d’octubre que les terrasses
d’Enric Granados han de tancar
una hora abans per la mesura
aplicada pel consistori per les
queixes pel soroll que els veïns
feia mesos que denunciaven.
Després d’unes setmanes en
vigor, Jordi Badia, de la plataforma SOS Enric Granados, afirma que la primera valoració de
la mesura “és positiva perquè és
un primer pas”, però alhora afegeix que encara necessiten “més
accions i passos per arribar a l’equilibri entre restauració i veïns”.

En aquest sentit, Badia lamenta que continuen tenint problemes de soroll, tot i que les terrasses hagin de tancar a les 23 h:
“Les terrasses les buiden a l’hora que toca, però l’interior del local no tanca fins a la 1, que és
quan recullen el mobiliari i generen molèsties”.
És per tot això que, des de
SOS Enric Granados, segons explica Badia, demanen a l’Ajuntament que redueixi els horaris
del tancament dels locals a les 12
de la matinada entre setmana i
a la 1 els caps de setmana.

La piscina Sant Jordi no reobrirà fins d’aquí 3 mesos. Foto: Piscina Sant Jordi

“determinar quina durada tindran els treballs per posar a punt
la piscina”. De fet, ahir mateix,
des de la piscina Sant Jordi van
enviar una notificació als seus
usuaris on se’ls informava que “a
hores d’ara” no poden “donar una
data definitiva per a la reobertura de la piscina”.
Cal recordar que l’esfondrament va coincidir amb la presència de dos grups escolars i

una dotzena d’usuaris nedant,
però ningú va resultar ferit perquè la zona on es va esfondrar el
sostre estava buida.
La mateixa piscina Sant Jordi, en un comunicat publicat al
seu web el passat 18 d’octubre,
explicava que encara que la piscina estigui tancada, l’espai de fitness funciona amb normalitat i
que ha ampliat els horaris i classes dels altres serveis que ofereix.

Les terrasses d’Enric Granados tanquen una hora abans. Foto: Ajuntament
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Mercat |‘Showcooking’ amb el xef Jordi Esteve

23 de novembre del 2022

El Mercat de Sant Antoni serà l’escenari aquest dissabte a les 11 del matí d’un
showcooking –una demostració culinària– per part del xef Jordi Esteve, del
restaurant Nectari. A les sis de la tarda serà el torn del concert de Las Karamba.

25 anys fent barri amb el comerç
» Sant Antoni Comerç celebra el seu 25è aniversari amb una festa amb botiguers, veïns i polítics
» L’associació del barri arriba al quart de segle amb uns 200 comerços associats, una xifra rècord

COMERÇ4Sant Antoni Comerç
va celebrar divendres passat el seu
25è aniversari amb una festa
amb comerciants, polítics i veïns
del barri. El fossat del Mercat de
Sant Antoni va ser l’escenari de
l’acte, que també va servir per homenatjar les persones que han estat clau en aquest quart de segle
de funcionament de l’entitat.
Un d’aquests noms és Vicenç Gasca, que va presidir l’associació de comerciants durant 21
anys, des de la seva fundació, l’any 1997, fins al 2018. De fet, ell
mateix matisa que Sant Antoni
Comerç (SAC) va fer els primers passos el 1995 i que ja
aleshores assumia les funcions
de president. Això sí, recorda que
“una persona sola no pot fer
mai res” i que la creació i consolidació del SAC va ser el resultat de la feina de molta gent.
En aquest sentit, destaca
“persones que ja no hi són i que
van ser peces molt importants”,
com Joan Bordetas, Miguel Sam-

pieto o Joan Pascual. D’altra
banda, l’actual president de l’entitat, Jordi Arias, posa en valor
també la tasca d’Evaristo Sender
–que recentment ha rebut una
menció especial als Premis Comerç de Barcelona en la categoria de promoció del comerç– i de
Mercè Biosca, la primera dona
amb un paper important a la
junta de l’associació.

LA UNIÓ FA LA FORÇA
“La força del nostre comerç és la
unió”, assegura Gasca. Per a ell,
l’objectiu de la creació del SAC
era “passar d’estar junts [físicament] a estar units”. Aconseguir això, diu, els ha permès “ser capaços” de fer tot el que han fet al
llarg d’aquests 25 anys.
Mirant enrere, considera que
la gran fita assolida ha estat
“posar Sant Antoni al mapa comercial de la ciutat”. “Som l’únic
eix comercial de Barcelona que
som alhora comerç de proximitat i comerç d’atracció per a la

Un moment de la celebració del 25è aniversari de Sant Antoni Comerç. Foto: Twitter (@AVVSantAntoni)

gent de la resta de la ciutat i fins
i tot de fora”, subratlla.

MOMENT DOLÇ
Parlant del present, sembla que
Sant Antoni Comerç travessa
un bon moment. “Venim d’anys
molt complicats, però ara estem
molt contents”, reconeix Arias, i

les xifres ajuden a entendre
aquesta alegria. “Hem batut el
rècord d’associats: en tenim uns
200”, celebra el president.
Després de la celebració en
gran del 25è aniversari, toca
pensar en els pròxims reptes. El
que hi ha més a prop és la campanya de Nadal i, un cop supe-

rada, ja al 2023, volen que hi
hagi un canvi. “En comptes de
fer petites accions continuades
com hem estat fent últimament,
volem organitzar dos o tres grans
esdeveniments grossos al llarg de
l’any”, avança Arias. I només
en dona una pista: “Volem tornar al carrer de veritat”.
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La botiga Santa Eulàlia celebra
180 anys amb una exposició
MODA4La botiga de moda de diverses marques de luxe Santa
Eulàlia celebra els 180 anys de
vida a Barcelona. Per fer-ho, el Palau Robert acull durant dos mesos una exposició de vestits i barrets d’alta costura creats als tallers
de la casa entre el 1930 i el 1990.
L’exposició es va inaugurar el
16 de novembre i es podrà visitar fins al pròxim 22 de gener de
2023 de forma gratuïta. Hi ha
quatre sales diferents per, tal
com descriu la mateixa botiga,
submergir-se en el glamurós
món de l’alta costura a través
dels vestits, barrets, cartells publicitaris i comunicacions de
Santa Eulàlia. “Serà un recorregut per gaudir d’una època en
què Barcelona va ser líder en el
disseny de moda”, diuen des de
Santa Eulàlia.
I és que arribar a la fita de 180
anys a Barcelona no és un fet que
passi cada dia i la clau d’haver-ho
aconseguit, segons afirma el director de la botiga, Lluís Sans, és
la capacitat d’adaptar-se que han
tingut: “Era una botiga de teixits

Xerrada | Taula rodona sobre les dones migrants

El sindicat Sindihogar/Sindillar ha organitzat una taula rodona per parlar del
paper de les dones migrants en l’espai públic i com la llei d’estrangeria pot
afectar la seva vida. L’acte es farà avui a les set de la tarda a la Casa Elizalde.

Es presenta l’informe que
reclama més zones verdes

ESPAI PÚBLIC4L’Associació de
Veïns i Veïnes de la Dreta de
l’Eixample va publicar ja fa setmanes el seu informe sobre les
zones verdes del barri després
del debat del passat 19 de setembre sobre la manca d’espais
verds a la Dreta de l’Eixample.
L’informe es presentarà avui al
Consell de Barri.
Així doncs, el text presenta
un estudi detallat sobre la situació actual i un pla estratègic
adequat a les necessitats i característiques específiques del
barri. I és que les peticions a l’Ajuntament per part dels veïns de
tenir espais verds al barri venen
de fa anys.

En un context d’emergència
climàtica com el que vivim, tal
com descriu l’entitat a l’informe,
i amb una situació a la Dreta de
l’Eixample de “dèficit de zones
verdes i d’espais públics evident”, els veïns asseguren que
“hi ha una necessitat de zones
verdes per millorar la qualitat
de vida del veïnat”.
Així doncs, entre les propostes que fa l’entitat hi ha consolidar els nous eixos verds,
promocionar nous interiors d’illa, reformular operacions urbanístiques previstes o recuperar els espais verds qualificats
d’equipaments que són edificables, entre d’altres.

La botiga Santa Eulàlia d’alta costura celebra 180 anys. Foto: Santa Eulàlia

en el moment de néixer i el 1926
ja era pionera en l’alta costura”.
Pel que fa a l’exposició, Sans
afegeix que les peces que es poden veure són “encàrrecs que
han fet clientes des dels anys 30
als 90 per ocasions especials”.
És a dir, són barrets i vestits que
només s’han vestit “una o dues
vegades” i que les clientes “no

volien perdre”. Així que per a
evitar-ho, les propietàries els
van donar a la botiga i a diverses fundacions i, ara, per l’aniversari dels 180 anys, la botiga
va fer una selecció de 30 barrets
i 50 vestits per a l’exposició. “És
una bona manera de veure com
vestia la gent ara fa uns 100
anys”, conclou Sans.

La Dreta de l’Eixample demana més zones verdes. Foto: Ajuntament
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Sagrada Família
líniaeixample.cat

Superilla | Nova sessió informativa

23 de novembre del 2022

L’Ateneu El Poblet acollirà dilluns que ve 28 de novembre a les sis de la
tarda una nova sessió informativa sobre la superilla de la Sagrada FamíliaCamp d’en Grassot. Els participants podran fer propostes i aportacions.

La represa de les obres
del mercat, a la primavera
EQUIPAMENTS4Les obres del
Mercat de la Sagrada Família
podrien adjudicar-se a mitjan
febrer i començar a finals de
març o principis d’abril, segons la
previsió de l’Ajuntament. Així
ho va anunciar el regidor de l’Eixample, Pau Gonzàlez, durant el
Consell de Barri de dimecres
passat. També va avançar que la
durada dels treballs serà d’uns
vint mesos, de manera que caldrà
esperar a finals del 2024 per
veure’ls enllestits.
El consistori va anunciar la reforma de l’illa d’equipaments del
Mercat de la Sagrada Família fa
cosa d’un any. Aleshores va dividir les obres en dos blocs: un per
a l’edifici del carrer Provença i un
altre per al del carrer Mallorca.
Mentre que un es va adjudicar i
va començar dins de la normalitat, l’altre (el que afecta el mercat)
va quedar aturat perquè “l’empresa que va guanyar el concurs
es va retirar abans de començar”,
tal com va detallar Gonzàlez al
Consell de Barri.
“Tot just fa un mes que es va

Denuncien inseguretat als
jardins de Montserrat Roig

SEGURETAT4Els veïns que viuen
al voltant dels jardins de Montserrat Roig –a l’interior d’illa delimitat pels carrers Rosselló, Dos
de Maig, Provença i Cartagena–
han recollit unes 400 signatures
per posar fre a la inseguretat
que diuen que pateixen. Així ho
va explicar un veí, Francisco López, al Consell de Barri de la Sagrada Família que es va celebrar dimecres passat.
López, que fa quaranta anys
que viu al mateix pis, va assegurar que fins fa poc no havia tingut mai cap problema. Ara, en
qüestió de mesos, li han entrat a
robar dues vegades. Segons
aquest veí jubilat, el seu no és un

cas aïllat, sinó que tots els residents de la zona estan patint
una “onada successiva de robatoris” i fins i tot “algun atracament
personal dins i fora del parc”.
Amb la recollida de firmes, demanen al Districte que els jardins
tanquin al vespre (i no a la nit,
com fins ara), que no s’apaguin les
llums dels jardins abans del tancament, que hi passi la Guàrdia
Urbana i que se’n reformin les tanques que els envolten, “mitjançant
les quals els lladres accedeixen
amb facilitat a l’interior dels pisos”.
Al Consell de Barri, el regidor de
l’Eixample, Pau Gonzàlez, es va
mostrar obert a reunir-se amb els
veïns per buscar solucions.

El projecte de reforma del mercat presentat fa un any. Foto: Ajuntament

aprovar l’anunci de licitació un altre cop”, va afegir. Això ha suposat invertir-hi més diners i “desencavalcar”, en paraules de Gonzàlez, les dues obres del conjunt
d’equipaments de l’illa del Mercat de la Sagrada Família, que havien d’anar en paral·lel. Així, la Biblioteca de la Sagrada Família Josep M. Ainaud de Lasarte, que

dona al carrer Provença, reobrirà el gener de 2023, quan encara ni tan sols s’haurà adjudicat
l’altra meitat de les obres.
Qui està patint especialment
aquest retard són els paradistes
del mercat del barri, que ja al
juny, quan es van assabentar de
l’endarreriment, van admetre
que estaven “desesperats”.

Els jardins de Montserrat Roig. Foto: Barcelona Film Comission
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Fort Pienc
líniaeixample.cat

Música | Concert dea l'Orquestra de Cambra Catalana

23 de novembre del 2022

El Centre Cívic Ateneu Fort Pienc acollirà el pròxim dimarts 29 de novembre un
concert de tardor de l’Orquestra de Cambra Catalana a partir de dos quarts de vuit del
vespre. La direcció anirà a càrrec de Joan Pàmies i la soprano serà Marta Arbonès.

Un ‘laundry bar’ on fer safareig
» El bar-bugaderia LaBar ha estat reconegut com a comerç innovador als Premis Comerç de Barcelona
» Marta Pérez i Gerard Navas van obrir el 2018 un local on poder fer un cafè mentre es renta la roba
Anna Utiel
EL FORT PIENC

Quan encara no hi havia rentadores, les dones s’aplegaven als
safareigs públics per fer la bugada. Allà, mentre rentaven la
roba, xerraven distesament, es
confessaven secrets i, per què no,
comentaven els rumors més sucosos que havien sentit ves a saber on. Rentar la roba era, en definitiva, un acte social. D’aquell
costum prové la nostrada expressió “fer safareig”. Ara, en ple
segle XXI, hi ha un negoci que
recupera aquell esperit: LaBarLaundry Bar, situat al número
442 del carrer Consell de Cent,
a la frontera entre el Fort Pienc
i la Dreta de l’Eixample.
Es tracta d’un bar-bugaderia
on els clients poden posar la rentadora i amenitzar l’espera fent un
cafè o assaborint un bon entrepà
amb els amics, per exemple. El

van obrir dos veïns de l’Eixample,
Marta Pérez i Gerard Navas, l’any 2018, en un moment en què
no existia res semblant a tot l’Estat. Quatre anys i una pandèmia
més tard, LaBar no només continua en peu, sinó que acaba de
guanyar el premi al comerç innovador en la 23a edició dels
Premis Comerç de Barcelona.

UNA “BOGERIA” ENCERTADA
La idea de combinar cafeteria i
bugaderia va sorgir de la pròpia
experiència dels creadors amb
els locals de rentadores d’autoservei. “Estàvem farts d’havernos de passar una hora sense fer
res, esperant que acabés el cicle
de la rentadora”, confessa Navas.
Conscients que no eren els
únics cansats d’aquesta pèrdua
de temps, van decidir fundar
LaBar (menció a part per a l’enginy del nom). Reconeixen que
en el seu moment pensaven que
era una “bogeria”, però hi van
creure i la van encertar. De fet,

L’interior de LaBar-Laundry Bar i els seus creadors, Marta Pérez i Gerard Navas. Fotos: Barcelona Comerç

ara estan ultimant els detalls
per obrir un nou establiment.

ES POT SER MODERN I DE BARRI
En els seus primers anys de funcionament, molts clients de LaBar eren turistes atrets tant per
la practicitat com per la modernor del local. Però després va

aparèixer la covid i la cosa va
canviar. “La pandèmia va arribar
just quan començàvem a treure
les ales, i el turisme va desaparèixer”, recorda Navas.
Passada la pitjor part de la crisi sanitària, la situació va tenir un
sorprenent efecte positiu en
aquest negoci. “Vam veure que no

era només una proposta per a turistes, sinó que la gent del barri
també venia”, assegura Navas.
Celebra que hi acudeixen “cada
cop més veïns” i que estan “encantats”. “Fins i tot hi ha clients
de la zona que han fet un grupet
per venir junts”, diu, perquè “li
han agafat el gust a fer safareig”.
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Bàsquet | El CB Roser rep el Draft Gramenet

El conjunt d'Iván Faure rebrà el pròxim dissabte 26 de novembre el Draft Gramenet,
en partit corresponent a la novena jornada de la Copa Catalunya femenina. El CB Roser
hi arribarà després de superar el CEEB Tordera Uni Girona per 53-56 el passat dia 19.

Els canvis de Cinto Garcia
» L’entrenador de l’Estel Vallseca és una icona al CFS Eixample, on va ser tècnic, jugador i coordinador
» “Quan fa molt de temps que estàs en una categoria o en un club, hi ha un desgast molt gran”, diu
Toni Delgado
EIXAMPLE
"Quan fa molt de temps que estàs en una categoria o en un club,
hi ha un desgast molt gran i necessites fer un canvi. És el que
em va passar al CFS Eixample,
on vaig passar 10 anys com a coordinador, entrenador o jugador", reflexiona Cinto Garcia
(Barcelona, 1987), que va acumular ascensos i lligues amb
diferents equips de l'entitat. Cap
"més bèstia" que amb el sènior
femení, a qui va pujar quatre categories fins a col·locar-lo a Segona Divisió, on ara és un dels
planters de referència.
Sent que va arribar on va arribar al CFS Eixample gràcies a
les jugadores que va tenir, "d'un
nivell altíssim". "Ens exercitàvem
en pistes de col·legi i competíem
contra equips amb realitats molt
diferents, on les esportistes no
havien de pagar per jugar i entrenar-se", recorda Garcia.
Després de l'ascens a Divisió
d'Honor amb la Penya Barcelo-

nista Anguera, on jugava molt i
va iniciar-se al futbol 11, Garcia
va fitxar per la UE Sant Andreu,
que sí que podia oferir-li una categoria alta: "Vaig abraçar, literalment, la proposta. Hi vaig començar a jugar de carriler, una
posició en què vaig despuntar".
CARRILER I EXTREM
El seu gran curs a Sant Andreu
li va obrir les portes, l'últim any
de juvenil, al CE Mercantil sabadellenc, on va competir a Nacional com a carriler i extrem.
Com que el club no tenia sènior,
va valorar les ofertes de l’FC
Martinenc, el Poble Sec o la UE
Caprabo, que era el filial del CE
Europa i amb qui va passar les
proves. La perspectiva era que,
amb el temps, pogués jugar amb
el primer equip. Però quan encara no havia signat el contracte,
Garcia es va trencar els lligaments encreuats del genoll.
"Em vaig lesionar de la manera més ximple possible, jugant amb les meves amistats.
Mon pare m'ho recorda a vegades", confessa. Un contratemps
amb què, al final, va tancar la

3a Catalana de futbol
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2a de futsal

Equip

PTS GF

GC

FC l’Esquerra
CF Sant Adrià
FC Can Buxeres
CF La Romànica
UD Montsant
EF Joan Murtró

24
23
22
22
18
16

7
8
12
17
22
14

22
23
23
24
24
21

Tot l’esport, a liniaeixample.cat

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

Cinto Garcia, entrenador de l’FS Estel Vallseca. Foto: David Garcia

seva etapa en el futbol 11. Quan
es va recuperar, jugava amb els
amics fins que un dia un rival li
va parlar de la secció de futbol
sala de la UE Sants.
Al conjunt santsenc va reprendre la seva història amb el
futbol sala, que havia tancat des
que havia descobert aquest esport al Col·legi Sant Miquel.
Després d'un curs excel·lent amb

la UE Sants, amb més de 30 gols,
el barceloní va rebre la trucada
de l'FS Estel Vallseca, on va
competir abans d'aterrar al CFS
Eixample, el club on ha assolit
més funcions.
Ara viu la seva segona etapa
a l'FS Estel Vallseca. La temporada 2021-2022 hi va tornar
com a jugador i el passat mes d'abril es va trencar els lligaments

Classificacions

Equip

PTS GF

GC

Penya Esplugues
CFS Eixample
AE Les Corts-UBAE
InterSala Zaragoza
CN Caldes
CFS Castellón
FS Ripollet
Rubí FS

22
18
16
15
14
13
12
12

6
9
13
22
14
11
19
17

54
28
33
26
41
24
37
23

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

FC Barcelona B
CB Santfeliuenc
CB Navàs
CB Valls
FC Martinenc B.
CB Granollers
CB Roser
CB Es Castell

Lliga EBA
PG

PF

PC

7
7
5
5
5
4
4
4

650
689
598
583
603
584
530
523

487
551
537
536
556
591
547
568

encreuats de l'altra cama. Aquesta temporada és l'entrenador
del Tercera Nacional masculí. Els
seus inicis a la banqueta van ser
a l'Escola Carlit, amb un masculí
i un femení escolars.
El curs 2018-2019 Garcia va
aterrar a Primera Divisió per
dirigir l'AE Penya Esplugues.
"Em vaig tirar de cap a un projecte il·lusionant. La idea era
que Robert Caneda ho deixés un
cop iniciada la temporada i que
m'introduís al club i a l'equip fins
que jo fos el primer entrenador.
Ell atresorava una experiència a
l'elit que jo no tenia. Vam aconseguir classificar-nos per primer cop per a una Copa de la
Reina", recorda, orgullós.
A quarts de finals van exigir
al límit el CD Futsi Atlético Navalcarnero, l'actual campió de la
competició i que només va guanyar per 5-4. L'AE Penya Esplugues volia que continués,
però el barceloní pensava que ja
hi havia assolit grans coses i va
decidir tornar al CFS Eixample.
Així és Garcia, un apassionat
inconformista que detecta quan
ha de canviar de reptes.

Copa Catalunya de bàsquet
Equip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CB Roser
AB Premià
TGN Bàsquet
SESE
CB Prat
Manresa CBF
CB Igualada
CB Samà Vilanova

PG PF PC
7
5
5
4
4
5
4
4

465
423
431
451
412
409
438
466

387
408
419
468
446
343
447
485

19 |

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

23 de novembre del 2022

líniaeixample.cat

Viu en línia
| 20

| Gungrave G.O.R.E.
Un videojoc de tipus shooter en tercera persona, on no falten els
tirotejos ni la destrucció. Per a PS4 i 5, PC i Xbox Series X/S i One.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Twitter (@santaeulalia)

Quan sembla impossible que pugui superar-se, ho torna a fer. L’èxit de Rosalía (Sant
Esteve Sesrovires, 1992) no té sostre i ella
mateixa s’encarrega de demostrar-ho any
rere any. Després de triomfar als Grammy
Llatins amb El mal querer (2018), el seu segon àlbum i amb el qual va començar el fenomen Rosalía, la sesrovirenca ha estat la
gran vencedora de l’edició d’enguany amb
una proposta ben diferent: Motomami
(2022). A la gala que va tenir lloc el passat 18
de novembre a Las Vegas, la catalana més
internacional de l’actualitat es va endur quatre gramòfons daurats. Concretament, van
ser els premis a millor àlbum de l’any, millor
disc de música alternativa, millor enginyeria
de gravació i millor disseny. A més, estava
nominada a cinc guardons més.

?

180 anys de Santa Eulàlia

...

L’emblemàtica botiga de roba Santa Eulàlia (passeig de
Gràcia, 93) celebra el seu 180è aniversari amb una exposició al Palau Robert de Barcelona (passeig de Gràcia, 107).
Comissariada per l’historiador de moda Josep Casamartina, la mostra ofereix un recorregut entre els anys 1930 i
1990, amb diversos vestits i barrets que mostren l’evolució
de la moda. També s’hi pot veure un vídeo que recull cartells publicitaris, fotografies i altres continguts relacionats
amb Santa Eulàlia, que “evoquen l’època daurada de l’alta
costura barcelonina”, segons diuen des del Palau Robert.

Llibres

R

QUI ÉS

O

A

L

Í

A

El seu èxit no ha parat de créixer des del 2018

Guanyar quatre Grammy Llatins més

QUÈ HA FET

Entre ells, el de millor àlbum de l’any pel seu ‘Motomami’

...

Rendits als seus peus

A LES XARXES

Teatre

S

Ser una estrella internacional

ÉS FAMOSA PER

?

La fitxa

A Rosalía li surten els fans de sota les pedres

Música

Pelis i sèries

Crims: la noia de Portbou
Anna Punsí i Marta Freixanet

La salsa
Oriol Vila

Bum-bum
La Marató de TV3

No mires a los ojos
Félix Viscarret

El 3 de setembre de 1990, en marxar de
l’apartament de la seva germana a Florència, l’Evi Rauter va deixar una nota en
què deia que tornaria al vespre. No se’n
va saber mai més res. Tenia només 19
anys. L’endemà de bon matí, a Portbou, va aparèixer el cos d’una noia penjada d’un pi al costat del cementiri. Sense documentació. Sense nom.

Dues ancianes descobreixen per error l’elixir de la joventut i decideixen fer tot el
que no van fer de joves. Aquesta situació
els dona l’oportunitat de reconnectar amb
els seus fills, amb els quals la relació
s’havia marcit del tot: elles, incompreses
i aparcades en una residència, i ells, aparentant vides que no són com semblen.
Al Teatre Aquitània de Barcelona.

El disc de La Marató de TV3, a la venda el
27 de novembre, compta aquest any amb
la participació de més artistes que mai: en
són 185, agrupats en 55 formacions que
interpreten un total de 21 cançons. Entre
ells destaquen Antonio Banderas, Morat,
Pablo López o Tanxugueiras, però també
artistes catalans, com Lildami, Els Catarres o concursants del programa Eufòria.

En Damián acaba de ser acomiadat de
l’empresa on feia vint anys que treballava. Després de tenir una reacció un pèl violenta, surt corrents i s’amaga al primer lloc
que troba en sortir de la feina: un armari carregat en una furgoneta. El moble acaba a casa d’una parella, la Lucía i en
Fede, que tenen una filla adolescent, la
María. En Damián decideix passar-hi la nit.

21 |

Territori cultura

23 de novembre del 2022

líniaeixample.cat

Una cultura sense barreres: el compromís
del Departament de Cultura amb els drets culturals
El Govern està treballant en la nova Llei de Drets Culturals, i el departament liderat per Natàlia Garriga
ja està duent a terme accions per assegurar que tothom tingui accés a la cultura
Un matí d’orquestra a L’Auditori per a persones que conviuen amb un trastorn mental. Una visita a les col·leccions d’Art Medieval i Art Modern del Museu Nacional d’Art de
Catalunya des d’una perspectiva feminista i
LGTBI+. O un taller de ioga per a persones
que han viscut un trauma a la Fundació Miró.
Aquestes són només algunes de les propostes que ofereixen en aquests moments
els equipaments culturals per tal de fer accessible l’oferta cultural a tothom.
Hi ha moltes entitats i espais que treballen des de fa anys amb aquest horitzó: fer
accessible la cultura a les persones en situació de vulnerabilitat. L’any passat mateix
el Teatre Nacional de Catalunya, el Tantarantana i La Villarroel es van unir per fer arribar les seves propostes teatrals a persones
amb discapacitat intel·lectual, afeccions de
l’espectre autista (TEA), dèficit d’atenció, persones grans amb demència precoç o al
col·lectiu sord i cec.
Una iniciativa impulsada per We Act Assoc sota el lema “Només és teatre si és per
a tothom”.
Perquè la cultura només és cultura si és
per a tothom.“És la llar de totes”, deia enguany
Apropa Cultura, una xarxa de cultura inclu-

Integrants del grup de teatre de FEMAREC. Autor: Arnau Pascual
siva que uneix, des de fa 16 anys, programadors culturals amb entitats socials i de la
salut per tal de facilitar l’accés a la cultura a
les persones en situació de vulnerabilitat, i que
enguany va dedicar el seu acte central a les
persones sense llar. Aquesta xarxa té més de
160 equipaments culturals adherits, que
obren les seves portes a les persones usuàries de més de 1.600 entitats socials i de la salut. A més, les Illes Balears també es van sumar al projecte ara fa dos anys.
Una cultura inclusiva i participativa és motor de canvi social i individual. El Departament
de Cultura treballa dia rere dia per fer polí-

tiques que donin impuls a totes les entitats
i equipaments que porten anys treballant
amb aquest objectiu. Ho va dir la consellera Garriga a l’acte central d’Apropa: “Un dels
quatre eixos estratègics del Departament de
Cultura és l’accés a la cultura, és molt important i hi estem treballant des de tres línies
diferents, a curt, mig i llarg termini”.
En el curt termini, el Departament de Cultura acaba d’obrir una nova línia d’ajuts per
a projectes de cultura comunitària i transformació social, dotada amb 800.000 euros,
que té com a objectiu reforçar els projectes
de caire social que, a través de la pràctica cul-

tural en contextos comunitaris i participatius,
millo· rin les capacitats i les condicions de vida
de les persones i els col· lectius, transformant
l’entorn sociocultural del qual formen part.
A mig termini, la consellera Garriga treballa amb el conseller Cambray perquè els
ensenyaments artístics arribin a totes les escoles del país dins del currículum escolar. Un
treball conjunt dels Departaments de Cultura i d’Educació, determinant per incentivar curiositats, hàbits, i crear nous públics i
futures creadores i creadors.
I a llarg termini, el Govern de la Generalitat està impulsant la nova Llei de Drets Culturals, que regularà l’accés, la participació, el
finançament de la cultura, per tal de garantir els drets culturals de tota la ciutadania. La
futura norma ja està en marxa: aquest 2022
s’ha obert un procés participatiu per recollir
aportacions i mirades de totes les persones
que s’hi bolquen des de fa temps, i que han
de permetre que la llei representi totes les situacions econòmiques, territorials, de gènere,
de salut, i moltes més.
Perquè és obvi: només amb una cultura
inclusiva i accessible podrem millorar la vida
de les persones, i fer una societat millor i més
lliure. Objectiu: una cultura sense barreres!
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Viu en línia
CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
És possible prevenir un ictus
Foto: Freepik

i

SALUT

es activacions del codi ictus de Catalunya han crescut un
32% els últims tres anys. L’augment d’intervencions respon,
òbviament, a l’envelliment progressiu de la població, però
també a l’establiment d’un protocol que permet respondre amb
més celeritat. Actualment, 29 hospitals del país formen part de
la xarxa d’atenció a l’ictus i 15 estan connectats a la xarxa teleictus, que permet una avaluació per un neuròleg a distància les
24 hores del dia. El codi s’activa immediatament, quan el SEM
rep l’avís que una persona ha patit un ictus, i envia una ambulància al lloc dels fets. Telefonar de pressa al 112 és la clau.
A Catalunya, més de 13.000 persones ingressen cada any per
aquesta raó. Tot i que és una malaltia associada a la gent gran,
500 persones menors de quaranta anys i gairebé 1.000 persones entre 40 i 50 la pateixen anualment. De fet, és la malaltia
neurològica amb més impacte en aquesta franja d’edat.
L’única manera de prevenir un ictus és mantenir sota control
els factors de risc que multipliquen les possibilitats de patir-lo. I
tenint en compte que segons la Fundació Espanyola del Cor el
80% dels casos són evitables, val la pena intentar-ho.

Les claus
HIPERTENSIÓ
TABAC
DIABETIS
COLESTEROL

Cal tenir controlada la hipertensió arterial, amb dieta,
exercici i, si cal, una medicació adequada
Fumar, ni que sigui una cigarreta diària, incrementa
de manera important el risc cardiovascular
Les persones diabètiques són especialment sensibles
als problemes cardiovasculars: encara cal tenir més cura
Les dades evidencien que si teniu un nivell
de colesterol en sang superior a 240, esteu en risc

Foto: Freepik
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