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EL FORT PIENC pàg 16

El Casal de Joves Xiroc
celebra els 30 anys
amb ganes de créixer

SAGRADA FAMÍLIA pàg 14

Un taller a l’Ateneu El Poblet
per fer front al Parkinson

BÀSQUET pàg 18

Inés Perezpayá (CB Roser):
“Som un grup únic”

El disseny de la futura ronda Sant Antoni guanya suports  pàg 10

Cap al consens

Els veïns volen una limitació
estricta debars i restaurants 

La Coordinadora d’Associacions Veïnals vol un Pla d’usos “que posi ordre” i retreu al PSC el seu canvi de parer pàg 12
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MIRADA HISTÒRICA pàg 3

Tres veïns de sempre
relaten com han viscut
l’evolució de l’Eixample

ESQUERRA DE L’EIXAMPLE pàg 9
Xavier Riu, de l’Associació
de Veïns: “Volem que el Clínic
continuï fent d’hospital de barri”
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Aturar-se a mirar el tren que pas-
sava pel mig del carrer Aragó –en-
cara faltaven anys per al soterra-
ment de les vies– era una de les
aficions preferides de la Concep-
ció Melendres quan era petita.
També anar al Cinema Savoy o a
la botiga Chiquito, on intentava,
sense èxit, que els pares li com-
pressin una de les caríssimes jo-
guines que s’hi venien. Aquella
nena que anava amunt i avall
amb un patinet de fusta és ara una
dona de 82 anys a qui li fa gràcia
veure que els patinets actuals són
elèctrics. Però hi ha una cosa que
no ha canviat: continua vivint a la
Dreta de l’Eixample.

La Concepció ha estat testi-
moni de l’evolució del barri i del
districte des dels tres pisos on ha
viscut al llarg de la seva vida, sen-
se allunyar-se mai gaire del Qua-
drat d’Or. L’Eixample que ella
descriu amb certa melancolia di-
fereix força del que ha arribat als
nostres dies. “Pensa que quan jo
era petita el camió de les escom-
braries era un carro tirat per ca-
valls”, diu, com per fer encara
més palès el pas del temps. Així, on
hi havia el seu cinema o la seva bo-
tiga de joguines de confiança, al
passeig de Gràcia, ara hi ha ins-
tal·lades dues marques de luxe.

VEÏNS COMPROMESOS
Els canvis que ha experimentat el
barri s’han fet notar també en les
comunitats de veïns. En aquest
sentit, la Concepció recorda que a
la finca on es va criar, a Pau Claris
amb Provença, al principi tots els
pisos eren domicilis familiars, si bé
alguns després es van convertir en
despatxos. Això, adverteix, no és
res comparat amb les novetats
que vindrien més endavant.

Als anys vuitanta, quan ja
s’havia traslladat a l’edifici del
carrer Mallorca on viu actual-
ment, va veure perillar per primer
cop casa seva. “Al costat de la meva
finca hi ha una casa moderna”, ex-
plica, referint-se a un edifici de Nú-
ñez i Navarro que, segons ella,
trenca amb l’estètica de l’Eixam-
ple. Com havia passat amb l’edi-
fici veí, el seu bloc de pisos estava
en risc d’anar a terra i convertir-
se també en un “edifici lleig”, com
diu, sense embuts, la Concepció. 

Per sort, ho van poder evitar
perquè es tractava d’una cons-
trucció antiga amb un cert valor.
Superat el mal tràngol, tots els ve-
ïns de la finca de Mallorca, 311-313,
van fer un pacte: si mai algun
d’ells havia de vendre el pis, no el
dividiria ni el convertiria en un pis
per a turistes o lloguers temporals.
“Volíem que continués sent una co-
munitat de famílies del barri, i així
ha estat”, celebra la Concepció.

Aquesta història, però, és una

anomalia. A l’edifici de davant, per
exemple, sí que es van dividir els
habitatges per treure’n més pro-
fit i destinar-los a lloguers d’es-
tades curtes. “Això trenca la vida
de barri”, lamenta la veïna octo-
genària. Un cas similar al d’a-
questa finca és on viu la Conxita
Golanó, una dona de 64 anys
que en fa 25 que viu a l’Esquerra
de l’Eixample. Des que hi va ar-
ribar, pel seu bloc ha vist molts tu-
ristes o estudiants estrangers que
només s’hi estan temporalment.
“És gent de pas, que no crea arrels
al barri”, observa. Alerta que, tot
i que això ja passava als noranta,
“cada cop passa més” i que és un
exemple de “gentrificació”.

COMERÇ CANVIANT
La Conxita recorda que el barri
que es va trobar fa un quart de se-
gle estava més aviat “deixat de la
mà de Déu”. La part bona, però,
és que hi havia comerços “molt
tradicionals”. Fins i tot semblava

que estiguessin “aturats en el
temps”. A Diputació entre Balmes
i Aribau, a darrere de l’edifici his-
tòric de la Universitat de Barce-
lona, hi havia desenes de parades
de llibreters de vell. Al bar El Oro
Negro, a Diputació amb Aribau,
els avis es passaven el dia jugant
a escacs. I a Consell de Cent amb
Enric Granados, els taxistes feien
una pausa per tastar els plats tí-
pics del Pirineu que oferia la
seva bodega predilecta. 

On hi havia aquest últim es-
tabliment hi ha ara una gelateria
de moda entre els turistes. La
Conxita, que és professora d’uni-
versitat, explica que sempre hi ha
cua i que sovint s’hi troba alumnes
d’Erasmus. Potser també se’ls po-
dria trobar als locals de brunch(es-
pecialment a un que té ossos de
peluix per acompanyar els clients)
o a una de les nombroses botigu-
es de carcasses de mòbils que, per
algun motiu, proliferen a la ciutat.

“Les botigues clàssiques de

barri pràcticament han desapa-
regut”, admet en Carles Martín, un
veí de la Dreta de l’Eixample de 66
anys. Ell, que hi ha viscut des de
sempre, ha vist com s’ha creat
“tota una xarxa de serveis adre-
çada al turisme”. En la mateixa lí-
nia, la Conxita creu que tot això ha
portat a una “uniformització” i, per
tant, a una pèrdua de personalitat.

UNA NOTA D’OPTIMISME
“L’Eixample és més que un dis-
tricte, és una meravella arquitec-
tònica”, defensa en Carles, que en-
tén que els turistes vulguin visitar-
lo i que afirma que encara ara hi
descobreix racons que el sorpre-
nen. Es mostra convençut que, per
més canvis que experimenti, l’es-
sència de l’Eixample no desapa-
reixerà. Seguint amb aquesta vi-
sió optimista, la Concepció posa en
valor la “vida de barri” que enca-
ra existeix al districte i que “no es
pot deixar perdre”. Només per
això “val la pena viure-hi”, conclou.

Anna Utiel
L’EIXAMPLE

De l’Eixample de tota la vida
» Línia Eixample parla sobre l’evolució del districte amb tres veïns que hi han viscut des de sempre

» Una dona de 82 anys recorda com la seva comunitat de veïns es va oposar a la gentrificació als 80

El carrer Aragó, quan encara hi passava el tren i actualment. Fotos: Arxiu Fotogràfic de Barcelona i Ajuntament
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La lupa

Resulta que hi ha un servei que t’estalvia la
despesa d’enviament i que no t’obliga a es-
tar amb l’ai al cor, pendent d’una ruta de re-
partiment que sembla jugar al gat i a la rata

amb tu. Una proposta comercial que no et cobra re-
càrrec a l’hora d’embolicar regals, que supera qual-
sevol algoritme de suggeriment amb el coneixement
personal i que ofereix experiència i ofici en lloc d’i-
nacabables tutorials de YouTube o manuals per des-
carregar amb un codi QR que mai s’acaba de carre-
gar bé. Una marca que s’empesca packs regal amb grà-
cia i originalitat que desborden l’IA, que assegura als
artesans i artistes de la zona marges de benefici dig-
nes i que no necessita arrodonir per a cap projecte so-
lidari perquè la implicació amb el veïnat i la ciutat la
té de sèrie: no se’n pot desentendre perquè és on i des
d’on treballa.

No és ni una nova app reinventant la sopa d’all ni
una start-up que amaga la falta d’originalitat rere un
lluent nom en anglès: és el comerç de tota la vida. El
comerç amb noms i cognoms que ajuda a teixir el nos-
tre dia a dia i que, passat l’estrès de la campanya de
Nadal, com ha pogut i ha sabut, aixeca una bandera

que no hauria de passar desapercebuda: estic aquí, al
vostre servei!

Quin contrast amb la caòtica estesa de furgonetes
de color blau aparcades de qualsevol manera, plenes
de paquets i paquetets a la cerca del seu comprador des-
pistat. Ben al contrari, aquesta malla d’establiments a
peu de carrer se les han empescat aquests dies per ofe-

rir canguratges, guarnir les principals vies comercials
i contribuir a les campanyes de cap nen sense joguina,
de la mateixa manera que al llarg de l’any sumen en de-
senes de camins escolars i ajuden, amb petites apor-
tacions, tants i tants equips d’esport amateur.

Botigues, establiments de restauració i parades al
mercat tenen un doble retorn al lloc on s’estableixen:
el del servei que ofereixen, però també el de la seva

presència, que és articuladora de ciutat, motor d’una
societat enxarxada i associada que troba còmplices
quan els necessita. Les grans ofertes del millor preu
de les grans plataformes ho són a mitges. De fet, no
compten amb alguns beneficis d’alt valor afegit que,
en canvi, sí que ofereix el comerç de proximitat: car-
rers més segurs, menor petjada ecològica, oferta més
diversa i preus més justos. És alguna cosa més que un
lloc comú, això: el més barat de vegades surt més car,
per a les nostres butxaques i respecte d’un model de
ciutat més just i pròsper.

He escrit aquest article des d’una volguda mira-
da amable, més centrada en les llums que en les om-
bres (que hi són, és clar!), i ho he fet perquè hi ha ob-
vietats que no ho són tant i que, en tot cas, cal que ens
les repetim… Perquè la gran maquinària publicitària
de les grans empreses i plataformes ja s’encarrega d’en-
lluernar-nos diàriament amb les facilitats de les
compres amb un sol clic. Que serveixi aquest article
de modesta contribució per ajudar a veure una mica
més enllà… I a la propaganda dels grans, confrontem
la propaganda dels petits. Això sí, no deixem de po-
sar-nos al dia i de millorar, que és molta la feina a fer!

Les grans ofertes del millor preu
ho són a mitges: no compten amb
alguns beneficis d’alt valor afegit

per Oriol Lladó

Obvietats que no ho són tant amb el comerç local

NLes millors
perles

Berenes tranquil·lament en un bar quan, a la taula del costat,
s’hi asseuen Pedro Sánchez i Salvador Illa. També una desena

de guardaespatlles, és clar. És el que li va passar fa uns dies a la
periodista Berta Gómez a la Central. Va decidir anar-se’n.

Una dona britànica descobreix que no és que el seu gos
sigui desobedient, sinó que només entén el castellà.

Resulta que, abans d’adoptar-lo, l’animal havia viscut amb
una família espanyola. La propietària haurà de fer classes.

El conductor amb el carnet retirat que va provocar un
accident a la Roca del Vallès fa uns dies diu que no sap qui

era el copilot mort. El passatger del darrere assegura que
tampoc el coneixia. La víctima mortal no duia documentació.

La filla de Verónica Forqué va acudir, evidentment, al’homenatge que es va fer a l’actriu un any després de
la seva mort. La filla va decidir vestir-se per a l’ocasió: abric
negre, ulleres de sol i... sabates amb forma de penis.

LA FOTO@alexsnclmnt/ACN
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Les decisions de Sergi Tell1

2
Les entitats propacificació de la ronda Sant 
Antoni accepten amb matisos el futur disseny 

Restaurant Bullanga: repte acceptat

Les obres de la superilla de l’Eixample 
entren en una nova fase

La millor forma de començar 
l’any a Sant Antoni

El + llegit líniaeixample.cat

3

4

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

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

A les xarxes

@natalia_garriga: Molt emocionada de
celebrar aquests 15 anys dels Premis
Gaudí de l’@academiacinecat, amb un
sentit homenatge a l’Agustí Villaronga.

@marsigol: Em poso d’una mala llet quan
penso que la noia víctima de Dani Alves
ha hagut de renunciar a la indemnització
perquè us la creguéssiu...

#DaniAlvesAPresó

@AquiCatalunya: @jaumecollboni planta
Ada Colau i deixarà les seves responsabi-
litats com a tinent d'alcaldia a l'Ajunta-
ment per centrar-se en la carrera electoral.

#LaSortidaDeCollboni #PremisGaudí

Safata d’entrada

Al Regne d’Espanya es
dedicaran 50.000 mi-
lions d’euros en despesa

militar, l’equivalent a la suma
de gairebé tots els ministeris
amb vocació social. Són 230 ve-
gades la partida per atendre
l’Ingrés Mínim Vital, més de
2,17 vegades el destinat a les
prestacions per desocupació,
10,5 vegades més que les pen-
sions no contributives, més de
50 vegades l’atenció a immi-
grants, més de 14 vegades del
que es destina a les polítiques
d’habitatge. La joventut a Es-
panya s’independitza de mitja-
na als 30 anys, en gran part per
la dificultat que troben per ac-
cedir a l’habitatge. Les xifres de
desnonaments i les seves re-
percussions són un escàndol. 

Gran part de la humanitat no
és tractada amb respecte, re-
bem cada dia un bon grapat
d’antònims que no deixen en pau
la dignitat. Ara que la llei dels se-
crets oficials fa molt que va ser
abolida, sabem (inquiets, alar-
mats, desolats) que els que des-
trueixen il·lusions no tenen la

Justícia solidària
per Francesc Reina

menor intenció de regenerar-
les, que no hi ha cap lloc on no
es menteixi, que els nostres ens
han decebut, que hi ha qui
s’aprofita dels conflictes dels al-
tres. De la teoria de rols, de Pic-
hón-Rivière, sabem que la nos-
tra conducta està supeditada a
la posició social que ocupem a
la feina, a la família, a l’oci, i
que complim gairebé sempre
amb allò que ens manen. 

Caldrà donar un cop de
mà a la vida, caldrà produir
molta més claredat en aques-
ta fàbrica d’emocions. Caldrà
insistir que els poders pateixen
una por exagerada a la bellesa.
Que la Justícia és cega però no
hauria de tancar els ulls a la re-
alitat, que cal atendre la ciu-
tadania per fer possible l’ex-
tensió de la democràcia. No és
justa una Justícia que expulsa
famílies de casa seva. D’altra

banda, cal saber que qui fa les
lleis no són els jutges, sinó els
que governen. El mateix pas-
sa amb la salut: no és cosa de
sanitaris, sinó de les políti-
ques sanitàries. 

Vam anar a unes jornades
propiciades per la Generalitat
per parlar de problemes sobre
l’habitatge. Ningú va parlar
de solidaritat, però allà hi ha-
via gent que va plantant diàlegs
entre el soroll del present, ac-
tivistes de la contradicció, me-
diadores buscant cels blaus
per dibuixar racons bonics. 

Aquests dies, Ikea promo-
ciona un concurs destinat a
persones entre 18 i 30 anys que
premiarà amb 12.000 euros les
millors propostes per fer més
fàcil l’accés a l’habitatge. Me’n
recordo de la Negra mentre
sona Solo le pido a Dios. Serà
que no existeix? 
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Els semàfors

El barri de Sant Antoni ha viscut
una edició rodona de la Festa
Major. Activitats com els Tres
Tombs, els correfocs o la Cursa

Sant Antoni, però també
algunes de més petit format,
van superar les expectatives 

de l’organització. 
pàgina 10AV Sant Antoni

L’Ateneu El Poblet de la Sagrada
Família acull el taller de
biodança ‘Mov+ment:

Parkinson’, que s’adreça a
persones que pateixen aquesta

malaltia. Se n’encarrega
l’Associació Cuida la Vida, 

amb el suport de l’Ajuntament. 
pàgina 14Ateneu El Poblet

El Casal de Joves Xiroc va
celebrar dissabte passat el seu

trentè aniversari amb una
jornada festiva a la plaça del
Fort Pienc. L’entitat arriba als
trenta anys en un moment
positiu, en plena remuntada 

i amb ganes de créixer. 
pàgina 16Casal de Joves Xiroc
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EQUIPAMENTS4La Generali-
tat, l’Ajuntament, la Diputació,
la UB i l’Hospital Clínic han
acordat finalment ampliar el
Campus Clínic a la zona de la
Diagonal. La ubicació ja s’havia
perfilat com el millor emplaça-
ment, però ha calgut esperar
que la Comissió Interinstitucio-
nal constituïda al maig acredités
que és viable posar en marxa tot
el projecte a l’espai que actual-
ment ocupa el recinte esportiu de
la UB, a la Zona Universitària. 

El nou centre tindrà una su-
perfície de 290.000 metres qua-
drats i agruparà l’assistència, la
docència, la recerca i la innova-
ció en salut del Clínic. La futura
construcció de les noves ins-
tal·lacions permetrà mantenir
les seus de l’hospital de Plató i la
Maternitat, més enllà de la prin-
cipal de l’Esquerra de l’Eixample.

Amb tot, la conclusió és
que l’espai de la Diagonal és el
més adequat per ampliar el
centre i acabar fent un dels

campus biomèdics més impor-
tants d’Europa, que inclourà la
Facultat de Medicina i Cièn-
cies de la Salut així com edificis
de recerca i innovació.

En el cas de l’ubicació actual
del Clínic, cal veure quin serà
l’impacte que el futur trasllat
tindrà per a l’Esquerra de l’Ei-
xample, ja que l’hospital és un
dels punts de referència del bar-
ri. Cal veure quina part del Clínic
es quedarà i quines novetats,
per exemple en format d’equi-
paments o zones verdes, es po-
den guanyar. Tot un procés, que
durarà molts anys, i en el qual els
veïns tenen molt a dir.

En aquest sentit, l’encarregat
d’Urbanisme de l’Associació de
Veïns de l’Esquerra de l’Ei-
xample, Xavier Riu, explica que
el que demanaran des de l’enti-
tat és “que es garanteixi l’aten-
ció bàsica dels veïns, que el Clí-
nic continuï fent d’hospital de
barri”. Afegeix també que ente-
nen que el Clínic vulgui ampliar

les seves capacitats i agraeixen
que finalment no s’hagi fet a
l’Escola Industrial. Per últim,
demana que el solar que hi ha
entre el Clínic i el Mercat del Ni-
not s’aprofiti per a la nova l’Es-
cola Entença, tal com ja han fet
les famílies. De tot plegat, fins
que no hi hagi el projecte defi-
nitiu redactat, no se’n podran
conèixer més detalls.

En aquest escenari també cal
contemplar si el trasllat del Clí-
nic pot afectar el teixit comercial
de la zona. Fa uns mesos, quan
el debat de la possible amplia-
ció i trasllat de l’Hospital Clínic
ja era sobre la taula, el president
del Mercat del Ninot, Eduard
Escofet, afirmava a Línia Ei-
xample que li “fastiguejaria”
que marxés la part hospitalària

del centre perquè “és la que
porta volum de gent al barri”.
“Hi ha molt de moviment de tre-
balladors, metges o infermers
que quan pleguen s’acosten al
mercat. També hi ha pacients o
familiars de pacients que, per
exemple, fan cafès als bars. Està
clar que on deixa d’haver-hi
gent els negocis es veuen afec-
tats”, afirmava Escofet.

Ampliació del Clínic: i ara què?
» L’aprovació del futur trasllat del centre a la Diagonal obre una finestra de noves possibilitats al barri

» L’Associació de Veïns demana que es garanteixi que el Clínic “continuï fent d’hospital de barri”

Pla general de l’Àrea de Vigilància Intensiva de l’Hospital Clínic. Foto: Francisco Àvila/Hospital Clínic

Exposició | Com són les comunitats veïnals?
El Centre Cívic Urgell ha programat l’exposició Comunitats Veïnals que es
podrà veure fins al 2 de febrer. Es tracta d’una mostra d’il·lustracions per

conèixer tota mena d’esdeveniments que tenen lloc a aquests espais.
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Satisfacció amb una edició
rodona de la Festa Major

CELEBRACIÓ4Sant Antoni es
va acomiadar de la seva Festa
Major diumenge passat amb un
somriure d’orella a orella. El
correfoc a càrrec dels Diables de
Sant Antoni va ser el colofó d’u-
na celebració que aquest 2023,
després de tres anys, ha tornat a
ser rodona. 

“Hi ha hagut molta gent al
carrer aquests dies, tots els actes
han tingut bona participació”,
valora, satisfet, el president de
l’Associació Veïnal del barri, Pep
Sala. Malgrat el fred, els veïns
han demostrat que tenien ganes
de recuperar la festa tal com la

coneixien abans de la pandèmia.
En aquest sentit, Sala recorda
que l’any passat encara hi va ha-
ver limitacions, perquè la variant
òmicron va obligar a suspendre
les activitats nocturnes. Però
això ja és història. 

Els Tres Tombs, els correfocs
o la Cursa Sant Antoni han estat
algunes de les cites més concor-
regudes de l’edició d’enguany,
però Sala en destaca també les ha-
vaneres –“més plenes que mai”,
diu– o el concurs de paelles, en-
tre moltes altres. De fet, assegu-
ra que fins i tot els actes de petit
format han superat expectatives.

URBANISME4La reforma del
tram de la ronda Sant Antoni on
els últims anys hi havia la llosa,
que ja s’ha començat a retirar,
continua sent un tema de debat.
Ara, però, la cinquantena d’en-
titats favorables a la pacificació
total han començat a aplanar el
terreny per acceptar l’avantpro-
jecte del govern municipal.
Avancen, això sí, que abans l’A-
juntament haurà de complir una
sèrie de condicions.

La principal novetat de l’a-
nunci que van fer dijous passat
els portaveus de la Plataforma
Propacificació de la Ronda Sant
Antoni va ser el vistiplau al car-
ril bus, al qual sempre s’havien
mostrat contraris. Tot i això,
van demanar la creació d’una co-
missió de seguiment formada
per entitats i Ajuntament que,
entre altres coses, estudiï alter-
natives perquè el bus deixi de
passar per aquest tram de la ron-
da en un futur.

Entre les exigències presen-
tades en roda de premsa, també
hi ha l’eliminació de la propos-

ta de carril bici que inclou l’a-
vantprojecte del consistori. Vo-
len, així, “reduir les barreres ar-
quitectòniques”, si bé accepten
que es permeti “el pas de la bi-
cicleta com a convidada”.

D’altra banda, pretenen que
“es blindi i es preservi com a es-
pai lliure per a vianants” el tram
entre Villarroel i Casanova, in-
cloent-hi la plaça del Pes de la Pa-
lla. També que s’inclogui tota la
ronda en el programa ‘Obrim
Carrers’ o que s’hi instaurin me-
sures de control de la contami-

nació, reduint la circulació de ve-
hicles quan es consideri necessari.

Tot plegat respon a la finali-
tat que sempre han defensat
aquestes entitats: que la ronda si-
gui un espai d’estada per als ve-
ïns de Sant Antoni i el Raval. Se-
gons aquests col·lectius, la ron-
da que volen aconseguir no no-
més afavoriria els veïns, sinó
també el comerç. “Probablement
es convertirà en una zona co-
mercial de referència per als dos
barris i la ciutat”, asseguraven en
un comunicat emès dijous.

Estat actual de les obres de la ronda. Foto: Línia Eixample

Ronda Sant Antoni: el projecte
municipal guanya suports

La cultura popular, clau en la Festa Major del barri. Foto: Ajuntament

Centre LGTBI | Quatre anys reivindicant drets
El Centre LGTBI de Barcelona, situat a Sant Antoni, celebra aquest mes de gener 

el seu quart aniversari. Durant aquest temps al voltant de 90.000 persones 
han participat en les activitats i 1.637 han estat ateses pel servei d’acollida.



11 | 

línialescorts.cat25 de gener del 2023Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



líniaeixample.cat

Dreta de l’Eixample

| 12

25 de gener del 2023

Les obres de la superilla
entren en una nova fase

URBANISME4Les obres de la
superilla de l’Eixample avan-
cen al ritme previst i la setmana
passada ja van començar a en-
trar en la segona fase. Això vol
dir, en el cas del carrer Consell
de Cent, que les obres passen ara
de la banda mar a la banda
muntanya. De la mateixa ma-
nera, a Girona, Comte Borrell i
Rocafort, ho fan de Llobregat a
Besòs. A finals de gener, aquest
canvi de vorera ja s’haurà fet en
els 35 trams en obres.

La previsió és que els quatre
primers eixos verds de la futura
superilla de l’Eixample estiguin

enllestits a finals d’abril (és a dir,
amb prou feines un mes abans
de les eleccions municipals).

JA S’HI POT PASSEJAR
En alguns trams, els vianants ja
poden passejar per la superilla.
Per tant, ja s’ha estrenat el nou
terra, on l’asfalt ha estat substi-
tuït per granit i panot, els mate-
rials que caracteritzaran aquests
eixos verds. Tot i que encara fal-
ta col·locar-hi la vegetació, ja s’hi
poden veure els escocells on
aniran els arbres, que seran més
amples, passant d’un a quatre
metres quadrats.

POLÈMICA4Els representants
veïnals dels barris de l’Eixample,
aplegats en la Coordinadora
d’Associacions Veïnals del dis-
tricte, aposten per un nou Pla
d’usos que reguli “més estricta-
ment la concessió de llicències”
per a determinats negocis, com
ara la restauració, les discoteques
o els supermercats 24 hores.
Per això veuen amb “molta pre-
ocupació” el canvi de posicio-
nament del PSC al respecte, tal
com van alertar en un comuni-
cat difós divendres passat.

En el text, adreçat directa-
ment a les regidores socialistes
Laia Bonet i Montserrat Ballarín,
lamentaven que el partit s’hagués
desmarcat de la proposta acor-
dada amb els comuns, que
aquests veïns ja consideraven
“molt de mínims”. Cal recordar
que els dos socis de govern van
presentar conjuntament l’acord
sobre el nou pla d’usos de l’Ei-
xample el dia 12, però que només
cinc dies després, a la Comissió
d’Urbanisme de l’Ajuntament, els
socialistes hi van votar en contra.

La proposta presentada per-
metia l’obertura d’un màxim de
vint establiments considerats
“d’alt impacte” en un radi de cent
metres. A les zones ja pacificades
o en procés de pacificació, el mà-
xim era de cinc establiments en
un radi de cinquanta metres i de
divuit en un radi de cent. En
aquest sentit, el dia 17, Bonet va
justificar el vot contrari del PSC
al·legant que el document final
no s’ajustava a l’acord. “La re-
gulació estricta només afectava
onze carrers i ara s’ha ampliat a
37”, va assegurar aleshores.

“JA ARRIBEM TARD”
“Penseu que a l’Eixample ja ar-
ribem tard en molts casos”, re-
cordaven des de la Coordinado-
ra d’AV del districte a Bonet i Ba-
llarín, en el mateix escrit publi-
cat divendres. Per als integrants
d’aquesta entitat, cal “un pla
d’usos real, que posi ordre a tot
el districte, no només als carrers
en transformació”, deien al co-
municat. Puntualitzaven, també,
que “posar ordre no és frenar
l’activitat econòmica”, sinó “ga-
rantir que aquesta es desenvo-
lupi de forma equilibrada”.

El pla d’usos ha de regular activitats com la restauració. Foto: C. Martín/ACN

Retrets veïnals al PSC pel canvi
de parer sobre el Pla d’usos

Les obres de la superilla al carrer Girona, divendres passat. Foto: Línia Eixample

Casa Elizalde |Torna la música clàssica
La Casa Elizalde acull a partir d’aquest divendres un nou cicle de música
clàssica, que arrencarà amb El quintet amb vent de piano. Durant el mes 

de febrer, tots els divendres, se celebraran quatre concerts més. 
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La malaltia de Parkinson provo-
ca tremolors o rigidesa, entre
altres afectacions, i fa que qui la
pateix sovint se senti incòmode
en el seu propi cos. De retruc, això
genera malestar emocional i pot
derivar en ansietat o depressió.
Tenint en compte això, crear un
espai segur on les persones amb
Parkinson puguin, d’una ban-
da, compartir les seves emocions
i, de l’altra, alleugerir el seu cos,
pot ser crucial per millorar la con-
vivència amb la malaltia.

Això és el que es fa des del tri-
mestre passat a l’Ateneu El Po-
blet, al barri de la Sagrada Fa-
mília, amb el taller Mov+ment:
Parkinson. Es tracta d’una ini-
ciativa de l’Associació Cuida la
Vida, que compta amb el suport
de l’Ajuntament i que aquest
gener ha començat el segon tri-

mestre. De moment, té sis par-
ticipants (cinc dones i un home)
d’entre 45 i 78 anys, però l’or-
ganització voldria arribar a més
gent que ho necessités.

Alba Álvarez, presidenta de
l’entitat i coordinadora del taller,
introdueix el concepte de la bio-
dança, una “disciplina holística
que no només té a veure amb el
moviment”. Aquesta tècnica és la
que es posa en pràctica en el ta-
ller i no requereix cap iniciació en
el món de la dansa ni cap pre-
paració prèvia per als partici-
pants. A l’inici de cada sessió, tal
com explica Álvarez, es dona
l’oportunitat de parlar, comen-
tar la setmana o compartir qual-
sevol cosa. Després es passa al
moviment (que no ball).

“NINGÚ ET JUTJA”
Maria Ferrer és una dona de 78
anys a qui en fa quatre que li van
diagnosticar Parkinson. Reco-
neix que, abans de rebre la notí-
cia, no coneixia ningú que patís la

malaltia i que, per tant, es va
sentir una mica “perduda”. Per
això va recórrer a l’Assoaciació Ca-
talana per al Parkinson. Quan va
començar la pandèmia, des de
l’associació recomanaven un taller
de biodança online i s’hi va apun-
tar. Passada la fase més dura de
la crisi sanitària, va arribar el
moment de trobar-se en persona
amb professors i companys i des-

cobrir realment les bondats d’a-
questa disciplina. Ara s’ha apun-
tat a l’Ateneu El Poblet, de manera
que ve expressament des del seu
municipi, Mollet del Vallès, per-
què creu que val la pena.

“Em dona benestar”, reconeix
Ferrer. “No s’ha de saber ballar.
Es tracta de fer moviments suaus
i harmònics, que és el que cal
quan tens Parkinson”, assegura,

tot i que matisa que “cada per-
sona té un Parkinson diferent”.

Valora també la tranquil·litat
de sentir-se lliure. En l’estona de
parlar, per exemple, hi pot inter-
venir qui vulgui, però no és obli-
gatori. I el mateix passa a l’hora
de moure’s. “Arribes allà on pots.
Si aconsegueixes aixecar el braç,
bé; si et quedes a mig camí, no
passa res. Ningú et jutja”, agraeix. 

L’Ateneu El Poblet ofereix un taller per a persones amb Parkinson. Foto: Pexels

Anna Utiel
LA SAGRADA FAMÍLIA

El Parkinson comaparella deball
» L’Ateneu El Poblet acull el taller ‘Mov+ment: Parkinson’ per a persones amb aquesta malaltia

» L’Associació Cuida la Vida proposa combatre amb la biodança la rigidesa que provoca el Parkinson

Història | Un recorregut per l’antic Poblet
La Comissió de Memòria Històrica de l’Ateneu El Poblet ha creat una
exposició que repassa la història de l’antic barri del Poblet. Fins aquest
dissabte, 28 de gener, es pot visitar al Casal d’Entitats Mas Guinardó.
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ENTITATS4L’any 1993 va co-
mençar amb una bona notícia al
Fort Pienc. Un grup de nois i no-
ies que havien estat vinculats a
l’Esplai Xiroc van posar en mar-
xa una nova entitat conservant-ne
el nom: el Casal de Joves Xiroc. El
projecte, que va fer els primers
passos oficialment el 21 de gener
d’aquell any, pretenia “dinamit-
zar” el barri i implicar la gent jove
en aquesta tasca. Tres dècades
més tard, un altre grup de joves –
que evidentment no havien nas-
cut quan es va crear el casal– en-
cara el mantenen viu.

La plaça del Fort Pienc es va
convertir dissabte passat en l’es-
cenari de la celebració del trentè
aniversari del Casal Xiroc. Músi-
ca, àpats populars i altres activitats
van marcar la jornada festiva,
que també va incloure una expo-
sició per commemorar aquesta
efemèride que arriba en una eta-
pa clau per al casal. Una etapa de
remuntada, en podríem dir.

Trenta anys donen per a molt

i, com no podia ser d’una altra ma-
nera, el casal ha viscut moments de
tot des que es va fundar. Des de
l’entitat destaquen, per exemple,
els nombrosos canvis d’ubicació als
quals han hagut de fer front. Van
començar a la parròquia de Sant
Oleguer, on aleshores hi havia
l’Esplai Xiroc, però aviat se’n van
anar a la Casa Groga. Tot i que
aquest edifici (situat a Alí Bei,
120) és la seva seu actual, la història
no és tan fàcil. En aquest temps,
han canviat d’adreça vuit cops.

De la Casa Groga, de fet, n’han
hagut de marxar dues vegades,
però també hi han tornat dues ve-
gades. L’última va ser el 2018, des-
prés que la campanya Exigim
espais donés fruits. El problema
va ser que, en aquell moment, “la
gent que havia fet possible la
campanya des del 2015 s’havia fet
gran i costava trobar joves que
agafessin el relleu a l’assemblea”,
expliquen els integrants actuals
del Casal Xiroc. La solució va ser
organitzar un cap de setmana

obert a joves del barri que hi es-
tiguessin interessats. Una estra-
tègia efectiva: l’assemblea va pas-
sar de sis a vint membres. 

Precisament en aquest mo-
ment de “revifada”, recorden, va
arribar la pandèmia. “Fèiem mol-
tes activitats presencials i la covid
ens va fer aturar-ho tot”, lamen-
ten. Les úniques tasques que s’ha-
vien de fer igualment eren les
purament administratives, és a dir,
les menys engrescadores. I quan

es va poder reprendre de mica en
mica l’activitat, la situació no era
gaire favorable: “Alguns mem-
bres ho havien deixat, hi havia des-
motivació i les restriccions no
ajudaven”, reconeixen.

Per sort, tot això ha quedat en-
rere i ara tenen un context dife-
rent. Des que ha tornat la nor-
malitat, han sorgit tres nous
“grups estables” al casal: La Fi-
nestra, de temes audiovisuals;
Annapurna, d’espectacles de foc,

i Molí Groc, d’arts plàstiques.
Han reprès els tallers i l’oci i han
guanyat nous membres. A més, la
preparació de l’aniversari els ha
ajudat a “refer vincles” amb antics
membres del casal i altres veïns. 

Amb tot, ara se senten forts per
assumir els reptes que tenen al da-
vant: “Recuperar la voluntat as-
sociativa del barri (en totes les ge-
neracions), arribar a tot el jovent
que hi viu i, per últim, donar a co-
nèixer el Fort Pienc a Barcelona”.

La trentena, la flor de la vida del Xiroc
» El Casal de Joves Xiroc celebra el trentè aniversari en un bon moment i amb ganes de créixer al barri
» Ja fa tres dècades que els veïns joves del Fort Pienc mantenen viva l’entitat malgrat les dificultats

La festa dels 30 anys es va celebrar dissabte passat. Fotos cedides

Cultura | El barri dona la benvinguda a l’any nou xinès
El Fort Pienc ha tornat a centrar els actes de l’any nou xinès. El cap de setmana
passat, la comunitat xinesa barcelonina va rebre l’any del conill amb una rua
des de l’Estació del Nord fins a l’Arc de Triomf, escenari principal de la festa.
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Esports Bàsquet | El CB Roser rep el CB Es Castell
El conjunt de Juan Hereza rebrà el pròxim dissabte 28 de gener el CB Es Castell, 

en partit corresponent a la 15a jornada del grup C2 de la Lliga EBA. El CB Roser hi
arribarà després de la seva victòria per 65-76 contra el CB Valls del passat dia 21.  

Classificacions3a Catalana de futbol 2a de futsal Lliga EBA Copa Catalunya de bàsquet
Equip

FC l’Esquerra
CF La Romànica
CF Sant Adrià
FC Can Buxeres
UD Montsant
Ripollet CF

PTS

39
37
35
32
31
27

GC

15
28
11
19
29
29

GF

38
48
36
33
38
40

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

Equip

CB Valls
FC Martinenc B.
CB Navàs
CB Granollers
CB Roser
SESE
CD Basket Zaragoza
CB Esparreguera

PG

9
9
8
7
7
6
5
5

PC

969
950
970
1041
930
1010
956
1030

PF

1034
1035
1000
1006
934
910
872
936

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PG

12
10
9
9
6
7
7
5

PC

637
687
657
706
781
637
638
749

PF

767
726
728
851
748
656
670
724

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

Equip

CB Roser
Manresa CBF
AB Premià
Draft Gramenet
CB Samà Vilanova
TGN Bàsquet
CEEB Tordera-Uni G.
Joventut Les Corts

Equip

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

PTS

34
32
29
29
28
25
23
21

GC

16
21
23
24
28
23
35
38

GF

73
55
58
50
53
40
44
56

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

Tot l’esport, a liniaeixample.cat

"La vida amb guàrdies és horrible.
No tenen cap sentit ni haurien d'e-
xistir, però, per desgràcia, gran
part del nostre sou està condi-
cionat a que les fem. És esgotador
estar 24 hores continuades tre-
ballant i amb l'estrès que suposa
tenir pacients que estiguin greus",
lamenta la nefròloga Inés Perez-
payá (Madrid, 1991).

L'alera pivot del CB Roser
viatja un moment al seu primer
any de residència a l'hospital i re-
corda "l'ansietat per no saber què
fer i sentir-me perduda abans
d'una guàrdia". "I és, amb l'ajuda
dels companys i companyes, que
són un suport constant, i tractant
els i les pacients com vas creixent
i aprenent", exposa Perezpayá,
que espera que la vaga a la sani-
tat catalana, convocada pel sindi-
cat Metges de Catalunya i que va
començar ahir i durarà fins dijous
i s'ha ampliat a l'1, 2 i 3 de febrer,
serveixi perquè s'acabin millo-
rant les seves condicions laborals.

Com a nefròloga, és especia-
lista en l'estudi morfològic i fun-
cional del ronyó, l'òrgan que con-
sidera el gran desconegut i que a
ella li va fer descobrir un profes-
sor, el Dr. Alfonso Cubas. "No sé
per què, però es parla poc del ro-
nyó. Si et falla, el punt final és que
hagis d'estar a diàlisi. La màqui-
na et permet viure, però que no es
cura el que tens i t'obliga a con-
nectar-t'hi tres dies a la setmana".
Quan el ronyó t'avisa, probable-
ment ja està força afectat.

LA MÚSICA
Li agrada tocar la guitarra i un any
va provar la bateria, i cap grup l'e-
mociona més que The Beatles:
"Els vaig començar a escoltar des
de ben petitona i he crescut com
a persona amb les seves lletres".
Perezpayá va tenir una infància
molt moguda perquè era una
nena totterreny. A l'escola espor-
tiva del Colegio Nuestra Señora del
Recuerdo, els Jesuïtes de Ma-
drid, va practicar futbol, handbol,
voleibol i es va quedar amb el bàs-
quet per estar amb les seves amis-
tats. Amb el Recuerdo, com es co-
neix popularment l'equip, va jugar

a Primera Nacional i va lluitar per
l'ascens a Lliga Femenina 2.

Una categoria que va dispu-
tar el curs 2014-2015 amb el CD
Distrito Olímpico. "Em venia de
gust pujar el nivell i vaig tenir la
sort de coincidir amb Patricia Ar-
güello o Celia Menéndez, que ara
són amigues, i de passar-m'ho ge-
nial en un grup increïble", re-
corda Perezpayá.

Una experiència que va com-
partir durant uns mesos amb la
seva gran amiga Iranzu Drake,
amb qui ja havia jugat abans i que
no va anar a la fase d'ascens a Lli-
ga Femenina. Allà, al Pazo dos De-
portes de Lugo, l'equip va pujar a

l'elit després de superar a semifi-
nals el Baloncesto Leganés.

La manca d'ajudes i pressupost
va fer que el club renunciés al lloc
que s'havia guanyat. Passés el
que passés, Perezpayá tenia clar
que havia de deixar el bàsquet, al-
menys temporalment, per centrar-
se en l'últim any de Medicina i pre-
parar el MIR. Durant un any i mig
va ajudar puntualment en algun
entrenament al seu col·legi.

Després d'aprovar el MIR i de
treure la nota per agafar nefrolo-
gia a Barcelona, va començar l'o-
dissea de trobar pis. El va localit-
zar gràcies a la Clara, amb qui ha-
via jugat al Recuerdo, i que vivia

amb Natalia Taché, que acabava
de fitxar pel Draft Gramenet. "Li
vaig comentar a la Natalia que es-
tava buscant equip i entre ella i els
entrenadors em van dir que hi
anés a provar, i va sortir molt bé",
comenta Perezpayá, que va com-
petir sis cursos a Santa Coloma.

"És un club familiar i proper
que sempre em va posar les coses
molt fàcils i va entendre les me-
ves condicions particulars. I el
mateix puc dir ara del CB Roser.
Entenc que sigui incòmode per a
l'entrenador i les companyes que
em pugui perdre algun entrena-
ment i partit, però intento dedi-
car-li el màxim temps possible a
l'equip", confessa.

Es nota que es troba molt a
gust al CB Roser d'Iván Faure. "És
un gran equip humà i esportiu
sense grupets. Som un grup únic
que s'estima, es respecta i s'ajuda
en tot moment. Tenim la sort
d'haver perdut només un partit,
però hi ha hagut alguns enfron-
taments en què ens ha sortit cara
i que podíem haver perdut. Són
advertències per quan arribi el dia,
que intentarem retardar el màxim
possible, és clar", valora.

Toni Delgado
EL FORT PIENC

La veud’Inés Perezpayá
» L’alera pivot del CB Roser, nefròloga, reivindica la millora de les condicions laborals a la sanitat   

» “En aquest equip no hi ha grupets; som un grup que s’estima, es respecta i s’ajuda”, diu la jugadora

Inés Perezpayá, alera pivot del CB Roser. Foto: M.A. Chazo/ FCBQ
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Viu en línia

L’acció se situa en un poblet del Pirineu
aïllat per l’orografia, el fred, la neu i la bro-
ma. Els joves del poble són a la guerra,
i el Jan, el pare, ha anat a buscar un mos-
so per ajudar-los en les tasques del
camp. L’arribada d’un home jove per-
torbarà l’ordenada vida de la casa i de les
quatre dones de la família.

Al Teatre Akadèmia de Barcelona.

Teatre

Quatre dones i el sol
Jordi Pere Cerdà

La cantant Núria Graham va publicar el
passat dia 20 el seu quart àlbum, Cycla-
men (Verve Forecast). En aquest nou tre-
ball, format per tretze cançons, la jove ar-
tista ha creat “un nou espai sonor”, tal
com ella mateixa ha explicat en una en-
trevista concedida a l’ACN. “El disc és ca-
tastròfic en moltes temàtiques, però és
lluminós”, ha detallat. 

Música

Hivern de 1943 al Pirineu. La Sara i l’An-
toni viuen en un petit poble d’Andorra.
Cada dia reben notícies de l’evolució de
la Segona Guerra Mundial. Un dia, el seu
amic Sendo ve amb uns jueus per ama-
gar-los al poble. La vida es torna més
complicada quan els alemanys arriben
al municipi a la recerca d’aquests jueus
que hi ha amagats.

Pelis i sèries

El fred que crema
Santi Trullenque

Cyclamen
Núria Graham

Picasso. Paisatges humans
La Galeria Mayoral de Barcelona (Consell de Cent, 286) va in-
augurar el 18 de gener una nova exposició: Picasso. Paisatges

humans. La mostra, programada amb motiu del cinquantè
aniversari de la mort de Pablo Ruiz Picasso, vol exhibir el gust

de l’artista per la naturalesa humana. Així ho va explicar el
dia de l’estrena la comissària de l’exposició, Victòria Comba-

lía, en declaracions a l’ACN. “Els paisatges humans, les figures,
els retrats, són un dels temes cabdals de la seva carrera, i per
això hem reunit un conjunt d’obres on la figura humana és la

protagonista”, va detallar Combalía al mateix mitjà.

Vicky Luengo (Palma, 1990) i Pol
López (Barcelona, 1984) han de-

mostrat ser un tàndem que funcio-
na a la perfecció. S’ha vist en les úl-
times setmanes a les sales de cine-
ma, i es va veure el 22 de gener a

la 15a edició dels Premis Gaudí. La
parella es va endur els guardons a

la millor interpretació protagonista
femenina i masculina per Suro, la
pel·lícula que també va recollir el
premi a la millor direcció novella

per a Mikel Gurrea. De fet, Gurrea i
Luengo també són candidats a en-
dur-se el Goya en les seves catego-
ries. D’altra banda, la triomfadora

de la nit dels Gaudí va ser, per des-
comptat, Alcarràs, de Carla Simón.

L U E N G O  I  L Ó P E Z

A LES XARXES...

Triomfar en el món de la interpretació
Els dos actors s’estan construint una carrera sòlida

Famosos

Guanyar el Gaudí a millor interpretació
Tots dos l’han aconseguit per la pel·lícula ‘Suro’

Reconeixement
Hi ha consens: es mereixien aquests premis

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Mai no és massa tard per fer realitat un
somni. El desembre del 2019, Alba Do-
nati, una reconeguda poeta italiana, va
decidir canviar de vida i obrir una peti-
ta llibreria a Lucignana, el poblet de la
Toscana on va néixer. Amb tan sols 180
habitants, l’empresa semblava con-
demnada al fracàs, però sorprenent-
ment va despertar entusiasme.

Llibres

La llibreria del turó
Alba Donati

| Fire Emblem Engage
La saga Fire Emblem té una nova entrega que ens situa en un continent format

per quatre nacions, on tornarà un enemic que va marxar fa mil anys. Per a Switch. 
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QUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ABRIGAR-SE

Les persones grans i les que pertanyen a un col·lectiu 
de risc s’han de vacunar contra la grip i la covid

DIETA

VACUNES

MEDICACIÓ

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

i CARDIOLOGIA

El fred ja és aquí i sembla que les temperatures baixaran
molt a partir d’ara. Comença, doncs, la temporada alta de
refredats i de grips, però hi ha altres malalties que també

s’agreugen amb el fred i, particularment, amb l’arribada de Na-
dal: són les malalties cardiovasculars. 

Diversos estudis internacionals adverteixen d’un augment
dels atacs de cor i d’altres problemes coronaris a mesura que
baixen les temperatures. Un de britànic, elaborat per un grup
d’investigadors de la London School of Hygiene & Tropical Me-
dicine, revela que la reducció d’un sol grau centígrad en la tem-
peratura mitjana diària s’associa a un increment d’un 2% en el
risc de patir un atac de cor. Durant aquest estudi es van detectar
200 infarts més a l’hivern que en èpoques amb temperatures
més altes, d’un total de 800 casos analitzats. 

Quant a la proximitat de Nadal, no afecta tant l’emotivitat de
les festes com el fet que coincideixen amb l’inici de l’hivern i
amb la temporada alta de grip i de covid. Les infeccions del trac-
te respiratori estan associades a la insuficiència cardíaca, a les is-
quèmies i a les malalties coronàries.    

El fred agreuja el mal de cor

Quan fa fred cal triar les peces de roba més adients 
en funció de la temperatura, el vent i la humitat

Les claus

El sedentarisme i els menjars contundents de les festes
nadalenques poden augmentar el risc cardiovascular 

Les persones que pateixen alguna cardiopatia 
han de ser especialment curoses amb la seva medicació 
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