
OJD-PGD: 5.008 exemplars setmanals | redacció: 657 165 047 – liniaeixample@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com

Setmanari · 15/3/2023 · Núm. 238 · liniaeixample.cat
líniaeixamplecada dimecres

SANT ANTONI pàg 10
Inaugurat, després d’una
llarga espera, el nou 
espai del solar del Talia

SAGRADA FAMÍLIA pàg 16

Un institut recorda un
supervivent de Mauthausen

A FONS pàgs 12 i 13
Edificis decadents: un mal
estructural a la metròpoliCreix el clam per protegir el parc de Joan Miró pàg 8

La unió fa la força

Pressió veïnal perquè el Taller
Masriera conservi el teatre

La Plataforma Masriera ho deixa clar a la primera sessió del procés participatiu, que demà viurà el segon acte pàg 14

Fo
to

 c
ed

id
a

NOUS TALENTS pàg 3
Batalles de cançons: 
un fenomen viral a l’Estat
impulsat des de Barcelona

BÀSQUET pàg 20
Elna Xiao Guardiola: 
“El CB Roser és màgic per
l’ambient i les persones”



| 2

líniaeixample.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 51715 de març del 2023



3 | 

líniaeixample.cat15 de març del 2023A fons

Viure de l’art mai ha estat fàcil i
del rap en concret, tampoc. Ens
podem imaginar persones can-
tant als vagons del metro o del
tren, improvisant i rapejant amb
estímuls del mateix vagó. Són es-
pais, potser, hostils tant pel can-
tant com pel públic, que molt so-
vint se sent incòmode. Encara hi
ha persones que canten al metro,
però no es tracta d’un fenomen
que tampoc vagi a l’alça. Des de
fa dos anys, però, ha aparegut un
espai on l’artista d’aquest gènere
pot mostrar les seves cançons en
un entorn on el públic l’escolta i
se sent còmode.

Es tracta d’un projecte nascut
de la comunicació actual a través
de les xarxes. Una iniciativa on
una persona lluita perquè qual-
sevol  pugui mostrar el seu talent
i pugui impulsar la seva carrera.
Tot allunyat de qualsevol interès
lligat al món de les agències de re-
presentació o de l’estil de pro-
moció tradicional. Tot això exis-
teix a Barcelona. Es tracta d’un
moviment musical entorn del
Hip Hop concentrat al Parc de
l’Espanya Industrial, a Sants.
Parlem del projecte que impulsa
Batallas De Promesas (BDP) amb
les batalles de cançons. 

BATALLES DE CANÇONS?
BDP és una iniciativa que vol im-
pulsar nous artistes de l’escena un-
derground–aquella que no és co-
neguda–. Així ho defineix el crea-
dor de l’organització, Alejandro
Casajuana ‘Jano’. El que busca, re-
marca, és “ajudar l’artista que no
té diners i un pressupost per pro-
mocionar la seva música”.

Però com ho fa? BDP té un
canal de Youtube, una pàgina
d’Instagram i de Twitter on dis-

tribueix el seu contingut: les ba-
talles de cançons que organitza.

I què són les batalles de can-
çons? És un esdeveniment que va
néixer arran de la pandèmia on jo-
ves talents feien una competició
cantant les seves cançons i un ju-
rat vota la que més els hi agrada-
va –amb uns paràmetres el mà-
xim d’objectius possible–. Tot
plegat en un format d’eliminatò-
ria. Una de les primeres crítiques
que van rebre va ser que la músi-
ca és un art subjectiu i que con-
vertir-ho en una competició no era
una bona idea. El que va fer BDP
va ser escoltar els crítics, acotar els
criteris a l’hora d’escollir un gua-
nyador i deixar clar que sempre
volen “difondre cultura i talent”.

Quan en ‘Jano’ explica que vo-
len donar oportunitats als artis-
tes és perquè, després de molta
feina, el seu espai té molta visi-
bilitat de cara al gran públic. I és

que a YouTube tenen 324.000
subscriptors i milions de visua-
litzacions i a Instagram 124.000
seguidors. Són els seus dos canals
principals pels quals distribueix
el seu contingut i on aconsegueix
que es facin virals els vídeos. De
fet, el darrer any i mig moltes de
les cançons que s’han viralitzat a
esdeveniments organitzats per
BDP han estat vídeos que pàgines
especialitzades en aquest con-
tingut han penjat sense el permís
d’en ‘Jano’. “Jo he treballat per-
què el projecte em donés fruits,
però és probable que n’estigui do-
nant més dels que esperava”,
afirma. I és que el projecte de les
batalles de cançons ja no només
existeix a Barcelona.

Urban Roosters, l’empresa i
organització de batalles impro-
visades més gran de l’Estat –el
seu equivalent seria la Lliga Pro-
fessional de Futbol–, ha invertit

en la marca de BDP i els ha fi-
nançat una gira per 16 ciutats
d’Espanya. “És una experiència
única que em permet imaginar
que arribarem molt més lluny si
treballem bé”, afirma en ‘Jano’.

CAS EN PRIMERA PERSONA
En Mario Gómez, àlies Mario
Los Códigos, té 23 anys i és un
dels artistes que més s’ha bene-
ficiat de l’impuls que li ha donat
BDP. Participa en les batalles de
cançons des de gairebé la prime-
ra edició i ha aconseguit fer-se un
nom en l’escena underground.
“Tota una generació d’artistes
som coneguts gràcies a BDP”, diu.

El jove raper afirma que a l’i-
nici no el va seduir el format de les
batalles de cançons perquè creia
que no es poden valorar. Però de
seguida es va adonar que era un
format molt explotable i que ja ge-
nerava expectació: “Quan veus

que allò ‘explota’ penses: ostres
que tontoque no volgués partici-
par-hi per si em jutjaven, si al fi-
nal encara que perdis a la prime-
ra ja tens opcions de fer-te viral o
que algú connecti amb tu”.

Actualment, Mario Los Códi-
gos té més de 51.000 oients men-
suals a Spotify i la seva cançó més
famosa és NorthFace, que entre
aquesta plataforma i YouTube té
més d’un milió de visites. De fet,
ha aconseguit que tothom se sà-
piga la seva cançó allà on com-
peteix. “NorthFace, AirForce,
Chandal”, diu la tornada. Sobre
els números, Gómez afirma que
tot és gràcies a en ‘Jano’ i el seu
projecte: “BDP és un trampolí per
donar-nos visibilitat i tot el que
estic generant és gràcies a ell”. 

I encara que tot és un procés,
ja està fent concerts, setmana si,
setmana no, i ja té un mànager
que l’ajuda a buscar-ne més.  

Un trampolí a la vida d’artista
» Les batalles de cançons s’han convertit en un fenomen viral a tot l’Estat impulsat des de Barcelona
» Batallas De Promesas és l’organització que s’encarrega d’aplegar centenars de joves a cantar

En Mario Gómez, àlies Mario Los Códigos, és un dels artistes que ha impulsat la seva carrera gràcies a les batalles de cançons. Foto cedida

Guillem Francàs
BARCELONA
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NLes millors
perles

Almeida és sinònim d’espectacle. Fa poc, ha protagonitzat un nou vídeo hilarant durant la visita a un pavelló de
gimnàstica artística. Hi apareix saltant en un llit elàstic i acaba
atrapat en una piscina de goma-escuma i perdent-hi les ulleres.

Que et posin una multa no és agradable, però que te’n
posin quatre en menys de vint minuts ja treu de

polleguera. És el que li va passar a la Noemí, que ha dit al
diari Ara que els Mossos van “abusar de la seva autoritat”.

Què faries si et toqués la loteria? En Luke Pittard, que va
guanyar 1,6 milions d’euros gràcies a la loteria britànica, es

va comprar una casa i se’n va anar de vacances. Després va
tornar a treballar al McDonald’s. Enyorava els companys.

Ala motxilla de l’escola tots havíem guardat coses
durant més temps del necessari. Ara, un repartidor de

menjar del Perú ens ha superat a tots: duia a la motxilla
una mòmia d’entre 600 i 800 anys d’antiguitat.

LA FOTOThe Academy

La lupa

Fa uns dies, a la presentació del darrer pre-
mi Sant Jordi a Badalona, Les nostres ma-
res, va sorgir l'expressió la inconsciència
de privilegi. La inconsciència de privile-

gi per part de la humanitat masculina, una pedra
de toc a desconstruir. La força del sintagma vin-
dria a ser com la de les ulleres liles o el #metoo,
que fa uns anys va ajudar al descobriment pro-
pioceptiu de moltes dones envers els masclismes
que les travessen. Paraules poderoses que ens po-
den canviar la vida. Perquè es poden haver igno-
rat coses essencials durant dècades per no saber-
les veure o no tenir consciència de la necessitat de
fer-ho. Però un cop són descobertes, ja mai més
es deixen de poder mirar. Aquest és el poder del
feminisme combatiu que va fent caure, una rere
l'altra, totes les capes d'engrut que distorsionen
la mirada. I malgrat que molts homes no han es-
tat capaços, encara, de descobrir-se en els sòlids
privilegis del patriarcat, la resistència a perdre'ls
sacseja i reubica. Només hi ha dues possibilitats:
sumar a la transformació feminista o ancorar-se
al resistencialisme reaccionari. I ja se sap, l'opció
reaccionària és atiada ferotgement per l'extrema
dreta. Però no només. Aquests dies a Badalona
hem assistit a un pervers exercici d'odi transfò-
bic disfressat de llibertat d'expressió en una pre-
sentació de llibre, per sort fallida. Impressiona
veure dones que es consideren feministes i que de-
fensen els drets de les dones sumant a l'odi con-
tra les persones transgènere. És la mateixa in-
consciència de privilegi que es transmet en cadena,
baula a baula, contra les més afeblides.

No volem ser princeses, volem ser alcaldesses
és una altra d'aquelles expressions que fan can-
viar mirades i consciències. Com totes les nenes
de la meva generació, segurament vaig rebre

molts inputs per fer-me somiar en ser princesa.
L'esquema de l'amor romàntic, del príncep que
rescata i de la dona que espera ser rescatada, sem-
pre en rol d'inferioritat, s'inoculava en aquell tar-
dofranquisme de lluites feministes que ens obrien
els ulls i ens mobilitzaven per reivindicar la igu-
altat. Es van assolir alguns drets, sí. Però el
marc de desigualtat i domini patriarcal continuava
sent el mateix. Ni jo ni moltes nenes de la meva
generació ens havíem plantejat mai ser alcaldes-
ses ni assumir altres responsabilitats relaciona-
des amb liderar, administrar i accedir al poder.
Està més que demostrada la influència dels mis-

satges implícits als contes, la influència dels per-
sonatges i els seus rols, i la diferència d'expecta-
tives segons el gènere que es transmet en cada
gest, conversa i tracte durant la criança i en
créixer, a casa, a l'escola, al carrer, als mitjans i
a les xarxes.

La invisibilització dels referents dones i els es-
tereotips de gènere en tots els àmbits professio-
nals –també en el polític– i en l'assumpció de les
cures que sostenen la vida han viatjat fins al se-
gle XXI de bracet amb les desigualtats salarials,
la violència i el maltractament, els assassinats i
els abusos. Per això, aquesta contraposició lèxi-
ca és una síntesi de quin és un dels reptes més im-
portants que tenim al davant. Si no canvia el sis-
tema de cures ni l'androcentrisme imperant,

encara ara qualsevol aspiració manté les dones en
desigualtat de condicions, sempre. Per això el fe-
minisme combatiu és imprescindible, i és un re-
gal per a totis.

Badalona va introduir per primera vegada el
feminisme a l'Ajuntament i a les polítiques pú-
bliques a partir del govern que, el 2015, vaig te-
nir l'orgull de liderar com a alcaldessa. Molts ajun-
taments del canvi d'aquell mandat vam introdu-
ir una forta empremta feminista, com a innova-
ció transcendent respecte de les clàssiques i ob-
soletes polítiques d'igualtat i de tots els àmbits de
les polítiques públiques. El Pla Estratègic Femi-
nista que vam impulsar ha representat un abans
i un després que, malgrat que en els darrers anys
no s'ha desenvolupat prou, continua marcant el
camí a seguir. Antigament, s'havien desenvolupat
programes d'igualtat i activitats adreçades a les do-
nes, però la irrupció del Partit Popular el 2011 va
liquidar-ho tot. L'albiolisme es va carregar el cir-
cuit de prevenció i detecció de les violències
contra les dones, el SIAD, la regidoria de la
Dona, el Consell de participació... I per no haver-
hi no hi havia ni Pla d'Igualtat de les treballado-
res i treballadors, ni Pla LGTBIQ+, ni plans de co-
educació, ni... Només Dona i Gent Gran de Cul-
tura mantenia programació formativa. Afortu-
nadament, el Pla Estratègic Feminista va suposar
una revolució transversal, i si bé les traves per dur
a termes la modernització i professionalització de
l'Ajuntament no van facilitar disposar immedia-
tament de l'estructura necessària per desenvolu-
par-lo sencer, aquell breu trienni innovador con-
tinua sent una brúixola de rumb imprescindible. 

Pocs minuts abans del termini per lliurar l'ar-
ticle m'arriba l'horror de la violació infantil al
Màgic. Consternació, suport i compromís.

Anem fent caure, una rere l'altra,
totes les capes d'engrut que

distorsionen la mirada

per Dolors Sabater

Princeses o alcaldesses
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Ataquen seus d’ERC fent servir l’Alzheimer
que pateix Pasqual Maragall1

2 Albert Montalvo és resilient

El que ha hagut de pagar el comerciant multat
per oferir feina a dones de més de 40 anys

La Dreta de l’Eixample es reafirma: 
el Masriera ha de preservar el teatre

Evaristo Sender o la feina silenciosa

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

@mroblir: És impossible demanar a Ma-
nel que continuïn quan ens hem passat 12
anys dient a la mínima: “Tan bo és insistir
com saber-se retirar”.

@maticatradio: Sala-i-Martin, sobre la fa-
llida del Silicon Valley Bank: “És difícil que
es reprodueixi en altres llocs. El que ha
causat aquesta fallida és un pànic bancari”.

#SiliconValleyBank

@jofrellombart: Entre l’Operació Catalu-
nya i el Cas Negreira, oi que no sabeu en
quin dels dos el govern espanyol s’ha per-
sonat com a acusació? Exacte.

#CasNegreira #ManelS’Atura

La clau

Cada cop és més difícil per
a les famílies arribar a final
de mes. I és que, malau-

radament, l’increment de preus
en els productes més bàsics fa que
omplir la cistella de la compra si-
gui cada vegada més complicat.

Han pujat tant els productes
més necessaris com els combus-
tibles, l’aigua, el gas o fins i tot l’e-
lectricitat, fet, aquest últim, que
obliga moltes llars a haver d’a-
pagar la calefacció perquè no po-
den afrontar els rebuts que arri-
ben a final de mes.

A tot això s’hi afegeix l’incre-
ment de les hipoteques, de més de
300 euros de mitjana, o també
l’augment dels lloguers.

Mentre passa tot això, veiem
com els governs no hi posen so-
lucions perquè la gent pugui viu-

re amb certa dignitat. Els sala-
ris no creixen al mateix ritme
que l’increment de preus i les
pensions són insuficients, es-
pecialment les més baixes, els
receptors de les quals no tenen
capacitat d’afrontar aquesta
voracitat de preus.

Ara és el moment de fer po-
lítiques de veritat que posin
les persones al centre de les me-
sures i de les accions de les ad-
ministracions. No pot ser que
governs com el de Castelldefels
(PSC, ERC i Junts) es gastin
prop d’11 milions d’euros per fer

un nou carril bici que no fa ser-
vir ningú quan hi ha tanta gent
a la ciutat que no pot pagar ni
tan sols el rebut dels submi-
nistraments de casa seva.

És necessari un canvi, que
comença el pròxim 28 de maig
amb les eleccions municipals i
que continuarà a finals d’any
amb les eleccions generals. Vo-
lem governs que estiguin al
peu del canó treballant amb la
gent, amb solucions, i que es
preocupin per tots els que tenen
dificultats. El canvi és possible
i entre tots el farem realitat.
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Arribar a final de mes
per Manuel Reyes (PP Barcelona)

Els semàfors

Els Diables de Sant Antoni, 
la colla infantil Trapelles de Sant
Antoni i la Federació de Diables
de Barcelona van celebrar
dissabte la quarta edició de la
Diada Dones de Foc a la plaça
de Conxa Pérez, coincidint 

amb el 8M. 
pàgina 10Diables de Sant Antoni

El centre cívic de la Dreta de
l’Eixample, la Casa Elizalde,
inaugura aquest dimecres
l’exposició Enfocades, que

repassa la presència femenina 
a l’Agrupació Fotogràfica de
Catalunya des del 1923, quan 
es va crear l’entitat, fins al 1970. 

pàgina 14Casa Elizalde

Els alumnes de 4t d’ESO de
l’Institut Escola Sicília, del barri
de la Sagrada Família, participen
aquest curs en el projecte
Stolpersteine, recordant la
història d’un supervivent del
camp de concentració nazi de
Mauthausen, Joan de Diego. 

pàgina 16Institut Escola Sicília
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El record dels bombardejos 
i els refugis arriba a la Model

MEMÒRIA HISTÒRICA4Els dies
16, 17 i 18 de març de 1938, du-
rant la Guerra Civil Espanyola,
Barcelona va patir uns greus
bombardejos. Ara que en fa 85
anys, la Regidoria de Memòria
Democràtica ha volgut recor-
dar que Barcelona va ser “la
primera ciutat del món bom-
bardejada sistemàticament des
de l’aire” i commemorar la tris-
ta efemèride impulsant les jor-
nades Refugis. Ciutadania, me-
mòria i subsol a Europa, que
tindran lloc dijous i divendres, 16
i 17 de març, a la Model. 

Al llarg d’aquests dos dies, hi
haurà diverses taules rodones i
ponències d’historiadors, ar-
queòlegs, artistes, arquitectes i
representants de la societat civil.
Tots ells posaran en comú co-
neixements i experiències al vol-
tant dels refugis que van prote-
gir la ciutadania de les bombes.

L’activitat s’emmarca en l’ex-
posició 1322. Refugis antiaeris
de Barcelona, creada per la fo-
tògrafa i periodista Ana Sánchez
de la mà de l’historiador Xavier
Domènech, que s’inaugurarà a
finals de mes també a la Model.

URBANISME4El clam veïnal per
“salvar” el parc de Joan Miró de
les obres de la línia L8 dels Fer-
rocarrils de la Generalitat (FGC)
es va fer sentir amb força el pas-
sat 3 de març i no pensa aturar-se.
El moviment Salvem el Parc de
Joan Miró té previst fer una nova
acció de protesta “abans de Set-
mana Santa”. Aquesta segona ve-
gada, però, no serà una concen-
tració estàtica a l’arbreda del parc,
sinó que volen “molestar una
mica més”, fent una manifestació
que vagi més enllà del parc.

Així ho explica el vocal d’Ur-
banisme de l’Associació de Veïns
i Veïnes de l’Esquerra de l’Ei-
xample, Xavier Riu. Ell és un dels
membres més actius d’aquesta
plataforma que vol evitar la tala
de més de 170 arbres que supo-
saria el projecte de la Generalitat.
“Ja han signat el manifest 24 en-
titats, i estem treballant per su-
mar-ne moltes més”, assegura
Riu. En paral·lel, el grup de
WhatsApp que va crear ell mateix
per difondre aquesta queixa ve-
ïnal ja supera els 760 membres.

Aquest èxit de participació
virtual es va poder veure també
de forma presencial en l’acte del
dia 3. Aquella trobada va servir
per recollir propostes, com ara la
de presentar una denúncia al
síndic de greuges o la de fer pan-
cartes per penjar als balcons i a
diversos punts del barri.

RESPOSTA INSTITUCIONAL
L’Ajuntament ha mostrat suport
a aquesta reivindicació dels veïns.

A més, els dos partits que gover-
nen a Barcelona, els comuns i el
PSC, són els que també han por-
tat aquesta qüestió al Parlament.
En canvi, la Generalitat ha dit que
el consistori barceloní ja era co-
neixedor de l’afectació del projecte.

Sigui com sigui, a Salvem el
Parc de Joan Miró hi ha esperan-
ça. Riu està “convençut” que, ar-
ran del ressò de la protesta, el Go-
vern treballa en una proposta per
reduir l’impacte de les obres.

La protesta del dia 3 a l’arbreda del parc. Foto: Twitter (@UrbanismeAVVEE)

Preparen més accions per
protegir el parc de Joan Miró

El refugi de la plaça Tetuan, en una imatge d’arxiu. Foto: Línia Eixample

Cultura | L’últim “dijous blues” a la Casa Golferichs
Aquest dijous, 16 de març, el centre cívic Casa Golferichs tancarà el cicle

“dijous blues” amb l’espectacle de tres artistes femenines que s’han fet un
nom en aquest estil musical: Ster Wax, Sister Marion i Memi Sillah.  
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La 4a Diada ‘Dones de Foc’,
un èxit reivindicatiu

CULTURA POPULAR4Sant An-
toni va acollir dissabte la quar-
ta edició de la Diada ‘Dones de
Foc’, una jornada pirotècnica
organitzada només per dones de
diferents colles de diables de la
ciutat. L’edició d’enguany s’ha fet
a la plaça de Conxa Pérez, espai
que rep el nom d’una dona que
representa valors com la lluita.

Així doncs, la jornada va co-
mençar a les cinc de la tarda amb
tot d’activitats que van girar en-
torn les reivindicacions femi-
nistes i que van concloure amb
la cremada per la igualtat.

Xerrades sobre el rol de la
dona a colles culturals, tallers in-
fantils, balls folklòrics i versots
feministes en contra del pa-
triarcat van ser els actes prota-
gonistes de la jornada, amb el
permís de la cremada final.

Amb tot, la coordinadora de
la colla Les Trapelles de Sant An-
toni, Lídia Muñoz, afirma que hi
van participar unes 100 dones de
diferents colles de tota la ciutat.
L’activitat la va organitzar una
comissió de la Federació de Dia-
bles de Catalunya formada no-
més per dones de les colles.

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
va celebrar el dissabte una festa
d’inauguració de l’espai d’esta-
da i d’ús veïnal del solar de l’an-
tic teatre Talia, a l’avinguda del
Paral·lel. L’espai té un escenari
d’obra on fer actes culturals,
una zona d’estada amb bancs,
petites jardineres i arbres i horts
urbans que gestionaran escoles
i entitats. Per a fer-ho, el con-
sistori va organitzar una jorna-
da amb un espectacle infantil i
dues actuacions musicals.

El solar fa temps que estava
en desús i els veïns reclamaven
que l’Ajuntament l’expropiés
per construir equipaments i pi-
sos públics. A principis del 2022
el consistori va fer efectiva l’ex-
propiació del terreny i veïns i ad-
ministració van acordar fer un
espai provisional abans no es faci
la reconversió total del solar.

Però un dels fets que ha ai-
xecat polèmica després de la
descoberta de l’espai ha estat la
imatge virtual que es va presen-
tar en el moment d’ensenyar el
projecte i el resultat final que els

veïns s’han trobat. A la imatge es
veuen molts arbres i predomini
de zones verdes i la realitat és
que no hi ha espais verds.

El president de l’Associació
de Veïns de Sant Antoni, Pep
Sala, explica que l’Ajuntament
li ha posat de nom “jardins El
Talia”, nom que afirma no con-
corda amb l’ús dels espais: “No

passa res que no sigui tan verd,
l’espai està molt bé per la seva
funció, però el nom no encaixa”.
De fet, Sala explica que des de
l’entitat insisteixen a recordar
als veïns que l’espai és provi-
sional i que reclamaran al nou
govern que “comenci a construir
el petit teatre i els pisos públics
com més aviat millor”.

Un moment de la festa d’inauguració. Foto: Ajuntament

Inaugurat el nou espai
del solar de l’antic teatre Talia

La colla de diables Les Trapelles de Sant Antoni. Foto cedida

Urbanisme | La llosa de la ronda ja no hi és
Les obres de la retirada de la llosa de la ronda de Sant Antoni ja s’han

acabat. S’han instal·lat bancs, cadires i jardineres perquè la gent 
hi pugui passejar. Divendres es van reprendre les activitats a l’espai.
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Sembla tret d’una pel·lícu-
la. Quan algú veu per dins
l’edifici Venus per prime-
ra vegada, es queda en

xoc. Les entrades són fosques, a la
porteria hi ha bústies atrotinades,
inservibles, i Correus té problemes
per deixar-hi les cartes. Les esca-
les ennegrides del replà de l’en-
trada estan il·luminades amb un
focus d’obra que amb prou feines
deixa entreveure què hi ha al pri-
mer pis. Als patis de llum s’hi acu-
mula l’aigua que cau per les parets,
que es filtra pels baixants trencats.
És com si l’edifici plorés. 

Aquest bloc, situat al barri de
la Mina de Sant Adrià de Besòs,
sembla sortit d’una pel·lícula, sí.
Encara que l’afirmació podria en-
tomar-se com una exageració, no
està lluny de la realitat. L’any
2020, Netflix va rodar-hi Cen-
tauro, un thriller d’acció sobre
drogues i curses de motos. Ho re-
corda Paqui Jiménez, una veïna del
bloc que té un bar davant la mola
de ciment i que des de fa anys s’ha
convertit en una de les veus més re-
ivindicatives pel que fa a la demo-
lició de l’edifici i al posterior re-
allotjament del veïnat, que es de-
mana des del 2002 i que hauria
d’arribar en un futur pròxim.
“Netflix va venir a gravar aquí i a
canvi ens va posar bústies noves a
algunes de les porteries”, relata. La
història té un punt al·legòric: allà
on els governs no arriben hi està
entrant l’economia de plataforma. 

La Paqui fa un tour per l’edi-
fici i a cada poques passes s’atura
per mostrar un nou desperfecte.
“Aquí s’ha anat posant pegat so-
bre pegat”, lamenta. Al carrer, la
cosa no canvia. “A la nit surten les
rates de la biblioteca que hi ha aquí
davant”, explica la Paqui, tot de-
mostrant que un article pot can-
viar el significat d’una frase. No hi
ha una llamborda posada al seu
lloc, i caminar, sobretot per a la
gent gran, és una activitat de risc.  

L’edifici Venus no és l’únic a
Sant Adrià que viu una situació si-
milar. Certament, en aquest bloc
s’acumulen altres problemàtiques
de caràcter social. Amb tot, és la
punta de l’iceberg d’una proble-
màtica que en pocs anys podria es-
tendre’s a tota la metròpoli. Un
problema molt greu que amena-
ça el territori i del qual es parla poc.
Què es farà a la regió amb tots els
edificis que estan en mal estat? 

UN GREU PROBLEMA
Les darreres dades del cens de
l’Institut Nacional d’Estadística
(INE) del 2011 revelen que un de
cada 10 edificis a l’àrea metropo-
litana no està en bon estat. El cens,
que es fa cada dècada, determina
que el cas de Sant Adrià és més im-
pactant que la resta, ja que aquí un
de cada cinc habitatges està en mal
estat. Malgrat tot, altres munici-
pis presenten xifres similars. És el
cas de Badia del Vallès, on el 18%
dels edificis no estan en bon estat,
l’Hospitalet (18%), Barcelona
(14%), Santa Coloma (13%) o Sant
Joan Despí (14%). 

En altres ciutats de la regió, la
situació és ben diferent. A Begues,

Tiana, Santa Coloma de Cervelló
o Sant Just, el percentatge d’edifi-
cis en mal estat no supera el 5%. Es
podria inferir, doncs, que hi ha una
relació entre l’estat dels edificis i la
riquesa, ja que aquests darrers
indrets estan per sobre de la mit-
jana de renda disponible a l’àrea
metropolitana, que se situa en els
25.000 euros. D’altra banda, San-
ta Coloma de Gramenet o Badia es-
tan per sota dels 17.000 euros. No
obstant això, en ciutats de rendes
mitjanes com Barcelona o Sant

Joan Despí, el volum d’edificis en
mal estat està relacionat amb l’e-
xistència de zones empobrides.

És el cas del barri de les Planes
de Sant Joan Despí, on el movi-
ment veïnal fa temps que reclama
la millora dels habitatges. Daniel
Frías, integrant de l’associació de
veïns, assenyala que “els pisos te-
nen molt mala qualitat i no com-
pleixen la normativa d’aïllament”.
En el cas de Barcelona, els habi-
tatges més degradats són en bar-
ris com Ciutat Meridiana, on se-

gons Filiberto Bravo, de l’asso-
ciació de veïns, “hi ha pisos que te-
nen més de 50 anys, que no tenen
aigua ni llum, que estan en estat
ruïnós i que tenen façanes a mig
arreglar”. De la mateixa manera,
Ángel Cordero, d’Acció Raval,
afirma que al centre de Barcelona
hi ha edificis que presenten “da-
nys estructurals clars, com esca-
les deteriorades o fissures a les pa-
rets”. “Hi ha pisos amb portes, in-
tèrfons i bústies trencades i patis
de llum plens de brutícia”, afegeix.

És per tot això que l’integrant
de la Federació d’Associacions
Veïnals de Barcelona (FAVB) Juan
Camilo Ramos sentencia que la
manca de reformes en edificis i pi-
sos a la capital catalana i al terri-
tori metropolità “anirà en augment
i tindrà més impacte en certs con-
textos socials”. 

D’ON PLORA LA CRIATURA?
No hi ha un únic motiu que ex-
pliqui la situació de degradació
dels pisos a la metròpoli. De totes

El bloc Venus, situat a la Mina de Sant Adrià de Besòs, és l’exemple més clar d’edifici en estat de degradació a la metròpoli. Foto: Albert Alexandre

A l’àrea metropolitana de Barcelona, un de cada 10 edificis es troba en mal estat.
En alguns municipis del territori, aquest problema encara és pitjor. Parlem amb
veïns per entendre com són els barris en els quals els habitatges són antics i

defectuosos i radiografiar una situació que en el futur només farà que agreujar-se. 

Edificisdecadents: 
unproblemasilenciós
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n Com en el dilema de l’ou i la galli-
na, si parlem de l’estat dels edificis, cal
fer-se la següent pregunta: la droga
fa que els barris es degradin i els edifi-
cis derivin cap a un estat ruïnós o és
en els indrets amb habitatges més
precaris on s’instal·la la droga? No hi
ha una resposta clara per a aquesta
pregunta. Tot i això, en molts dels bar-
ris on hi ha més pisos en estat defi-
cient també hi veiem aflorar el mercat
il·legal de la droga, amb tots els con-
flictes veïnals que això comporta. “A
la tarda, quan tanca la sala de veni-
punció, els carrers s’omplen de drogo-
dependents”, explica Paqui Jiménez,

de la Mina. Ella, que és veïna del bloc
Venus, diu que a l’edifici hi viuen toxi-
còmans. De fet, fa un temps, al terrat
de l’edifici es va instal·lar un grup de
consumidors. “També hem tingut
problemes de persones que punxa-
ven la llum i, sovint, eren plantacions
de marihuana en pisos”, explica. 

Aquest problema és similar al que
relata Carles Sagués, de la Plataforma
Sant Roc Som Badalona. En aquest
barri, fa un temps es van fer famosos
els talls de llum que patien els veïns.
L’alcalde d’aleshores, Xavier García
Albiol, va responsabilitzar-ne les
plantacions de marihuana que hi ha
al barri, obviant les deficiències de la

xarxa elèctrica. Des de l’oposició es va
atacar el líder del PP dient que els
talls es produïen per la manca d’in-
versions. Per a Sagués, tot suma. “Hi
ha pisos amb plantacions que cal per-
seguir, però el percentatge és ínfim
en comparació amb el de famílies
que punxen la llum per necessitat”,
afirma. “Cal separar-ho, però quan un
lloc està malament, plou sobre mullat
i és fàcil que hi aparegui l’abandona-
ment”, reflexiona. “Per atacar el pro-
blema, és imprescindible afrontar la
realitat: amb ingressos de 400 euros
no es poden assumir les despeses de
l’habitatge”, denuncia. 

El cas del Raval de Barcelona és
potser el més complex d’analitzar, ja
que aquí, segons apunta Ángel Cor-
dero, d’Acció Raval, “hi ha una relació
clara entre edificis en mal estat i
punts de venda de droga”. De fet, els
venedors acostumen a instal·lar-se
en els pisos en pitjor estat. “Creiem
que si els traficants s’hi posen és per-
què la propietat no és on hauria de
ser”, assenyala. Per altra banda, afir-
ma que aquests pisos, que poden te-
nir més de 200 anys, no han viscut
pràcticament cap millora. “Les refor-
mes només les fan grans fons d’inver-
sió en edificis de luxe per a estudiants
estrangers o turistes”, conclou. 

El paper de la droga

maneres, barris com les Planes,
Ciutat Meridiana, Sant Roc o la
Mina comparteixen similituds.
La primera, i més evident, és
l’antiguitat dels immobles. L’a-
llargada ombra del franquisme
també enfosqueix aquesta histò-
ria, ja que sobretot a l’extraradi les
cases es van construir als anys 60,
durant l’anomenada època del
desarrollismo. “Les Planes és un
barri antic que es va construir du-
rant els anys 50 i 60 i on es va es-
pecular sense miraments”, la-
menta Frías. “Molts edificis no
compleixen les mesures d’acces-
sibilitat i, per això, no tenen as-
censor”, diu. A més, explica Frías,
aquests edificis es van alçar “com
bolets”, fora de la llei, i per aquest
motiu tenen deficiències estruc-
turals que fan que “a l’estiu hi faci
molta calor i a l’hivern molt fred”. 

Per la seva banda, Filiberto
Bravo, de Ciutat Meridiana, as-
segura que en habitatges tan vells
com els del seu barri i on la man-
ca de rehabilitació ha estat total “el
temps ha anat passant i la deixa-
desa ha degradat els pisos”. Se-
gons el seu parer, tot això s’ha vist
agreujat per  la crisi immobiliària
derivada del crac econòmic del
2009. “Aquí, una tercera part
dels pisos van ser adquirits pels
bancs, molta gent va haver de

marxar i aquests habitatges van
quedar en els llimbs”, afirma.
“Els bancs no fan res per deixar-
los més decents i sovint no pagu-
en les despeses de comunitat”, de-
nuncia. Tampoc hi ajuda que
moltes famílies ocupin els pisos i
no “puguin pagar per arreglar-los”,
considera.  

Així mateix, Carles Sagués,
de la Plataforma Sant Roc Som
Badalona, explica que molts dels
plans públics per millorar aquest
barri vulnerable es van veure atu-
rats per la crisi. “Durant el tripartit,
hi va haver un projecte de reno-
vació a Sant Roc que més tard es
va parar. La meitat del barri va ser
reallotjat en pisos en bon estat,
però l’altra no”, lamenta. 

LES DERIVADES
Una esquerda, una humitat, la
manca d’ascensor, unes parets
de paper de fumar... Tot té con-
seqüències que afecten la vida
de qui viu en un pis amb aques-
tes problemàtiques. En aquest
sentit, donada la situació de crisi
climàtica actual d’augment de les
temperatures extremes, des de
l’Observatori Metropolità de l’Ha-
bitatge de Barcelona (O-HB) aler-
ten que a la ciutat “hi ha un parc
envellit i vulnerable energètica-
ment”. Segons els seus càlculs, un

Sant Adrià de Besòs,
amb construccions 
com el bloc Venus, 
és l’epicentre dels
edificis en mal estat, 
ja que un de cada cinc
es troba en una 
situació preocupant

87% dels edificis van ser constru-
ïts abans del 1980 i, per tant, “ex-
empts de la primera normativa en
matèria d’eficiència energètica
estatal”. Així, el mal estat dels
edificis es veu reflectit en el preu
de la factura. Dit d’una altra ma-
nera, les llars en pitjors condicions
i que sovint es troben en barris
empobrits tindran més problemes
per pagar l’electricitat o el gas
per escalfar-se o refredar-se. Així,
segons l’O-HB, si no hi ha solu-
cions, “un 25% de les llars”  hau-
ran de destinar “més d’un 10%
dels seus ingressos” a pagar les fac-
tures i, per tant, tindran “risc de
pobresa energètica”. 

MANS A L’OBRA
L’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) no és aliena a aquesta
problemàtica i, per aquest motiu,
està intentant posar-hi solucions.
El passat 10 de febrer anunciava
una inversió provinent dels Fons
Next Generation, que ascendia a
més de 100 milions, per rehabili-
tar 13.000 habitatges. “Els fons mi-
lloraran la vida dels municipis i
dels seus veïns”, celebrava el vice-
president executiu de l’AMB, An-
tonio Balmón, aquell dia.

Per a Juan Camilo Ramos, de
la FAVB, els fons europeus són
“una ajuda, però no seran sufi-

cients, perquè normalment només
van destinats a l’eficiència ener-
gètica”. “No solucionaran el pro-
blema de fons, perquè una reha-
bilitació integral és molt cara”, afe-
geix. Més contundent es mostra
Daniel Frías quan diu que a les
Planes, on el 60% de la població
té més de 65 anys i el 80% dels ha-
bitatges no tenen ascensor, “par-
lar d’eficiència energètica té poc
sentit”. “Ens diuen que els di-
ners es destinaran a aquest tema,
però nosaltres tenim problemes
molt abans que posar plaques
solars”, es queixa. “És com reha-
bilitar la casa per la teulada, per-
què el que és prioritari són els as-
censors”, assevera. 

Sens dubte, la determinació de
l’AMB és necessària i demostra que
l’organisme és conscient d’un pro-
blema poc conegut i prioritari.
Tot i això, la mesura anunciada, en
un territori com el metropolità que
suma 600.000 immobles, no dei-
xa d’entomar-se minsa. Això fa té-
mer el pitjor: davant d’un parc
d’habitatges gegantí que cada any
s’envelleix, poden sorgir nous
Venus? 

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Al barri del Raval de
Barcelona hi ha pisos
amb portes, intèrfons 
i bústies trencades,
patis de llum plens de
brutícia i on la manca
de manteniment 
és total

En molts barris amb un parc d'edificis deteriorat 
es detecten punts de venda de droga i pisos 
on es cultiven plantacions de marihuana
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Les dones que van retratar 
la Catalunya del segle passat

CULTURA4El centre cívic de la
Dreta de l’Eixample, la Casa Eli-
zalde, inaugura aquest dimecres
l’exposició Enfocades, que repas-
sa la presència femenina a l’A-
grupació Fotogràfica de Catalunya
(AFC) del 1923, quan es va crear
l’entitat, al 1970. La mostra, que es
podrà visitar fins al 13 de maig, in-
clou imatges de fotògrafes com
Carme Garcia, Montserrat Vidal-
Barraquer, Glòria Salas, Milagros
Caturla, Roser Oromí, Conxita
Viñals o Rosa Szücs.

Tal com expliquen des de la
Casa Elizalde, “l’AFC va apostar
decididament per fomentar l’afi-

ció [a la fotografia] entre les dones
en moments en què patien una es-
pecial relegació social i cultural”.
Així, oferia tallers i cursos adreçats
a dones i organitzava exposicions
de fotògrafes. Aquesta empenta va
derivar en la creació del “Grup fe-
mení de l’AFC”, que va aplegar
moltes autores pioneres a partir
dels anys cinquanta. 

Aquestes fotògrafes van re-
tratar la Catalunya del segle pas-
sat i, concretament, la Barcelona
de l’època. Precisament, dimecres
vinent, dia 22, la Casa Elizalde aco-
llirà la conferència Dones i foto-
grafia a Barcelona (1890-1936).

EQUIPAMENTS4La primera ses-
sió del procés participatiu per de-
cidir el futur del Taller Masriera va
deixar una cosa clara: el veïnat de
la Dreta de l’Eixample vol preser-
var el Teatre Studium. L’activitat,
que va omplir dijous passat la
sala de plens de la seu del Districte,
va ser la primera de tres trobades
que han de servir per definir els
usos d’aquest temple neoclàssic del
carrer Bailèn que l’Ajuntament va
adquirir el juliol del 2020.

“Des de la Plataforma Mas-
riera valorem positivament la ses-
sió perquè se’ns va deixar exposar
la nostra visió”, celebra el presi-
dent de l’Associació de Veïns de la
Dreta de l’Eixample, Jaume Arti-
gues, com a portaveu de la plata-
forma que aglutina una cinquan-
tena d’entitats. Tal com va expli-
car en la seva intervenció, Artigues
apunta que hi ha dues maneres
d’entendre la recuperació de l’e-
difici: una que se centra en el tem-
ple de 1884 i una altra, en la re-
forma de 1933 que el va convertir
en el Teatre Studium. 

“L’únic interior que ens ha

arribat és el del Teatre Studium; de
la sala dels pintors, no n’ha que-
dat quasi res”, recorda Artigues. A
més, subratlla que intentar recu-
perar la primera versió de l’edifi-
ci suposaria prescindir dels an-
nexos que s’hi han afegit amb els
anys. Amb tot, i tenint en comp-
te la manca d’equipaments que pa-
teix el barri, considera que l’opció
que té més sentit és la que aposta
per conservar el Teatre Studium.

LA SEGONA SESSIÓ, DEMÀ
Demà, 16 de març, se celebrarà la
segona sessió del procés partici-
patiu. El tema de debat aquest cop

serà el dèficit d’equipaments a
Dreta de l’Eixample. En aquest
sentit, una de les qüestions que es
tractaran serà la possibilitat d’u-
bicar la Biblioteca Sofia Barat
(que necessita més espai) al Taller
Masriera. El projecte municipal
que contempla aquesta alternati-
va, però a costa de la pèrdua de
l’escenari i la platea del teatre, topa
amb l’oposició de la Plataforma
Masriera. Per això, tal com avan-
ça Artigues, a la sessió de demà po-
saran damunt la taula altres op-
cions, com l’edifici de la ronda de
Sant Pere, 41 o el Palau Montaner,
ambdós de titularitat pública.

El Teatre Studium, el tresor de l’interior del temple. Foto: Línia Eixample

El barri es reafirma: el Masriera
ha de preservar el seu teatre

Una de les imatges que s’exposaran a la Casa Elizalde. Foto: Glòria Salas/AFC

Palau Robert | Empoderar les preses amb la imatge
El Palau Robert acull fins al pròxim 7 de maig l’exposició Dones invisibles, que
mostra l’empoderament de les preses a través de la fotografia. Es tracta d’un

projecte impulsat per la Fundació Setba en centres penitenciaris catalans.
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L’àrea metropolitana bar-
celonina és una realitat
menystinguda informati-

vament com a entitat geogràfica,
política i social, i el diari metropo-
lità Línia vol fer-la visible, a més de
contribuir a enfortir el sentiment de
pertinença a aquesta comunitat.

És per això que, sumant es-
forços amb l’Espai Línia, el diari
del Grup Comunicació 21 impul-
sa un cicle de conferències que,
amb el títol de La ciutat metro-
politana: progrés i futur, pretén
ser un espai per a la conversa me-
tropolitana serena i responsable.
Un marc de diàleg constant i
constructiu que contribueixi a
combatre l’excepcionalitat que
suposa l’abandonament infor-
matiu d’una realitat tangible com
la metròpoli barcelonina.

És en aquest context que s’em-
marca la conversa amb el sisè ti-
nent d’alcaldia de Barcelona i vi-
cepresident de l’Àrea de Planifi-
cació Estratègica a l’AMB, Jordi
Martí Grau, que tindrà lloc el 16 de
març a les 18:00h a l’Espai Línia
(carrer Girona 52, Barcelo-
na). L’entrada és lliure i oberta a
qualsevol persona que estigui in-
teressada en el debat metropolità,

i hi haurà torn de preguntes al fi-
nal. La conferència serà en format
conversa amb un periodista del
diari Línia i versarà sobre els prin-
cipals reptes que afronta el terri-
tori, vistos, en aquest cas, des de la
identitat local de Barcelona, però
amb el prisma global del territori.

El cicle de conferències ha
portat fins ara al centre de Barce-
lona l’alcaldessa de Sant Adrià, Filo
Cañete; la d’Esplugues, Pilar Díaz;
l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler; l’al-
caldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret,
i l’alcalde de Cornellà, Antonio
Balmón, a més del fins fa poc pri-
mer tinent d’alcaldia de Barcelo-
na, Jaume Collboni, del candidat
d’ERC per Barcelona, Ernest Ma-
ragall, i del candidat d’ERC per
Santa Coloma, Gabriel Rufián.

A més de Martí Grau, el mes de
març passaran per l’Espai Línia l’al-
caldessa de Santa Coloma, Núria
Parlon (dia 14); el delegat especial
de l’Estat al Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, Pere Navar-
ro (dia 16); l’alcalde de Viladecans,
Carles Ruiz (dia 21); l’alcaldessa de
l’Hospitalet, Núria Marín (dia 22);
el candidat de Junts per Barcelona,
Xavier Trias (dia 27), i l’alcaldessa
de Gavà, Gemma Badia (dia 29). Jordi Martí Grau, en una imatge d’arxiu. Foto: Línia

Conversa amb Jordi Martí Grau
» Espai Línia acollirà dijous 16 de març a les 18:00h una conferència del sisè tinent d’alcaldia
» L’acte s’emmarca en el cicle La ciutat metropolitana: progrés i futur que organitza el Línia

Espai Línia, la Casa dels Barris
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Estudiar la Segona Guerra Mun-
dial és, o hauria de ser, molt més
que memoritzar noms, dates i
batalles. Per entendre realment
què va suposar el conflicte més
cruent del segle passat, cal hu-
manitzar-ne les víctimes, posar-hi
cara i ulls, noms i cognoms. Això
és el que estan fent aquest curs els
alumnes de 4t d’ESO de l’Institut
Escola Sicília, al barri de la Sagrada
Família. Aquest centre és un dels
deu de la ciutat que enguany par-
ticipen en el projecte Stolperstei-
ne, que recorda totes aquelles
persones deportades pel nazisme.

En el marc d’aquesta col·la-
boració, l’Amical de Mauthausen
atorga a cada institut el nom d’un
deportat català perquè els estu-
diants aprofundeixin en la seva
història. El procés acaba amb la
col·locació d’una llamborda Stol-

persteine davant del domicili on va
viure la víctima, un homenatge en
el qual prenen part els alumnes.

A l’Institut Escola Sicília li ha
tocat Joan de Diego, que va so-
breviure a l’infern del camp de
Mauthausen. La professora de
Socials del centre, Fátima Uceda,
destaca la xerrada que els va ofe-
rir fa poc el nebot de De Diego,
Enric Urraca, que va viure amb ell
els seus últims anys. Aquella visita
va ser no només una lliçó d’his-
tòria, sinó també una lliçó de
vida per als joves estudiants. “Ex-
plicar els fets a través de la vida
d’una persona és molt més eficaç
que ensenyar una gràfica amb tot
de xifres”, apunta Uceda.

UN HEROI D’AMAGAT
La història de Joan de Diego és la
història d’un heroi que mai es va
plantejar ser-ho. Nascut al Fort
Pienc el 1915, va combatre a la Gu-
erra Civil Espanyola amb el bàn-
dol republicà i es va haver d’exiliar
a França el 1939. L’any següent va

ser capturat pels nazis, que l’aca-
barien enviant al camp de Maut-
hausen. “Va formar part del pri-
mer comboi de deportats espa-
nyols a arribar a aquest camp”, de-
talla la historiadora Rosa Toran,
autora de la biografia Joan de Die-
go. Tercer secretari a Mauthau-
sen (Edicions 62, 2007). De Die-
go havia treballat de rellotger i ha-
via fet feines administratives. A
més, va mirar d’aprendre alema-
ny. Tot plegat va fer que el nome-
nessin tercer secretari del camp,
una posició privilegiada que li es-

talviava les dures tasques físiques
i li donava accés a informació va-
luosa, tal com apunta Toran. “Era
un fet molt excepcional, pocs re-
publicans arribaven a posicions
així”, assenyala la historiadora, que
va conèixer De Diego en persona.

El seu paper i el de dos repu-
blicans més –Josep Bailina i Ca-
simir Climent– va ser clau en
l’última etapa del conflicte. Quan
la caiguda del Tercer Reich ja era
evident i l’objectiu dels nazis era
destruir les proves de l’horror
dels camps de concentració i ex-

termini, tots tres van contribuir a
amagar i conservar el registre de
morts. Un gest de valentia que va
tenir una importància crucial.

Després de l’alliberació de
Mauthausen, el 5 de maig de 1945,
De Diego va testificar en judicis
contra les SS i es va dedicar a de-
nunciar públicament el nazisme
fins que va morir, el 9 de maig de
2003. Precisament, el pròxim mes
de maig, vint anys més tard de la
seva mort, es col·locarà una llam-
borda Stolpersteine al 190 del
carrer Sicília en el seu honor.

L’Institut Escola Sicília i el punt del carrer Sicília on s’instal·larà la llamborda Stolpersteine. Fotos: Línia Eixample

Posar noms i cognoms a la història
» Alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Escola Sicília recorden Joan de Diego, supervivent de Mauthausen
» Participen en el projecte Stolpersteine, que col·locarà una llamborda en honor a aquest deportat

Cultura | Nou llibre del periodista i veí Andreu Farràs
El periodista Andreu Farràs, veí de la Sagrada Família, ha publicat el llibre Roses de
Foc de Barcelona (Edicions 62), que repassa “les grans explosions d’ira social a la

capital catalana durant més de cent anys”. El presentarà dilluns a la llibreria Byron.

Anna Utiel
SAGRADA FAMÍLIA
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Avancen les obres del
tramvia de la Diagonal

TRANSPORT4Les obres per
connectar el tramvia per l’avin-
guda Diagonal, que van comen-
çar fa un any, continuen avan-
çant. Després de l’arribada dels
primers carrils, des de la set-
mana passada ja es pot veure
l’estructura de la marquesina
de la futura parada de Sicília, en-
tre Verdaguer i Monumental.

Així ho van anunciar dime-
cres passat des de l’Autoritat
del Transport Metropolità
(ATM), així com la tinenta d’al-
caldia de Mobilitat, Janet Sanz,
a través de Twitter. “Les obres

del tram no s’aturen i ja s’intu-
eix l’estructura de la primera
marquesina”, va celebrar Sanz
en una piulada.

TRIAS ATURARIA EL PROJECTE
Però no tothom veu com una
bona notícia aquests passos en-
davant de les obres. L’exalcalde
de Barcelona i candidat de Junts
a les eleccions municipals, Xavier
Trias, aturaria el projecte si sor-
tís escollit el 28 de maig. Ho ha
dit en una entrevista amb l’ACN,
en què ha titllat el tramvia d’a-
posta de mobilitat “antiga”.

POLÈMICA4El cas de Javier Mar-
cos va cridar l’atenció de mitjans
i ciutadans fa cosa d’un mes.
Aquest comerciant del Fort Pienc
havia rebut una multa per discri-
minació per un anunci de feina en
què buscava específicament de-
pendentes de més de 40 anys. Per
a ell, era prioritari contractar una
dona d’aquesta edat després de la
jubilació de la dependenta que ha-
via treballat des de feia anys a la
seva botiga de cortines, tendals i
persianes. En el moment que va
publicar l’anunci, aquella treba-
lladora era l’única dona de la pe-
tita plantilla de Montajes y Dis-
eños Marcos, formada per cinc
persones, i l’empresari volia
pal·liar aquesta situació. Inspec-
ció de Treball, però, no va consi-
derar que les seves intencions
fossin bones i li va interposar una
sanció de 7.501 euros.

Tot i el rebombori que va ge-
nerar la notícia, el destí de Marcos
no va canviar. Finalment, va ha-
ver de pagar la multa. Es va poder
acollir, això sí, a la reducció del
40% a la qual tenia dret si paga-

va en un termini determinat. Amb
tot, ha acabat pagant 4.500 euros.

En un missatge als mitjans,
Marcos lamenta que l’adminis-
tració no hagi reconsiderat la seva
decisió malgrat el debat que s’ha
obert arran del seu cas. En aquest
sentit, recorda que “el síndic de
greuges va manifestar oberta-
ment que la sanció era inapro-
piada i desorbitada”. En qualsevol
cas, admet, el consell del síndic va
ser que pagués la multa perquè era
el “més assenyat”.

“El mateix dia que vaig pagar
la multa, va entrar en vigor la nova

llei d’ocupació que vol prioritzar la
contractació de joves i dones i con-
té una disposició que entén que
això no constitueix un tracte dis-
criminatori per motius d’edat o
sexe”, assegura Marcos. El co-
merciant celebra aquesta novetat,
si bé per a ell “arriba tard”.

D’altra banda, el propietari
del negoci d’Ausiàs Marc, 127,
posa en valor la “mobilització so-
cial i mediàtica” que va despertar
la sanció. Segons ell, tot plegat ha
posat damunt la taula “la neces-
sitat de replantejar com es for-
mulen i com s’apliquen les lleis”.

Javier Marcos, propietari de Montajes y Diseños Marcos. Foto: Línia Eixample

El comerciant multat per voler
contractar una dona ja ha pagat

La futura marquesina de la parada de Sicília. Foto: Twitter (@ATMbcn)

Centre Cívic Fort Pienc |Torna el Dansa Metropolitana
El Centre Cívic Fort Pienc torna a ser un dels escenaris del festival Dansa Metropolitana.

Dissabte serà el torn de la representació del projecte Otempodiz, mentre que dimarts 
que ve  arribarà el torn de TRA TRA TRA Tradició Transmissió Traïció.
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Esports Futbol sala | El CFS Eixample rep l’FS Castelldefels
El conjunt de Tati Torres rebrà el pròxim dissabte 25 de març l’FS Castelldefels, en partit

corresponent a la 21a jornada del grup 2 de Segona Divisió. El CFS Eixample hi arribarà després
de la victòria per 1-4 contra l’Agrupación Deportiva InterSala Zaragoza del passat dia 11.

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
Marina-EF Joan M.
UD Montsant

PTS

55
52
50
42
37
35

GC

18
32
19
28
28
43

GF

50
60
55
46
44
45

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

Equip

CB Santfeliuenc
Barça B
CB Roser
CB Tarragona
CB Valls
FC Martinenc B.
SESE
CB Granollers

PG

18
15
13
13
12
11
10
10

PC

1490
1216
1397
1446
1360
1488
1534
1565

PF

1792
1497
1470
1504
1444
1577
1442
1493

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

PG

18
14
14
12
11
11
9
8

PC

907
943
902
1092
1110
1105
1127
1062

PF

1139
1084
1068
1158
1212
1113
1116
1013

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

Equip

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

Equip

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

PTS

50
48
41
39
37
34
33
33

GC

24
25
41
33
32
46
49
55

GF

103
76
76
78
61
70
82
66

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

Tot l’esport, a liniaeixample.cat

"La història del meu nom és cu-
riosa... Em dic Elna Xiao. Xiao era
el nom que tenia a la Xina, i els
meus pares, quan em van adop-
tar, van decidir conservar-lo i
posar-me també Elna. La veritat
és que, de moment, no he tingut
prou ganes per tornar a la ciutat
ni al país on vaig néixer. Aquí vaig
aterrar amb 8 mesos i he crescut
a Badalona. Soc badalonina", es
presenta Elna Xiao Guardiola
(2001), escorta del CB Roser.

Dels seus pares, Joan Guar-
diola i Maria Teresa Andrés, ho ha
après tot: "Sobretot, la humilitat,
que és el més important, així
com el respecte, tocar de peus a
terra i saber que tothom té emo-
cions i sentiments". Com que es
passava hores jugant amb una pi-
loteta de peluix, la van apuntar a
l'escoleta del Joventut Club Ba-
dalona. Era l'única noia i només
jugava amb i contra nois.

Al BBC, l'equip vinculat del
conjunt verd-i-negre en aquell

moment, va aterrar sent premi-
ni i per jugar al mini B de Cris-
tina Vives, amb qui estaria tres
cursos i passaria a competir no-
més amb noies, i més grans que
ella. "Una situació que t'obliga a
créixer i madurar una mica
abans, i més en el meu cas, per-
què era molt prima i força bai-
xeta", enraona Guardiola.

Al cadet B va patir una mica
perquè les companyes "ja havien
fet el canvi físic" i ella era "molt
esquifida", i al cadet A Òscar Pé-
rez la va guiar "de manera es-
plèndida". "Vaig igualar el meu
físic al de la resta, i l'any anterior
havia après a aprofitar més la in-
tel·ligència per treure avantat-
ges. L'altra base es va lesionar
gran part del curs i vaig assolir
més responsabilitat", afegeix.

EL PRIMER EQUIP
A la Penya va fer tota la seva eta-
pa formativa i va arribar a doblar
amb el primer equip a Copa Ca-
talunya quan jugava al júnior B,
que estava dirigit pel mateix en-
trenador, Toni Madrid: "Em va
ajudar a fer-me gran perquè vaig
adquirir més coneixements de

tàctica i vaig madurar, a més d'a-
gafar molta confiança i tenir un
bon nivell físic i anímic". Virtuts
que es reflectien a la pista. El seu
últim any al club, al júnior A, la va
entrenar Sergio Vera.

Al Club Joventut Badalona
també ha estat ajudant de l'in-
fantil B i delegada de l'infantil A
femenins, sempre amb Marta
Ramírez com a primera entrena-
dora: "La Marta és una gran for-
madora que en sap molt de bàs-
quet i a qui li estic molt agraïda.
Tinc ganes de tornar a repetir una

experiència semblant. És preciós
compartir els teus coneixements
al club en què t'has educat i criat,
veure la progressió de les juga-
dores i oferir-li l'acompanyament
humà que necessiten per rendir
com a esportistes".

El seu primer any de sènior va
fer les maletes cap a Louisiana,
en concret a Bossier Parish Com-
munity College, on va estudiar un
itinerari acadèmic, General Stu-
dies, amb assignatures de tota
mena (història, matemàtiques,
economia...), i va jugar al Lady

Cavs. "Al març va aparèixer la
pandèmia i, per la tranquil·litat
de la família i la meva, vaig que-
dar-me a Catalunya. Va ser quan
vaig valorar el que havia après als
Estats Units. Conviure amb gent
que pensa i parla diferent et fa fer
un pas endavant", exposa aques-
ta estudiant de tercer de Mate-
màtiques a la UB.

Després d'anar un dia a en-
trenar-se amb el CB Granollers i
un altre al CB Grup Barna, va pas-
sar pel CB Roser i no va dubtar "ni
un moment" que seria el seu nou
club. "El que fa màgic el CB Ro-
ser són l'ambient i les persones. És
un club de barri en què tothom es
coneix i t'hi sents acollida des del
primer dia. No crec que estigués
més còmoda en cap altre grup",
confessa la badalonina.

"Els fixatges d'aquest curs
ens han fet molt fortes i ens hem
convertit en un equip amb ta-
lent, molt unit i difícil de batre.
S'aproxima el moment més bo-
nic de la temporada i hem d'es-
tar molt concentrades per asso-
lir el nostre màxim nivell i arri-
bar el més lluny possible", de-
fensa, convençuda, Guardiola.

Toni Delgado
EL FORT PIENC

ElnaXiaoGuardiolaésnatural
» Formada al Club Joventut Badalona, l’escorta del CB Roser va arribar a Catalunya amb 8 mesos
» “Els pares, quan em van adoptar, van conservar Xiao, el nom que tenia a la Xina, i hi van afegir Elna”, diu

Elna Xiao Guardiola, escorta del CB Roser. Foto: NEW TCCD
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Un camioner a l’atur i la seva exdona es
retroben inesperadament després d’un
accident que l’ha deixat tetraplègica. En
paral·lel, una filla d’immigrants, gradua-
da universitària i pluriocupada, es presenta
a la feina de cuidadora que ha publicat un
investigador brillant amb paràlisi cerebral.
Quatre vides que col·lideixen i s’enllacen.
A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

Cost de vida
Martyna Majok

Alba Pujals és trombonista i compositora
i ha cursat els seus estudis de jazz a la
prestigiosa Juilliard School de Nova
York. Ha col·laborat amb artistes i ban-
des com C. Tangana o The Gramopho-
ne Allstars, i ha actuat en escenaris com
el Dizzy’s Club de Nova York o el Palau de
la Música. Recentment ha debutat amb
l’àlbum Apologia (The Changes Music).

Música

Rá, Culebro, Sere, Winny i Nano són
cinc nois dels carrers de Medellín, Co-
lòmbia. Són cinc reis sense regne, sen-
se llei i sense família, que emprenen un
viatge a la recerca de la terra promesa.
Un conte subversiu a través d’un clan sal-
vatge i entranyable alhora, que transita
entre la realitat i el deliri. Un viatge cap
al no-res on passa tot.

Pelis i sèries

Los reyes del mundo
Laura Mora

Apologia
Alba Pujals

Dansa Metropolitana
Ja és aquí una nova entrega del festival Dansa Metropoli-
tana. Concretament, la d’enguany és la sisena edició del
festival i està en marxa des del 9 de març. Fins al dia 26

d’aquest mateix mes, una dotzena de municipis de la de-
marcació de Barcelona s’ompliran amb més de 330 activi-
tats, entre les quals hi ha 118 espectacles d’artistes i agru-
pacions internacionals, com els ballets d’Acosta Danza o
Ballets Jazz Montréal. També hi ha programades propos-
tes espanyoles, com ara el flamenc de Rocío Molina i Ma-

ría Moreno, i noms locals, com Sol Picó o Pere Faura.

La carrera de Julieta Gracián (Barcelona, 2001)
és d’aquelles que promet. Aquesta jove can-
tant, coneguda artísticament com a Julieta –i
prou–, va publicar el setembre passat l’àlbum

Ni llum ni lluna (Music Bus Records). Mig any
després, el disc ja li ha donat un bon grapat

d’alegries. L’última, dos Premis Enderrock. A la
gala dels guardons que atorga la revista musi-
cal catalana, que va celebrar la 25a edició el 9
de març, es va endur el premi de la crítica a mi-
llor disc d’artista revelació i el premi del públic
a millor disc de cançó d’autor. Julieta també va
ser protagonista involuntària d’una anècdota:
el compte d’Instagram d’Enderrock es va equi-
vocar i va etiquetar Juliana Canet com a gua-
nyadora dels premis. Totes dues n’han fet bro-
ma a les xarxes: “T’ho mereixes”, li ha dit la can-

tant a la comunicadora irònicament.

J U L I E T AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una artista emergent
La jove cantant barcelonina té un futur prometedor

Famosos

Triomfar als Premis Enderrock
Ha guanyat dos guardons per l’àlbum ‘Ni llum ni lluna’

Riuen de la confusió amb Juliana Canet
Enderrock es va equivocar etiquetant-la a Instagram

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Una història d’acció i reacció, de revolta
i repressió, d’exilis i de presó que recull uns
episodis fonamentals del nostre passat
recent plens de violència política i que
mostren una desgraciada constant his-
tòrica: des de les primeres bullangues del
1835 fins a les manifestacions contra la
sentència de l’1-O, passant per la Setmana
Tràgica o la Vaga de la Canadenca.

Llibres

Roses de Foc de Barcelona
Andreu Farràs

|Beta
L’SX3 (antic Club Super3) i Gestmusic han creat el primer videojoc en 

l’entorn del Metavers, Beta: Univers Magsys, amb elements culturals catalans. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ATENCIÓ

El 20% dels joves d’entre 14 i 35 anys presenten 
símptomes d’insomni a conseqüència de l’ús dels mòbils

SOLITUD

INSOMNI

PROFESSIÓ

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

i SALUT MENTAL

El 81% dels joves d’entre 14 i 35 anys pateixen nomofòbia,
és a dir, la por d’estar sense el telèfon mòbil, segons un in-
forme de la Universitat Oberta de Catalunya. Tot i que no

pot considerar-se en cap cas una malaltia, sí que pot ser una
font de possibles trastorns i problemes, com la falta de concen-
tració, l’ansietat o la por de sentir-se sol.  
Segons els experts consultats per l’informe, els resultats

apunten que un 70% dels joves d’aquesta franja d’edat fan ser-
vir el telèfon mòbil com a principal eina de lectura de contin-
guts digitals i això els fa més propensos a divagacions mentals,
en comparació amb l’ús del paper, que permet una millor con-
centració. L’estudi assenyala que precisament els joves que més
problemes tenen per concentrar-se són els que prefereixen els
continguts en format vídeo per descobrir o aclarir conceptes
durant la seva formació. 
L’estudi evidencia la pèrdua d’eficiència que pot suposar la

multitasca i alerta que en un entorn d’informació sobreabun-
dant només poden prosperar les organitzacions capaces de
captar l’atenció dels usuaris. 

Por d’estar sense el mòbil 

La capacitat d’atenció dels humans ha baixat 
dels 12 als 8,2 segons en prop de quinze anys

Les claus

Entorn del 40% dels joves consultats asseguren que 
es connecten a l’smartphone per no sentir-se sols  

Un de cada tres entrevistats vol ser influenciador 
i un de cada cinc, videojugador professional
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