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Durant la pandèmia, l’Ajunta-
ment de Barcelona va permetre
que bars i restaurants ampliessin
les seves terrasses, sovint ocupant
part de la calçada. D’aquesta
manera, alguns trams de diver-
sos carrers van perdre un carril de
circulació. Ara que el període
excepcional provocat per la covid
és cosa del passat, moltes d’a-
quelles ampliacions de terrasses
han desaparegut. A l’Eixample,
això ha provocat una situació
sorprenent. Mentre la tònica ge-
neral al districte és la reducció de
l’espai per a cotxes i motos, en al-
guns dels trams on s’han eliminat
les terrasses de la calçada, s’hi han
sumat nous carrils de trànsit.

Aquesta és la situació que
han detectat nombrosos veïns i
que han denunciat entitats com
Eixample Respira. De moment,
l’augment de carrils de circula-
ció s’ha produït en trams de
carrers com Girona, Bruc, Alda-
na, Ausiàs Marc, Vilamarí o Si-
cília. “La queixa ens ha arribat
per part de veïns d’aquests car-
rers que no entenen quin sentit
té habilitar un tercer carril de cir-
culació”, assegura Luca Telloli,
membre d’Eixample Respira. 
Aquesta entitat creu que, en

comptes de retornar l’espai alli-
berat als cotxes, es podria haver
aprofitat per fer-hi carrils de
serveis i, especialment, aparca-
ments de motos. “És una de les
necessitats més grans que te-
nim”, diu Telloli, fent referència
a la lluita de diverses plataformes
per buidar les voreres de motos.

Precisament, aquesta és la
qüestió que va traslladar la regi-
dora d’ERC Rosa Suriñach a la
Comissió d’Ecologia, Urbanis-
me, Infraestructures i Mobili-
tat. En la seva resposta, la tinenta
d’alcaldia d’aquesta àrea, Janet
Sanz, va afirmar que s’havien es-
tudiat “totes les opcions” possi-
bles, però que en els casos con-
crets esmentats no hi havia cap
alternativa viable i que la recu-
peració de la circulació “era el que
tenia més sentit”. “Són espais que
queden entre la vorera i el carril
de serveis”, va detallar. Això sí, es
va mostrar oberta a valorar la pa-
cificació d’aquests trams en el fu-
tur i va recordar que, de fet, “Gi-
rona i Aldana seran eixos verds
i, per tant, els trams que falten
també s’incorporaran” als pro-
jectes corresponents.
“És una excusa feble”, consi-

dera Telloli. “Si ja hi ha un car-
ril de serveis, es pot reorganitzar.
És una eina que l’Ajuntament
pot gestionar de manera tàctica
amb un cost zero o pròxim a
zero”, afegeix, assenyalant el
que ell titlla de falta de voluntat.

“DE MANERA SILENCIOSA”
Més enllà del què, la crítica d’Ei-
xample Respira també se centra
en el com. “Els nous trams de cir-
culació han aparegut del no-res.
L’Ajuntament ha estat molt ca-
llat al respecte”, qüestiona Telloli.
Així, des de l’entitat denuncien
que el govern municipal hagi re-
incorporat aquests carrils “de
manera silenciosa” i a final de
mandat. A parer seu, si la situa-
ció d’aquests trams s’hagués
anunciat, veïns i entitats haurien
pogut dir la seva i haurien trobat
alternatives més adequades. “El

problema és que no hi ha hagut
transparència”, resumeix Genís
Domínguez, un altre integrant
d’Eixample Respira.

MÉS CARRERS AFECTATS?
Els membres d’Eixample Res-
pira es mostren preocupats per-
què aquesta conjuntura es pugui
repetir en altres carrers del dis-
tricte. “El carrer Calàbria, per ex-
emple, compleix les caracterís-
tiques dels carrers que ja han re-
cuperat un carril de circulació. Jo
conec aquest cas, però potser n’hi
ha més”, alerta Domínguez. Si-
gui com sigui, reconeix que no
saben què passarà perquè, in-
sisteix, no se’ls està informant.
Amb tot, des de l’entitat obser-
ven un contrast entre aquest si-
lenci i els anuncis a bombo i pla-
terets que es fan de les noves pa-
cificacions i superilles. 

La retirada de les terrasses provisionals de la pandèmia ha provocat la recuperació d’algun carril de trànsit. Foto: Línia Eixample

Els carrils de la discòrdia
» Veïns i entitats com Eixample Respira denuncien que alguns carrers han recuperat carrils de trànsit
» Janet Sanz assegura que es tracta de trams petits en els quals no hi havia cap alternativa viable

Anna Utiel
L’EIXAMPLE
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La lupa

La catalana Maria Branyas, la persona viva més
longeva del món amb 116 anys, va aprofitar el
Dia del Pare passat per explicar al seu comp-
te de Twitter la història del seu progenitor, Jo-

sep Branyas, que va morir molt jove. Amb 38 anys, li
van diagnosticar una afecció pulmonar greu quan vi-
vien a Nova Orleans, als Estats Units. El metge li va re-
comanar un viatge pel mar per curar els pulmons, així
que el senyor Branyas va decidir embarcar-se de tornada
a Catalunya. Però després d’una llarga travessia va mo-
rir a bord, pocs dies abans d’arribar al seu destí.
Era l’any 1915 i era freqüent que els metges re-

ceptessin aquesta mena de coses. A falta d’avenços com
la vacuna de la tuberculosi, solien prescriure aire pur,
anar a viure a prop del mar o a alta muntanya. Era l’è-
poca dels sanatoris antituberculosos, amb grans fi-
nestrals i balcons per a la curació al sol dels malalts.
La relació d’aquesta malaltia amb l’arquitectura mo-
derna és innegable i ha estat estudiada extensament
per arquitectes com Beatriz Colomina, en nombrosos
llibres i publicacions.
Arquitectura i salut han estat sempre íntimament

lligades. Un dels primers eixamples de Barcelona fora
de les muralles romanes, cap al segle XI, va tenir el
seu origen fugint dels assots de la pesta. El duc Gui-
llem Ramon de Montcada va fer construir una sèrie
de palaus amb patis amplis i ben ventilats, que avui
conformen els edificis del Museu Picasso al carrer que
porta el seu nom.

L’Eixample de Cerdà es va construir també per mo-
tius de salut i higiene. Carrers i finques més amples
per evitar els estralls de la tuberculosi, una malaltia
pulmonar la causa de la qual seria descoberta pocs
anys més tard pel doctor Robert Koch. Amb aquests
descobriments, els metges van començar a receptar
més vacunes. Remeis en forma d’injeccions i medi-
caments. I l’arquitectura va deixar de ser necessària
per a la salut. Almenys de manera tan urgent i evident.
Però llavors va arribar la pandèmia del 2020. En

vam tenir prou amb 100 dies de confinament per ado-
nar-nos de la importància de l’arquitectura dels nos-
tres habitatges. I aquesta vegada no és que els utilit-
zéssim per curar la malaltia, simplement ens acollien.
Van ser durant 100 dies ininterromputs l’escenari de
les nostres vides.
La qualitat ambiental dels espais que ens envol-

ten ens influeix de manera directa. Per això, el pas-
sat 14 de març, al programa de TV3 Planta Baixa (cu-
riosa coincidència arquitectònica), l’exconseller de Sa-
lut de la Generalitat de Catalunya Josep Maria Argi-
mon, fent balanç de la pandèmia i parlant de salut
mental, deia: “Jo el que vull és receptar habitatge. No
són només medicaments, cal abordar-ho d’una ma-
nera més holística. El tractament és l’habitatge”.
Poques disciplines tenen una llei específica que vi-

gila la seva qualitat. La pandèmia va precipitar l’a-
provació de la Llei de Qualitat de l’Arquitectura, el pas-
sat mes de juny del 2022. En el preàmbul, part in-

dispensable per entendre l’esperit d’una llei, s’afirma
el següent: “La pandèmia i els períodes de confinament
associats han evidenciat la importància de l’entorn fí-
sic que ens envolta per procurar salut, benestar i qua-
litat de vida”.
Per això és inadmissible que la recent aprovació

de la LOSU, la Llei Orgànica del Sistema Universita-
ri, redueixi la dedicació que els professionals de l’ar-
quitectura exercien des de fa temps com a professors.
Ja el 2009, aquesta dedicació es va reduir una terce-
ra part i avui pretenen una altra reducció igual.
L’ensenyament de l’arquitectura a la universitat con-
té una part imprescindible de transmissió de l’ofici.
Un acompanyament que emana de l’experiència de
la pràctica de la professió i que s’encarrega als pro-
fessors associats. Retallar la presència dels professors
associats és menyscabar la qualitat de l’ensenyament
de l’ofici de l’arquitectura.
Curiosament, la LOSU fa una excepció a la dedi-

cació dels professionals a l’ensenyament de certes dis-
ciplines: les Ciències de la Salut. Amb la salut hem to-
pat. Pel que fa a salut, els professionals poden ense-
nyar a la universitat les hores que siguin necessàries.
I sembla que els que han posat aquesta excepció no
s’han llegit ni el preàmbul ni l’articulat de la Llei de
Qualitat de l’Arquitectura. L’arquitectura és salut.
La recepta de l’exconseller Josep Maria Argimon

és clara. Poques vegades un metge havia fet tant per
l’arquitectura.

NLes millors
perles

Perdre 400 seguidors de cop i rebre una allau de comentaris
negatius a Instagram: és la conseqüència de publicar

contingut en català a la xarxa per primera vegada. Li ha passat a
Edu González (@bravasbarcelona), que sempre parla en castellà.

La mare de Satanàs. Aquest és el nom de l’explosiu que
hauria pogut fabricar l’home de Montmajor (el

Berguedà) que va ser detingut per la Guàrdia Civil en
trobar-li uns 500 quilos de material explosiu, segons el 324.

Operar-se el nas per tenir fills amb nassos ben macos. És
l’absurda idea d’una tiktoker que va compartir un vídeo

després de sotmetre’s a una rinoplàstia amb aquest objectiu:
tenir una descendència digna de revista. Qui li explica?

Una empresa ha comprat tot un poble de Gal·les i n’ha
apujat els lloguers desmesuradament, segons la BBC.

Els habitants d’Aberllefenni, una petita localitat minera,
s’han rebel·lat contra la nova propietat i no pensen marxar.

LA FOTOTwitter (@KingsLeague)
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per Manuel Sánchez-Villanueva Beuter, arquitecte fundador de haz arquitectura i professor de projectes arquitectònics a la UPC

Lletra de metge
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Cuina de qualitat per a persones sense llar1

2
La Sagrada Família s’organitza per 
fer front als problemes d’habitatge

El Grup de Dones 
de Sant Antoni estrena mural

Collboni presenta el seu pla per recuperar
interiors d’illa de l’Eixample

La taxa turística afavorirà dos projectes 
locals a Sagrada Família

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

@JuntsXCat: President @KRLS: “Vull agrair
a la @ClaraPonsati que hagi pres aquesta
decisió amb l’exili i no d’esquena a l’exili,
en un acte de confrontació intel·ligent”.

@Sainzdeaja: Ferran Bel, president de la
Comissió d’Investigació sobre l’Operació Ca-
talunya. “No és una comissió per decidir les
implicacions judicials, ho faran els tribunals”.

#OperacióCatalunya

@liniaxarxa: 111 passatgers de l’AVE,
atrapats en túnel a Sants. Els @BCN_Bom-
bers evacuen els viatgers per una de les
sortides d’emergència.

#AVEAvariat #TornaPonsatí

Safata d’entrada

Hi va haver un temps en
què visitar quioscos era
saludar vells amics, eren

llocs de socialització. Allí es ge-
neraven nodes, autèntics oasis de
color verd formant part de la
convivència. A les seves parets
s’estenia, amb pinces de la roba,
la lectura; d’unes cordes penja-
ven diaris, revistes, contes de fa-
des, còmics de superherois, fu-
lletons, fascicles, novel·les del far
west, d’espionatge, de terror o
d’aventures, cromos de futbol,
mots encreuats, passatemps...
El quiosc forma part de la

memòria del poble, ha estat la lli-
breria de la gent obrera, com es-
crivia Pérez Andújar. Al seu
ADN hi ha la xapa dels carrers,
les furgonetes de repartiment,
gestos d’una biodiversitat urba-
na de veïnats, de molta gent pe-
tita fent coses grans. Des de les
seves talaies s’albiraven dones i

Quioscs per a l’esperança
per Francesc Reina

homes convertint un descam-
pat en un ambulatori, modes-
tos comerciants, mestres d’es-
cola, metal·lúrgics, escom-
briaires reclamant els seus
drets mentre alçaven l’entrepà
o el puny perquè avui no s’o-
blidin els paisatges.
Ja en queden pocs, d’a-

quests llocs entranyables, però
uns quants resisteixen. Són
gent del barri, de vegades la
quiosquera va a les cases i
porta encàrrecs a velles amb
mals de l’edat. Alguns es van
reinventar venent ronyone-
res i cendrers, van penjar pa-
raigües, gorres, motxilles, car-
teres i bateries per a mòbils.

Alternen la venda de cigarrets
individuals per a xicots sense
diners o per a qui vol deixar de
fumar, amb alguna revista de
moda o decoració. Altres se-
gueixen posant pedres a llibres
de segona mà que conjuguen
amb vinils de tapes fetes mal-
bé; potser aviat vendran be-
gudes, entrades per al teatre o
bitllets per al transport...
Són punts de trobada on la

gent encara se saluda. Entre les
seves estructures de ferro i
pols, sobreviuen com poden al
costat d’altres invents com el
dels cupons, i fins i tot aquells
de plantes i flors. Tots ells,
quioscs per a l’esperança.
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Els semàfors

L’Ajuntament ha dit que les
obres per fer els tres primers

equipaments de la Model
començaran el 2025, de manera
que entraran en funcionament

el 2027. Aquestes dates suposen
un retard respecte a terminis

anunciats anteriorment. 
pàgina 10Ajuntament

L’Associació de Veïns i Veïnes de
l’Esquerra de l’Eixample, una de

les entitats impulsores de la
plataforma Salvem el Parc de

Joan Miró, continua pressionant
per evitar la tala de més de 170

arbres i la pèrdua d’aquesta
zona verda per les obres de l’L8. 

pàgina 10AV Esquerra

La unió de comerciants 
Som Sant Antoni ha organitzat

aquest any la primera edició 
de la Setmana de la Salut i la
Bellesa, que va començar el
passat 20 de març i acabarà
aquest diumenge, 2 d’abril. 

Hi participen 40 establiments. 
pàgina 12Som Sant Antoni
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Xavier Trias té un magnetisme in-
qualificable. Dilluns 27 de març,
l’alcaldable de Trias per Barcelo-
na va participar en el cicle de
conferències La ciutat metropo-
litana: progrés i futur, organitzat
pel diari Línia a l’Espai Línia. 
En una entrevista feta pel di-

rector editorial del diari, Arnau
Nadeu, Trias va aconseguir om-
plir la sala de gent que no va es-
catimar en aplaudiments cada ve-
gada que l’exalcalde deia alguna
cosa que els agradava o que els
feia riure. Trias té un magnetis-
me que connecta amb un sector
de la població que veu en Ada Co-
lau el seu gran adversari. De fet,
durant la conversa, l’exalcalde
no va amagar la seva animad-
versió cap a la líder dels comuns. 
L’estratègia de polarització

amb el llegat de Colau és clara, una
aposta que també es practica des
de l’altra banda per part dels co-
muns. Caldrà esperar als resultats
del 28 de maig per veure si els ha
funcionat. Sigui com sigui, Trias es
veu guanyador. “No em crec les
enquestes”, va apuntar. “S’equi-
voquen, perquè vaig molt millor
del que diuen”, va afegir. Riallada
i conseqüent aplaudiment del pú-
blic. La conversa havia començat.
Segons va assegurar Trias,

aquestes seran les darreres elec-
cions a les quals es presentarà, i
certament es nota. La manca de lli-
gams que ja no li genera el fet d’ha-

ver de pensar en el seu futur po-
lític va fer que Trias es pogués
mostrar desinhibit. “Si guanyo, bé,
però si no, em jubilaré i la meva
dona llançarà coets”, va dir ar-
rencant més somriures del públic.
És per aquest motiu que de vega-
des podria semblar que Trias no
mesura les paraules, però en re-
alitat la seva contundent aposta
per desbancar Colau no té fissures. 
“Quan vaig pel carrer em fixo

en el que em diu la gent, i n’hi ha
molta que està molt enfadada
amb Colau i que vol un canvi”, va
explicar per afegir que aquest
canvi és ell. “Collboni ha governat
amb Colau i Maragall es mor de
ganes de fer-ho”, va afirmar. “Soc
l’única alternativa, i espero que la
gent ja estigui vacunada del que
pot passar si no guanya la meva
candidatura”, va avisar.
Malgrat l’atac directe a tots els

seus oponents, Trias és conscient
que l’aritmètica electoral ofereix un
panorama molt dividit en el qual
caldran pactes per poder dirigir la
ciutat. “El problema no és guany-
ar les eleccions, sinó governar, i per
poder-ho fer cal guanyar bé”, va
apuntar. Així, preguntat per les
possibles aliances després del 28
de maig, Trias va assegurar que
pot pactar amb el PSC i amb
ERC, però en cap cas amb Colau.

L’ANTAGONISME AMB COLAU
Al cinema n’hi diuen personatge
fantasma. Es tracta d’aquell pro-
tagonista que no apareix durant
tota la pel·lícula, però al voltant del
qual gira la trama. A l’entrevista a
l’Espai Línia hi van participar

Trias i Nadeu. Malgrat això, pràc-
ticament tota la conversa va tenir
Colau com a convidada fictícia. 
Trias va atacar-la durament pel

seu projecte urbanístic de superi-
lles. Preguntat per Nadeu sobre si
tiraria enrere les que ja estan en
marxa, va contestar que “no se sap
ni quines estan en marxa”. “A
més, n’hi ha moltes que són sim-
ples peatonalitzacions”, va afirmar.
Alhora, es va mostrar molt en
desacord amb un plantejament
que considera que va contra la mo-
bilitat. “Abans Barcelona era una
ciutat on era fàcil moure’s, però ara
la gent de la rodalia no vol venir-
hi perquè diuen que és una ciutat
incòmoda”, va remarcar l’exal-
calde. Això, va dir Trias, és un pro-
blema que afecta directament
l’activitat econòmica, la qual, se-
gons el seu parer, és “l’única ma-
nera de lluitar contra la pobresa”.
En aquest sentit, el candidat va
prometre “una ciutat més fluida”.
No obstant això, Trias sap

que la seva argumentació pot te-
nir detractors si es porta al terre-
ny del medi ambient. Per això, va
dir que “afirmar que els cotxes ge-
neren el canvi climàtic no té sen-
tit”. “El canvi climàtic es produeix
per molts altres factors”, va afegir.
Així mateix, el candidat va asse-
nyalar que cal fer “una aposta pel
cotxe elèctric”. Alhora, Trias va as-
segurar que els anomenats eixos
verds tenen derivades que ningú
contempla. “Quan planten certs
arbres haurien de vigilar, per-
què hi ha molta gent que pateix
pel pol·len”, va dir mentre bona
part del públic l’aplaudia de nou.

ELS TEMES DE TRIAS
Els models de ciutat de Trias i de
Colau són antagònics. Això que-
da clar, per exemple, en la visió del
turisme. “Les Olimpíades van ser
una benedicció, i no entenc per
què el PSC no en fa bandera”, va
dir l’exalcalde tot referint-se al mo-
ment en què Barcelona va esde-
venir un referent internacional per
als viatgers. Sigui com sigui, Trias
no va amagar que la ciutat té un
problema en aquest àmbit, i per
això la seva aposta implica fer una
promoció de la ciutat que atregui
“un turisme que s’allunyi del vi-
sitant low cost, de borratxera,
prostitució i marihuana”.
L’atac cap a l’alcaldessa va con-

tinuar en la qüestió de la neteja.
Aquí Trias va ser contundent quan
va afirmar que “l’única persona que
pensa que Barcelona està neta és
Colau”. A més, l’exalcalde va dir que
no es creu els arguments que es-
grimeixen des del govern munici-
pal per justificar un sentiment de
brutícia força compartit per la ciu-
tadania. Es referia al relleu de
l’empresa que gestiona el contra-
cte de neteja i que, segons el govern,
és el motiu pel qual hi ha hagut pro-
blemes en aquest àmbit. “Perquè la
ciutat estigui més neta cal més ci-
visme i netejar més”, va resumir.
Trias es mou amb facilitat pels

temes d’ordre i el seu públic aplau-
deix el seu punt de vista. Es va veu-
re clar pel que fa a la seguretat.
Quan Nadeu li va preguntar per
aquesta qüestió, l’exalcalde va fer
un somriure carregat d’intenció i
el públic va esperar impacient la
resposta a un tema que genera pre-

ocupació. “Quan vaig deixar de ser
alcalde, només un 3% de la po-
blació pensava que teníem un
problema de seguretat”, va dir
després de recordar que actual-
ment més del 20% de la població
té percepció d’inseguretat, tot i que
els nivells de delictes són més
baixos que el 2019. Per a Trias, el
remei a aquest problema és una al-
caldia forta. “Això no vol dir més
mà dura, sinó més autoritat i
prestigi”, va afirmar. “L’alcalde
és el responsable de la seguretat i
ha de seure amb la Guàrdia Ur-
bana”, va apuntar. “Estarem fotuts
si continuem tenint una alcaldes-
sa que creu que les forces de se-
guretat són forces de repressió”, va
afegir. En aquest sentit, segons
Trias, cal més policia, però també
que els responsables polítics tin-
guin més i millor comunicació
amb els cossos policials. Una si-
tuació que, a parer seu, no s’ha pro-
duït en els dos darrers mandats.

“LA GUERRA DE L’AIGUA”
I resseguint aquest fil, i en un mo-
ment de sequera com l’actual,
Trias també va voler apuntar que
la ciutat, si no hi hagués “una gu-
erra de l’aigua entre Colau i Aigües
de Barcelona”, tindria un millor
sistema per fer front a la situació.
“És una barbaritat, perquè no hi
ha diàleg, i per això no hem fet les
inversions que calia fer”, va con-
cloure Trias.

L’Espai Línia es va omplir amb motiu de la conversa amb Xavier Trias. Fotos: Joanna Chichelnitzky

Trias: “L'únicapersonaquepensaque
Barcelonaestànetaés la senyoraColau”

Escaneja el 
codi QR per 

veure la conversa 
sencera en vídeo

4

Albert Alexandre
BARCELONA
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PROJECTE4Els tres primers
equipaments de l’antiga presó
Model entraran en funciona-
ment el 2027, tal com va anun-
ciar l’Ajuntament aquest dilluns.
Segons el consistori, les obres per
fer-los realitat començaran el
2025, després que ara s’hagi
posat en marxa la licitació de la
redacció dels projectes.
Els equipaments que es cons-

truiran en la primera fase de la
transformació de la Model seran
l’institut escola Xirinacs, un pa-
velló poliesportiu municipal i
l’Espai Memorial. Aquest últim es

desplegarà en les tres plantes de
la quarta galeria i una part del
panòptic, tindrà cel·les temàtiques
i permetrà fer un recorregut per
la història de les presons al nos-
tre país, incloent-hi el paper que
va tenir la Model com a punt neu-
ràlgic de la repressió franquista.

CESSIÓ A ENTITATS DEL BARRI
D’altra banda, a curt termini, l’A-
juntament cedirà la primera
planta de l’edifici del carrer En-
tença a entitats del barri, espe-
cialment per a col·lectius juvenils
i de cultura popular.

El recinte de l’antiga presó Model. Foto: Xavier Alsinet/ACN

Equipaments | Debat sobre la Biblioteca Joan Miró
La sala d’actes de l’Institut Ernest Lluch acollirà aquest dijous, 30 de març,
una sessió participativa sobre la Biblioteca Joan Miró i els seus entorns per

contrastar els estudis inicials de la reforma de la zona amb l’opinió dels veïns.

Els tres primers equipaments
de la Model, enllestits el 2027

URBANISME4El clam del veïnat
contra les obres de la línia L8
dels Ferrocarrils que amenacen
la vegetació del parc de Joan
Miró viurà aquesta tarda una
nova manifestació organitzada
per la plataforma Salvem el parc
de Joan Miró. Els veïns conti-
nuen exigint a la Generalitat
que aturi el projecte que preveu
la tala de més de 170 arbres.
Així doncs, la manifestació

està convocada a les 18 h a l’ar-
breda, però tothom qui vulgui hi
pot anar abans per aconseguir la
pancarta de protesta. La marxa
preveu anar més enllà del parc
per “fer més soroll”, explica a
aquesta publicació el vocal d’Ur-
banisme de l’Associació de Veïns
i Veïnes de l’Esquerra de l’Ei-
xample, Xavier Riu. La protesta
del passat 3 de març ja va ser un
èxit de participació i s’espera que
el moviment continuï fent-se
gran amb la nova manifestació.

SUPORT DEL PARLAMENT
Després de rebre el suport de l’A-
juntament i veure com comuns

i socialistes van elevar la qüestió
al Parlament, les entitats ve-
ïnals ara han vist com aquest òr-
gan va aprovar el 23 de març la
moció que es va presentar a
principis de mes.
La petició es va aprovar amb

els vots favorables dels dos
grups polítics impulsors de la
queixa i Junts, CUP i PP. Per la

seva banda, Esquerra, Vox, Ciu-
tadans i el diputat no adscrit es
van abstenir. Aquesta moció
insta el Govern de la Generali-
tat a aturar la tala “indiscrimi-
nada de 178 arbres” i buscar un
“emplaçament alternatiu a la
zona logística de les obres de
connexió de les dues línies de
Ferrocarrils”.

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

Noves protestes en defensa
dels arbres del parc Joan Miró
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Recta final de la Setmana 
de la Salut i la Bellesa

ENTITATS4L’associació de co-
merciants Som Sant Antoni or-
ganitza, des del 20 de març
fins al 2 d’abril, la Setmana de
la Salut i la Bellesa al barri, una
iniciativa que ja es troba en la
seva recta final. Així doncs, es
tracta d’una campanya que vol
mostrar la riquesa d’establi-
ments dedicats a aquests sectors
i animar el veïnat a cuidar de la
seva salut amb el suport del co-
merç de proximitat.
Es tracta de la primera edició

de la iniciativa que l’associació de
comerciants ha tirat endavant.

Hi estan participant 40 establi-
ments associats com ara far-
màcies, perruqueries, centres
de moviment corporal o botigu-
es d’alimentació saludable, entre
altres, i que han ofert (i oferei-
xen) durant aquest període des-
comptes i promocions especials.
Tothom qui encara vulgui

participar a la Setmana de la Sa-
lut i la Bellesa ho pot fer fins di-
umenge i, si es fa una compra en
aquests establiments, s’entrarà
al sorteig de sis vals de regal de
30 euros als comerços asso-
ciats a SOM Sant Antoni.

FEMINISME4Cristina Fernán-
dez Pereira donarà nom a l’in-
terior d’illa de l’antic cinema
Urgell. L’Ajuntament homenat-
jarà la seva figura que va ser un
exemple de portera solidària
que va auxiliar persones ame-
naçades de repressió.
Així doncs, la descoberta de

la placa es farà aquest pròxim
dissabte 1 d’abril a les 11 del matí.
L’acte comptarà amb un home-
natge de record a la vida de
Fernández, que anirà a càrrec de
Miquel Salas, del grup de me-
mòria històrica de Sant Antoni,
i d’Isabel Pellejero i Eduard Mu-
sulén, autors del llibre Puerta a
ningún sitio, que recull la his-
tòria de l’homenatjada.
Cristina Fernández Pereira

va néixer en un poble de Lleó,
però vivia al barri. Treballava a
la finca que està al carrer de Ta-
marit amb Comte Borrell. El
propietari de la finca la va acu-
sar d’haver-lo denunciat per fei-
xista, motiu pel qual Fernández
va ser detinguda el 5 de març de
1939 i ingressada a la presó de

Dones de les Corts. El 13 de
maig del mateix any, Cristina
Fernández, amb només 39 anys,
va ser afusellada al Camp de la
Bota al costat de deu dones més.
Les porteres van ser un dels

col·lectius professionals més re-
presaliats en acabar la guerra. De
fet, dels 3.267 ingressos a la
presó de Dones de les Corts en

els primers mesos de la postgu-
erra, 108 van ser porteres.
Amb tot, el nou Jardí de

Cristina Fernández Pereira for-
ma part de la iniciativa de l’A-
juntament d’incorporar més
noms de dones a l’espai públic de
la ciutat. Parcs, places i jardins
són els principals llocs on s’està
afegint la nova nomenclatura.

L’interior d’illa que ara es dirà Crstina Fernández Pereira. Foto: Ajuntament

L’interior d’illa de l’antic cinema
Urgell estrenarà nom dissabte

Els locals de menjar saludable també participen a la iniciativa. Foto: Ajuntament

Iniciativa | Nou èxit de la ‘Mistralçotada’
Dissabte passat es va celebrar una nova edició de la ‘Mistralçotada’, 

la calçotada popular organitzada per entitats del barri. La jornada va ser un
nou èxit d’una iniciativa que uneix el barri i va aplegar centenars de veïns.
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Nova querella contra
Colau i Sanz per la superilla

URBANISME4Un jutjat de Bar-
celona ha admès a tràmit una
querella contra l’alcaldessa Ada
Colau i la tinenta d’alcaldia d’Ur-
banisme, Janet Sanz, per un
delicte urbanístic i un de mal-
versació per la superilla de l’Ei-
xample. Es tracta d’una nova
querella presentada per Josep
Antoni Acebillo, que va ser ar-
quitecte en cap de l’Ajuntament
durant el govern de Pasqual
Maragall, i pels advocats Fran-
cesc Jufresa i Ferran Grasas.
Cal recordar que la van interpo-
sar a principis de març, només

dues setmanes després que la fis-
calia arxivés una altra denúncia
presentada per ells mateixos i la
plataforma Salvem Barcelona.
Sobre aquest fet, Sanz va sub-

ratllar dissabte que la nova que-
rella i l’arxivada fa poc més d’un
mes són iguals. Ho va dir en de-
claracions a betevédurant la fes-
ta de la superilla de l’Eixample,
on també va assegurar que havia
rebut la notícia amb “absoluta
normalitat”. La tinenta d’alcaldia,
segons va afirmar, confia que la
justícia prendrà la mateixa deci-
sió que amb l’altra querella.

EQUIPAMENTS4“Quin equipa-
ment ha de ser el Taller Masrie-
ra?”. Aquesta és la pregunta que
plantejava el debat que va tenir
lloc dimecres passat, 22 de març,
a la seu del Districte de l’Ei-
xample. Va ser la tercera i últi-
ma sessió del procés participa-
tiu per decidir el futur del tem-
ple del número 70 del carrer Bai-
lèn, que havia començat el dia 9.
Els tres debats que s’han ce-

lebrat en el marc d’aquest pro-
cés han tractat la preservació de
l’edifici, la necessitat d’equipa-
ments que té la Dreta de l’Ei-
xample i, finalment, l’equipa-
ment en què s’ha de convertir el
Masriera. Aquest darrer és el
punt que fins ara ha generat
més desacord entre govern mu-
nicipal i veïns. Mentre que l’A-
juntament veu en el temple l’o-
portunitat d’ampliar la Biblioteca
Sofia Barat, que va quedar peti-
ta fa temps, la Plataforma Mas-
riera es nega a acceptar qualse-
vol projecte que no preservi ín-
tegrament el Teatre Studium
que s’amaga al seu interior. 

En la sessió de fa una set-
mana, els representants del Dis-
tricte i del Consorci de Bibliote-
ques van presentar una propos-
ta que barreja l’exigència veïnal
de mantenir el teatre amb la ins-
tal·lació de la biblioteca. Seria,
segons aquest projecte, una bi-
blioteca amb “usos polivalents”
i “vinculada a les arts escèni-
ques”. D’altra banda, inclouria
un casal de barri.
Pel que fa a la valoració d’a-

questa proposta híbrida, des de

la Plataforma Masriera prefe-
reixen esperar al 3 d’abril, quan
hi haurà la comissió de segui-
ment per exposar les conclusions
del procés participatiu.

EN MARXA LES VISITES GUIADES
En paral·lel, l’Ajuntament ha
anunciat que aquest dissabte, 1
d’abril, es reprendran les visites
guiades al Taller Masriera. Se’n fa-
ran tres torns cada dissabte al matí
fins al mes de desembre, amb
grups de màxim 25 persones.

La tercera sessió del procés participatiu sobre el Masriera. Foto: Districte

Punt final al procés participatiu
per definir el futur del Masriera

Un cartell alerta de les obres de la superilla. Foto: Laura Fíguls/ACN

Casa Elizalde | El cicle de cinema Mirades tanca edició 
El cicle de cinema documental i d’autor Mirades, programat en col·laboració 

amb el cinema Zumzeig, va viure ahir les seves darreres projeccions. 
Els dos curtmetratges projectats van ser Killing time i Fannie’s film.   
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Quan la Lluïsa Cequiel vol expli-
car el que ha viscut els últims set-
ze anys en matèria d’habitatge, ne-
cessita tenir a mà i ben endreçats
tots els documents que assegura
que li donen la raó. Els guarda per
ordre cronològic en dues carpetes,
una de blava i una de vermella, i
els remena amb el coneixement
de qui se’ls sap pràcticament de
memòria. Són les proves que acu-
mula per defensar en un possible
judici el seu dret a quedar-se al pis
de Lepant, 257, on ha viscut des
del 2007.
Aquell any, abans de l’esclat de

la crisi financera, la Lluïsa va sig-
nar la hipoteca d’aquest pis del
barri de la Sagrada Família. El
2011, però, la seva situació eco-
nòmica havia empitjorat fins al
punt de no poder pagar les quotes.
Va ser aleshores quan, amb l’aju-

da de la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH), va acon-
seguir una dació en pagament.
Així, el pis va tornar a ser propie-
tat del banc –en aquell moment,
CatalunyaCaixa– i a ella li van con-
cedir un lloguer social, atesa la seva
situació de vulnerabilitat i la del
seu marit, Pere Rodés, que té un
42% de discapacitat i no pot tre-
ballar. En aquella època, els únics
ingressos que entraven a casa
seva eren els 500 euros que co-
brava la Lluïsa per fer de treba-
lladora de la llar a mitja jornada.
En els anys posteriors, mentre

ells continuaven vivint al seu pis
i pagant religiosament el lloguer,
el domicili va anar canviant de
propietaris. Amb la desaparició de
CatalunyaCaixa, va passar a mans
del BBVA i, més endavant, de la
immobiliària Divarian, fruit de l’a-
liança entre el BBVA i el fons d’in-
versió Cerberus. 
Però la sorpresa d’aquest ma-

trimoni va arribar el 2021. “Vam
rebre una carta dient que devíem

mensualitats des del 2018”, afir-
ma la Lluïsa, tot ensenyant el do-
cument que mostra la suma total
del suposat deute: 2.489 euros.
Ella no només nega aquesta acu-
sació, sinó que demostra que és
falsa amb els comprovants dels pa-
gaments efectuats cada mes des
que viu en règim de lloguer. 
El següent entrebanc amb què

van topar la Lluïsa i el Pere va ser
que la propietat va deixar d’ac-
ceptar-los els diners que ingres-
saven. Aquí tampoc es van rendir.

Gràcies al Sindicat de Llogateres,
van procedir a la consignació del
lloguer, és a dir, van continuar pa-
gant a través de girs postals. 
I així és com paguen encara

avui, tot i que això no ha aturat els
intents de la propietat de fer-los
fora. L’últim que els han dit –de
paraula– és que hauran d’aban-
donar casa seva el pròxim mes d’a-
gost, però no els ha arribat l’ordre
de desnonament. “Quan ens arri-
bi, tindrem dret a un advocat d’o-
fici i haurem de preparar la defensa

ràpidament”, diu la Lluïsa, que es-
pera impacientment la fi d’aquest
malson. I aquesta paraula no és
una exageració: “Patim assetja-
ment telefònic i presencial. Ha vin-
gut una persona a oferir-nos diners
a canvi de deixar el pis”, denuncia.
Als seus 69 anys, la Lluïsa ad-

met que tot plegat li ha passat fac-
tura psicològicament. De fet, li cos-
ta parlar del tema, però ho fa
perquè vol assenyalar aquesta
“injustícia”, encara que se li hu-
mitegin els ulls i se li talli la veu.

Lluïsa Cequiel i Pere Rodés al seu pis del carrer Lepant, al barri de la Sagrada Família. Fotos: Anna Utiel

Anna Utiel
LA SAGRADA FAMÍLIA

Viure sota l’ombradeldesnonament
» La Lluïsa i en Pere podrien ser desnonats del pis del carrer Lepant on ella ha viscut des del 2007

» La propietat, un fons d’inversió, els vol fer fora tot i haver pagat religiosament el lloguer cada mes

Oci |Torna la Fira de Rams a la Sagrada Família
La plaça de la Sagrada Família acollirà, des d’aquest dimecres i fins al
dissabte, la tradicional Fira de Rams. La mateixa activitat s’instal·larà
també a la rambla de Catalunya, entre els carrers d’Aragó i Diputació. 
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La campanya veïnal Exigim es-
pais, impulsada el 2013 sobretot
per joves del Fort Pienc, va ser la
llavor de la inauguració, un any
més tard, de l’Ateneu Popular El
Rec. Amb el convenciment que
calia un equipament juvenil al
barri, integrants del Casal de Jo-
ves Xiroc i d’Arran Fort Pienc,
juntament amb altres veïns, van
ocupar el juny del 2014 un local
a Ausiàs Marc amb Roger de
Flor on hi havia una antiga seu de
Bankia. Aquell espai autogestio-
nat va estar en funcionament
durant quatre anys, fins que va
ser desallotjat l’octubre del 2018.
I ara, de tot allò, no en queda res.
Passant per davant del local ac-

tual, costa d’imaginar que allà hi
hagués un ateneu popular fa no-
més un lustre. Després d’anys
tancat, l’espai va reobrir fa uns me-

sos amb un canvi de vida radical
i amb el nom d’In Dance Studio.
Es tracta d’una acadèmia de dan-
sa d’estils urbans amb influència
asiàtica, i s’hi fan classes de K-pop
(pop coreà), hip-hop, locking i
jazz-funk. Tot i que tothom pot
apuntar-s’hi, l’activitat d’aquesta
escola de ball s’adreça especial-
ment a la comunitat xinesa, que té
una gran presència al Fort Pienc.
Així, al perfil d’Instagram @ins-
tudiobcn la majoria de les publi-
cacions són en castellà i en xinès. 

DE PÚBLIC A PRIVAT
La Maria, una de les joves que va
fer possible l’Ateneu Popular El
Rec en el seu dia, es va assaben-
tar fa poc del nou ús que té el lo-
cal. “No valoro negativament que
sigui un establiment d’aquestes ca-
racterístiques, sinó que sigui un es-
pai d’ús privatiu. Pensaria el ma-
teix si fos un restaurant, com es va
dir durant un temps”, deixa clar.
Recorda també que el Rec va ser
“un espai referent per al veïnat” i

que, posant-hi un negoci privat,
això s’ha perdut. Reconeix, però,
que almenys la nova funció del lo-
cal “reflecteix una realitat socio-
cultural del barri”, com és la de la
comunitat xinesa.

LA PÈRDUA DEL REC
Tot i que el desallotjament del Rec
es va produir quan el veïnat ja ha-

via obtingut la cessió de la Casa
Groga, la Maria assegura que l’a-
teneu ocupat continuava sent ne-
cessari. En primer lloc, perquè creu
que els espais autogestionats tenen
“més llibertat” que els cedits per
l’Ajuntament. Però també per la
seva ubicació en un “punt cèntric”
del barri i perquè era “l’exemple
que el jovent, quan s’organitza, pot

aconseguir coses”. D’altra banda,
assenyala la pèrdua del Rec com
un dels factors que van propiciar
la desaparició d’entitats com la Fú-
ria Feminista o el col·lectiu de
periodistes Hemisfèria. “Aquest
havia sigut un espai ple de vida.
Ara no en queda ni rastre i les no-
ves generacions no coneixeran la
seva existència”, lamenta la Maria.

D’ateneuocupat a escola de K-pop
» El local d’Ausiàs Marc amb Roger de Flor que havia acollit l’Ateneu Popular El Rec té ara una nova vida
» L’espai va reobrir fa uns mesos convertit en una acadèmia de dansa centrada en la comunitat asiàtica

L’Ateneu Popular El Rec, ja desaparegut, i l’acadèmia de ball que s’ha instal·lat al local. Fotos: El Rec i In Dance Studio

Casal Transformadors | Punt final al Març Feminista
El Casal Transformadors del Fort Pienc posarà aquest divendres el punt

final al seu cicle Març Feminista amb l’espectacle d’humor Migo Misma, a
càrrec de la pallassa Filomena, interpretada per Montse Galobardes. 

Anna Utiel
EL FORT PIENC
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Esports Futbol sala | El CFS Eixample visita l’FS Ripollet
El conjunt de Tati Torres visitarà el pròxim dissabte 1 d’abril l’FS Ripollet, en partit

corresponent a la 22a jornada del grup 2 de Segona Divisió. El CFS Eixample hi arribarà
després de la seva victòria per 7-2 contra el Castelldefels del passat 25 de març.

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

61
55
53
45
41
38

GC

21
36
22
33
31
49

GF

57
64
59
52
51
51

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

Equip

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

PG

18
18
15
14
14
11
11
11

PC

1427
1670
1570
1567
1530
1658
1724
1675

PF

1738
1959
1638
1686
1604
1724
1651
1586

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

PG

19
17
14
14
13
11
10
10

PC

1033
1045
1047
1193
1225
1232
1177
1234

PF

1268
1257
1180
1295
1355
1213
1210
1196

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

Equip

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

Equip

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

PTS

53
51
44
42
38
37
34
33

GC

27
28
43
34
34
47
57
55

GF

107
82
83
84
63
79
68
85

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

Tot l’esport, a liniaeixample.cat

“Mai els dono totes les solucions
als jugadors i jugadores. Quan
muntem un exercici, els faig pre-
guntes perquè esbrinin per què
l’estem fent i, sobretot, perquè l’en-
tenguin. Vull que tinguin prou ca-
pacitat crítica i recursos per pren-
dre bones decisions. Més enllà del
talent, el treball o les aptituds fí-
siques, la intel·ligència és la que
marca la diferència a la pista”, ex-
posa Xavi Orois (Barcelona, 1973),
entrenador de l’infantil Preferent
femení del Joventut Club Bada-
lona i cap de la secció masculina
del centre del Programa de De-
tecció i Perfeccionament (PDP) del
Vallès Oriental, de la Federació Ca-
talana de Basquetbol.
Per al molletà, que és director

de l’àrea de restauració de l’Ho-
tel Catalonia Plaza, la base per di-
rigir grups humans és el respec-
te. “Necessites mà esquerra, per-
què no li pots parlar igual a tot-
hom, i predicar amb l’exemple. En
el cas del bàsquet, em preparo al

límit els entrenaments, i vull
també el màxim compromís per
part de l’equip”, defensa Orois.
Als centres de PDP que la Fe-

deració té arreu del territori es tre-
balla molt el gest tècnic o la tècnica
individual, aspectes per als quals
a molts clubs “generalment” els
falta temps. Al centre, Orois és
l’encarregat de la secció masculi-
na i aquest any entrena nens de les
generacions de 2011 i 2012.
El molletà va anotar les seves

primeres cistelles amb la samar-
reta del CB Grup Barna. Eren
temps de “pura diversió” i d’es-
morzars “deliciosos” al bar. Des-
prés va fitxar pel SESE, on va es-
tar-hi tres temporades en un grup
ple d’amics. “Si t’agrada el bàsquet
i pots jugar amb la teva gent, en-
cara el gaudeixes més”, celebra.

EL DEBUT COM A TÈCNIC
Amb 15 anys es va estrenar com
a tècnic als Salesians Don Bosco
Navas, on també jugava i estu-
diava, i on va acabar dirigint pre-
minis, minis, infantils, cadets i jú-
niors masculins. La seva prime-
ra experiència entrenant juga-
dores va ser amb un júnior als Sa-

lesians Rocafort, on va penjar
les botes amb 25 anys.
“L’excusa per retirar-me va

ser que m’havia casat, però real-
ment ja gaudia més entrenant
que jugant i, a més, havia patit
dues o tres lesions greus, i cada cop
que em feia mal perdia dies a la fei-
na…”, recorda Orois, que es retrata
com un base d’1,75 metres que te-
nia molta capacitat física i de salt,
i que feia esmaixades.
Viu a Mollet des que es va ca-

sar amb l’entrenadora Chelo Az-
nárez i allà ha acabat dirigint tots
els equips femenins i masculins en
els seus 15 anys al Club de Bàsquet
Sant Gervasi: “Sempre serà el

meu club i em sento molt identi-
ficat amb els valors que transmet.
La prioritat és formar esportistes
perquè arribin a un primer equip
que, en la mesura del possible, pu-
gui estar format majoritàriament
per gent de la casa”.
També ha estat un curs aju-

dant del Primera Catalana fe-
mení del Barça CBS, “una tem-
porada molt intensa” en què van
assolir un ascens que no va ser
efectiu perquè l’equip de Copa no
va pujar. Després estaria tres
cursos al CB Mollet dirigint el ca-
det i el júnior masculins.
Se sentia saturat i va decidir fer

un parèntesi del bàsquet. Una

pausa que al final només va durar
dos mesos. Fins que el CBF Cer-
danyola el va trucar per substitu-
ir l’entrenadora del júnior Prefe-
rent, que no podia continuar. Ha
estat una de les seves experiències
“més brutals” com a tècnic. S’e-
mociona recordant totes les ju-
gadores plorant d’alegria quan es
van classificar per als campionats
d’Espanya i sense que ningú
comptés amb aquella fita.
“Portaré sempre al cor aquell

equip, liderat per una Laura
Méndez que feia absolutament
de tot i, el més important, que
transmetia aquesta energia a les
seves companyes. Méndez, Lídia
Querol, Ivet Subirats i la resta
eren persistents i inesgotables, i
gaudien molt. Això es nota sem-
pre”, desenvolupa Orois, que
acumula tres ors consecutius
amb la selecció catalana, un com
a seleccionador mini masculí, i
dos com a ajudant, amb la mini
i l’infantil, també masculines.
També és ajudant a la U13 es-
panyola masculina. La tempo-
rada passada va dirigir el júnior
femení de la Penya, la seva pri-
mera experiència a Badalona.

Toni Delgado
SANT ANTONI

Els perquès deXaviOrois
» L’exjugador i exentrenador dels Salesians Rocafort s’ha convertit en una institució del bàsquet català 
» “Mai els dono totes les solucions als jugadors i jugadores; vull que tinguin capacitat crítica”, defensa

L’entrenador molletà Xavi Orois. Foto: Gerard Sánchez
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Dagoll Dagom presenta el que serà l’úl-
tim espectacle de creació de la seva tra-
jectòria. La companyia torna a portar un
clàssic de la literatura catalana a la con-
temporaneïtat a través de la dansa, la
música i el teatre. L’alegria que passa,de
Santiago Rusiñol, es va estrenar al Tea-
tre Romea l’any 1898.

Al Teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

L’alegria que passa
Dagoll Dagom

“Un àlbum de transició entre el que érem
abans i el que ve”. Així defineix Joey C, un
dels sis membres de 31 FAM, el nou àl-
bum del grup, Bona fe (Delirics), segons
ha declarat en una entrevista concedi-
da a l’ACN. Aquest quart disc que acaba
de veure la llum és una aposta atrevida,
que barreja trap, dancehall, funk i R&B i
que promet ser un nou èxit.

Música

En la pel·lícula pòstuma d’Agustí Villa-
ronga, la Lola és la moderna i caòtica àvia
de l’Edgar i en Robert, que es va fer càr-
rec d’ells després de la mort de la seva fi-
lla. Ara tots tres viuen a l’extraradi de Bar-
celona i tot sembla normal. Però la Lola
ha entrat en un procés avançat d’Alz-
heimer i els nens decideixen fer-se càr-
rec d’ella amb enginy, amagant la malaltia.

Pelis i sèries

Loli Tormenta
Agustí Villaronga

Bona fe
31 FAM

Mey Rahola
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acull, fins al
22 de juny, l’exposició Mey Rahola (1897-1959). La nova fo-

tògrafa. Es tracta d’un recull de les imatges que va fer
aquesta artista nascuda a Lleó, que va ser una de les pri-
meres dones a fer-se un nom en el món de la fotografia

artística a l’Estat. L’auge de la seva carrera va ser entre
1934 i 1936, quan la seva afició va adquirir una dimensió
pública a través d’exposicions, premis i publicacions, tal

com diuen des de l’organització. Aquesta mostra s’emmar-
ca en el centenari de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

Si algú no necessita presentacions, aquesta és
Rosalía (Sant Esteve Sesrovires, 1992). La catala-

na més internacional es troba actualment de
gira per Amèrica amb el seu tercer disc, Moto-
mami, que tantes alegries li ha donat. Qui tam-
bé li dona moltes alegries des de fa tres anys és
el seu xicot, el cantant Rauw Alejandro. Per se-
gellar el seu amor de pel·lícula, els dos artistes

han publicat aquest mes de març el seu EP ple-
gats. Sota el títol RR, els cantants han compartit
amb el món tres noves cançons: Beso, Vampiros

i Promesa. Beso ha vist la llum acompanyada
d’un videoclip ben carregat de sucre i amb sor-
presa inclosa. Al final del vídeo, quan la música

deixa de sonar, apareix Rosalía emocionada i
mostrant un anell i la capseta on s’amagava el

símbol del seu futur matrimoni amb Rauw Ale-
jandro. Catalunya, tenim casament a la vista!

R O S A L Í AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una estrella internacional
Actualment està de gira per Amèrica

Famosos

Anunciar que es casa
Amb el cantant Rauw Alejandro

No es parla d’una altra cosa
Tothom té alguna cosa a dir sobre la parella

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La història de la comissaria de Via La-
ietana és fosca i opaca. Una història
marcada per la por, el silenci i la impu-
nitat. Però avui la por queda enrere, el si-
lenci comença a trencar-se i la impuni-
tat es combat. Gemma Pasqual parla en
aquest llibre amb 22 dones que expli-
quen el que hi van viure i les seqüeles fí-
siques i emocionals d’aquell tràngol.

Llibres

Torturades
Gemma Pasqual

|Resident Evil 4
Leon Kennedy viatja a Espanya per fer front a una nova onada d’infectats

amb el virus zombi. Disponible per a PS 4 i 5, Xbox Series X/S i PC. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

REGULARITAT

La mida exagerada dels plats, sobretot si no són equilibrats,
és un dels principals factors de l’obesitat

EQUILIBRI

RACIONS

SEDENTARISME

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

i PEDIATRIA

Hi ha molts tipus d’obesitat. Alguns són d’origen genètic o
bé un efecte d’algun altre problema fisiològic, però la
gran majoria dels casos, sobretot els que afecten els més

joves, tenen a veure amb els mals hàbits nutricionals. I aquests
són, precisament, els casos que es poden prevenir, i que s’han
de prevenir si volem evitar que els nens i els adolescents patei-
xin també obesitat quan siguin adults. 

L’obesitat és una malaltia cada cop més consolidada a la nos-
tra societat i que presenta molts riscos per a la salut, com la dia-
betis tipus 2 i les malalties cardiovasculars. Les autoritats sanità-
ries estan molt preocupades per l’augment d’infants i d’adoles-
cents que ja pateixen alguna d’aquestes malalties a conseqüèn-
cia del sobrepès i de l’obesitat. 

Associem aquest problema a una mala dieta, allunyada de la
dieta mediterrània clàssica, però l’assumpte és més complex. El
sedentarisme hi contribueix molt, per exemple. També alguns
hàbits que no ens resulten sospitosos, com ara l’alteració dels
horaris dels àpats o l’abús de determinats tipus d’aliments, com
els carbohidrats o els sucres.  

L’obesitat infantil es pot prevenir 

Saltar-se àpats, com l’esmorzar, és la principal raó
d’ansietat i d’afartaments, sobretot en adolescents  

Les claus

Tant a casa com a l’escola o a l’institut, els àpats 
han d’incloure sempre fruites i verdures

L’oci vinculat a les pantalles i la manca d’exercici físic 
són hàbits que multipliquen el risc de sobrepès
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