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L’amenaça de la contaminació
» La contaminació de l’aire a l’Eixample supera alguns límits saludables i fins i tot legals
» La pol·lució ambiental causa milions de morts i malalties cada any, també a Catalunya

Cada any moren al món uns 4 mi-
lions de persones per culpa de la
contaminació. Són xifres de l’Or-
ganització Mundial de la Salut
(OMS) que posen de manifest que
la contaminació atmosfèrica és un
problema, i greu, que està sobre
la taula. Tot i els intents polítics
per reduir els nivells de pol·lució,
la situació segueix sent preocu-
pant i es troba lluny d’aconseguir
la sostenibilitat.

L’OMS alerta que una vuitena
part de les morts mundials que es
produeixen cada any tenen rela-
ció directa amb la contaminació
de l’aire, ja sigui a l’interior de les
cases (4,3 milions estimats de
morts) o ambiental (3,7 milions
estimats de morts). Aquesta últi-
ma és molt present a les grans ciu-

tats i àrees metropolitanes. Les
partícules i agents contaminants
són substàncies molt nocives, ja
que s’inhalen amb la respiració.
S’ha comprovat que hi ha relació
entre l’exposició a la pol·lució i les

malalties cardiovasculars, el càn-
cer i les malalties respiratòries.

Aquest és un problema que
afecta, sobretot, els països d’in-
gressos baixos i mitjans a les re-
gions de l’Àsia Sud-oriental i del
Pacífic Occidental, però que en
menor mesura també és ben pre-
sent al nostre país. Segons diver-

sos estudis europeus, a l’Estat hi
ha unes 20.000 morts prematu-
res per la contaminació de l’aire.
Els ecologistes ja fa temps que avi-
sen que aquest és un problema
greu i que l’aire que respirem dis-
ta molt del que seria recomanable.

UN PROBLEMA PROPER
Un informe de l’organització Eco-
logistes en Acció sobre la qualitat
de l’aire el 2012 revela que a tot
Catalunya es van superar els va-
lors anuals i diaris recomanats per
l’OMS de diverses partícules con-
taminants i, en algunes estacions
de mesura, també els límits legals.
De fet, les pitjors dades es van re-
collir a l’àrea de Barcelona.

La Comissió Europea ha ela-
borat una legislació que regula i
estableix límits legals en els valors
de concentració de diòxid de car-
boni, diòxid de nitrogen (NO2),
partícules fines en suspensió a l’ai-
re (PM10 i PM2,5), ozó troposfè-

ric (O3) i diòxid de sofre (SO2), les
substàncies contaminants més
presents a Catalunya. A banda de
la regulació legal, l’OMS també
marca uns límits, més exigents,
sobre els nivells de contaminació

de l’aire, en funció del que consi-
dera saludable.

A Barcelona hi ha diverses es-
tacions que mesuren la qualitat de
l’aire. En totes elles el 2012 es van
superar els valors mitjans anuals
recomanats de PM10 i PM2,5. De
fet, l’OMS recomana que no es su-
peri el valor límit diari de PM2,5

(25 µg/m3) més de 3 dies l’any, i
a les estacions del Poblenou, la Pla-
ça Universitat i la de Gràcia-Sant
Gervasi es van superar 76, 70 i 66
dies respectivament. A banda de la
Plaça Universitat, a l’Eixample hi
ha una altra estació de mesura a l’a-
vinguda de Roma amb el carrer
Urgell. En aquesta, no només es
van superar les mitjanes anuals re-
comanades de PM10 i PM2,5,
sinó també els valors legals, i amb
escreix, de NO2. Això situa l’Ei-
xample com un dels districtes
amb pitjor qualitat de l’aire, segu-
rament, per la concentració de
trànsit rodat.

Ecologistes en acció, a més,
denuncia que actualment no exis-
teix un pla d’actuació efectiu per
reduir els nivells de contaminació
a la zona, fet que consideren una
falta de compromís de les admi-
nistracions catalanes. La conta-
minació és ja un problema i, so-
bretot, una amenaça per al futur. 

Joaquim Gómez Ribas
EIXAMPLE

La concentració de cotxes i l’activitat industrial són les principals causes de contaminació atmosfèrica. Foto: Arxiu

Moren 3,7 milions 
de persones al món
per la contaminació

de l’aire cada any

L’OMS considera 
la pol·lució 

ambiental com un
agent cancerigen
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En el plenari extraordinari ce-
lebrat el passat 10 d’abril es va
fer un repàs sobre la situació so-
cioeconòmica del districte i les
perspectives de futur per al
2014, posant èmfasi en què la
prioritat del govern municipal
serà donar una resposta ade-
quada a les necessitats de les
persones i les seves famílies en
el context de crisi econòmica ac-
tual, per tal d’evitar el risc de
fractura social.

Els altres dos eixos verte-
bradors de l’acció de govern
són la cooperació amb el teixit
associatiu i la reactivació eco-
nòmica, amb l’ambició de cons-
truir un districte amb identitat
pròpia i posar en valor la pro-
ducció cultural.

El pressupost de 2014 re-
flecteix aquest compromís amb
un increment de les partides
destinades a les famílies, les en-
titats i la promoció econòmica.
Gairebé una tercera part dels
38.588.090 milions d’euros des-
tinats a despesa corrent de 2014
–el 2,2% més que el 2013– es
destinarà a polítiques adreçades
a les persones (11,91 milions
d’euros), el 51,60% a hàbitat
urbà (19,9 milions d’euros),
l’1,98% a entitats, associacions i
agents esportius, socials i cultu-
rals (764.807 euros, un 4,53%
més) i una nova partida de
90.000 euros per ajudar a ge-
nerar oportunitats econòmiques.

En aquest sentit, es va desta-
car el nou model gestor de de-
terminats equipaments públics,
com el local dels Tres Tombs, ce-
dit a entitats del barri de Sant An-
toni; la Casa Groga de Fort Pienc,
on s’ubiquen el Club de Bàsquet
Roser, Gaylespol i el casal Xiroc;
l’Espai 210 de la Sagrada Famí-
lia i l’Illa Bayer, que acull oficines
de l’AAVV de l’Esquerra, el Club
de la Bona Taula, Ballets de Ca-
talunya i l’Eix Nou Eixample.

Des del Districte es treballa
per impulsar una economia que
generi oportunitats per a to-
thom. L’Eixample és el primer
districte de la ciutat que ha cre-
at una Oficina de Promoció Eco-
nòmica, per fomentar l’ocupació,
la promoció del comerç de pro-
ximitat, la reorientació del tu-
risme i l’emprenedoria. Enguany
s’està duent a terme la prova pi-
lot de l’Oficina d’Atenció a l’Em-
presa, un canal directe per fer

tots els tràmits necessaris amb
l’Administració. També està pre-
vista la integració d’una antena
BCN Activa per informar les
empreses, els professionals i els
emprenedors sobre finança-
ment, tramitació de societats,
nous mercats, etc. Actualment
s’està ultimant el Pla Estratègic
de Comerç i el Pla territorial de
Turisme, que obre camí a la
descentralització i creació de
nous eixos turístics.

En l’àmbit de comerç, el Dis-
tricte ha ajudat a la creació de
noves associacions i el projecte
col·lectiu Xarxaeixample per
impulsar-lo als barris, ha in-
centivat plans d’incorporació
del comerç nouvingut, com el
projecte Xeix de la comunitat xi-
nesa de Fort Pienc, i ha col·la-
borat en una vintena de fires co-
mercials al carrer i fires temàti-
ques com les passarel·les de
moda, el Shopping Night del
passeig de Gràcia, la Fira del Cò-
mic i el llibre infantil al passeig
de Sant Joan, la Fira de les Arts
Escèniques de Fort Pienc o el
Dia de la Música al passeig de
Sant Joan.

Redacció
EIXAMPLE

El Consell Plenari de l’Eixample debat
sobre l’estat socioeconòmic del Districte
» El govern presenta el Pla d’Actuació del Districte (PAD), el pressupost de 2014 i les inversions previstes 
»  Els objectius del Districte són més proximitat, eficàcia i eficiència i millorar la transparència i el diàleg
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

@JordiArmenteras: Marta Rovira des-
col·loca Rajoy i Soraya Sáenz saludant-los
i donant-los la mà. Això tampoc passa mai
al Congrés espanyol.

@maitefernandezf: “Los gitanos tenemos
un país que es el mundo, pero nos falta
esta cohesión social e inclusión en él”. 
#DiaPobleGitano.

@rubenuria: Este Barça le ha dado mu-
cho al fútbol, no parece justo cebarse, pero
si desea seguir en la élite, necesita au-
tocrítica y humildad.

Fa temps que vull escriure perquè
cada dia al·lucino més amb coses
que sento a la tele. Sembla que la
bandera catalana ja no sigui la se-
nyera, que sigui l’estelada. Que els
catalans vivim immersos dins d’un
ambient d’hostil entre catalans de
tota la vida i “nous” catalans. ERC
dient que Catalunya serà inde-
pendent o no serà, el PP dient que
defensaran la integritat d’Espanya
a tota costa, fins i tot si cal trauran
els tancs, CiU que sí o sí es fa el re-
ferèndum... A mi em sembla tot
una pel·lícula de mal gust. Però els
dies passen i jo continuo sense fei-
na i ja no cobro l’atur, la sanitat és
de pena, i l’educació pública i gra-
tuïta és una utopia... Però, men-
trestant, ERC passejant la bande-
reta, com si amb la bandera jo po-
gués arribar a final de mes, o po-
gués escalfar un plat de menjar per
poder dinar calent, o pagués els lli-
bres de text del meu fill. Insinuen
que hem de morir per defensar un
tros de roba? Jo sóc català com el
que més, però si us plau, baixeu a
la terra i poseu-vos a treballar, si-
gueu seriosos, rigorosos i sensibles
amb les persones.

4Peus a terra
per Marc López

El 8 d’abril, els tres diputats
catalans van ser molt i molt
prudents a l’hora d’exposar els
seus arguments per demanar
el traspàs de la competència
per fer el referèndum i l’actitud
que van tenir durant la sessió
del Congrés. M’imagino que
tots tres estarien pensant men-
tre escoltaven les intervencions
dels altres partits: I per què no
parlem de República i que ens
volem treure de sobre una mo-
narquia obsoleta, que no és
presentable? 

Què hem de dir d’un exèr-
cit, garant de la unitat d’Es-
panya segons la Constitució,
que nosaltres no volem tenir?
Per què no deixem als dipu-
tats del PSC en evidència per
votar en contra de la nostra
proposta? Els diem que volem
un diàleg entre iguals i no de
superior a inferior? Com po-
dríem dir- li “cul d’olla” a la
senyora Rosa Díez sense que
es notés gaire? Què els diríem
als diputats, que van aplaudir
fervorosament, al final de la

sessió? Com dir-los a tota
aquesta bona gent que ja han
fet tard i que tot això d’avui és
un pur tràmit? Perquè no ens
aixequem i fotem el camp
d’una vegada quan ens toca
aguantar un devessall de fan-
farronades? Amb quina cara
ens hem de quedar quan men-
teixen, desafien i ens menys-
preen? Ens mosseguem la
llengua o deixem anar tot el
que ens omple el pap? I si ens
posem unes plomes al cap i
fem el ball de la pluja? Anem
al logopeda perquè no se’ns
noti l’accent català? 

Les fronteres territorials es
traspassen com si res, les que
no hi ha manera de traspassar
són les ideològiques! Parlem de
principis democràtics i no de
legalitat! Ens estimen tant, que
amb l’abraçada ens escanyen!
Ara que ETA ha plegat, que-
dem nosaltres com a cap de
turc! Som aquí com a ciutadans
de Catalunya i no com a súbdits
d’Espanya! KEEP CALM? Pot-
ser massa!

#AquestAnyTampoc#QueN’Aprenguin!

4Van ser prudents
per Jordi Lleal

#DiaPobleGitano

Només per un instant tots els
catalans ens hauríem de posar
a la pell del president Mas quan
fa dies a la catedral de l’Almu-
dena va haver d'escoltar de
Rouco Varela dir allò que "al-
gunes actituds poden causar
una guerra civil". És veritat que
el polític es converteix en un es-
tadista quan comença a pensar
en les properes generacions i no
en les pròximes eleccions. I per
molt que alguns (intentin) cru-
cificar-lo, s’ha de reconèixer
que l’home té talla política, no
només per haver iniciat un pro-
cés impecable, pacífic i total-
ment democràtic, sinó per no
respondre estomacalment a
aquest inefable capellà que es
creu amb el dret diví d’enviar
romanços maltractant de pas la
memòria històrica de manera
barroera.

Sóc dels que pensen que di-
marts 8 d’abril, al Congrés dels
Diputats de Madrid, molts in-
decisos catalans ho van veure
més clar i es van passar al camp
independentista. I ho van fer
perquè no tenen por de la mor-
fologia de la paraula ni del mal
ús que es fa d’ella, ni de les pors
històriques ni dels fantasmes,
ni de les analogies malintencio-
nades ni tampoc de l’amenaça
de “vagar fuera d’Europa por
los siglos de los siglos”. Aquell
dia es va produir un punt d’in-
flexió perquè una nodrida re-
presentació transversal del
Parlament de Catalunya es va
presentar al Congrés espanyol
amb enormes dosis de sentit
comú, diàleg i expressió de lli-
bertat. I van tornar amb un NO
com una catedral que en el fons

és un gran SÍ, ple de legitimitat
moral, ètica i política per seguir
lluitant de l'única manera que
ho sabem fer els catalans: amb
arguments sòlids, revalidats a
les urnes i expressats al carrer
de manera pacífica.

El 8 d’abril va ser un gran
dia. Sabíem el resultat del
debat perquè el PP i el PSOE
ja havien deixat clar que im-
pedirien que prosperés la de-
manda del Parlament i fos
transferida a la Generalitat la
competència de poder orga-
nitzar un referèndum (no vin-
culant) utilitzant l’article 150.2
de la Constitució. Però la so-
lemnització del NO a una lec-
tura flexible de la mateixa
Constitució espanyola serà
contemplat amb preocupació
per la comunitat internacional
i per molts espanyols que no
es deixen triturar pel rodet bi-
partidista. Escocesos i quebe-
quesos ja ens miraran amb
perplexitat i Brussel·les podrà
contemplar  des de la seva cal-
culada passivitat el grau de de-
mocràcia del qual gaudim aquí,
ara que tothom alava les ex-
èquies d’Adolfo Suárez per en-
grandir la figura del Monarca
(Pilar Urbano, Jordi Évole i al-
guns més, al marge).

Si l’èxit no és definitiu i el
fracàs no és fatídic, el que
compta és el valor per conti-
nuar. I això és el que vam fer
l’endemà, dia 9 d’abril, i el se-
güent i tots els que han vingut i
vindran. Treballar per deixar de
somiar desperts i poder veure
nous horitzons. Poesia, a part…
Siguem optimistes, perquè no
ser-ho serveix de ben poc.

per David Centol, Editor del Grup Comunicació 21

4No han entès res
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Carles Martí dimiteix com a
primer secretari del PSC 

POLÍTICA4El primer secretari
del PSC a Barcelona, Carles Mar-
tí, va presentar divendres la seva
dimissió. Una renúncia que arri-
ba després que Jaume Collboni
guanyés les primàries per a les
municipals i que s’emmarca en
una renovació de la federació. El
pròxim 5 de maig es coneixerà el
seu substitut i la nova executiva,
en la qual Collboni podria tenir-
hi alguna responsabilitat.

D’altra banda, la setmana
passada també es va saber que
Gabriel Colomé serà el president
del grup municipal socialista.
Colomé substituirà l’actual pre-
sident del grup, Jordi Martí, que

va anunciar la seva dimissió com
a regidor després de no superar
la primera volta de les primàries.
La presidència del grup es farà
efectiva el pròxim dia 9 de maig.
El ball de cadires també afecta
Assumpta Escarp, que serà la
nova portaveu del grup, i a Car-
men Andrés, la rival de Collboni
per l’alcaldia, que serà la porta-
veu adjunta i estarà al capdavant
de l’àrea de Benestar local.

La plaça de regidor deixada
per Jordi Martí l’ocuparà Núria
Carmona, que també es farà cà-
rrec de la presidència del districte
d'Horta-Guinardó, fins ara en
mans de Martí.

La reforma de la Diagonal pre-
vista en el tram comprès entre la
plaça Francesc Macià i el Passeig
de Gràcia ha rebut un revés els úl-
tims dies. Quan estava a punt d’a-
cabar el termini de presentació
d’al·legacions al projecte, obert a
tots els veïns, la plataforma Dia-
gonal per a tothom va presentar
les seves esmenes. Aquesta enti-
tat, formada per la FAVB, la
Promoció del Transport Públic
(PTP), el Bicicleta Club de Cata-
lunya (BACC) i UGT i COO entre
altres, considera que l’Ajunta-
ment no ha tingut en compte les
opinions dels veïns i que aques-
ta proposta de reforma és “elitista
i inadmissible”.

Diagonal per a tothom con-
sidera que la proposta només afa-
voreix els interessos d’uns quants
comerciants i que a més “pre-
senta nombroses mancances tèc-
niques que no resolen els pro-

blemes crònics de la Diagonal”.
També en qüestionen el cost (19
milions d’euros) i altres punts
com ara que no es connectin el
Trambesòs i el Trambaix, i un ca-
rril bici i diverses cruïlles amb
problemes de seguretat.

Per aquests motius la plata-
forma demana que es contemplin
els usos que fan de la Diagonal
vianants, bicicletes i el transport
públic i que es proposi una re-
forma pensant en ells. També de-
manen la reducció d’un carril
destinat al trànsit privat i que es
faci “un procés participatiu que
vagi més enllà d’informar d’una

proposta elaborada amb només
una part de la ciutadania” i que les
obres no comencin fins que no
se’n tinguin les conclusions.

Una demanda que compar-
teix l’oposició. ICV-EUiA i el
PSC han presentat al·legacions a
aquest projecte de reforma i han
coincidit en demanar-ne la reti-
rada. Els ecosocialistes la consi-
deren “injusta, classista i autori-
tària” i que “no respon a l’interès
públic”. Per la seva banda el
grup municipal del PSC parla de
“projecte opac”. Els dos partits
denuncien que no s’hagi comp-
tat amb l’opinió dels ciutadans.

La imatge de com serà la Diagonal si s’aprova el projecte. Foto: Ajuntament 

La reforma de la Diagonal topa
amb el rebuig de veïns i oposició

Redacció
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Carles Martí deixa el seu càrrec de primer secretari. Foto: Arxiu

Aniversari | La Monumental fa 100 anys
La plaça de toros de la Monumental celebra els seus 100 anys d’història. Es va 

inaugurar el 12 d’abril de 1914 (llavors s’anomenava Plaza de El Sport) i ha estat 
considerada una de les millors places de l’estat. Des de fa tres anys però, arran de la

prohibició de les curses de braus a Catalunya, no s’hi celebra cap cursa. 
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Mor Josep Maria Subirachs,
escultor de la Sagrada Família
CULTURA4La façana de la Pas-
sió de la Sagrada Família, la
que hi ha davant la plaça amb el
mateix nom, deu la seva imatge
a Josep Maria Subirachs, mort el
passat dia 7 d’abril als 87 anys.

L’escultor, que en els últims
anys es va enfrontar a una ma-
laltia neurodegenerativa, va des-
tacar per l’obra abstracta que li
va valdre reconeixements a arreu
del  món. La seva obra més des-

tacada és el conjunt escultòric de
la façana de la passió de la Sa-
grada Família en el qual va tre-
ballar durant gairebé 20 anys.
Però també és autor d’altres es-
cultures tan conegudes com el
monument a Francesc Macià a
la Plaça de Catalunya.

Subirachs va ser reconegut
amb la Medalla d’Or al mèrit ar-
tístic per l’Ajuntament i amb la
Creu de Sant Jordi entre altres.

Condemnat a 59 anys de
presó l’autor del triple crim

SAGRADA FAMÍLIA4L’acusat
pel triple crim d’una parella i la
seva néta al barri de la Sagrada
Família ha estat condemnat a 59
anys de presó per l’Audiència de
Barcelona. Alejandro Cuartero
va matar els pares de la seva pa-
rella i la seva neboda a cops de
martell el gener de 2012.

El judici, que s’ha celebrat
amb un jurat popular, ha provat
que Cuartero va ser l’autor dels
fets després que la seva parella
el deixés sis mesos abans dels as-
sassinats. Se l’ha condemnat a
59 anys de presó i a pagar una
multa de 220.000 euros  als fa-
miliars de les víctimes i a la
seva exparella per dos delictes

d'assassinat amb traïdoria, un
delicte d'assassinat amb traï-
doria i acarnissament i un de
violència psíquica habitual sobre
la seva exparella.

I és que Carnero va perseguir
la seva antiga parella sentimen-
tal després que aquesta el deixés
i la va amenaçar amb missatges
de mòbil, abans i després del tri-
ple crim.

Les restes de sang i d’ADN de
les víctimes que es van trobar a
les ulleres de l’acusat han estat
les proves concloents del cas, i
han desmuntat la defensa de
Cuartero, que argumentava que
la sang havia arribat a ell a tra-
vés del seu gos.

Sant Jordi és una de les festes
més destacades de la ciutat i del
país. Cada any milers de perso-
nes omplen els carrers de Bar-
celona i sobretot del districte per
celebrar la diada del llibre i de la
rosa. Per a aquest any, l’Ajun-
tament ha preparat un seguit
d’activitats que permetran que
tots els veïns i veïnes de l’Ei-
xample trobin l’oferta que s’a-
dapta millor als seus gustos.

No faltaran, com cada any,
les tradicionals parades de ven-
da de roses i llibres, el que trans-
porta l’activitat principalment a
la Rambla Catalunya. En aquest
passeig hi passejaran durant tot
el dia nombrosos veïns buscant
el millor llibre per regalar i tam-
bé s’hi podran trobar els es-
criptors que presenten nove-
tats signant exemplars.

Aquest no serà però l’únic ca-
rrer de l’Eixample que acollirà
parades, ja que les roses i els lli-
bres seran presents a tots els ba-
rris.

Però per Sant Jordi no no-
més es tracta de llegir i regalar
flors. Al llarg de la diada i els dies

previs es faran altres activitats.
Destaca l’espectacle Xou de

Sant Jordi, a càrrec d’Alehoop
Produccions, que es farà el di-
marts 22 d’abril al Centre Cívic
Sagrada Família. Un altre cen-
tre cívic, la Casa Elizalde, acollirà
uns dies després, el 27 d’abril,
l’espectacle familiar La llegenda
de Sant Jordi, una bona opor-
tunitat perquè els més petits
coneguin la història del cavaller,
el drac, la rosa i la princesa.

Per al mateix dia 23 hi ha dos
actes preparats. D’una banda la
venda de roses amb Cor a be-
nefici de Càritas, al Palau Ro-

bert, i de l’altra el Regal de
13.000 roses de sabó i punts de
llibre al Mercat del Ninot. I per
anar fent boca, durant tot aquest
mes, al Guasch Teatre es repre-
sentarà el musical Sant Jordi i
el drac.

També la diada tindrà el seu
vessant solidari, amb la cam-
panya de donació de sang que es
farà a tota la ciutat el 22 d’abril
i que a l’Eixample es podrà fer al
Centre Cívic Sagrada Família.
Tots els donants rebran una
rosa i un exemplar d’un llibre ce-
dit per les editorials col·labora-
dores. 

Les roses i els llibres són les grans protagonistes de la diada. Foto: Arxiu

L’Eixample es prepara per
celebrar la diada de Sant Jordi
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Integrant la bici a l’Eixample
» El consistori i la Guàrdia Urbana treballen per garantir la convivència entre bicicletes, vianants i vehicles
» Una campanya de sis mesos ha vetllat pel compliment de l’ordenança per part de conductors i ciclistes

CONSCIENCIACIÓ4Un dels
punts amb més trànsit de bici-
cletes del districte és la Rambla
de Catalunya. No només de bi-
cis, sinó també de ciutadans.
Una coincidència que ha com-
portat més d’un problema en di-
verses ocasions, ja que s’ha ob-
servat un alt grau d'incompli-
ment per part de les bicicletes de
la prohibició específica de cir-
cular per sobre de la Rambla.

Durant els sis mesos de cam-
panya, s’ha activat un dispositiu
específic de vigilància de la Guàr-
dia Urbana en aquesta via. Pa-
trulles ciclistes d’aquest cos han
fet torns de matí i tarda, en els
quals han posat 167 denúncies
(10 vegades més que l’any pas-
sat), 133 de les quals per circu-
lar per la zona reservada als via-
nants.

Una via conflictiva

La Guàrdia Urbana ha posat un total de 869 denúncies a ciclistes en sis mesos. Fotos: Ajuntament

Cada matí els carrers de l’Ei-
xample s’omplen de cotxes, au-
tobusos i bicicletes amb ciuta-
dans que volen arribar a la fei-
na el més aviat possible. Aquest
fet crea sovint situacions de
conflicte o de perillositat entre
aquests vehicles. Per tal d’evitar
accidents i males pràctiques,
l’Ajuntament porta uns mesos
implementant una campanya,
conjuntament amb la Guàrdia
Urbana, per garantir la convi-
vència entre bicicletes, vianants
i vehicles de motor. 

Amb l'objectiu de vetllar pel
compliment de les ordenances,
el cos de policia barceloní va ini-
ciar el passat mes de setembre
una campanya al Districte de
l'Eixample enfocada als punts de
més afluència de ciutadans per
reforçar les actuacions de pre-

venció i control de les infraccions
dels ciclistes.

Fruit d’aquesta tasca, durant
els primers mesos d’aquesta
campanya els agents han inter-
posat un total de 869 denúncies
a ciclistes a l’Eixample, el que su-

posa un increment del 59% res-
pecte al mateix període de l’any
passat. El cos policial ha posat es-
pecial atenció a situacions que
poden posar en risc la seguretat
del ciclista, com és conduir de
manera temerària, circular per
les voreres o circular amb els au-
riculars posats. Tanmateix, els ca-

pítols més destacats han estat no
respectar els llums vermells d’un
semàfor, amb 325 denúncies del
total, o circular per espais reser-
vats per a vianants, amb 183. 

“L’objectiu, que jo crec que
s’està aconseguint, és millorar el
civisme entre els usuaris de la bi-
cicleta”, afirma Gerard Ardanuy,
regidor de l’Eixample. Ardanuy
afegeix que aquestes actuacions
“volen evitar conflictes de con-
vivència entre ciclistes i via-
nants”, a més de “protegir les bi-
cicletes de possibles conductes in-
cíviques dels vehicles de mo-
tor”. I és que al llarg d’aquesta
campanya, la Guàrdia Urbana
també ha incrementat la detec-
ció d’infraccions de vehicles co-
meses sobre el col·lectiu de ci-
clistes a l’Eixample. Amb tot,
s’han denunciat un total de 387
cotxes o motos per infraccions
com no respectar la prioritat de
les bicicletes, circular pel carril
bici o estacionar-hi a sobre, un in-
crement del 94% respecte a 2013.

S’han posat 869
multes a ciclistes 
a l’Eixample en 
els últims mesos
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Consolidació | Una ciutat ciclista
La bicicleta és un transport amb un alt grau d’implantació a Barcelona. Un fet que

s’evidencia amb les xifres de desplaçaments amb bicicleta, que el 2006 van ser
47.000 al dia, i actualment són 126.000. Serveis com el Bicing o l’augment dels 

carrils bici han afavorit a què la bicicleta guanyi pes sobre altres mitjans de transport.  
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Èxit d’afluència en els primers
Dimecres de Tapantoni

SANT ANTONI4El reeixit Ta-
pantoni, la ruta gastronòmica
del barri de Sant Antoni, s’amplia
ara a tot l’any amb els Dimecres
de Tapantoni. Durant aquest dia,
els visitants als establiments de la
zona podran gaudir d’una tapa es-
pecial i una beguda a un preu
d’entre 2 i 2,90 euros. 

Aquesta iniciativa, que va co-
mençar a posar-se en pràctica el
passat dimecres 2 d’abril, “ha tin-
gut molt bona acollida per part de
la gent”, explica a Línia Eixample

Ramon Puig, dinamitzador de
l’eix comercial Sant Antoni, orga-
nitzador de la ruta. Malgrat que
encara és massa d’hora per donar
xifres i dades sobre l’impacte real
dels Dimecres de Tapantoni, des
de l’organització es veu de mane-
ra molt positiva aquesta primera
presa de contacte. 

Tot i aquesta ampliació de la
ruta de tapes, l’autèntic Tapantoni
continuarà tenint lloc al barri,
com sempre, durant tres setma-
nes al maig i al novembre.

El Mercat d’Abans a Sagrada
Família escalfa motors

MOSTRA4L’Eix comercial Sa-
grada Família organitza el pròxim
cap de setmana del 3 i 4 de maig,
amb motiu de la festa major del
barri, una nova edició del Mercat
d’Abans a Sagrada Família, una
fira que s’organitza des de l’any
passat amb aquesta denominació. 

Durant els dos dies, el carrer
Provença –al seu pas pel temple
de la Sagrada Família– acollirà
aquesta cita dels comerciants de
Sagrada Família, que trauran els

seus establiments al carrer, con-
juntament amb artesans i entitats
del mateix barri. A més, i com a ac-
tivitat estrella, s’organitzaran ta-
llers i mostres d’oficis antics. El
Mercat d’Abans va registrar una
bona afluència de públic l’any
passat, en una edició que va comp-
tar amb un total de 80 carpes.

A banda dels actes organitzats,
se sortejaran sis vals de compra
per valor de 100 euros per gastar
a les botigues associades de l’eix.

El nou Mercat del Ninot obrirà
les seves portes la primavera de
l’any 2015. De moment, segons
informa l’Ajuntament, les obres
se centren ara en la planta prin-
cipal i en el desmuntatge de les
velles teulades de la coberta. 

La principal novetat és l’am-
pliació de l’equipament comer-
cial, fins a multiplicar per tres la
seva superfície –passarà de
5.000 metres quadrats a
16.000–. Aquesta ampliació ha
estat possible gràcies a la cons-
trucció d’un doble nivell soterrani
on s’ubicarà un aparcament de
100 places en total adreçat als
clients, una zona de càrrega i des-
càrrega de mercaderies, un ma-
gatzem per als botiguers i un es-
pai especial de tractament de
les escombraries. En aquest sen-

tit, la reforma també comporta
una novetat que afavoreix l'em-
magatzemament i el transport
dels productes per a comerciants,
com és que cada parada incor-
porarà càmeres frigorífiques,
obrador o magatzem.

L’accés principal es farà pel
carrer Mallorca, on hi haurà una

gran entrada que distribuirà l’ac-
cés al mercat. Amb aquesta re-
forma s’alliberarà espai a les vo-
reres laterals per encabir dintre
de la façana els establiments no
alimentaris, i introduirà mesures
d’eficiència energètica que per-
metrà que el mercat s’autoabas-
teixi i estalviï energia.

Futur aspecte de l’interior de l’equipament. Foto: Ajuntament

El nou Mercat del Ninot 
obrirà la primavera que ve

» L’equipament triplicarà la superfície un cop finalitzada la reforma
» Les actuacions se centren ara en el desmuntatge de la coberta
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Cor Eixample es prepara per
celebrar la Fira Modernista

FIRA4L’eix comercial Cor Ei-
xample ja prepara la tradicional
Fira Modernista, que enguany
celebra els seus primers 10 anys
de vida. Per tal de festejar aques-
ta efemèride, l’associació co-
mercial està enllestint els últims
actes commemoratius de cara a
la fira, que tindrà lloc el pròxim
divendres 30 i dissabte 31 de
maig, i el diumenge 1 de juny al
carrer Girona entre Diagonal i
Consell de Cent. Com a principal
novetat d’aquesta edició, Cor Ei-

xample ha ampliat la fira un dia
més –el divendres–. Una altra de
les grans novetats de la Fira Mo-
dernista de Cor Eixample és l’ex-
posició del primer model de cot-
xe que va sortir de la Casa Eli-
zalde, ara fa un segle. 

A més, el divendres 30 de
maig tindrà lloc una xerrada so-
bre el modernisme català a la ma-
teixa Casa Elizalde, a partir de dos
quarts de vuit de la tarda, i una
desfilada de gossos de la Guàrdia
Urbana, el diumenge al matí.

La Fira Modernista és una cita indispensable a l’Eixample. Foto: Cor Eixample

Tradició | Augmentaran les vendes de mones de Pasqua
El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu augmentar enguany un 2% les vendes 

de mones de Pasqua respecte de l’any passat. En un comunicat emès pel gremi, es calcula 
que prop de 670.000 unitats es vendran a tot Catalunya, 460.000 de les quals a Barcelona.

Tanmateix, la mida de les mones que es vendran enguany serà menor que en altres anys.
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Ratifiquen el rècord del món
de Kiplagat a la Mitja Marató

ATLETISME4La guanyadora en
categoria femenina de la Mitja
Marató de Barcelona, la keniana
Florence Kiplagat, va completar
els 21 quilòmetres d’aquesta pro-
va, celebrada el passat 16 de fe-
brer, en 1 hora, 5 minuts i 12 se-
gons. Fa pocs dies, la Federació
Internacional d’Atletisme (IAAF)
va ratificar que Kiplagat va acon-
seguir el rècord del món en
aquesta modalitat. 

Kiplagat es converteix de ma-
nera oficial en la corredora més
ràpida del món en aquesta dis-
tància, superant així l’anterior rè-
cord d’1 hora, 5 minuts i 50 se-
gons, que ostentava la seva com-
patriota Mary Keitany. 

Amb aquesta homologació
per part de la IAAF, la Mitja
Marató de Barcelona se situa
com la prova d’aquesta distància
més ràpida del món.

L’Eixample va tornar a viure la
clàssica cursa popular de la ciu-
tat: la Cursa del Corte Inglés. En-
guany aquesta competició s’ha
convertit en la prova atlètica
més multitudinària d’Europa i la
segona del món, amb un total de
73.000 corredors participants,
que van prendre la sortida a la
confluència del passeig de Gràcia
amb la Gran Via. 

Els participants van recórrer
el clàssic recorregut d’aquesta
cursa, amb 10,76 quilòmetres
que travessaven el districte de
l’Eixample i s’endinsaven en el de
Sants-Montjuïc, on van ascendir
a la muntanya màgica, per tornar
més tard a la línia de meta a la
plaça de Catalunya. 

A més, aquesta cursa va su-
perar l’any passat la xifra de dos
milions de corredors al llarg de la
seva dilatada història. Pel que fa
a l’aspecte purament esportiu, va

ser el marroquí Abderrahim El
Jaarafi qui es va endur la victò-
ria en categoria masculina, amb
un temps de 32 minuts i 28 se-
gons, quedant per davant del
cinc vegades campió i gran fa-
vorit, Mohamed Benhmbarka.
En categoria femenina, va ser
Hasna Bahon la primera a arri-
bar amb un cronòmetre final de
39 minuts. 

CURSA DE BOMBERS
El districte va tornar a acollir
abans-d’ahir una part de la Cur-
sa de Bombers, una competició
que va comptar amb la partici-
pació de més de 27.000 corre-
dors. Malauradament, en el qui-
lòmetre 5 de la cursa un home de
44 anys va morir després de pa-
tir una aturada cardíaca mentre
competia.

La gran quantitat de corredors sol dificultar la sortida. Foto: Ajuntament

Més de 73.000 participants 
a la Cursa del Corte Inglés
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DIMECRES 30 D’ABRIL
20:00 Concert deMigdalia Hechavarría. El bo-

lero de Cuba. Una de les grans llegendes del
‘bolero’ arriba a Barcelona. / Centre cívic
Golferichs.

A PARTIR DEL 24 D’ABRIL
Dm. 10:00-12:00 Taller on es descobriran els

millors museus i galeries d’art de Barcelona
a través de visites comentades. Inscripcions
obertes. / Casa Elizalde.

DIMARTS 29 D’ABRIL
19:00 Conferència Ciència, religió i societat, a cà-

rrec del doctor Josep Triginer, professor de fí-
sica a la UAB, sobre aquesta espinosa temà-
tica. / Centre cívic Golferichs.

A PARTIR DEL 29 D’ABRIL
Matí-Tarda En directe- Rastres pictòrics d’in-

formació. En el marc dels actes del Tricente-
nari de 1714. Exposició del pintor italià Mas-
simo Cova que reflexiona sobre qüestions com
la identitat catalana, en una mostra que ex-
plora la relació entre el llenguatge de la pin-
tura i la tecnologia digital. / Centre cívic Cot-
xeres Borrell.

A PARTIR DEL 6 DE MAIG
Matí-Tarda Identidades vestidas, és una expo-

sició a càrrec de Margarita Rodríguez que mos-
tra diferents parts d’una mateixa investiga-
ció visual sobre les formes de vestir. / Centre
cívic Sagrada Família.

A PARTIR DEL 28 D’ABRIL
Dl. 10:00-11:30 Taller Primers passos, adreçat

a nadons de fins a 1 any on es comparteixen
estones de joc i es reflexiona sobre el fet de
la paternitat. / Centre cívic Sagrada Família.

DIMECRES 30 D’ABRIL
18:00 Construeix l’Eixample. Taller de treballs ma-

nuals al voltant d’alguns dels edificis més fa-
mosos de l’Eixample. / Biblioteca Sant Antoni.

DIMARTS 6 DE MAIG
7:30 Sortida a Olivella i Sitges, en el marc del

cicle de caminades per a la gent gran del Dis-
tricte. Punt de trobada: taquilles de Renfe de
l’Estació de Sants. 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

Els personatges de la llegenda de
Sant Jordi han perdut part de la me-
mòria i no recorden molt bé el seu pa-
per a la història. Espectacle que vol
interactuar amb els participants. /
Casa Elizalde.

Espectacle familiar
La llegenda de Sant Jordi
Dg. 27 de maig a les 12:00

AGENDA MENSUAL

Aquest taller musical transmetrà als
seus participants els fonaments dels
balls relacionats amb el jazz que es ba-
llaven a llocs emblemàtics com Chicago,
el Moulin Rouge o Farma, entre altres.
/ Centre cívic Sagrada Família.

Taller musical
Broadway Jazz

Els dl. a partir del 28 d’abril

La UE Gaudí rep a casa els Maristes de
Sants-Les Corts en un partit corres-
ponent a la 29a jornada de Tercera ca-
tegoria masculina de bàsquet. / UE
Gaudí.

Partit de bàsquet
UE Gaudí-Gramenet BC
Dg. 4 de maig a les 12:30

Concert d’orquestres de vent procedents
de països europeus com Alemanya i
Suïssa, i d’altres parts de l’estat. El preu
per accedir a la sessió és de 10 euros.
/ L’Auditori.

Concert
International Wind Orchestra

Dg. 20 d’abril a les 19:00

La  keniana Kiplagat creuant la línia de meta. Foto: Ajuntament

Bàsquet | Derrota de la UE Gaudí, que cau a la cinquena posició
La UE Gaudí va caure aquest passat diumenge contra el CB Ciutat Vella per 78 punts a 57.

Aquesta és la desena derrota del club a la lliga, que es col·loca en cinquena posició de Tercera
categoria masculina amb 16 victòries. D’aquesta manera, el Gaudí es complica les seves 

opcions per accedir a les places que donen accés al playoff d’ascens de categoria.
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