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“No hem tancat mai. Ni durant les
guerres”. Són paraules de Pilar
Satta, la dona de Tristán Xancó, el
propietari de la Camiseria Xancó.
Situada al número 78 de la Ram-
bla, aquest emblemàtic comerç va
obrir les seves portes l’any 1820.
És a dir, l’any que ve farà 200 anys.
La Camiseria Xancó és un

exemple d’un tipus de negoci que
a Barcelona ha anat declinant en
els últims anys. Les notícies de tan-
caments de comerços emblemà-
tics s’han anat repetint. Les lli-
breries Catalònia i Canudas, la pas-
tisseria La Colmena de Gràcia, El
Indio, la sastreria Deulofeu... La
llista podria seguir perquè en el da-
rrer lustre una trentena de co-
merços emblemàtics han tancat
malgrat la catalogació municipal. 
Tot i aquesta realitat, provo-

cada molts cops per l’augment
dels lloguers, però en d’altres
perquè el negoci no ha evolucio-
nat o no hi ha hagut continuïtat fa-
miliar, també hi ha comerços
històrics que aixequen la persia-
na cada dia. La Camiseria Xancó
n’és un. Satta diu que l’augment
dels lloguers fa que “tots esti-
guem en perill”. El negoci, però,
rutlla. I, si ho fa, explica aquesta
comerciant, és “perquè no queda
gaire ningú” que treballi com ells.
“Segurament en Bel i prou, que de
fet va sortir d’aquí”. La forma de
treballar, molt artesanal, fa que
tinguin una clientela fixa que va-
lora el producte. “Tenim clients de
la ciutat però també turistes que
fa molts anys que tornen. Hi ha un
home d’Estats Units que fa 20
anys que ve”, afegeix. 

DES DEL 1761
La Cereria Subirà, situada a la
Baixada Llibreteria número 7 (el

Gòtic) des de principis del segle
XX, és la botiga més antiga que es
conserva a la ciutat. La va fundar
el 1761 el cerer Jacint Galí. El 1939
el cerer Paulí Subirà va fer-se cà-
rrec del negoci. Ara, al capdavant
de l’establiment hi ha Pilar Sobi-
rà, neta de Paulí Sobirà. De fet, la

Pilar només fa cinc anys que
porta el negoci, ja que fins fa ben
poc el seu pare era el cap visible.
Es va posar a dirigir-lo, tot i que
ella té una altra feina, quan el seu
pare va emmalaltir “perquè el ne-
goci no es perdés”. 
Sobre la problemàtica del llo-

guer, la Pilar explica que en prin-
cipi no els afecta, ja que durant els
anys 60 l’Ajuntament va expro-
piar l’edifici i, tot i que en un pri-
mer moment el consistori va vo-
ler tancar la cereria, finalment no

es va fer. Als 80 van firmar un
contracte de lloguer i ara tenen
una concessió fins al 2023 que es
prorrogarà fins al 2033.
Mentre dura la conversa, la

Pilar parla amb passió del nego-
ci i explica que en l’última dèca-
da 10 cereries han tancat. Es
nota, per dir-ho d’alguna mane-
ra, la responsabilitat històrica
que implica estar al capdavant de
la botiga. “El meu pare feia de tot.
La feina era la seva vida. Ara té
demència però quan el portem
aquí somriu”, explica. “Això és
una cereria i sempre ho serà”,
conclou convençuda.

ANTICS PERÒ MODERNS
No gaire lluny de la Cereria Su-
birà hi ha la Ganiveteria Roca
(1911), situada al número 3 de la
plaça del Pi, també al Gòtic. Fins
a l’any 2000 va estar dirigida per
membres de la seva família i lla-
vors va passar a ser administra-
da per un grup de ganiveters.
Lluís Torrente, gerent de l’es-

tabliment, va començar a treba-
llar a la botiga fa gairebé 30 anys.
Amb poca estona de conversa es

fa evident la seva entrega al negoci
i la seva professionalitat. Tot i que
la decoració i el mobiliari de la bo-
tiga, que és preciosa i al mateix
temps antiga, podria fer pensar
que és un negoci antiquat, res més
lluny de la realitat. La moderni-
tat i la professional són marca de

la casa. A banda del valor estètic,
la botiga es caracteritza per tenir
més de 7.000 articles –cuina,
perruqueria, afaitat i navalles i ga-
nivets– que destaquen per la
seva qualitat. “El nostre èxit es deu
a l’especialització. Anem a fires, te-
nim un bon producte, fem venda
electrònica, ho tenim tot infor-
matitzat...”, afegeix.
D’altra banda, Torrente rei-

vindica que els comerços com la
Ganiveteria Roca “donen una
imatge i un valor afegit a la ciutat”

i destaca que hi ha tres genera-
cions de barcelonins que els co-
neixen. “Ens fa molta il·lusió quan
venen a comprar l’àvia, la mare i
la filla juntes”, conclou orgullós. 

ARTICLES RELIGOSOS
La ruta acaba en un negoci que ce-
lebra el centenari enguany. Es
tracta de l’Estampería San José,
situada al barri Gòtic (carrer dels
Boters, 7). Actualment està espe-
cialitzada en la venda d’articles re-
ligiosos, tot i que no han deixat
l’estamperia. Els propietaris són
dos germans. Un d’ells, Antoni
Casals, que forma part de la ter-
cera generació, recorda que “fa 50
anys a Barcelona hi havia una
trentena d’estamperies i ara en
quedem dues”. 
Casals detalla que el negoci és

viable perquè en el seu cas és de
propietat i no de lloguer. Fa més de
20 anys que tenen web i la venda
digital els representa un 30% de la
facturació. Tot i això, admet que el
tipus de negoci “va a menys a nivell
mundial”. Sent de propietat, deu ser
temptador no vendre o llogar no?
“Sí, però no ho hem volgut fer”.

Albert Ribas
BARCELONA

Testimonis de la història
» Molts comerços emblemàtics han tancat els últims anys, però n’hi ha que resisteixen amb èxit
» La Cereria Subirà del barri Gòtic, fundada el 1761, és la botiga més antiga de Barcelona

Tot i la catalogació
municipal, el  lloguer 
és una amenaça per a
molts comerços antics

“Fa il·lusió quan venen a
comprar l’àvia, la mare i
la filla juntes”, diuen des
de la Ganiveteria Roca

A l’esquerra, l’interior de la Cereria Subirà. A la dreta, la Camiseria Xancó, situada al número 78 de la Rambla. Fotos: Línia
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La #Rosalía ja ens va
advertir de bon princi-
pi. Quan encara pensà-

vem que es dedicaria al “cante”, ja ens
avisava que era una artista molt am-
biciosa i que intentaria fer tot el que es
proposés. A Youtube hi ha l’enllaç al ví-
deo de l’entrevista que li vam fer en el
seu moment i que n’és testimoni.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Bastante a favor de la
dirección de la refor-
ma tarifaria del trans-

porte en BCN, con un pero: creo que
hay que dejar de penalizar el uso casual
pero muy sostenido. Eso quizás se sal-
varía con un billete que permita muc-
hos viajes (¿100?) a buen precio y que
no caduque.

@apuente

Ens hem posat a des-
brossar què va dir i què
no va dir el Síndic i, del

que va dir, què és cert. Conclusió: va uti-
litzar una dada certa per abonar un dis-
curs perillós. Els pacients que venen
d'altres CCAA generen un sobrecost,
però és insignificant respecte al cost to-
tal del sistema.

Senadors i la porta
oberta de l’ALE. No em
queda clar si ha estat un

‘suggeriment’ d’ERC a JxCat (si retires
la moció et donaré menjar) o de JxCat
a ERC (dona’m menjar si no vols que et
rebenti la negociació amb el PSOE). Si-
gui com sigui, les coses de menjar són
molt importants.

@eduardvoltas@carlosbaraibar@JofreFont

La lupa

per Jaume Martorell, politòleg

La Llei Aragonès 
Els últims mesos hi ha hagut un debat vi-
rulent a les xarxes socials sobre el contingut
i els efectes de la Llei de Contractes de Ser-
veis a les Persones, popularment conegu-
da com a “Llei Aragonès”. Lluny d’un debat
serè i constructiu sobre les potencialitats i
límits del projecte, el debat ha estat carac-
teritzat per les fal·làcies i les mentides sobre
el que fa o deixa de fer la llei de contractes. 
S’ha arribat a dir que aquest projec-

te de llei s’ha fet en secret i d’esquena a
la societat, quan el cert és que ha seguit
el procediment normal de qualsevol ini-
ciativa legislativa, no un, sinó dos cops.
El projecte de llei l’impulsa el conseller
Romeva i la seva tramitació és avortada
per l’aplicació del 155. En aquesta legis-
latura el Govern reprèn la tramitació i la
torna a presentar al Parla-
ment, on se sotmet a un de-
bat a la totalitat, la subsegü-
ent tramitació en ponència i
les esmenes. El mateix procés
que qualsevol altra llei, públic
i participatiu, on la major
part d’entitats afectades per
la llei hi han pogut dir la seva i una part
important d’aquestes crítiques ha estat re-
collida pels grups parlamentaris via es-
menes a l’articulat. 
L’única cosa excepcional d’aquest

tràmit ha estat l’absència de la CUP i l’ab-
dicació de les seves funcions. No van pre-
sentar cap esmena a la totalitat per evi-
denciar el seu rebuig al projecte, no van
presentar compareixences d’entitats que
compartissin aquestes inquietuds, no
han presentat esmenes a l’articulat per a
subsanar els errors que hi veuen... S’han
negat a fer política, han abandonat les se-
ves responsabilitats com a diputats i, per
acabar-ho d’adobar, han liderat una
campanya contra la llei basada en de-
sinformar sobre què fa i què no fa i atacs
“ad hominem”.  Fins i tot han arribat a dir
que Cs i PP donen suport a la llei, quan
aquests dos grups han estat crítics amb
el seu objectiu i articulat.

La pregunta important és: què fa la
Llei de Contractes? Lluny de privatitzar
el sector públic, suposa un pas important
per estendre la lògica d’una administra-
ció igualitària, feminista, sostenible i
transparent a les empreses amb les quals
col·labora. Lluny de permetre que la lò-
gica del mercat s’implementi a l’admi-
nistració, dona eines per enfortir el ter-
cer sector social i impulsar lògiques fe-
ministes, sostenibles i igualitàries dins de
l’àmbit de l’empresa. 
A diferència d’una privatització, en

l’externalització es manté la titularitat
pública del servei, encara que l’admi-
nistració no el presti directament. La
prestació es pot organitzar via conveni
o via contracte. La Llei de Contractes

dona més eines a l’administració pública
per assegurar-se que els serveis que es
presten via contracte mantenen els ni-
vells de qualitat i que l’abaratiment de
la prestació no es fa a costa dels treba-
lladors. Ni tan sols suposa un perill d’ex-
ternalització de nous sectors, perquè tots
els sectors als quals afecta la llei ja es po-
den externalitzar si es vol via la “Ley de
Contratos del Sector Público”. Cal re-
cordar també que, lluny d’externalitzar,
els Governs d’Esquerra i JxCat han
començat a revertir algunes de les ex-
ternalitzacions més importants dels
Governs d’Artur Mas. 
Si bé la gestió directa dels serveis ha

de tenir un rol prioritari, també cal tenir
en compte les possibilitats d’eficiències
presentades per economies d’escala
d’empreses especialitzades en un sector
o el valor social afegit que pot represen-
tar que entitats del tercer sector gestio-

nin determinats serveis. El problema és
que tot sovint l’únic guany de les exter-
nalitzacions es fa a costa dels treballadors
que presten el servei, no aprofitant eco-
nomies d’escala o coneixement espe-
cialitzat. O encara pitjor, que aquestes ex-
ternalitzacions serveixen directament
per a espoliar el sector públic i fomentar
l’enriquiment privat. 
La Llei de Contractes aprofita que la

legislació europea permet una regulació
específica per a l’àmbit dels serveis a les
persones per a dotar l’administració de
més eines per a fiscalitzar les entitats que
presten serveis via contractes. És una llei
que ha de servir per a expulsar l’adjudi-
cació de contractes basada en el preu més
baix en l’àmbit dels serveis a les perso-

nes. Per això la llei estableix
que el preu tindrà un pes mà-
xim en la contractació d’en-
tre un 30% i un 40% i pro-
hibeix l’adjudicació via sub-
hasta, és a dir a aquella ofer-
ta més baixa. 
En canvi, la llei reforça la

inclusió de clàusules feministes, am-
bientals i que garanteixin les condicions
laborals dels treballadors. Així doncs, su-
posa un impuls important a una econo-
mia més social, que forçarà empreses i en-
titats que actualment ja estan prestant ser-
veis a tenir en compte lògiques que van
més enllà del mer benefici econòmic. A
competir, no en base a l’oferta més barata,
sinó en base a la qualitat que poden ofe-
rir els usuaris, les seves polítiques d’igu-
altat de gènere, el seu compromís am-
biental, les condicions laborals o la pro-
ximitat. En resum, a impulsar una con-
cepció més republicana de l’economia,
més inclusiva, igualitària i social. On
l’espai de l’empresa privada sigui menys
jeràrquic i més democràtic. 
No deixem que el sectarisme de de-

terminats sectors de l’autodenominada
esquerra independentista ens faci perdre
aquesta oportunitat. 

No deixem que el sectarisme 
de determinats sectors ens faci 

perdre aquesta oportunitat

Els semàfors

AV Sagrada Família
L’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada
Família fa temps que s’oposa al projecte
d’ampliació del temple. L’entitat conside-
ra que el projecte per fer la nova escalina-
ta va en contra de l’interès general i rebut-
ja l’enderroc de pisos del carrer Mallorca. 

pàgina 8

Ajuntament
La superilla de Sant Antoni ja té acaba-
da la segona fase de les obres, cosa que
va fer que el dia 14 de desembre s’orga-
nitzés una festa per celebrar-ho. En el
seu primer any la superilla ha permès

reduir la contaminació a la zona. 
pàgina 10

CB Roser
Sis derrotes consecutives han provocat
que el conjunt del Fort Pienc caigui a la
darrera posició del seu grup de la lliga
EBA. Tot i això, els vermells tenen molt
marge per capgirar la situació, ja que
encara no som ni a la meitat del curs. 

pàgina 20
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En marxa les obres del 
nou carril bus del carrer Aragó1

2
La Sagrada Família compra 
un solar al costat de la basílica

Acaben les obres de l’AVE 
dels carrers Mallorca i Nàpols

Vicenç Gasca passa el testimoni 
a Sant Antoni Comerç

Mig miler de persones participen 
en el primer Congrés d’Habitatge

El + llegit líniaeixample.cat

3

4

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

Safata d’entrada

El president del Foment del Tre-
ball, Josep Sánchez Llibre, exigeix
al president Quim Torra que con-
demni i aturi la “barbàrie” pels fets
ocorreguts a carrers, autopistes i
altres llocs, perquè tals actuacions
perjudiquen els negocis i atemp-
ten contra la lliure circulació de
persones i vehicles de transport.
Bé... Se suposa que el president
del Foment està en l’obligació de
defensar els interessos dels em-
presaris de Catalunya sempre. Si
és així, com és que no exigeix res
als governants de l’Estat espanyol,
siguin del color que siguin, sobre el
drenatge de les balances fiscals?
De les míseres inversions en Ro-
dalies? De la finalització de les ob-
res del desdoblament de l’N-II?
Dels ports catalans on no arriben
les vies fèrries d’ample europeu?
De la necessitat que les gerències
dels ports i aeroports siguin com-
petència directa de Catalunya?
Quan estarà enllestit el Corredor
del Mediterrani? Quan s’elimina-
ran els peatges de les nostres au-
topistes? Per què no s’acomplei-
xen mai els minsos pressupostos
per a infraestructures i en canvi
els de Madrid sempre es tanquen
a l’alça? Quan s’acabarà l’estació
de la Sagrera?
Aquestes són algunes qües-

tions. Però senyor Sánchez, la sen-
tència del Tribunal Suprem, amb
l’empresonament de gent pacífica,
no li sembla una “barbàrie”? La re-
pressió de l’1-O tampoc ho va ser? 
Una de les condicions que

s’han d’exigir a una persona
que es cregui democràtica és la
de ser equànime, i s’han d’exigir
comptes a totes bandes i no no-
més a la més feble, que en
aquest cas és la catalana.

A Sánchez Llibre
per Jordi Lleal 

Flors i gavines
per Francesc Reina

Que hi hagi flors a totes les èpo-
ques de l'any pot resultar colpidor
i agradable, però també es trac-
ta d'un enorme perill donada la
complexitat del nostre temps. El
canvi de temperatura fa miracles,
com l'aparició de gavines a cen-
tenars de quilòmetres de la mar.
No tots els miracles són bons.

Una desmesurada nostàlgia pro-
vocà al gran Quixot la bogeria, per
voler encarnar en el seu temps
grans valors d'altres èpoques,
com el de la generositat. Dispo-
sat a alliberar oprimits i desgra-
ciats sense reclamar res a canvi,
es va llançar als camins per des-
cobrir, amb estranyesa, el des-
pertar d'un món diferent. Un re-
fredament de la mirada que hau-
ria esfondrat les idees antigues.
La ciutat ha estat una de les

més antigues invencions de l'és-
ser humà. La seva motivació va ser
causa d'una profunda necessitat
de relacions per compartir el
món. Ha estat la corona de la ci-
vilització; totes les cultures es van
emocionar d'aquest paisatge. Ha
estat, la ciutat, punt de partida i
d'arribada per a la imaginació.
Però la taca urbana va destruir

el somni i l'harmonia. El món es
va tornar foraster perdent la ca-
lidesa de l'afecte. Al costat de la
ciutat creix la desforestació, el mal-
baratament, les desigualtats, l'alt
cost de les vides. Si alguna cosa ca-
racteritza l'actualitat és que els in-
gressos de la indústria i la tecno-
logia no es tradueixen en benes-

tar comú sinó en riquesa addi-
cional per a elits gerencials, polí-
tiques i funcionarials. Perills en
l'alteració de l'entorn per l'espe-
rit de lucre que converteix en as-
salariat l'investigador, el sacerdot,
el metge... Fins i tot el poeta. Un
estat de l'ànima que els fa malvats.
Caldrà tenir ulls nous per veu-

re en el visible l'invisible... Es dis-
solen les cultures locals creant
urbs enormes, sotmetent les for-
ces naturals. Creixen les químiques
cancerígenes a les llars, olis de pe-
troli als carrers, mercuri entre els
peixos, plom al sabó... Collites de
cotó que assequen un llac sencer.
Moriràs per les teves virtuts,

diu la profecia tràgica.
La mercaderia hauria de ser

avui, de nou, l'hospitalitat, la ca-
ritat, la salut, l'art, l'esport, el pati
de l'esbarjo. Els regnes de l'afec-
te davant de la societat comercial.
Brecht ens va dir que allò més

simple és dur de fer. Sense me-
mòria del passat no es pot in-
ventar la utopia del futur. Per fer
la revolució caldrà portar algunes
coses velles i oblidades, perquè
parlar del passat ens pot ajudar a
comprendre millor el present.
Quan Déu va crear el temps

n’hi havia de sobres, diu un
proverbi irlandès. Potser aques-
ta sigui la tasca: treballar per re-
cuperar el gust, el plaer de l'aire,
de l'aigua, del vent, del sol, de la
llum i de la terra. El gust per de-
fensar tot això en contraposició
als que ho volen destruir.

Les millors
perles

La Generalitat ha obert un expedient d’ofici sobre el joc per a
adults Que no se te caiga el jabón i l’ha posat en coneixement
de la Fiscalia de delictes d’odi. El joc està ple de clixés homò-

fobs i el Govern català destaca que vol imposar la “tolerància zero
amb l’homofòbia”. 

Troben en el mateix museu el quadre de Gustav Klimt ro-
bat fa 22 anys. Durant unes obres de neteja, els treballa-
dors van trobar en la cavitat d’un mur exterior una bos-

sa negra d’escombraries amb l’obra ‘Retrat d’una dama’ a
dins. Ha passat a la Galeria Ricci Oddi, a Piacenza (Itàlia).

Groenlàndia es desglaça set vegades més ràpid que a la dè-
cada dels 90. El desgel causarà que uns 400 milions de per-
sones pateixin inundacions a causa de l’augment del nivell

del mar a tot el món. Són xifres d’un estudi que ha publicat la re-
vista Nature i que evidencia la gravetat de la crisi climàtica.

Un vol de Ryanair fa voltes els dilluns durant 20 minuts a
l’aire fins que obre l’aeroport de Santander i pot aterrar.
Ho ha donat a conèixer El Periódico, que detalla que l’a-

vió surt totes les setmanes de Barcelona a les 6:10h, arriba a
Santander a les 7:10h i ha de fer temps fins a les 7:30h.

Ibai, Rosalía i Jordi Évole. Aquest són els tres autors dels tuitsmés retuitejats a tota Espanya aquest 2019. Per altra banda, els
missatges que han rebut més ‘M’agrada’ han sigut el d’Iker Ca-

sillas anunciant que estava bé després de patir un infart i el co-
municat de Luis Enrique sobre la mort de la seva filla.

A les xarxes

@Carles_Domenech: Ansu Fati. Entra al
camp al minut 84:15. El joc es reprèn al minut
84:25. Marca al 85:54. En un 1 minut i 29 se-
gons de joc toca la pilota 5 vegades i fot un gol. 

@carlesral: L’únic grau que podem ac-
ceptar els catalans és l’Amnistia i la lliber-
tat per a totes les nostres persones repre-
saliades. 

#SegonGrau

@jordimunozm: L’autodeterminació es ne-
gocia. Es pot discutir quan, com, amb qui, en
quins termes, etc. Però l’argument “no es ne-
gocia” em sembla excessivament primari.

#Diàleg #AnsuFati
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URBANISME4El Consell de Ba-
rri de finals de novembre va ser-
vir per comprovar que els veïns
afectats pel projecte d’expansió de
la Sagrada Família no estan dis-
posats a rendir-se. Durant la prè-
via de la sessió, que es va dedicar
exclusivament a aquesta qüestió,
gairebé 200 veïns van omplir a
vessar la sala principal del Centre
Cívic Sagrada Família. 
El tret de sortida el va fer el re-

gidor Jordi Martí, que va parlar
sobre l’estat actual de les obres i
com aniran avançant. Quan Mar-
tí va acabar van començar les in-
tervencions i el malestar de la gent
es va fer molt evident, especial-
ment després que pocs dies abans
s’havia conegut que la Junta
Constructora havia comprat un
solar a Aigües de Barcelona de
més de 5.000 metres quadrats al
carrer Mallorca. Es tracta d’un es-
pai que s’havia contemplat per re-
allotjar els veïns afectats per l’en-
derrocament previst de pisos del

mateix carrer per construir la
gran escalinata.

“D’ESQUENES ALS AFECTATS?”
Un dels representants dels veïns
afectats, Salvador Barroso, es va di-
rigir al regidor Martí per pregun-
tar-li si la intenció del consistori era
“tornar a donar l’esquena” als
afectats, tal com va denunciar que
es va fer amb la llicència de les
obres. Altres veïns, entre els quals
hi havia representants de l’Asso-
ciació de Veïns de la Sagrada Fa-

mília, també van assegurar que el
patronat fa i desfà a la seva manera
i van acusar el consistori de falta de
transparència. El regidor, d’altra
banda, va dir que entenia l’enuig
dels veïns i es va comprometre a
impulsar una taula de debat, al ma-
teix temps que va deixar clar que
rebutja la construcció de l’escali-
nata perquè “és posterior a Gaudí”.
Martí sí que va defensar el conve-
ni signat amb el patronat perquè
implica que l’Ajuntament recapti
36 milions d’euros en 10 anys.

El Consell de Barri es va omplir de veïns. Foto: Twitter (_marc_martinez)

Més crítiques veïnals per
l’expansió de la Sagrada Família
» Els veïns afectats acusen l’Ajuntament de falta de transparència
» El regidor Martí defensa el conveni firmat amb el patronat

Tensió al Fort Pienc pel
desallotjament d’un local 

HABITATGE4L’ocupació que el
Sindicat d’Habitatge Eixample
Dret va fer del local situat al nú-
mero 72 del carrer d’Ausiàs Marc
a mitjans de desembre va acabar
el dia 16 amb incidents i tensió.
El Sindicat d’Habitatge Ei-

xample Dret havia ocupat dies
abans el local que antigament
havia estat la seu de l’Ateneu Po-
pular Fort Pienc. Des de l’entitat
van denunciar que el propietari
del local els va intentar fer fora
amenaçant-los i ruixant-los amb
un extintor. De seguida van arri-
bar els Mossos d’Esquadra, que

van expulsar els joves que es re-
sistien a marxar. Els ocupants van
assegurar que el desallotjament
era il·legal perquè ja feia uns dies
que una persona hi estava vivint,
mentre que els Mossos van dir
que van actuar perquè el propie-
tari ho va requerir. Després el pro-
pietari va tapar l’entrada amb
planxes metàl·liques.
Des del Sindicat d’Habitatge

Eixample Dret també van denun-
ciar la detenció d’un membre del
seu col·lectiu. Posteriorment es va
organitzar una concentració a da-
vant de la comissaria de les Corts.

La subhasta dels antics jutjats
socials torna a quedar deserta
EQUIPAMENTS4La subhasta
de l’edifici dels antics jutjats
socials, situat al número 41
de la ronda de Sant Pere, que
es va fer el passat 11 de des-
embre va quedar deserta una
altra vegada.
L’edifici és propietat del Mi-

nisteri d’Hisenda i des del 2015,
quan es va fer el trasllat a la
Ciutat de la Justícia, està en
desús. La subhasta era la ter-
cera que es feia, després de
dos intents fets els anys 2017 i
el 2018 amb un preu de sorti-
da de 16,75 milions d’euros.

Aquesta vegada el preu era el
mateix.

HABITATGE I EQUIPAMENTS
Les entitats del districte (l’AV
Dreta de l’Eixample, Per un Ei-
xample Sostenible, l’Associació
de Veïns i Amics del Passeig de
Sant Joan, l’AV Esquerra de
l’Eixample, l’AV Sagrada Famí-
lia, l’AV Sant Antoni, Barcelona
No Està en Venda) i la FAVB fa
anys que reclamen que l’edifici
hauria de servir per “reduir els
dèficits d’equipaments i d’habi-
tatge públic de lloguer”.

Miguel Poveda posa la cirereta
als 40 anys del Taller de Músics
CONCERT4La celebració dels 40
anys del Taller de Músics va tenir
el passat 10 de desembre a la nit
un final de festa a L’Auditori amb
un recital de flamenc de Miguel
Poveda. 
El cantaor va fer un recorre-

gut per les diferents geografies fla-
menques i creacions de genera-
cions anteriors, amb alguns dels
‘palos’ més representatius del fla-
menc, des dels més festius fins als
més profunds. Així doncs, Pove-

da va oferir un repertori del ‘can-
te’ més tradicional però passat pel
seu filtre personal. A l'escenari el
van acompanyar el percussio-
nista flamenc Pepe Motos i la ‘bai-
laora’ La Fabi, juntament amb in-
tèrprets com Jesús Guerrero,
José Quevedo, Paquito González,
Miguel Ángel Solto 'Londro', Car-
los Grilo i el director artístic del
Taller de Músics, Joan Albert
Amargós. Poveda va estudiar pre-
cisament al Taller de Músics.

Transport públic | Mor una dona de 81 anys en un bus
Una dona de 81 anys va morir el 12 de desembre en un autobús de TMB, al carrer Mari-
na, després de patir una caiguda quan el conductor va frenar de cop per evitar un atro-
pellament. La dona va morir a l’hospital i vuit passatgers més van quedar ferits lleus.

Foto: Taller de Músics
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La superilla de Sant Antoni 
expulsa 6.000 cotxes diaris

MOBILITAT4La superilla de
Sant Antoni va acollir el passat
dissabte 14 de desembre una
festa per celebrar l’acabament de
la segona fase de les obres, que
ha inclòs les remodelacions dels
carrers de Comte Borrell, Ta-
marit i Parlament. La reforma ha
acabat amb sis mesos de retard.
Aprofitant aquesta celebra-

ció, el consistori va fer públic el
primer balanç del funciona-
ment de la superilla. Segons les
xifres del govern municipal, la
superilla ha aconseguit reduir
més d’un 80% la xifra de vehi-
cles que passen per la zona, el
que equival a uns 6.000 cotxes
diaris menys respecte del 2017.
De fet, a la cruïlla dels carrers

Borrell i Tamarit, on s’han pres
les dades, la quantitat de diòxid
de nitrogen a l’aire va baixar un
33% i les partícules en suspen-
sió un 4%. 
Durant l’acte de celebració,

la tinent d’alcaldia d’Ecologia i
Urbanisme, Janet Sanz, va afir-
mar que “la reducció és tan
gran a la superilla que implica
una reducció global importan-
tíssima al barri”. Sanz també va
voler destacar que a la ciutat les
superilles “han vingut per que-
dar-se” i va afegir que “el que
volem és que Barcelona sence-
ra tingui una superilla que mi-
llori la contaminació, el comerç
de proximitat i que aposti per-
què els veïns visquin millor”. 

SOCIETAT4El conegut com a
‘mercat de la misèria’ ofereix
des de fa temps una de les cares
més  crues de la pobresa que pa-
teix un sector de la població. Des-
prés que totes les persones que
l’integren fossin expulsades de
Glòries, i posteriorment de la
plaça Reial, ara és la ronda de
Sant Antoni la zona que des de
fa algunes setmanes acull aquest
mercat de venda ambulant de
tota mena de productes, nor-
malment de molt poc valor.
A la ronda de Sant Antoni la

quantitat de venedors no arriba
a la que en el seu moment hi ha-
via a les Glòries, on els dies de
més afluència es podien comptar
gairebé mig miler de persones.
Tot i això, el gran espai buit que
ha deixat l’antiga carpa del mer-
cat, a l’espera de la reforma de la
ronda, ha provocat que aquests
venedors ambulants hi hagi tro-
bat un espai ideal. Hi ha molts
dies que la quantitat de venedors
és molt gran.

PRESSIÓ POLICIAL
Tot plegat ha provocat que
agents de la Guàrdia Urbana ja
hagin intentat dissuadir els ve-
nedors en més d’una ocasió.
Agents de paisà han requisat
material, al mateix temps que

també s’han posat algunes mul-
tes després que la policia primer
advertís els venedors.

“MÉS CONTUNDÈNCIA”
Els comerciants, per la seva ban-
da, creuen que la situació és
producte de l’estat en el qual s’ha
deixat la ronda de Sant Antoni
després de la retirada de la car-
pa del mercat. El nou president
de Sant Antoni Comerç, Enric
Bernaus, afirma en declaracions
a Línia Eixample que “fa dues
setmanes que soc president i
totes les trucades que rebo dels

comerciants són per aquest
tema”. Bernaus lamenta que el
mercat ofereix una imatge de
“degradació” que fa que comer-
ciants i veïns “estiguin molestos”.
El president dels comerciants, tot
i que destaca que la Guàrdia
Urbana actua per perseguir la
venda ambulant, demana “més
contundència” per mirar d’aca-
bar amb el mercat. Per últim, re-
clama que s’acceleri el projecte
de reforma de la ronda de Sant
Antoni, que a finals del passat
mandat va quedar suspès des-
prés que ja s’hagués presentat.

El mercat de la misèria, un diumenge al matí. Foto: Línia Eixample

El ‘mercat de la misèria’ 
troba un espai a Sant Antoni
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A Catalunya hi ha més de
175.000 persones grans que
viuen soles. És una situació que
cada dia afecta més gent i que,
segons les previsions de l’Or-
ganització Mundial de la Salut
(OMS), el 2050 serà un feno-
men que afectarà més de 2.000
milions de persones més grans
de 65 anys a tot el món.
Aquesta situació la provo-

quen diferents motius, com per
exemple l’augment de l’esperan-
ça de vida, sobretot entre els ho-
mes, les ruptures de parella que
es produeixen just abans de la ju-
bilació i el fet que cada vegada
més persones arriben a la velle-
sa sense parella. Això acaba pro-

vocant que augmenti el risc d’a-
parició de la soledat no desitjada.
El problema és que aquest fe-

nomen que cada vegada va a
més té un impacte molt impor-
tant sobre la salut física, mental
i emocional de les persones que
ho pateixen.

COMPANYIA PER NADAL
Un dels moments en què la crue-
sa de la soledat es fa més evident
és durant el Nadal, unes festes
que gairebé tothom relaciona
amb estar en família. És per això
que des d’Amics de la Gent Gran,
una entitat que lluita per com-
batre la solitud que pateixen les
persones grans, organitza una
vintena de dinars de Nadal per a
unes 1.500 persones.
Una de les beneficiàries d’a-

quests dinars és Lara Millán, que
té 87 anys i que en fa vuit que rep

les visites dels voluntaris de l’en-
titat. En declaracions a aquesta
publicació, Millán explica que, per
a ella, el més important no és el
menjar, sinó el fet de tenir com-
panyia durant una estona, amb
altres persones grans, i compar-
tir aquests moments en unes da-
tes assenyalades.
Aquesta activitat és puntual i

es fa per Nadal, però Amics de la
Gent Gran té gairebé 2.000 vo-
luntaris que, cada setmana, pas-
sen dues hores amb la gent gran.
Com explica la mateixa Lara Mi-
llán, durant aquesta estona surten
al carrer per anar al teatre o a be-
renar, entre altres activitats, però
el més important és que li fan
companyia. Per això, afirma que
està “molt contenta” de poder
tenir un voluntari d’Amics de la
Gent Gran, perquè és una estona
que assegura que gaudeix molt.

Lluitant contra la solitud
» Més de 175.000 catalans i catalanes majors de 65 anys passaran sols les festes de Nadal  

» Amics de la Gent Gran treballa per reduir la soledat no desitjada, que cada dia afecta més gent

Pau Massip / Anna Utiel
BARCELONA

Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran passen cada setmana dues hores amb persones grans que viuen soles. Fotos: Amics de la Gent Gran

INTERCANVI4L’Àngels Ruiz
té 55 anys i en fa 3 que és vo-
luntària d’Amics de la Gent
Gran. Va decidir sumar-se a
aquest projecte quan va pren-
dre consciència que “tothom
es fa gran i cada cop més gent
ho fa sola”. Des d’aleshores,
acompanya una senyora de 91
anys: “Ella m’està molt agraï-
da, però soc jo qui ha de do-
nar-li les gràcies”, afirma. I és
que, en les estones que passen
juntes, es produeix un inter-
canvi que acaba sent “una
mena de teràpia personal”
per a totes dues. En el cas de
Ruiz, a més de la satisfacció

que li genera poder ajudar
algú, el voluntariat li ofereix
“un descans mental” que l’ex-
treu de la seva rutina.
Pel que fa a la situació de les

persones grans, Ruiz afirma
que el més habitual és que, tot
i tenir família, passin moltes
hores en soledat. “Si no et tro-
bes bé, no pots sortir i, a més,
estàs sol, la ment et porta a llocs
no desitjables”, lamenta. En
aquest sentit, les trobades amb
els voluntaris fan que tinguin el
cap ocupat en coses positives
durant la setmana i que, quan
reben visites de familiars, tin-
guin coses noves a explicar. 

“El voluntariat és una teràpia
personal per a les dues parts”
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La FAVB i Ecologistes en Acció alerten sobre els riscos del desplegament de la xarxa 5G

La cara fosca de la tecnologia
SALUT/ La tecnologia avança a un ritme fre-
nètic, però molts cops els usuaris no són
conscients del tot dels riscos i els inconve-
nients que aquesta pot tenir. En aquest sen-
tit, una de les darreres novetats és la
implementació de la tecnologia 5G, que se-
gons la FAVB i Ecologistes en Acció s’ha
plantejat a la ciutat “de forma totalment acrí-
tica i sense tenir en compte els possibles im-
pactes negatius per a la salut derivats de la
contaminació electromagnètica”.
En un comunicat publicat el mes pas-

sat, les entitats expliquen que la Unió Eu-
ropea ha fet recomanacions per evitar
aquesta pol·lució i apunten que la Gene-
ralitat, contràriament al que pretén fer l’A-

juntament, les va considerar l’any passat,
quan va crear  la Comissió per a l’estudi
dels efectes de la qualitat de l’aire i les im-
missions acústiques i electromagnètiques
sobre la salut i el medi ambient.
La FAVB i l’associació ecologista, de fet,

lamenten que no existeixin prou estudis
que analitzin l’impacte que tenen aquestes
tecnologies i els riscos que pot comportar
per a la salut i no entenen que s’apliqui “el
principi de precaució abans de llançar-se a

promoure una tecnologia que pot tenir
efectes nocius”.
Aquesta queixa de les entitats, però, no

és la primera. Durant el passat estiu (quan
Vodafone va començar a implementar la
xarxa per als seus usuaris en 15 ciutats d’a-
rreu de l’estat), el Defensor del Pueblo (l’e-
quivalent espanyol al Síndic de Greuges) va
respondre a una queixa d’una associació
d’afectats per antenes de comunicacions de
Valladolid dient que el Govern espanyol
hauria de “sotmetre els plans i projectes en
matèria de telecomunicacions a avaluació
ambiental estratègica i avaluació d’impacte
ambiental”. Aquesta indicació, però, no ha
estat escoltada per part de les administra-
cions. En la mateixa línia, Ecologistes en
Acció ha presentat un recurs extraordinari
de revisió contra el Pla Nacional 5G a la Se-
cretaria d’Estat per a l’Avançament Digital i
una petició a la ministra Nadia Calviño per-
què en faci una revisió d’ofici.

SET PETICIONS A COLAU I TORRA
El text conclou amb set peticions a l’Ajunta-
ment i la Generalitat. Les entitats volen que
s’obri “un debat ciutadà ben informat, tèc-
nic i amb base científica”, tenir accés a les
dades d’emissions de les antenes de telefo-
nia que hi ha al territori, que es creï un mapa
d’emissions a la ciutat, que s’aprovi una nor-
mativa que obligui les companyies a donar
routerson el funcionament del WiFi no vagi
lligat al de la línia telefònica, augmentar el
nombre d’estacions de mesura d’emissions,
habilitar ‘zones blanques’ (sense emissions)
i que s’informi els veïns sempre que hi hagi
previst un augment de les emissions.

SALUT/ Antics treballadors de l’empresa Macosa-Alstom
afectats per l’amiant van entregar a finals de novembre
10.000 signatures al president de la Generalitat, Quim To-
rra, i van demanar que el Govern posi en marxa la retirada
de tots els elements fabricats amb aquest material que hi
ha en molts edificis de Catalunya, començant pels públics.
Durant la trobada, els extreballadors també van re-

clamar que es faci un cens de la situació i que passin re-
visions mèdiques totes les persones que durant la seva
vida han estat exposades a l'amiant. De la mateixa ma-
nera, van reclamar que es donin subvencions que ajudin
en la investigació dels mètodes de curació per a les ma-
lalties relacionades amb aquest material.

S’INTEGREN A LA COMISSIÓ
Durant la reunió també es va acordar que alguns dels ju-
bilats entrin a formar part de la comissió interdeparta-
mental creada el passat octubre i que ha de servir per dis-
senyar un pla nacional per erradicar l’amiant.
Els jubilats participaran en un acte conjunt amb To-

rra i l’alcaldessa Ada Colau que se celebrarà aquest mes
a la torre de les Aigües del Poblenou i en la primera reu-
nió de la comissió, que segons van explicar també s’ha de
celebrar abans que s’acabi l’any.

10.000 firmes per demanar la retirada
de l’amiant que encara hi ha en edificis TROBADA/Una vintena d'associacions veïnals van par-

ticipar dissabte 14 de desembre en el Fòrum Veïnal Con-
vivència i Seguretat organitzat per la FAVB al Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona. 
Després de tants mesos amb el focus mediàtic posat

en els problemes relacionats amb la seguretat de Barce-
lona, la trobada tenia com a objectiu trobar un espai de
reflexió col·lectiva perquè les AV poguessin expressar les
seves preocupacions, valoracions i lliçons apreses.
Una de les conclusions més destacades va ser la reflexió

comuna del reconeixement dels barris com a espais de
cohesió social davant les conseqüències d'una societat
cada vegada més desestructurada.

Els barris com a espais
de cohesió social

Les entitats creuen 
que el desplegament 
del 5G s’està fent

“sense cap precaució”
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SERVEIS/ La seu de la FAVB va ser
l’escenari, el passat 3 de desembre,
d’una sessió de debat i cinefòrum
organitzada al voltant de la pro-
jecció del documental Trileros del
agua?, que és el primer treball d’in-
vestigació periodística sobre la
privatització de l’aigua a Espanya.
La FAVB i Aigua és Vida van im-
pulsar la jornada.
Aquesta qüestió està més

d’actualitat que mai després de la
decisió del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de tombar el
Reglament de Participació Ciuta-
dana que hauria permès tirar en-
davant la consulta que l’Ajunta-
ment volia fer per remunicipalit-
zar el servei de l’aigua a la ciutat.

Un cinefòrum
sobre el negoci de
l’aigua a la ciutat

FEMINISME/Dones de les entitats Col·lec-
tiu Punt 6, Entrepobles i la FAVB van partici-
par, el passat dimarts 19 de novembre al
Casal de Barri de La Pau, en una xerrada-
col·loqui organitzada després de la projec-
ció del documental Ciutats Vivibles des de la
diversitat que les habita.
Aquest documental, realitzat pel

col·lectiu de periodistes Contrast i Entre-
pobles, s'ha nodrit i enriquit de manera
col·lectiva i es va concebre com una eina
per reflexionar sobre les ciutats en les
quals vivim i de quina manera les dones
poden viure des d’una perspectiva femi-
nista i de sostenibilitat. Ciutats vivibles bar-
reja diferents mirades, algunes de les quals
es complementen, però que també pre-
senten contradiccions entre diferents ma-

neres de fer (hi ha testimonis de veïnes de
la ciutat, però també d’altres indrets de Ca-
talunya i de dones de l’Amèrica Llatina),
cosa que l’enriqueix encara més.

UN PROJECTE NASCUT EL 2012
Ciutats Vivibles va néixer el 2012, sent una
iniciativa de l’ONG Entrepobles. L’entitat va
impulsar jornades i activitats de tota
mena, com Per una vida vivible en un món
limitato Els nostres cossos, les nostres vides.
Aportacions feministes a la salut.
Aquestes propostes van despertar,

ben aviat, la complicitat d’entitats com els
Ajuntaments de Barcelona o Vilafranca,
l’AMB o la Generalitat, i van cristal·litzar en
el treball fet per Contrast. El documental
es pot veure a YouTube. 

Una xerrada parla sobre la vida 
feminista i sostenible a les ciutats

HABITATGE/ La FAVB, en col·la-
boració amb la Universitat de
Barcelona, ha posat en marxa un
servei d’assessorament en temes
d’habitatge obert als veïns de la
ciutat que tinguin qualsevol mena
de dubtes sobre aquest tema.
El conveni signat amb la UB

permetrà que, a partir d’ara, la fe-
deració pugui fer servir ClinHab
(Clínica Jurídica en Dret Immobi-
liari i Mediació Residencial), un ser-
vei gratuït de consultes sobre
dret immobiliari.
Tothom que vulgui accedir-hi

ha de posar-se en contacte amb
la FAVB a través del correu elec-
trònic habitatge@favb.cato del te-
lèfon 93 412 76 00.

La FAVB ofereix
assessorament
sobre habitatge

SOCIETAT/ L'Observatori DESC i
Ecologistes sense Fronteres van or-
ganitzar, els dies 28 i 29 del passat
mes de novembre, les jornades
anomenades Com garantim el
dret a l'habitatge i l'energia des
dels municipis a l’Auditori Calà-
bria, al districte de l’Eixample.
Durant aquells dos dies, res-

ponsables d’aquestes i altres en-
titats (com el Consorci de Serveis
Socials de Barcelona, l’Aliança
contra la Pobresa Energètica o l’À-
rea Metropolitana de Barcelona)
van parlar sobre les eines i les pos-
sibilitats que tenen per aturar els
desnonaments i els talls de sub-
ministraments que pateixen les fa-
mílies més vulnerables.

El dret a l’energia i 
a l’habitatge centra
dues conferències

En defensa del Reglament de
Participació Ciutadana de Barcelona

SOCIETAT/ Unes setmanes des-
prés que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) de-
clarés nul el Reglament de Parti-
cipació Ciutadana de Barcelona, a
mitjans del passat mes de no-
vembre, la FAVB, el Consell d’As-
sociacions de Barcelona i la
plataforma Aigua és Vida van
voler mostrar públicament el seu
rebuig a aquesta sentència judi-
cial. Les associacions també van
instar l’Ajuntament que recorri la
decisió del TSJC, cosa que el go-
vern d’Ada Colau ja ha fet, tal com
va explicar Marc Serra, el regidor
de Drets de Ciutadania i Partici-
pació. Serra, a través d’un fil de
tuits, va afirmar que “les consultes
ciutadanes són una conquesta
democràtica irrenunciable” i va dir
que el consistori “no es quedarà
de braços plegats davant d’a-
quells que volen impedir que la
ciutadania que mai havia tingut
veu pugui decidir sobre allò que
l'afecta”.
Els veïns i les entitats conside-

ren que aquest reglament és el re-
sultat “d’un procés desenvolupat
al llarg dels tres darrers governs
municipals gràcies al treball con-
junt” i que va ser possible gràcies
a “un amplíssim consens dels
grups municipals”. Aquest regla-
ment, segons FAVB, Aigua és Vida
i el Consell d’Associacions és “una
eina necessària de la ciutadania
organitzada i no organitzada per
poder incidir i participar de forma
més àmplia i democràtica de les
polítiques públiques”.
Aquestes entitats lamenten

que, tot i que el reglament defen-

sava de forma clara els interessos
dels veïns, diversos grups en de-
fensa d’interessos privats, com
Abogados Catalanes por la Cons-
titución o la Delegació del Govern
espanyol a Catalunya, presentes-
sin recursos que el TSJC ha consi-
derat per tal de declarar-lo nul.
Per això, les entitats van re-

dactar un manifest de tres punts,
en els quals rebutgen i mostren el
seu desacord per “aquest atac
frontal al dret a la participació,
eina fonamental de la nostra de-
mocràcia”. Asseguren que segui-
ran el procés judicial per defensar
els seus drets i demanen al go-

vern d’Ada Colau i a la resta de for-
ces polítiques representades al
ple, formin o no part de l’actual
govern municipal, “que s’empo-
derin i defensin la validesa del Re-
glament de Participació”.
A la pràctica, l’aprovació del

Reglament hauria servit perquè el
govern municipal de Colau im-
pulsés multiconsultes, com la de
la remunicipalització del servei de
l’aigua a la ciutat, actualment pri-
vatitzada i en mans d’Agbar, i que,
de moment, queda paralitzada.
Les entitats, però, esperen que
això pugui tirar endavant.

L’Ajuntament 
ja ha presentat 
un recurs a la 
decisió del TSJC
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El comerç de Cor Eixample
gaudirà de la millor òpera

MÚSICA4El cicle Òpera al Co-
merç que organitza la Fundació
Barcelona Comerç farà la seva
aturada al Cor Eixample el prò-
xim 19 de desembre.
Un total de 10 botigues de

l’eix comercial acolliran dife-
rents actuacions de cantants d’ò-
pera que interpretaran àries i
cançons napolitanes. Tal com
s’ha anat fent en totes les actua-
cions en diferents punts de la ciu-
tat, es crearà una ruta lírica que
el públic podrà anar seguint pels
10 negocis. Totes les actuacions

començaran a dos quarts de sis
de la tarda i s’aniran repeteint
cada 15 minuts fins a dos quarts
de nou del vespre.
Enguany, després de la

bona acollida de la primera
edició, Barcelona Comerç ha
tornat a comptar amb la col·la-
boració d’Òpera Jove de Cata-
lunya que, nascuda el 2012
amb la vocació de compartir la
passió per la lírica a Catalunya,
fomenta el coneixement de l’ò-
pera i impulsa els nous talents
de la lírica catalana.

RESTAURACIÓ4Una de les po-
lèmiques que van i venen a Bar-
celona sempre és la de les te-
rrasses del bars i restaurant.
Ara es viu un nou episodi des-
prés de la decisió de l’Ajunta-
ment d’augmentar l’impost que
el sector de la restauració ha de
pagar.
Per mostrar el seu rebuig a la

decisió del consistori el sector va
celebrar un gran acte el passat 3
de desembre al Club Capitol, on
més de 300 restauradors van re-
butjar l’augment de la taxa. El
president del Gremi de Restau-
ració de Barcelona, Roger Pa-
llarols, va denunciar que no es
tracta d'una “actualització” de la
taxa sinó d'una multiplicació
d’aquesta. Pallarols va advertir
que en molts casos suposa un in-
crement del 400 o el 500% - i en
algun cas fins al 900%- i ho va
qualificar “d'absolutament des-
proporcionat”, especialment en
els casos de l’Eixample, Gràcia
i Ciutat Vella. El president del
Gremi també va demanar a l’o-
posició que liderin la “protecció”

del sector i posin fi a “l'assetja-
ment” que diuen que pateixen
per part del govern municipal
des de fa quatre anys.

ERC VOL UNA REBAIXA
Després d’això ERC va propo-
sar al govern municipal una re-
baixa del 40% de l’augment
previst. El regidor republicà

Jordi Castellana, en declara-
cions als mitjans, va afirmar
que encara no tenen res “tan-
cat” amb BComú i el PSC ni
tampoc saben si finalment pac-
taran aquest percentatge o un
d’inferior. “Estem ajustant els
detalls”, va dir Castellana. ERC
confia a arribar a algun acord
en els pròxims dies o setmanes.

El sector de la restauració està molest amb l’Ajuntament. Foto: Blanca Blay/ACN

Nova polèmica per les terrasses,
ara per l’augment de l’impost

Black Friday | Creix l’afluència als carrers comercials
El ‘Black Friday va provocar que divendres 29 de novembre hi hagués un augment del 7% del
nombre de vianants que passejaven pels carrers comercials de la ciutat en comparació amb

el mateix dia de l’any passat, segons les dades d'un estudi de TC Group Solutions. 
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CELEBRACIÓ4La Fundació
Barcelona Comerç va celebrar el
passat 26 de novembre la gala
del seu 15è aniversari a l’Hotel
Sofia amb la presència de 280
persones del món del comerç,
l’empresa, la política i la cultu-
ra. La jornada va estar presidi-
da per l’alcaldessa Ada Colau,  la
consellera d’Empresa i Conei-
xement, Àngels Chacón i el pre-
sident de Barcelona Comerç,
Salva Vendrell.
L’acte va servir per fer un ho-

menatge a totes les persones
que fa 15 anys van tirar enda-
vant la creació de la Fundació
Barcelona Comerç, que repre-
senta 23 eixos comercials, per
reforçar el comerç de proximi-
tat de la ciutat. 
També es va voler destacar

el paper de les dones que durant
aquests anys s’han posat al cap-
davant d’algunes entitats de co-
merciants trencant una ten-
dència històrica. Durant el seu
discurs, el president de l’entitat,
Salva Vendrell, va destacar “l’a-
posta per la innovació, la rein-
venció del nostre model de ne-
goci o de la recerca de noves ma-
neres de gestió que han fet, dia

a dia, més fort el nostre co-
merç de proximitat i amb ell la
mateixa Barcelona Comerç”.

PREMI A VICENÇ GASCA
Un dels moments més emotius
de la nit es va viure quan es va
fer entrega de la primera edició
del premi Joan Mateu, en re-
cord a qui va ser fundador de
l’Eix Comercial Sant Andreu i de
Barcelona Comerç. El guardó,
que té com a objectiu reconèixer
les persones o entitats que han
impulsat i promocionat el co-

merç, va ser per a l’històric co-
merciant Vicenç Gasca, que re-
centment ha anunciat que dei-
xa la presidència de Sant Anto-
ni Comerç després de 24 anys.
Gasca, que també havia es-

tat president de Barcelona Co-
merç en dues ocasions, va ser
molt aplaudit pel públic. En el

seu discurs va recordar la figu-
ra de Mateu i la resta de co-
merciants de la seva generació
i es va disculpar amb els com-
panys de l’eix comercial i la fa-
mília per haver dedicat gran
part del seu temps a “treballar
pel bé comú”.

MÉS RECONEIXEMENTS
La gala també va servir per fer
entrega dels Premis Barcelona

Comerç, que distingeixen ini-
ciatives comercials que es ca-
racteritzen pel talent la soste-
nibilitat, la innovació i la res-
ponsabilitat social i també pre-
mien  el compromís de les em-
preses, persones o institucions
cap al comerç.
Els guanyadors van ser per

a Fira de Barcelona, que va re-
bre el Premi al Compromís amb
el Comerç; la botiga Abans mor-

ta que senzilla de l’eix comercial
Sant Andreu es va endur el Pre-
mi al Talent Jove i Panes Crea-
tivos, una fleca de Nou Barris, va
ser guardonada amb el Premi al
Comerç més Innovador. Per úl-
tim, la categoria internacional
del guardó, el Premi Compro-
mís amb el Comerç, va ser per
a la Confesercenti Regionales
Emilia Romagna d’Itàlia, una
entitat referent d’aquest país.

Quinze anys lluitant pel comerç
» Barcelona Comerç celebra el seu 15è aniversari amb una gala que reuneix gairebé 300 persones
» Vicenç Gasca, fins ara president de Sant Antoni Comerç, rep un premi per la seva trajectòria

Foto familiar de tots els premiats amb els comerciants, l’alcaldessa Colau i la consellera Chacón. Foto: B.Comerç

Durant la gala també
es van entregar els 4
guardons dels Premis
Barcelona Comerç
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Esports

Si la situació no canvia en la dar-
rera jornada, el CB Roser tanca-
rà l’any en la darrera posició del
grup C-B de la lliga EBA. El con-
junt de Juan Hereza no havia pro-
tagonitzat un mal inici de curs,
però sis derrotes consecutives
(els del Fort Pienc han perdut tots
els partits jugats entre novembre
i aquest mes) els han portat a cau-
re fins al pou de la classificació.
L’equip vermell acabarà el

2019 a casa contra el CB Valls (el
partit es jugarà a casa el pròxim
diumenge 22 a dos quarts d’una
del migdia), en un enfrontament
que també significarà el final de
la primera volta del campionat.
Després del partit contra els de
l’Alt Camp, el conjunt del Fort
Pienc (i la resta dels equips de la
categoria) gaudiran d’unes me-

rescudes vacances fins al segon
cap de setmana de gener. Ales-
hores, el dissabte 11, els d’Here-
za rebran la visita d’un rival di-
recte, el Olivar de Saragossa.

ÚLTIM EXAMEN PER AL FEMENÍ
Un dia abans del darrer partit dels
nois, el dissabte 21, el sènior fe-
mení posarà el punt final a l’any

amb un dels partits més durs del
calendari, la visita del Basket Al-
meda (un dels grans de Copa
Catalunya) a l’Estació del Nord.
Les del Fort Pienc són setenes

amb cinc victòries i sis derrotes i
després del partit descansaran
fins al primer cap de setmana de
gener, quan visitaran la pista de
l’AB Premià de Mar.

Els del Fort Pienc han de millorar els seus resultats. Foto: UE Mataró

Sis derrotes seguides fan que 
el CB Roser sigui el cuer d’EBA
» Els de Juan Hereza tancaran el 2019 a casa contra el CB Valls i 
tindran vacances fins al segon cap de setmana del mes de gener

El CFS Eixample segueix
perdent i s’acosta al descens

Quatre derrotes con-
secutives des de mit-
jans del mes passat
(una mala ratxa que

s’amplia a sis partits perduts dels
últims set) provoquen que el CFS
Eixample perdi posicions gairebé
després de cada jornada. Acos-
tumades a lluitar per objectius
més ambiciosos, es fa estrany
veure l’equip en la tretzena posi-
ció de la classificació, amb pocs
punts de marge sobre les posi-
cions de descens.
El CFSE acabarà un 2019 de-

sigual rebent el Futsal Aliança

Mataró (el pròxim dissabte 21) i
descansarà fins al segon cap de
setmana de gener, quan es re-
prendrà la competició amb una
complicada visita a la pista de l’FS
Castelldefels.

FORA DE LA COPA
A banda de la lliga, l’equip va
quedar eliminat de la Copa de la
Reina (en una històrica primera
participació, el passat divendres
6) en la ronda de setzens de final
contra la Penya Esplugues (1-6).
Els millors moments del CFSE
van ser durant el primer temps.

L’FC l’Esquerra tancarà l’any
visitant el filial del Martinenc

Un viatge al Gui-
nardó abans de co-
mençar les vacan-
ces. L’FC l’Esquerra

de l’Eixample de José María Sol-
devila posarà el punt final com-
petitiu al 2019 amb un derbi el
pròxim diumenge 22 contra el fi-
lial del Martinenc, el setè del
grup 10 de Tercera.
Els blancs afrontaran el par-

tit en un bon moment, després
d’haver sumat set punts dels úl-
tims nou, botí que permet que els
de l’Escola Industrial s’allunyin de
les dues darreres posicions de la

classificació. El conjunt de Sol-
devila s’està mostrant particu-
larment fort a casa (les quatre vic-
tòries han estat jugant com a lo-
cals), de manera que l’assignatura
pendent per als pròxims mesos
són els desplaçaments.
D’aquesta manera, després

de veure’s les cares contra el
conjunt del Guinardó, l’FCEE
gaudirà d’unes merescudíssimes
vacances fins al diumenge 12 de
gener, quan jugarà el primer
partit del 2020 a casa contra
l’Olympia II, un rival directe en la
lluita per fugir de la zona baixa. 

Tayfun Tasdemir guanya 
el 21è Ciutat de Barcelona

BILLAR4El turc Tayfun Tasde-
mir va escriure el seu nom amb
lletres daurades en la història del
Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona de billar. L’otomà es va
adjudicar la 21a edició del cam-
pionat, disputat en bona part a
les instal·lacions del Club Billar
Barcelona, a la Gran Via de les
Corts Catalanes.
Tasdemir va guanyar la gran

final, disputada al Museu Olím-
pic Joan Antoni Samaranch, el

passat dissabte 7 gràcies a les vic-
tòries en les partides contra Ser-
gio Jiménez i Antonio Montes.
Qui va ser baixa en el cam-

pionat, tot i que la seva partici-
pació estava prevista, va ser el co-
lomenc Dani Sánchez, un dels
millors jugadors del món. El de
Santa Colomar va renunciar a
participar en el TICB per la ma-
laltia del seu pare, també jugador
durant bona part de la seva vida,
i que va morir el divendres 6.

Atletisme | L’últim esprint de l’any: la Cursa dels Nassos
Com és habitual, la ciutat celebrarà la Cursa dels Nassos el pròxim dia 31. La prova, 

que és l’equivalent a la Sant Silvestre que es disputa arreu del món, es posarà en marxa 
a dos  quarts de sis de la tarda i recorrerà bona part del Front Marítim i de Sant Martí. 

Pau Arriaga
EL FORT PIENC

Foto: Antonio Espejo
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El Gran Wyoming ha publicat recentment
La furia y los colores, una barreja de bio-
grafia i crònica política que presenta el re-
trat d’una societat: la de l’Espanya de la
Transició. El llibre comença quan en José
Miguel, el protagonista, acaba la uni-
versitat i comença la seva carrera com a
metge en pràctiques. Tot això coincideix
amb un moment històric a l’Estat.

Llibres

La furia y los colores
Gran Wyoming

Sergi Belbel dirigeix Sílvia Bel, Míriam Is-
cla i Rosa Renom en una aposta original.
Es tracta d’un espectacle que inclou
quatre peces breus de Samuel Beckett:
Passos, Bressol, No jo i Anar i tornar. La sala
que porta el nom d’aquest dramaturg ir-
landès ofereix aquesta experiència in-
tensa en un itinerari per diferents espais.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Beckett’s ladies
Samuel Beckett

La banda britànica liderada per Chris Mar-
tin ha estrenat el seu vuitè àlbum d’estudi:
Everyday Life. Es tracta d’un disc dividit en
dues parts, Sunrise i Sunset, que compten
amb vuit cançons cadascuna, on es per-
ceben influències àrabs. La gran novetat
és que el grup ha anunciat que no hi hau-
rà gira internacional fins que no trobin
com traslladar-se de forma sostenible.

Música

Scarlett Johansson i Adam Driver prota-
gonitzen Marriage Story, la nova pel·lícula
de Netflix dirigida per Noah Baumbach.
Estrenat el 6 de desembre, aquest film so-
bre el desamor i la fi d’un matrimoni ja ha
aconseguit ser un èxit entre el públic, que
ha omplert les xarxes de comentaris
positius. A més, es perfila com un dels tí-
tols preferits dels Oscars i els Globus d’Or.

Pelis i sèries

Marriage Story
Noah Baumbach

Everyday Life
Coldplay

Gent positiva
El Centre LGTBI de Barcelona, ubicat al carrer Comte Borrell,
acull fins al gener l’exposició ‘Gent Positiva. VIH i sida, relats
locals d'una història global’. Es tracta d’un exercici de memò-
ria plantejat amb l’objectiu d’homenatjar totes aquelles per-

sones del col·lectiu LGTBI que han fet i fan activisme per
trencar els prejudicis i tabús que envolten la malaltia. Con-
cretament, la mostra posa en valor els moviments locals
que, durant els anys 80 i 90, van ser capaços de generar 

espais de resistència en l’anomenada crisi de la sida, i acaba
desembocant en la situació actual d’aquest tema. 

C A R L O S  C U E V A S

ÉS FAMÓS PER... Ser l’actor català de moda
El seu paper a ‘Merlí’ va fer crèixer la seva fama

Estrenar ‘Merlí: Sapere Aude’
Movistar+ emet aquest spin-off de la sèrie de TV3

Trending Topic a Twitter
Una escena pujada de to, el més comentat a les xarxes

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

No t’ho perdis

QUI ÉS?

Viu en línia | Assassin's Creed
Assassins Creed: The Rebel Collection és una recopilació d’entregues

anteriors d’aquesta saga, que per fi s’han adaptat a Nintendo Switch.

Famosos
Des que va entrar a les llars catalanes encarnant en
Biel, el fill de la protagonista de Ventdelplà (2005-

2010) a TV3, Carlos Cuevas no s’ha allunyat de la pan-
talla petita. Tot i que ha trepitjat escenaris com el del
Teatre Nacional de Catalunya i ha aparegut a pel·lícu-
les com Gente que viene y bah (2019), la televisió ha
estat el suport que més l’ha popularitzat. Després
d’actuar a sèries com Luna, el misterio de Calenda

(2012-2013) d’Antena 3, el seu paper protagonista a
Merlí (2015-2018), donant vida al carismàtic Pol Ru-
bio, el va convertir en un dels actors de moda, espe-
cialment quan la producció va fer el salt de TV3 a

Netflix. Per al de Montcada i Reixac, aquest 2019 ja és
un any per recordar: ha protagonitzat 45 Revolucio-
nes a Antena 3 i, a principis d’aquest desembre, ha
estrenat l’spin-off de Merlí a Movistar+: Merlí: Sapere
Aude, que ja ha causat furor entre els seus seguidors.

La fitxa
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DIVENDRES 20 DE DESEMBRE
17:30 West Side Story és un dels musicals més

importants i representatius del teatre universal
i s’ha prorrogat fins al 16 de febrer del 2020.
/ Teatre Tívoli.

DILLUNS I DIMECRES
10:00 El professor Bernal Costa continua en-

carregant-se les sessions del taller Fotogra-
fia digital. Càmera rèflex, que es va posar en
marxa el passat octubre i que s’allargarà fins
al febrer. / Centre Cívic Sagrada Família.

DES DEL 20 DE GENER
18:15 Ramon Codina i Connie Badrines seran els

responsables d’un curs de conversa en anglès
per a persones amb un nivell intermig que’a-
llargarà fins a finals del mes de març. / Cen-
tre Cívic Casa Golferichs.

FINS AL 29 DE DESEMBRE
Matí-Tarda La Joana Biarnés més íntima és el

nom de la sèrie de fotografies en les quals la
fotoperiodista pionera d’aquest país es con-
verteixi en la protagonista. Entrada gratuïta.
/ Palau Robert.

TOT EL MES
Matí-TardaGent Positiva. VIH/SIDA, relats locals

d'una història global és el nom de la mostra
que activa la memòria dels moviments locals
que van ser capaços de generar espais de re-
sistència a la crisi de la sida. / Centre LGTBI.

DILLUNS 30 DE DESEMBRE
16:30 Cal Titella és un espai lúdic on els infants

jugaran a crear la seva titella amb peces de
fusta, suports de ferro i cargols. Galiot Tea-
tre prepara aquesta activitat per a majors de
4 anys. / Ateneu del Fort Pienc.

DES DEL 14 DE GENER
11:00 El dimarts 14 de gener es posarà en mar-

xa el taller Dansa amb infants, que s’allargarà
fins a la tercera setmana del mes de març. /
Centre Cívic Cotxeres Borrell.

DIUMENGE 12 DE GENER
18:20 Partit de futbol corresponent a la setze-

na jornada de Tercera Catalana entre el l’FC
l’Esquerra de l’Eixample i l’Olympia Club. /
Camp de l’Escola Industrial.

Il·lusiona't serà el nom d’un especta-
cle de màgia, una de les darreres pro-
postes d’aquest 2019. / Centre Cívic Sa-
grada Família.

‘Il·lusiona't’, un espectacle
infantil a la Sagrada Família
Dilluns 30 de desembre a les 17:30

Cuina amb tofu serà el nom del taller,
coordinar per Isa Márquez, que ense-
nyarà els alumnes a preparar receptes
amb aquest aliment. / Centre Cívic Cot-
xeres Borrell.

Dues sessions per aprendre 
a preparar receptes amb tofu
Dilluns 13 i 20 de gener a les 19:00

Conegut per les seves intervencions al
programa El Hormiguero, el show-
man Jandro arribarà el mes que ve a
la Sala BARTS amb un dels seus es-
pectacles. / Sala BARTS.

El ‘showman’ Jandro 
arriba a la Sala BARTS

Divendres 17 de gener a les 21:00

Partit de futbol sala de la catorzena jor-
nada de Segona Divisió entre el CFS Ei-
xample i el Futsal Aliança Mataró. / Pa-
velló de Santa Isabel.

El CFS Eixample tancarà
l’any rebent l’Aliança Mataró

Dissabte 21 de desembre

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S



| 24

líniaeixample.cat Desembre 2019 Pròxima edició: 21 de gener


