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El centre cívic del barri,
pioner en igualtat de gènere
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Llum verda per comprar el
solar per al nou ambulatori
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El Taller Masriera segueix
tancat mentre els veïns
el reclamen per al barri
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Sant Antoni s’acomiada 
d’una gran Festa Major
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A fons

Un turista s’atura davant del nú-
mero 70 del carrer Bailén, entre
Diputació i Consell de Cent. Treu
el mòbil i fa una foto. Decideix fer-
la perquè l’edifici que hi ha li ha cri-
dat l’atenció. El noi, d’uns 20
anys, segurament no ho sap, però
està retratant el Taller Masriera, un
edifici d’estil neoclàssic construït
el 1882 i dissenyat per l’arquitec-
te Josep Vilaseca i Casanovas, un
dels més reconeguts de l’època. És
una rèplica d’un temple romà i està
protegit com a Bé Cultural d’Inte-
rès Local (BCIL).

El turista s’haurà de confor-
mar a fer la foto i prou. L’edifici
està tancat de fa anys, tot i que
tant la propietat, la Fundació
Pere Relats, com els veïns voldrien
que no fos així. Els primers per-
què fa temps que l’intenten ven-
dre i els segons perquè fa anys que
reclamen que sigui un equipa-
ment públic de barri. Més con-
cretament, un teatre i un espai per
a les entitats.

La història que hi ha al darre-
re és la dels cèlebres pintors i
joiers Masriera, els germans Josep
i Francesc. Artistes i mecenes, van
convertir l’edifici en un taller d’or-
febreria i pintura. El 1912, Lluís
Masriera, fill de Josep,  va acabar
convertint l’espai en un teatre,
que es va inaugurar el 1933. Durant
la Guerra Civil, la Generalitat re-
publicana va confiscar-lo i poste-
riorment el règim franquista el va
cedir a una congregació religiosa.
L’última monja que quedava de la
congregació el va deixar com a lle-
gat, el 2009, a la Fundació Pere Re-
lats. Des de llavors, tancat.

“ESPAI EMBLEMÀTIC”
Fa anys que l’Associació de Veïns
i Veïnes de la Dreta de l’Eixample,

juntament amb altres entitats,
lluita per aconseguir que el Taller
Masriera sigui un equipament
per al barri. El seu president, Jau-
me Artigues, explica durant una
passejada pel barri que acaba da-
vant del Taller Masriera que l’ob-
jectiu dels veïns és que l’Ajunta-
ment impulsi un projecte per con-
vertir l’edifici “en un ateneu on,
d’una banda, hi hagi un teatre i, de
l’altra, que sigui un casal per a les
entitats”.

Agrupats al voltant de la Pla-
taforma Masriera, les entitats van
fer públic fa temps un manifest que
demana “fer renéixer un espai
emblemàtic a hores d’ara en des-
ús” que ha acabat “desballestat,
malmès, abandonat i ennegrit a
causa de la pol·lució”, mentre que
al novembre van organitzar una
jornada reivindicativa per seguir
pressionant. Durant la passejada
amb Artigues, aquest també ex-
plica que la voluntat dels veïns és
que, si el projecte tira endavant, tin-

gui “una gestió cívica, no com
l’actual model de la casa Elizalde
que no crea sinergies”. 

QUI EL COMPRARÀ?
La Fundació Pere Relats, que es
dedica al sector de les residències
per a gent gran, fa molt temps que
intenta vendre l’edifici per tal de
poder tirar endavant la construc-
ció d’una nova residència al carrer
Llacuna del Poblenou. Durant el
tram final del mandat de l’alcalde
Trias, el consistori i un grup in-
versor van pactar un acord a tres
bandes que incloïa l’ampliació de
l’antic edifici del Deutsche Bank a
la cantonada de l’avinguda Dia-
gonal amb els Jardins de Salvador
Espriu per construir-hi un hotel de
luxe a canvi de la transferència dels
drets d’edificabilitat de dues fin-
ques de la ciutat, una de les quals
era el Taller Masriera. L’acord
contemplava que el grup inversor
comprava el Taller Masriera per
9,5 milions d’euros i el cedia a l’A-

juntament perquè hi fes equipa-
ments. La moratòria hotelera amb
l’arribada de Colau a l’alcaldia va
fer que el grup inversor renunciés
al projecte.

El gerent de la Fundació Pere
Relats, Raimon Serrallonga, ex-
plica, en una trobada amb aques-

ta publicació, en quin estat es tro-
ba el procés de venda. “Tenim sig-
nada una opció de compra amb un
privat, però caduca els primers me-
sos d’aquest any i no sabem si s’e-
xecutarà”, afirma Serrallonga. El
gerent, que prefereix no explicar la
identitat del privat, afegeix que es
tracta d’una oferta “molt bona” que
permetria a la Fundació fer la re-

sidència del Poblenou. Si aquesta
opció de compra no tira endavant,
que tot indica que és el més pro-
bable, Serrallonga diu que espe-
raran que “s’obrin altres portes”, al
mateix temps que es mostra crític
amb la qüestió de la protecció pa-
trimonial de l’edifici. “El que té va-
lor és la façana, ja que la resta amb
els anys va anar patint molts can-
vis”, remarca.

Pel que fa a l’opció que l’A-
juntament compri l’edifici, tot i
que hi ha hagut converses, Se-
rrallonga no hi veu “un interès de
veritat” i afegeix que potser el con-
sistori espera que es tanqui la ven-
da a un privat per exercir el dret
de tempteig. El passat 15 de gener
un grup de veïns van visitar l’e-
difici per dins juntament amb el
regidor Jordi Martí. Ara mateix,
però, el consistori està molt lluny
de fer un pas endavant i apostar
per la compra. Tot apunta que en-
cara caldrà esperar força per veu-
re el Taller Masriera obert.

Aquest mandat tampoc?
» El Taller Masriera segueix tancat mentre els veïns continuen reclamant que es recuperi per al barri 
» La moratòria hotelera aprovada l’any 2015 va tirar enrere una operació de venda aprovada per Trias

El futur de l’edifici del Taller Masriera, situat al número 70 del carrer Bailén, segueix sent una incògnita. Foto: Canaan

La Fundació Pere Relats
vol vendre l’edifici per
poder fer una residència
d’avis al Poblenou
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Els semàfors

C.C. Sagrada Família
El centre cívic Sagrada Família ha es-
tat pioner en fomentar la igualtat de

gènere amb la seva ‘Guia Lila’, que ara
s’estendrà als altres centres de la ciutat

per treballar amb més coneixement 
de causa la perspectiva de gènere. 

pàgina 12

Institut de Mercats
Treballar amb anorac a dins del Mercat
de Sant Antoni s’està convertint en una
pràctica habitual a causa del fred que hi
fa. L’equipament arrossega problemes

de climatització des de la inauguració de
la reforma. És urgent solucionar-ho.

pàgina 15

Ajuntament
Els pressupostos del 2020 de l’Ajunta-
ment inclouran una inversió que per-
metrà comprar el solar de Gran Via i
Nàpols per fer-hi l’esperat nou CAP

del Fort Pienc. Els veïns fa temps que
en reivindiquen la necessitat. 

pàgina 14

Hem despertat amb la
pitjor de les notícies a

Sant Joan Despí. El mas-
clisme continua arrencant vides. Sense
paraules per expressar tanta indignació
i dolor. El nostre acompanyament i es-
calf a tota la família. No pararem fins a
acabar amb aquest masclisme que ens
mata dia a dia.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A mi, lo que más me ir-
rita (y asusta) del asun-

to del coronavirus es ese
sistemático "Está todo bajo control"
que suelta cada responsable político o
médico cada vez que le preguntan.
Francamente, preferiría un "Es pre-
ocupante, pero tenemos confianza y
estamos trabajando duro".

@Relojero781

Un cop més, els hono-
rables consellers legí-

tims @junqueras, @jor-
diturull, @raulromeva, @quimforn i
@joseprull, injustament cessats, acusats
i empresonats per España de manera
tendenciosa i covarda, donant una
enorme lliçó de democràcia i cohe-
rència. Persistirem!

“Abascal y Espinosa de
los Monteros cobraron

salarios de Vox con fon-
dos del Consejo Nacional de la Resis-
tencia de Irán. Vox se fundó en 2013
con un millón de euros del CNRI, que
tuvo brazo armado en la lista de orga-
nizaciones terroristas de EEUU hasta
2012”. Fuente: El País.

@javinsan@Capablanca1714@riera_judith

La lupa

per Jaume Artigues i Vidal (AV Dreta de l’Eixample)

L'habitatge, dret o mercat? 
És una pregunta que ens fem cada dia des
de l’inici d’aquesta crisi de l’habitatge. Si
resseguim el dret internacional, veurem
com la Declaració Universal dels Drets
Humans de 1948 ja reconeixia el dret a
l'habitatge. La Carta Social Europea ens
diu que, per garantir l'exercici efectiu del
dret a l'habitatge, cal adoptar mesures
destinades a afavorir l'accés a l'habitat-
ge, prevenir i pal·liar la situació de man-
ca de llar i fer assequible el preu dels ha-
bitatges. L’article 47 de la Constitució Es-
panyola defineix també que tots els es-
panyols tenen dret a gaudir d'un habitatge
digne i adequat i que els poders públics
han de promoure les condicions neces-
sàries i establir les normes pertinents per
fer efectiu aquest dret. També l’article 26
de l’Estatut de Catalunya es-
pecifica: “Les persones que no
disposen dels recursos sufi-
cients tenen dret a accedir a
un habitatge digne, per a la
qual cosa els poders públics
han d’establir per llei un sis-
tema de mesures que garan-
teixi aquest dret, amb les condicions
que determinen les lleis”. Finalment, la
pregunta canvia de sentit: què ha passat?

Vivim en una economia anomenada
de lliure mercat, que permet la transfor-
mació de les coses, les idees i les perso-
nes en pures mercaderies per poder ser
adquirides, traspassades o venudes. Tot
plegat protegit per un altre Dret Consti-
tucional, el dret a la propietat privada, de-
finit a l’article 33 de la nostra Constitu-
ció, subjecte a una hipotètica “funció so-
cial de la propietat”. El dret a la propie-
tat és, per tant, la base de l’economia de
mercat, que sovint entra en contradicció
amb altres Drets Constitucionals. Es pot
parlar avui de l’existència de dues cate-
gories de drets constitucionals i socials:
els que disposen ja de reconeixement so-
cial i polític, com ho són el dret a la Sa-
lut i a l’Educació, i aquells que resten con-

dicionats a la disponibilitat pressupostària
de l’Estat, com el dret a l’Habitatge. Tot
i que els primers són de summa impor-
tància, atès que són una part important
de l’Estat del Benestar, el segon també ha
de ser reconegut i garantit igualment, per-
què és fonamental per a l’autonomia, la
igualtat de les persones i la cohesió social
de les ciutats.

Podem admetre amb certesa, que
existeixen com a mínim dos mercats re-
gulats, el de la Sanitat i el de l’Educació,
perquè l’Estat ha desenvolupat tot un cos
legislatiu favorable i perquè la interven-
ció d’un important sector públic ha ga-
rantit el compliment de la seva funció i l’e-
xercici dels drets fonamentals, contra-
restant els interessos del sector privat. No

ha estat així en el nostre país amb el Dret
a l’Habitatge, on l’Estat ha abandonat la
seva funció en la construcció d’un sector
públic i on el seu escàs desenvolupament
jurídic ha posat en evidència una políti-
ca absentista i deliberada de voler con-
vertir tots els ciutadans en propietaris,
perdent-se la possibilitat de l’exercici de
la tutela del sector públic en els moments
de crisi com els actuals.

El reptes ara seran enormes. Les po-
lítiques del neoliberalisme iniciades a la
dècada dels 90 al nostre país han capgi-
rat les polítiques públiques: han obert l’E-
mergència de l’habitatge amb un desno-
nament cada 12 minuts, han inutilitzat al-
tres drets socials com el del Treball, han
manipulat les pensions i els drets d’as-
sistència social, han privatitzat patri-
moni públic i han permès la pèrdua de la
classificació de l’HPO. Reconstruir ara

una política d’Habitatge, homologable
amb la resta dels països de la UE, serà una
feina extremadament complexa, que en
paral·lel haurà de combatre la crisi de l’ha-
bitatge, donar suport a la població afec-
tada, atendre urgentment les persones
sense llar amb habitatge d’emergència,
destinar un finançament especial per a la
producció d’un parc d’habitatge protegit
i regular els factors que alteren el mercat
de l’habitatge.

La Regulació del Mercat de l’Habi-
tatge s’acabarà imposant com una ne-
cessitat. No es tracta senzillament de fer
una política de contenció de preus, sinó
d’abordar tota la complexitat dels múl-
tiples factors que alteren les condicions
del mercat: les condicions de la globalit-

zació, el posicionament de la
ciutat, la crisi econòmica, la
visió metropolitana, les cen-
tralitats, el turisme, els in-
compliments de la legalitat, la
legislació actual en vulnera-
ció de dret i la vulnerabilitat
dels ciutadans. També la in-

existència d’un parc d’habitatge protegit
i assequible, l’existència d’un parc d’ha-
bitatge desocupat, l’envelliment del parc
d’habitatge, les deficiències en la disciplina
urbanística, l’aplicació d’una disciplina
d’habitatge, les qualificacions obsoletes
del PGM, la privatització del patrimoni
públic, la funció social de la propietat, el
factor patrimoni, els privilegis fiscals, les
plusvàlues de les inversions públiques i
la construcció dels preus de l’habitatge.

Les responsabilitats polítiques són evi-
dents. El Pacte Nacional per a l’Habitat-
ge 2007-2016, signat per totes les insti-
tucions i partits polítics de Catalunya, va
ser rotundament incomplert i un fracàs.
El compromís en el redreçament de la po-
lítica d’habitatge amb un nou pacte ha d’a-
fectar tots els partits polítics i les institu-
cions, començant per l’Estat, la Genera-
litat i l’Ajuntament de Barcelona.

Reconstruir una política d’Habitatge 
homologable amb la resta de la Unió 

Europea serà una feina complexa
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Clam veïnal contra l’ampliació 
de la Sagrada Família al barri

El ‘mercat de la misèria’ 
troba un espai a Sant Antoni

Tensió al Fort Pienc pel 
desallotjament d’un local

La superilla de Sant Antoni 
expulsa 6.000 cotxes diaris

El + llegit líniaeixample.cat

3

4

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

Corporatiu 

4La publicació mensual Línia
Eixample passa a tenir una pe-
riodicitat setmanal a partir d’a-
quest dimecres 29 de gener. El
mitjà editat pel Grup Comuni-
cació 21, fundat l’any 2010, dis-
tribuirà 15.000 exemplars certi-
ficats per PGD-OJD a tots els ba-
rris del districte de l’Eixample.
Dirigit per Arnau Nadeu (també
director editorial de grup) i amb
Albert Ribas com a subdirector,
el responsable directe del set-
manari serà el periodista Felipe
Valenzuela.

Sota el lema “Fem barri”,
Línia Eixample inicia una cam-
panya de promoció que pretén
potenciar la identitat local del
districte. La publicació arribarà
a tots els centres cívics, bibliote-
ques, mercats municipals i espais
públics, així com gimnasos i
més de 600 comerços pertan-
yents als eixos comercials i as-
sociacions de botiguers.

Línia Eixample serà el pri-
mer setmanari de Barcelona

que, en la història de la comu-
nicació local, cobrirà un dis-
tricte sencer, i el primer en di-
fusió auditada. La capçalera for-
ma part de la xarxa de periòdics
Línia, que nodreix els deu dis-
trictes de la ciutat amb infor-
mació hiperlocal. Aquest any, el
Grup Comunicació 21 celebra el
seu 20è aniversari des de la
seva fundació el 1999.

L’edició de l’Eixample tindrà
seccions periodístiques especí-
fiques per a cada barri del dis-
tricte, així com una entrevista
setmanal a un veí rellevant del
món de la cultura o la televisió.
També disposarà de la secció
En Blanc i Negre, elaborada pel
periodista Santi Capellera, que
recollirà la història de les enti-
tats i l’onomàstica.

Línia Eixample 
ja és setmanal

Safata d’entrada

A toda esa gente española y cata-
lana, pretendidamente de iz-
quierdas, que celebran haber sub-
ido el sueldo mínimo 50 míseros
euros, pero callan ante el bloqueo
de IU-Podemos y el PSOE a in-
vestigar al monarca por forrarse
vendiéndole armas a asesinos en
Arabia Saudí y Turquía:

Calláis cuando meten en la
cárcel y torturan a chavales y cha-
valas catalanas acusadas de terro-
rismo sin haber una sola víctima,
sin ni un solo atentado, sin ha-
berle hecho daño a nadie, pero
¡ah!, sois capaces de escribir que
los catalanes renegamos de un
jefe de policía porque no quiere la
independencia de Cataluña.

¿Queréis generalizar? Bien,
“nosotros” le respetamos, este-
mos de acuerdo o no con su ideo-
logía, porque se negó a cargar
contra votantes pacíficos. Sois
“vosotros” quienes le inhabilitas-
teis y le queréis condenar a 15
años de cárcel por ello.

Ahora ya podéis seguir escri-
biendo artículos de mierda.

Callar
per Mani Martínez

El Delta de l’Ebre en regressió
per Jordi Lleal 

El gener de 2017, un temporal
de gregal va provocar una tren-
cadissa al delta de l’Ebre, amb
greus danys i una important re-
gressió a diversos punts, que po-
dia provocar el seu col·lapse. Es
diu que els humans són els
únics animals que ensopeguen
dues vegades amb la mateixa
pedra. No és veritat, poden ar-
ribar a ensopegar amb la ma-
teixa pedra més vegades. La
borrasca Gloria torna a posar-
nos davant del món real: el delta
de l’Ebre és més que un lloc on
estudiar les aus migratòries,
anar-hi a devorar una paella o
una mariscada i passejar pels
seus vorals. És un territori on
molts dels nostres compatrio-
tes treballen i intenten, d’acord
amb el respecte al territori i el
medi ambient del delta, gua-
nyar-se la vida.

Estudis elaborats entre 1957
i 1989 sobre la regressió del
delta preveien la desaparició de

l’illa de Buda, l’istme del Tra-
bucador i la fletxa dels Alfacs.
Malauradament, algunes d’a-
questes previsions, amb el tem-
poral Gloria, s’han acomplert.

Es calcula que l’Ebre, sense
les preses, aportava entre 10 i
20 milions de tones de sedi-
ments cada any i ara, tot just
90.000 tones. Mequinensa,
Riba Roja i Flix retenen, des de
la seva construcció, milions de
tones de sediments amb la con-
següent pèrdua de capacitat
d’embassament d’aigua. La
gent i entitats dels territoris
afectats porten a fi de bé una
Campanya dels Sediments per
obligar a les companyies que
regenten els embassaments a
obrir les comportes de fons per
desguassar els sediments, que
ajudarien a equilibrar de nou
els terrenys i les barreres natu-
rals del Delta. La política de pe-
daços s’ha d’acabar, calen so-
lucions definitives. Ja! 

A les xarxes

@bru_esteve: És una merda que instinti-
vament tingui ganes de donar les gràcies
a un famós pel sol fet de parlar la seva
llengua materna. Però gràcies.

@antonibassas: Lorena Roldán acaba i els
diputats de Ciutadans se’n van sense es-
coltar la resposta de Junqueras: (irònic) “Ara
se’n van? Ara que començàvem a dialogar?”

#Comissió155

@adrisantaa: Jordi Turull se sincera da-
vant els diputats: “Si volen fer-nos l’estada
a presó feliç, no facin episodis com els d’a-
hir. Hi som a temps”.

#TensióAlParlament #CatalàAlsGrammy
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En blanc i negre La plaça Urquinaona

| santi.capellera@comunicacio21.com

La plaça Urquinaona, projecta-
da el 1857 després de l’ende-
rroc de la muralla i de la pos-

terior obertura de la Via Laietana,
igual que va passar amb la plaça de
Catalunya no va ser prevista per Il-
defons Cerdà, pare de l’Eixample a
través del Pla Cerdà (1860), que va
engrandir i transformar la ciutat.
Popularment, rebia el nom de pla-
ça Nova de Jonqueres per la proxi-
mitat del monestir de Jonqueres, si-
tuat entre l’actual carrer de Jon-
queres i el carrer de Bilbao (nom que
va rebre el primer tram obert de la
Via Laietana, que temps abans ha-
via estat la Riera de Sant Joan) fins
a l’any 1871, en què va ser traslladat
al lloc on hi ha l’actual església de la
Concepció, al carrer d’Aragó.

La plaça Urquinaona pateix el
mateix problema que altres zones
similars de Barcelona, com per
exemple la plaça Lesseps, ja que no
són més que l’espai resultant de l’en-
creuament de carrers excessiva-
ment transitats que el fan un lloc
poc “habitable” i que no convida el
vianant a buscar-hi repòs.

Però en el cas d’Urquinaona no
ha estat sempre ben bé així. Si tin-
guéssim memòria, encara hi veurí-
em els espectres que, dia rere dia,
l’habitaven desconsoladament des
d’acabada la Guerra Civil espanyo-
la fins als anys 70. Ara ens la mirem
i hi trobem poca cosa que ens hi por-
ti expressament, a banda del metro.

Hi va haver un temps en què
Barcelona era plena de teatres i ci-
nemes. A la plaça Urquinaona no-
més hi queda el Teatre Borràs (can-
tonada amb Jonqueres), que al
llarg de la seva història ha anat in-
tercanviant la funció de teatre
amb la de cinema, de la mateixa
manera que ha canviat el seu nom.
Va néixer com a Cinema Urqui-
naona (1931 i 1939) i li van canviar
el nom pel de Cinema Francesc Fe-

rrer (1937) i Borràs (1943). Des del
1995 és exclusivament teatre amb
el nom de Teatre Borràs. 

Davant del Borràs, en el nú-
mero 5, al costat de la Torre Ur-
quinaona (obra dels anys 1968-
1970, projectada per Antoni Bonet
Castellana) i en què ara hi ha un
pub irlandès, hi va haver el cinema
Maryland (que va obrir les portes
el 9 de novembre de 1934 i va tan-

car el 2004), que es va dir Cine Pla-
za (1940) quan s’espanyolitzaren els
noms després de la Guerra Civil, i
que va recuperar l’antic nom l’any
1946. Al llarg de la seva història va
ser cinema d’estrena, de reestrena,
sala S i va morir com a sala X. Al cos-
tat hi havia un bar que era punt de
trobada dels conductors d'auto-
busos i en què s’hi servien uns en-
trepans extraordinaris.

Al costat del cinema, en el nú-
mero 4, l'any 1910 s'hi van instal·lar
els Almacenes Reintegrativos de
Barcelona, que oferien un peculiar
sistema de compra que atrapava els
clients en una espiral de compra-
venda vitalícia i que va ser consi-
derada un engany, raó per la qual el
negoci va tenir una vida efímera.

Fotos i font informativa: 
Enric H. March

| perSanti Capellera

Confluència de grans carrers



Ets de Sant Andreu però fa
més d’una dècada que vius
a l’Eixample, concretament

a l’Esquerra de l’Eixample. T’a-
grada viure al districte?
Vaig venir a l’Eixample perquè te-
nia ganes de viure al centre. Ho te-
nia molt idealitzat. Però ara que
m’he fet gran reivindico les arrels i
per això reivindico Sant Andreu,
que és un lloc meravellós. Viure a
l’Eixample m’agrada, el que passa
és que ara tinc una filla petita i la
porto en una escola a la zona més
de muntanya, a Vallcarca. I quan soc
allà veig el núvol de contaminació
que hi ha i dic: “Jo visc allà baix”.

Avui ja no es pot parlar de l’Ei-
xample sense parlar de conta-
minació...
Tinc la sensació que a l’Eixample no
es pot respirar. I, de fet, en part en
soc culpable perquè faig servir el
cotxe cada dia. Però em molesta
molt la sensació d’ofec que em pro-
voca viure aquí. Tot està molt a
prop i tens de tot, però realment a
l’Eixample no es pot respirar. És un
problema. Obro les finestres i m’en-
tra pols a casa.

Em deies que fas servir el cotxe
però sembla bastant urgent co-
mençar a expulsar-lo... Ets parti-

dària d’aplicar mesures més
dràstiques?
Jo vaig en cotxe a tot arreu i és un
hàbit que m’he de treure. Abans ana-
va en moto, però des que tinc la fi-
lla vaig en cotxe. Seria partidària de
deixar el cotxe si realment la ciutat
estigués preparada per anar en
transport públic a tot arreu.

Creus que no ho està?
Crec que no. En el meu cas, no pot
ser que per portar la meva filla a l’es-
cola en transport públic hagi d’a-
gafar tres autobusos diferents.  I in-
sisteixo que també haig de fer un
esforç personal per canviar la meva
mentalitat, tal com en el seu mo-
ment el vaig fer amb el tema del re-
ciclatge. 

Amb tot el que expliques, l’Ei-
xample no sembla el millor lloc
per fer créixer la teva filla de sis
anys.
Sembla una tonteria, però a l’estiu es-
tàvem en un lloc davant de mar i nin-
gú es va posar malalt. I va ser tornar
i començar a respirar i de seguida
mocs, tos... La contaminació és un
problema molt greu i per als petits
també.

Deixem de banda la contamina-
ció. Abans parlaves de Sant An-
dreu, on hi ha molt orgull de ba-
rri. En el cas de l’Eixample, és
més freda?
Absolutament. En el cas de Sant An-
dreu, quan vas a un lloc coneixes la

gent i és més barri. A l’Eixample, per
exemple, hi ha molt turista, i és
més impersonal. A veure, si això ho
dic a la propietària del meu pis i als
meus veïns et diran que no perquè
hi han viscut tota la vida, però en el
meu cas l’Eixample, que està molt
bé, té un punt impersonal.  La gent,
en general, m’és poc familiar. 

En el teu cas, que ets una cara co-
neguda, et passa que t’aturin
veïns per comentar coses del
FAQ’s?
A l’Eixample no gaire. Potser l’únic
lloc és als mercats. Normalment
vaig al del Ninot i de vegades al de
Sant Antoni. Sobretot em passa
amb la gent més gran, que un et diu
que ho fas bé, algun altre et fa una
crítica... Però quan em passa més és
quan torno a Sant Andreu.

Tens algun racó preferit del dis-
tricte on puguis estar tranquil·la
i que et serveixi per desconnec-
tar una mica?
[Pensa]. Doncs la veritat és que no....
Soc molt casolana i com que em
passo el dia als aeroports, sobretot
aquest últim any fent el FAQ’s, quan
soc per aquí m’agrada estar a casa.
Hi estic a gust. 

Potser un lloc que d’aquí a un
temps et podrà servir és la zona
que sortirà de l’enderroc de la Mo-
del. Això serà un gran pas per al
barri després d’anys de reivindi-
cacions...
Em queda una mica lluny d’on visc,
però tot el que serveixi per guanyar
espais verds, espais públics... És una
bona notícia. Perquè a Barcelona hi
trobo a faltar verd.

I a l’Eixample especialment.
Segurament el clima no ajuda a te-
nir parcs amb molta gespa, però bé...
En el cas de la Model, que es recor-
darà el que va ser però també hi hau-
rà un parc i pisos, que és l’altre gran
drama, benvingut sigui.

Ara treies el tema... Tu has expli-
cat que vius de lloguer.
Jo sempre havia estat molt partidà-
ria del lloguer perquè, encara que la
gent no s’ho pensi quan et veuen per
la tele, no em surten els diners per
les orelles. Jo vinc d’una família que
no tenia ni pisos ni propietats. De-
fensava molt el lloguer, però hem
arribat a un punt que és més car llo-
gar que una hipoteca. Ara bé, per
comprar has de donar una entrada
que jo, sincerament, no la puc donar.
M’amoïna la situació perquè Barce-
lona està expulsant la seva gent. Els
preus d’ara són escandalosos. És el
gran drama de Barcelona. 

Amb aquest escenari, et plante-
ges marxar de l’Eixample?
Sí. O si no marxo potser m’acabaran
fent fora, perquè quan arriba un
punt que els pisos del voltant estan
a 1.500 euros, i jo no vull pagar-los,
doncs potser me n’hauré d’anar. Sé
que marxaré d’aquí, també perquè
no és casa meva i potser el pis el ne-
cessitarà algú. I viure a fora de Bar-
celona ja ho he fet, però em frena el
drama d’entrar en hora punta.

Cristina Puig / Periodista

La periodista Cristina Puig viu a l’Esquerra de l’Eixample des de fa més
d’una dècada. Quedem al passeig de Sant Joan, des d’on es mostra 

preocupada per l’alta contaminació i pels preus del lloguer. Diu que tot
això, més el fet de tenir una filla petita, potser farà que marxi de l’Eixample.

“Tinc la sensació
que a l’Eixample

no es pot respirar”

Albert Ribas
EIXAMPLE

Perfil | Una vida dedicada al periodisme 
Cristina Puig és la presentadora, des de fa un any, del programa ‘Preguntes freqüents’

de TV3. La seva carrera periodística és extensa i prolífica. Ha passat per Catalunya 
Ràdio, RAC1, la Cadena SER, la COPE, TVE Catalunya i TV3, entre d’altres. 

“L’enderroc de la Model
servirà per guanyar
espai verd i això
és una bona notícia”

líniaeixample.cat Gener 2020
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L’espai Germanetes no tindrà, de
moment, ni un casal per a la gent
gran ni els pisos d’habitatge pú-
blic que es van prometre el 2015.
Després de quasi dos anys d’o-
bres, el Districte ha aturat el
projecte per problemes amb la
constructora.

Betevéva avançar recentment
la decisió municipal, que preo-
cupa el teixit veïnal del barri. “Fa
temps que lluitem per aquest es-
pai”, explica a Línia EixampleXa-
vier Riu, vocal d’urbanisme de
l’Associació de Veïns de l’Esque-
rra de l’Eixample. “Ara les obres
s’acabaran a finals del 2020, ja
que el jutge ha de suspendre la
concessió i tornar a obrir el pro-
cés de licitació”, explica Riu. “Som
un barri envellit, i equipaments
com el casal o els habitatges són
molt necessaris”, afegeix.

Fonts del Districte expliquen
que les obres s’han aturat pels

“incompliments” de la cons-
tructora, al mateix temps que
aquesta també hauria dit que no
vol continuar fent l’obra. Les
mateixes fonts asseguren que
s’està calculant quina penalit-
zació es pot aplicar a l’empresa.
En paral·lel, el Districte prefereix
no especificar el motiu pel qual
l’empresa ha decidit retirar-se
del projecte, mentre que des de
la constructora es limiten a dir

que el motiu no és que estigui en
fallida.

El projecte preveu la cons-
trucció de 47 pisos socials per a
gent gran, ja que la població ma-
jor de 65 anys és la segona amb
més presència al barri –un 20%
del total–. La  constant pujada del
preu del lloguer i la manca d’ha-
bitatges públics per a la gent gran
és un dels problemes que més
preocupa els veïns.

Les obres dels pisos estan aturades. Foto: Línia Eixample

El carrer Aragó, sense cotxes
el primer diumenge de mes

TRÀNSIT4Aragó, un dels ca-
rrers de la ciutat amb més cir-
culació de vehicles, serà per als
vianants el primer diumenge de
cada mes. Aquest nou tall del
trànsit el va anunciar l’Ajunta-
ment en el marc de la lluita con-
tra la contaminació i afectarà
pràcticament tota l’avinguda, ja
que anirà de la Meridiana fins
al carrer Tarragona.

La mesura començarà a ser
efectiva el pròxim mes de març.
D’aquesta manera, la primera pa-
cificació del carrer es farà diu-
menge 8 de març de 10 a 15 ho-
res. Segons el consistori, la ini-
ciativa permetrà als ciutadans

“guanyar espai de passeig i d’es-
tada”. L’anunci es va fer pocs dies
després que el govern de la ciu-
tat declarés l’emergència climà-
tica. Aragó s’afegeix així, junta-
ment amb altres carrers de la ciu-
tat, a la iniciativa ‘Obrim Carrers’,
que ja començarà el mes vinent
en altres vies de la ciutat.

El límit de velocitat també es
veurà afectat, ja que els anome-
nats “carrers secundaris” de la
ciutat passaran a tenir un màxim
de 30 km/h a partir del febrer.
No serà fins al llarg del 2021,
però, que a aquesta nova limi-
tació s’hi sumaran els carrers de
Diputació i Consell de Cent.

Concerts | Música antiga al centre cívic Urgell
Recta final del cicle de música antiga al centre cívic Urgell, que té com a protagonistes

els instruments que han marcat la història de la música. Ja s’han fet dos concerts i 
l’última sessió serà el 30 de gener amb un concert de violoncels del segle XVIII.

Esquerra de l’Eixample

Felipe Valenzuela
ESQUERRA

Aturades temporalment 
les obres a l’espai Germanetes



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

9 | 

líniaeixample.catGener 2020



líniaeixample.cat Gener 2020

| 10

Alerten que hi ha un narcopís 
en un immoble del Bisbat

INSEGURETAT4La preocupació
al número 163 del carrer Tama-
rit per un narcopís en un immo-
ble que és propietat de l’Arque-
bisbat ha anat en augment. “Som
conscients de la crisi d’habitatge
que hi ha a la ciutat  però això no
són ocupes, és una màfia”, afir-
ma la presidenta de la comuni-
tat de veïns en qüestió –que
prefereix mantenir l’anonimat–
a Línia Eixample, després que El
Periódico avancés el cas.

La situació, segons explica
aquesta veïna, “és desesperant”.
Els veïns del bloc parlen de tro-
bades violentes amb els ocu-
pants de l’entresol primer. “Un
dia em vaig trobar un home
molt ‘xulo’, mig despullat, i tam-

bé pugen als pisos i criden els
veïns”. Des del desembre que el
pis està ocupat. El primer avís el
va fer la dona de la neteja i a
principis d’any els veïns ja es van
trobar sang al portal.

Fonts de l’Arquebisbat expli-
quen a aquesta publicació que ja
han tramitat dues denúncies,
però especifiquen que l’immoble
“legalment” encara no és seu per-
què no s’ha acabat el procés d’ac-
ceptació d’herència, ja que al pis
hi vivia un mossèn que va morir.

La sensació de por, però, se-
ria pitjor si no fos per les entitats
del barri i rodalia. “Fem Sant An-
toni i Acció Raval ens han ajudat
molt”, afirma la presidenta de la
comunitat de veïns. 

Sant Antoni Diversitat | Primer aniversari del Centre LGTBI
L’equipament ha celebrat recentment el seu primer any de vida i ho ha fet arribant a les
300 persones ateses per consultes relacionades amb el món laboral, social o familiar. En

total el centre ha organitzat 500 activitats a les quals han assistit més de 20.000 persones. 

TRADICIÓ4Els veïns i les veïnes
de Sant Antoni van celebrar amb
intensitat una nova edició de la
seva Festa Major entre el 17 i el 26
de gener, tot i el mal temps dels
primers dies a causa de la bo-
rrasca Glòria. El barri va gaudir
enguany d’una edició especial
amb la tradicional cavalcada dels
Tres Tombs, la més antiga de
Barcelona, i el correfoc infernal,
el qual va veure el naixement de
l’Espurna, la nova bèstia de la co-
lla infantil de diables.

Malgrat que l’Espurna va
néixer dissabte 18 de gener, no
va ser fins al dia 25 que es va des-
pertar als Jardinets de l’Alguer,
amb l’ajuda de tots els nens i ne-
nes que van participar en l’acte.
La filla de la Porca dels Diables
de Sant Antoni es va estrenar re-
collint els xumets de tots els in-
fants i, al vespre, va participar en
el seu primer correfoc, acom-
panyada de nou bèsties provi-
nents de Badalona, Sants i les
Corts, entre altres.

Els Tres Tombs d’aquesta
edició també va ser una de les ce-

lebracions més importants, ja
que enguany arribava als 195
anys. La tradicional cavalcada
va tornar a incloure una passada
de cavalls, ases i someres, amb la
novetat de començar i acabar al
Mercat de Sant Antoni, on es va
fer el pregó. El protagonista d’a-
questa edició va ser el president
de la Federació Catalana d’Hípi-
ca, Emilio J. Zegrí.

El programa d’aquesta edi-
ció va incloure, com és habitual,

una gran quantitat d’actes, com
ara la trobada de cotxes clàssics,
la fira de la cervesa i la 42a Cur-
sa Moritz Sant Antoni [veure la
secció d’Esports]. També n’hi
va haver de més tradicionals,
com per exemple la benedicció
d’animals de companyia, la cer-
cavila amb en Tonet i la Rita, els
gegants del barri o el sopar de
Festa Major, que va comptar
amb la presència de l’alcaldes-
sa de Barcelona, Ada Colau.

L’Espurna, la nova bèstia de foc de Sant Antoni. Foto: Districte

Els veïns s’acomiaden d’una
Festa Major multitudinària

La preocupació pel narcopís ha anat en augment. Foto: Fem Sant Antoni
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HABITATGE4La Dreta de l’Ei-
xample segueix sent la zona més
cara del districte per llogar un
pis. Segons  les últimes dades de
la Generalitat, que fan referèn-
cia al tercer trimestre del 2019,
els veïns del barri han vist com
el cost mitjà del lloguer ha pujat
un 45% des del 2014. D’aquesta
manera, si es compara el preu
del tercer trimestre del 2014
amb el del 2019 s’aprecia una
evolució dels 935 euros fins als
1.349 euros actuals. Aquesta xi-
fra, per exemple, és lleugerament
superior a la mitjana del llo-
guer que es paga a Sarrià-Sant
Gervasi, el districte més car de
tota la ciutat.

La lluita per l’habitatge no és
un tema nou per al teixit veïnal
del districte. Fa anys que entitats
i associacions denuncien l’ex-
pulsió dels veïns i veïnes pels
abusius preus als quals s’han
d’enfrontar. L’evolució del llo-
guer al barri de la Sagrada Fa-
mília és un exemple de la situa-

ció de l’Eixample, ja que se-
gueix sent la zona més barata del
districte però la seva mitjana
ha passat dels 697 euros de finals
del 2014 als 980 euros de finals
del 2019, un 40% més en només
cinc anys.

El preu del lloguer ha evolu-
cionat de manera semblant a la
resta dels barris de l’Eixample. Al
Fort Pienc, en aquest mateix pe-
ríode de temps ha passat dels 719
als 1.031 euros; a l’Esquerra de
l’Eixample de 807 a 1.137 euros;
i a Sant Antoni de 713 a 987 eu-
ros. Tot plegat fa que l’Eixample
(1.114 euros) sigui el tercer dis-
tricte més car, amb Sarrià-Sant
Gervasi (1.335 euros) i les Corts
(1.180 euros) per sobre i amb
Gràcia per sota (976 euros).

La situació dels lloguers és un
dels grans reptes per a l’actual go-
vern municipal, com també ho va
ser per a l’anterior. No ha estat,
però, fins aquest gener que s’ha
anunciat la creació d’una comis-
sió per tractar la seva regulació.

Un45%més car en 5 anys

Dreta de l’Eixample Palau Macaya | Obre el nou pati interior
L’Ajuntament ha obert les portes del pati interior del Palau Macaya, un nou espai
de 2.000 metres quadrats que el barri guanya. Ha estat batejat amb el nom d’A-
gustí Centelles i permet veure la façana modernista de la casa, fins ara amagada.

» El lloguer a la Dreta de l’Eixample ha passat dels 935 euros de 2014 als 1.348 de finals de l’any passat
» Sagrada Família és el barri més barat, però en aquest mateix període ha pujat dels 700 als 980 euros 

El preu del lloguer no para de pujar a tots els barris del districte. Infografia: Marga Moreno/Línia Eixample
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Nou acord per treure l’amiant
que preocupa dues escoles

SALUT4L’Ajuntament s’ha com-
promès de nou a retirar l’amiant
que hi ha a prop de les escoles
Gaia i Leonor Serrano després
que les obres que s’havien de fer
aquest Nadal no es portessin a
terme. La nova data per retirar
l’amiant serà a l’estiu, ja que
l’objectiu és que abans de l’inici
del curs que ve el problema esti-
gui solucionat.

La mesura es va aprovar du-
rant la Comissió de Drets Socials
de la penúltima setmana de gener
a petició de Junts per Catalunya.
A l’Eixample hi ha tres centres

educatius amb risc perquè tenen
amiant molt a prop: les escoles
Gaia i Leonor Serrano, al barri de
la Sagrada Família, i el centre Nou
Graons de la Dreta de l’Eixample.

El motiu de la cancel·lació de
les obres d’aquest Nadal va ser
que les famílies no van aprovar
el procediment proposat per
l’Ajuntament: cobrir l’amiant
amb un producte que només
tenia una vida útil de dos mesos.

De moment, però, el con-
sistori no ha concretat quin és
el sistema que es farà servir
aquesta vegada.

FEMINISME4El centre cívic Sa-
grada Família fomenta la igual-
tat de gènere amb la ‘Guia Lila’.
L’equipament ha presentat
aquest any el document amb el
qual vol ajudar els altres centres
de la ciutat a treballar la pers-
pectiva de gènere.

El centre cívic va obrir l’any
1997 amb l’objectiu d’especia-
litzar-se en temes d’igualtat, però
la decisió es va limitar a la pro-
gramació. “El que vèiem neces-
sari era aplicar aquesta perspec-
tiva al dia a dia, implantar-la en
els serveis que oferim i també en
la nostra pròpia feina”, explica a
Línia Eixample la directora, Ca-
rolina Tejón.

El document, que té poc més
de 40 pàgines, agrupa diversos
punts, com l’ús d’un llenguatge
transformador i inclusiu. “El llen-
guatge és important per tractar l'i-
maginari, perquè el que no es diu
no existeix”, afegeix la directora.
En aquesta línia, les recomana-
cions que donen des del centre
són, per exemple, parlar de ‘ciu-
tadania’ i no de ‘ciutadans’ o fer

servir el plural femení quan hi
hagi més dones que homes.

Un altre dels aspectes on des
d’aquest equipament s’incideix
molt és en el rebuig públic de les
actituds sexistes, però no només
quan es produeixin. “D’aquesta
manera, per exemple, si veus un
cartell, ja saps que al centre pots
trobar informació o potser et

despertarà una inquietud i tin-
dràs l’accessibilitat per pregun-
tar”, afirma Tejón.

L’impacte que preveuen des
de l’equipament és positiu per  a
la xarxa que hi ha entre els cen-
tres i per la proximitat amb la ciu-
tadania. “Tenim una relació més
propera que altres institucions”,
conclou la directora.

El centre cívic és al carrer Provença. Foto: Twitter (@sitesize)

El centre cívic Sagrada Família,
pioner en igualtat de gènere

Sagrada Família Ateneu El Poblet | Tres mesos d’èxit
L’equipament municipal funciona a ple rendiment amb tallers, concerts i especta-

cles teatrals tres mesos després de la seva inauguració. L’ateneu, que va ser una
fàbrica tèxtil durant dècades, es va obrir després d’una llarga reivindicació veïnal. 

Una imatge del pati de l’escola Leonor Serrano. Foto: Districte
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Tot a punt per celebrar 
l’entrada a l’any del ratolí

CULTURA4Ja està gairebé tot
preparat per rebre l’any nou xi-
nès. Més de 60 entitats i col·lec-
tius del Fort Pienc ultimen els
detalls per celebrar una de les
dates clau de l’any. El pròxim 1
de febrer, durant tot el dia, la co-
munitat xinesa festejarà l’arri-
bada de l’any 4718, el del ratolí,
amb una fira gastronòmica, una
desfilada i diversos espectacles,
entre altres activitats.

Els tallers de cometes i fanals
seran una de les novetats de la
celebració, que enguany l’orga-
nitzen més de 1.000 voluntaris.

La cita també comptarà amb la
participació dels Diables Trape-
lles de Sant Antoni i la seva
nova bèstia: l’Espurna.

La tradicional desfilada co-
mençarà a les 11.30 hores a l’Es-
tació del Nord, mentre que la Fira
Gastronòmica s’estendrà al llarg
del passeig Lluís Companys de les
10 del matí a les 8 del vespre.

Durant tot el  dia, els veïns i
veïnes del barri podran gaudir
d’espectacles amb pirotècnia,
dracs xinesos, lleons, arts mar-
cials, balls, castellers, percus-
sionistes i gegants. 

SALUT4Primers passos per-
què el Fort Pienc tingui nou
Centre d’Atenció Primària
(CAP). Els pressupostos del
2020 de l’Ajuntament inclouran
una inversió que permetrà com-
prar el solar de Gran Via i Nà-
pols per fer-hi l’equipament.
La construcció del CAP és una
de les reivindicacions més im-
portants del barri, ja que els
veïns i veïnes demanen des de
fa anys la millora dels serveis i
el retorn de pediatria, que es va
suprimir el 2016.

“Els dos CAP que tenim al
barri empitjoren des de fa anys”,
explica a Línia Eixample Jordi
Casanovas, vicepresident de
l’Associació de Veïns del Fort
Pienc, que assegura que la plan-
tilla dels centres també s’ha
queixat de la deficiència del
servei.

“HAN TRIGAT MOLT”
L’associació reconeix que l’a-
nunci és una bona notícia però
critica la lentitud de tot el procés.
“Fa anys que els veïns passem

per davant d’un edifici que veiem
empitjorar any rere any”, asse-
gura Casanovas fent referència
a la fàbrica abandonada que hi
ha a la cantonada del carrer Nà-
pols i la Gran Via i que s’haurà
d’enderrocar. L’edifici és dels
anys 40 i actualment està molt
deteriorat.

Un dels problemes de l’Ei-
xample és que, a l’hora de cons-

truir equipaments públics, és di-
fícil trobar solars edificables
disponibles. “En aquest cas, ja
en tenien un de lliure i escollit
des de fa quatre anys, però l’A-
juntament ha trigat molt”, diu
Casanovas.

Ara, però, toca esperar que
primer es compri el solar, s’obri
el procés de licitació i es comenci
a construir l’equipament.

La fàbrica abandonada s’enderrocarà. Foto: Google Maps

Llum verda per comprar 
el solar per al nou ambulatori

Fort Pienc Cinquena edició | Trobada de Dones Feministes 
La trobada Dones feministes del Fort Pienc i Sagrada Família celebrarà la seva

cinquena edició el pròxim 1 febrer. L’acte inclourà un espai de debat sobre la 
sororitat, tallers i menjar popular des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre. 
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Adeu a una botigueta
amb 90 anys d’història

ESQUERRA DE L’EIXAMPLE4La
Botigueta del número 213 de
Calàbria amb Rosselló s’ha aco-
miadat del barri. Els veïns i veï-
nes diuen adeu a un dels nego-
cis més emblemàtics del dis-
tricte i, fins i tot, de la ciutat.

La Botigueta tanca després
d’haver estat oberta 90 anys. Un
dels motius, tot i que no l’únic,
ha estat l’augment del preu del
lloguer. A partir d’ara el negoci
està dirigit per uns nous pro-
pietaris que no tenen cap relació
amb la família.

L’establiment va obrir les se-
ves portes l’any 1929 i ha passat
per quatre generacions de la
mateixa família. L’Associació

de veïns i veïnes del barri la-
menta que la causa sigui la “des-
humanització de la ciutat”, ja
que la pujada dels lloguers es fa
“cada cop més insostenible”.
L’entitat també recorda que
“l’increment dels grans super-
mercats i de les cadenes d’ali-
mentació ofeguen les botigues
familiars”.

En una carta a la revista men-
sual de l’associació, aquesta s’a-
comiada de la Caterina, la qual va
passar el negoci a la seva filla An-
tònia. Ara, però, és la seva neta,
que també es diu Caterina, qui
abaixa per sempre la persiana
d’un negoci que els veïns i veïnes
segur que trobaran a faltar.

Només entrar al Mercat de Sant
Antoni ja es nota el corrent fred als
passadissos dels Encants. I és
que, quan fa prop de dos anys de
la seva inauguració, el mercat
continua arrossegant problemes
de climatització. Alguns dels bo-
tiguers no se sorprenen en ser pre-
guntats al respecte. “A molts mer-
cats fa fred, però no sé si és nor-
mal treballar tot el dia amb ano-
rac en una botiga de roba”, expli-
ca Elena Pol, que té una parade-
ta amb el seu marit des de fa 29
anys als Encants. “El que potser
sap més greu és que es deixin tants
diners en edificis públics que des-
prés s’han d’arreglar”, afegeix.

La vestimenta dels botiguers
del mercat més gran de Barcelo-
na no es diferencia molt de l’ano-
rac de l’Elena. Al llarg dels 150 es-
tabliments dels Encants i del mer-
cat dels productes frescos l’escena
es repeteix: botiguers i botigueres

fregant-se les mans i bufant. “Es-
tem millor que l’any passat”, co-
menta una peixatera en mig de la
feinada que hi ha els divendres al
mercat.  “Abans no s’hi podia es-
tar pel fred que feia”, diu. A l’al-
tre costat del mercat, l’Elena re-
corda les obres que es van fer des-
prés de les filtracions a causa
dels diferents episodis de pluges
fortes: “Seguim amb problemes
de consum energètic. L’aire calent
marxa. La factura costarà molts
diners”, diu la botiguera.

Un dels altres escèptics amb
la reforma del mercat i els pro-

blemes de climatització és el
Lluis Salvador, de Peix de plat-
ja Lluis. “En teoria van sellar to-
tes les sortides per on marxava
l’aire calent i entrava el fred, però
aquest Nadal, amb el vent que va
fer diversos dies, els adorna-
ments es passejaven per tot el
mercat”, explica tirant d’ironia.

Aquesta situació ha provocat
que l’oposició hagi reclamat al go-
vern d’Ada Colau que es prenguin
mesures per millorar l’eficiència
energètica d’aquest gran equi-
pament municipal, que segueix
esperant una solució definitiva.

Els problemes amb el fred que fa al mercat continuen. Foto: Línia Eixample

“Treballo amb anorac tot 
el dia en una botiga de roba”

Sagrada Família | Inscripcions per a la Fira de Comerç
L’eix comercial Sagrada Família ha obert les inscripcions per participar en la Fira 
de Comerç Tradicional de la Festa Major del barri, que es farà el 25 i 26 d’abril. 

Per apuntar-s’hi, l’entitat demana contactar amb ella a info@eixsagradafamilia.com.

Felipe Valenzuela
SANT ANTONI
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Qualitat de l’Aire i la FAVB volen que la Zona de Baixes Emissions posi més límits als vehicles

Volen (més) restriccions
MEDI AMBIENT/ Des del dia 2 d’aquest
mes està en funcionament la Zona de Bai-
xes Emissions (ZBE) a la ciutat, un sistema
mitjançant el qual es restringeix l’accés a
la ciutat als vehicles més contaminants. La
mesura ha estat aplaudida per molts sec-
tors, tot i que entitats com la FAVB o la Pla-
taforma per la Qualitat de l’Aire consideren
que la ZBE encara ha de ser més restrictiva.
De fet, les dues associacions asseguren
que la contaminació a la ciutat podria aug-
mentar si no es prenen “mesures comple-
mentàries de reducció dels vehicles de
forma urgent”. En aquest sentit, tant la fe-
deració com la plataforma consideren que
la ZBE ha d’evolucionar de forma ràpida
cap a l'aplicació d'una taxa anti contami-
nació per tal de disminuir el nombre de
vehicles circulants i de les seves emissions.

Les entitats consideren que si no s’im-
plementa aquest impost, el que s’aconse-
guirà és  reduir l'edat mitjana del parc de
vehicles i no tant el nombre de cotxes en
circulació. És a dir, accelerar la renovació
per fases dels vehicles privats en lloc de fo-
mentar l’ús del transport públic. Així, afe-
geixen que “qualsevol solució passa per la
reducció dràstica de vehicles que circulen
habitualment per la ciutat” i denuncien
que les restriccions que plantejaran als ve-
hicles dièsel amb etiqueta groga els nous
Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2019-
2024 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
i el Pla Director de Mobilitat de l'Autoritat
del Transport Metropolità responen a “una
lògica comercial i no de salut pública”.

Per tal de combatre això, les dues enti-
tats exigeixen que se superin les polítiques

de renovació i s'apliqui una mesura efec-
tiva de reducció, una taxa anti contamina-
ció (peatge urbà) que afecti l'ús diari i
habitual del vehicle privat. Això, expliquen,
ha aconseguit resultats immediats (de fins
al 30%) en altres punts del món, ja que in-
corpora el concepte ‘qui contamina, paga’.

De la mateixa manera, les dues asso-
ciacions consideren que els vehicles com-
partits han d'estar exempts de pagar la
taxa, igual que les persones amb mobilitat
reduïda que, a més, haurien de ser afavo-
rits amb carril propi, igual que el transport
públic. De fet, van més enllà i diuen que
tot el que s’aconsegueixi recaptar amb les

multes s’ha de reinvertir en millores en la
xarxa de transport públic.

La FAVB i Qualitat de l’Aire tanquen les
seves demandes dient que, en un moment
en el qual la ciutat s’està postulant com a
líder mundial en la lluita contra la contami-
nació i l’emergència climàtica, cal anar un
pas més enllà del que s’ha fet i demanen
“coherència i valentia” a les administracions.
En aquest sentit, les entitats també dema-
nen que actuïn en “altres focus de contami-
nació”, com el port o l’aeroport.

ECONOMIA/La gran davallada de la capacitat econòmica
de més de la meitat de les famílies que viuen a la ciutat
o a l’àrea metropolitana és la conclusió més cridanera de
l'últim informe de la Fundació Foessa, que Càritas va pre-
sentar durant el mes passat. En concret, el 51% de les fa-
mílies ja no tenen la capacitat per ajudar econòmicament
parents que estiguin en una situació més precària. Això
era molt diferent una dècada enrere.

Aquest fenomen, segons van explicar durant la pre-
sentació de les conclusions de l’informe, s’anomena fa-
tiga de la compassió. Per combatre’l, segons va explicar
el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador
Busquets, cal impulsar “polítiques que minimitzin la des-
igualtat econòmica provocada per la crisi financera i im-
mobiliària a Espanya”.

Busquets va admetre que la solidaritat intrafamiliar ha
minvat significativament i de forma progressiva durant
els últims 10 anys, però va explicar que això no és “per fal-
ta de voluntat, sinó perquè el calaix que tenien les famí-
lies s’està exhaurint o s’ha acabat del tot”.

L’estudi també explica que els costos derivats de
l’habitatge (que van molt més enllà del lloguer o el pa-
gament de la hipoteca) són els causants de vuit de cada
10 casos de pobresa.

Crit d’alerta per la pèrdua de poder
econòmic de moltes famílies MOBILITAT/Veïns dels barris de Diagonal Mar i el Front Ma-

rítim del Poblenou han mostrat el seu malestar per la fre-
qüència de pas de la línia de bus 136, que recorre de for-
ma íntegra diferents punts del districte de Sant Martí.

Mari Carmen García, vocal d’Urbanisme de l’Associació
de Veïns de Diagonal Mar, va lamentar fa uns dies, en de-
claracions a Betevé, que “no es pot permetre” que els usua-
ris hagin d’esperar 30 minuts entre bus i bus. Els veïns re-
clamen que el temps d’espera entre cadascun dels vehicles
no superi el quart d’hora. La intenció de les associacions veï-
nals és configurar una taula per estudiar la situació al de-
tall (podria fer-se aquest mes), idea que va sorgir en un dels
Consells Plenaris de finals de l’any passat.

Demanen més freqüència 
de pas de la línia de bus 136

Les entitats volen 
crear una taxa anti 
contaminació per
als vehicles privats
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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POBRESA/ La seu de la FAVB va
ser l’escenari, durant la tarda del
passat dimecres 8 de gener, de la
primera sessió de l’any d’asses-
sorament a veïns que tinguin
pots recursos i no puguin pagar
factures dels subministraments
bàsics, com les de la llum, l’aigua
o el gas. La jornada estava pen-
sada per a persones que estan
advertides per talls de servei.

L’Aliança contra la Pobresa
Energètica va organitzar aques-
ta trobada, en la qual també es va
informar els assistents sobre els
tràmits que cal completar per op-
tar a rebre el bo social de l’Ajun-
tament i sobre les possibles afec-
tacions de la nova reforma.

Celebrada una
sessió sobre
deutes en factures

Se celebra la primera reunió 
de la Comissió contra l’Amiant

SERVEIS/ El pròxim dimarts 4 de
febrer es posarà en marxa una
nova edició de l’Escola de Salut
(una proposta per a la gent gran)
al barri de l’Esquerra de l’Eixam-
ple. El bon resultat d’aquesta ini-
ciativa en anys anteriors ha por-
tat els organitzadors a impulsar-
la de nou en aquest 2020.

D’aquesta manera, cada di-
marts al matí (entre dos quarts
d’11 i dos quarts d’1 del migdia)
la Sala d’actes de l’antiga presó
Model serà l’escenari de xerrades,
tallers i tota mena d’activitats
(com ara sortides) pensades per
difondre hàbits de vida saludable.
Caldrà inscriure-s’hi en els Centres
d’Atenció Primària.

Nova escola de
Salut a l’Esquerra
de l’Eixample 

SOCIETAT/ Des de la primera set-
mana d’aquest any, Fem Sant An-
toni ha tornat a posar en marxa re-
unions obertes als veïns del bar-
ri per combatre la gentrificació.

D’aquesta manera, cada di-
mecres entre les sis de la tarda i
dos quarts de vuit del vespre, la
seva seu del número 66 del carrer
de Calàbria serà l’escenari d’a-
quest punt d’informació en el
qual escoltaran els casos que els
plantegin els veïns que es vegin
obligats per qualsevol motiu, com
ara la no renovació del contracte
de lloguer o l’augment del preu.
També es parlarà sobre una altra
de les grans problemàtiques al
barri, els pisos turístics.

Reunions cada
dimecres contra 
la gentrificació 

El Raval, protagonista de dos dels 
grans projectes de la FAVB d’enguany

SOCIETAT/ Barri espai de convi-
vència i Drets dels Infants i Adoles-
cents són dues de les principals
iniciatives que la FAVB té en marxa
i que tenen com a objectiu princi-
pal, segons la federació, que els
veïns puguin gaudir “d’uns barris i
unes ciutats vivibles”. En aquest
2020, el barri del Raval serà el prin-
cipal protagonista d’aquestes
dues iniciatives.

La primera d’aquestes té com
a finalitat principal facilitar un dia-
gnòstic de la realitat del barri a  les
entitats i els agents que hi treba-
llen, al mateix temps que es crea
un espai de treball comú per a
totes elles.

Segons les darreres dades,
poc més de 100.000 persones
viuen actualment al Raval. No és
cap secret, però, que aquest és el
punt de la ciutat demogràfica-
ment més complex; és un dels
barris amb una xifra d’immigració
més alta (amb persones que arri-
ben d’arreu del món), però on
també conviuen veïns de tota la
vida i moltíssims turistes. Aquesta
confluència de personalitats con-
verteix el Raval en un dels punts
més multiculturals, no només de
la ciutat, sinó del conjunt del país.

Però en les darreres dècades,
segons considera la FAVB, el barri
ha patit “canvis no sempre dirigits
a millorar la qualitat de vida dels
seus veïns”. Un d’aquests es re-
munta als anys anteriors a la cele-
bració dels Jocs Olímpics, amb el
Pla de Reforma Interior del Raval
(PERI), que volia crear espais per
oxigenar el barri i “fer-li una ren-
tada de cara”. Malgrat aquestes

bones intencions, però, bona part
del barri van acabar transformant-
se en punts que ara són d’interès
turístic, cosa que es tradueix en un
augment de preus i que provoca
l’expulsió de molts veïns de tota la
vida, que no poden assumir la pu-
jada dels costos com el lloguer i al-
tres necessitats bàsiques.

Per això, durant molts anys el-
Barcelona Expert Center (BEC) ha
impulsat enquestes als veïns (fins i
tot als més joves) per saber quins
punts i aspectes millorarien. I d’a-
questes consultes als més menuts,
precisament, neix la segona inicia-

tiva, la que vol vetllar per les ne-
cessitats dels més menuts.

En aquest sentit, Drets dels In-
fants i Adolescents treballa directa-
ment a les escoles, fent xerrades
on s’explica als nens i les nenes que
tenen uns drets i que és el seu dret
i el seu deure fer-los mantenir. La
iniciativa aborda problemàtiques
com l’assetjament (i en diferents
tallers els dona eines per saber de-
tectar casos i saber com actuar) o
la manca d’espais de joc, com els
parcs, als carrers i les places del
barri. La FAVB considera que el
lleure és, precisament, un dels
principals drets dels més menuts.

Un dels projectes
té els infants i els
adolescents com
a protagonistes

SALUT/La lluita contra l’amiant continua.
Si a finals de l’any passat un grup d’antics
treballadors de l’empresa Macosa-Alstom
afectats per l’amiant van entregar 10.000
signatures al president de la Generalitat
perquè el Govern posi en marxa la reti-
rada de tots els elements amb amiant que
hi ha a Catalunya, el següent pas ha estat
la creació de la Comissió contra l’Amiant,
que ja ha celebrat la seva primera reunió.

Aquesta trobada es va celebrar el pas-
sat dimecres 8 de gener i, tal com les que
s’han de fer pròximament, va reunir tre-
balladors i extreballadors afectats per
aquest material, entitats com Bermes Pro-
ject (que investiga el mesotelioma, una
forma rara de càncer que pateixen les per-
sones que han estat exposades de forma

permanent a l’amiant), representants de
sindicats com Comissions Obreres o la
CGT, dirigents de la FAVB i representants
de l’Ajuntament.

RECLAMEN UNA NOVA LLEI
De forma paral·lela, però també a comen-
çaments d’aquest gener, diferents asso-
ciacions de víctimes de Catalunya, el País
Valencià i Euskadi van reclamar al nou go-
vern central l’elaboració d’una llei estatal
contra el que consideren “genocidi labo-
ral” i van lamentar que els jutges triguen
massa a imposar les indemnitzacions que
han de rebre les víctimes. 

Les entitats van lamentar que la situa-
ció a l’Estat espanyol és molt pitjor que en
altres països de la Unió Europea.

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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Com ha treballat Barcelona
Comerç durant aquests
15 anys pel comerç de la

ciutat?
La nostra feina vers al comerç de
la ciutat ha estat en constant evo-
lució des del primer moment.
Vam començar focalitzats en la di-
namització comercial de la ciutat
en general, però no vam trigar a
adonar-nos que cada territori té les
seves peculiaritats i que, per tant,
calia “personalitzar” la dinamitza-
ció en funció de cada eix, promo-
cionant, per a aquest objectiu,
les figures dels dinamitzadors/es
com a coneixedors de cada terri-
tori. Avui cal fer un pas endavant
cap a la professionalització i es-
tructuració d’aquesta dinamitza-
ció, i des de Barcelona Comerç es-
tem treballant en diferents eines,
adaptables a les característiques
de cada eix comercial, que posa-
rem a disposició dels seus res-
ponsables per ajudar-los i acom-
panyar-los en la seva tasca. En tots
els casos, cal que esdevinguin
personal format i qualificat d’acord
amb les noves realitats i amb les
que vindran. Per afrontar aquest
repte, el primer que hem fet ha es-
tat desenvolupar un pla estratègic,
acabar de professionalitzar el nos-
tre equip tècnic i assegurar-nos la
col·laboració d’experts que han as-
sumit la funció d’assessors de Bar-
celona Comerç.

Sense desmerèixer cap de les fi-
tes aconseguides per Barcelona
Comerç durant aquest temps,
quines tres destacaria com a
referents per a la conservació
del model de comerç de la nos-
tra ciutat?
La primera gran fita, sens dubte,
va ser la mateixa fundació de
Barcelona Comerç i la nostra ca-
pacitat d’unir diferents models de
territori amb un mateix objectiu.
L’Any del Comerç, el 2006, va ser
un altre gran punt d’inflexió, a par-

tir del qual les administracions
van començar a parlar de co-
merç i aquest tema va entrar a l’a-
genda dels polítics. I si només puc
destacar tres èxits, el tercer, per a
mi, serien les XIV Jornades Euro-
pees de Comerç i Turisme que
vam celebrar el novembre del
2018 i en les quals vam aconse-
guir reunir experts mundials de
tots els àmbits del comerç –in-

vestigadors, tècnics, consultors,
emprenedors, gestors, asses-
sors...– per debatre plegats sobre
comerç, els seus nous models, el
seu paper i impacte a les ciutats
d’avui i del futur, la relació del co-
merç amb la cultura i el turisme,
i en les quals vam dibuixar, fins i
tot, la botiga perfecta, aquella que
el consumidor reconeix, recor-
da, prefereix i en parla.

Quines tendències els preocu-
pen? 
Està clar que ens hem de posar al
dia. I potser el que més ens pre-
ocupa és no aconseguir canviar
les dinàmiques que s’han fet ser-
vir fins ara, a tots els nivells. El
nostre pitjor enemic no és Ama-
zon, sinó la por de fer canvis. No
podem continuar funcionant
com fa 30 anys, obrir la botiga i
esperar que vinguin els clients o
fer una xocolatada i pensar que
això serà suficient per atreure
gent al nostre eix comercial. Hem
de treballar en noves fórmules i
aconseguir que l’experiència a les
nostres botigues, als nostres ei-
xos, sigui sensacional. I amb això
no em refereixo només a una
experiència a nivell visual, vir-

tual... sinó sobretot de servei,
tracte humà, proximitat...

I de quines tendències creuen
que el comerç de proximitat
pot treure més avantatges?
Crec que no m’equivoco si dic que
els nostres eixos, el nostre comerç,
és el que té més capacitats de so-
breviure a tot el que ve. Al cap i a
la fi, el comerç de proximitat, el
del dia a dia, aquell que pot aju-
dar el client, assessorant-lo, ofe-
rint-li un tracte professional, per-
sonalitzat... és el comerç que
dona seguretat al comprador, i
això un gran o altres models de
comerç no ho poden oferir.  Això
és un valor afegit únic del comerç
de proximitat.  

El comerç de Barcelona repre-
senta un 15% del PIB de la ciu-
tat. Rep aquest sector prou su-
port de les administracions? 
No. Quan arriben eleccions som
el focus d’atenció perquè la gran
majoria de campanyes es fan
trepitjant territori, anant de co-
merç en comerç o de mercat en
mercat. Però tret d’això, quan
l’administració penalitza l’acti-
vitat econòmica i és incapaç de
transformar aquesta activitat en
oportunitats, falla i ens menysté.
Cal que s'adonin que el comerç i
les empreses són fonamentals
per a la mateixa administració, ja
que una ciutat sense aquest tipus
d’activitat és una ciutat morta,
amb menys treballadors i, per
tant, amb menys aportació de tri-
buts per a uns pressupostos ne-
cessaris per tirar endavant la
seva gestió. 

Des de fa anys Barcelona Co-
merç reclama l’adopció dels
BID’s com a models de gestió
publico-privada dels eixos co-
mercials. Sembla que a princi-
pis del 2020 la normativa que
permetria aquest tipus de ges-

tió estarà enllestida. Com afec-
tarà això als eixos de Barcelo-
na Comerç?
El primer que cal aclarir és que no
és cap obligació esdevenir un
BID. Aquesta és una decisió que
cal que prengui cada territori i no-
més es podran tirar endavant si
una àmplia majoria del seu sector
comercial-empresarial hi està d’a-
cord. Els BID’s representaran un
salt qualitatiu a nivell professional
importantíssim per a un eix co-
mercial i, per tant, cal que estiguin
preparats. Si no ho estan o esde-
venen BID’s amb la preparació
actual, estaran avesats al fracàs.

Per això és tan important la pro-
fessionalització i estructuració de
la qual parlàvem abans. Ara per
ara, per les seves característiques,
territoris petits com Gran de Grà-
cia, Fabra i Puig, Gran de Sarrià o
Sant Andreu és més fàcil que es-
devinguin BID’s que no grans ei-
xos comercials on, això sí, existeix
la possibilitat de treballar aquest
model de gestió publico-privada

a dues velocitats, començant per
zones concretes, a les quals a poc
a poc, es  poden sumar la resta de
l’eix. Els BID’s permetran al nostre
comerç gestionar tot el que tingui
a veure amb la promoció econò-
mica del seu territori amb inde-
pendència de l’administració, de-
cidint plans a quatre o cinc anys
vista que contemplaran accions
dirigides al benefici directe del co-
merç integrat dins del BID. 

Per on passa el futur de Barce-
lona Comerç? I el del comerç de
Barcelona?
El nostre futur passa per seguir
caminant en la professionalitza-
ció de l’entitat i la col·laboració
amb grans experts que ens per-
metin definir les millors eines
per acompanyar els gerents i di-
namitzadors dels nostres eixos en
la transformació dels seus terri-
toris. Hem de ser capaços de lle-
gir amb antelació el que ve, po-
sar en alerta els nostres asso-
ciats i donar-los eines perquè es
puguin afrontar-ho sense pro-
blemes, aprofitant, per això, tots
els avantatges que ja té el comerç
de proximitat. I pel que fa al futur
del comerç de Barcelona, pensem
que aquest passa per un treball
conjunt de l’administració i els
que representem territorialment
el comerç de la ciutat.

“Hem de donar les eines
als comerços perquè
es puguin transformar”
Salva Vendrell / President de Barcelona Comerç

El 2019 Barcelona Comerç va celebrar el seu 15è aniversari. La celebració va 
coincidir amb un moment important de transformació de l’entitat, que treballa 
per acompanyar i dinamitzar el comerç de Barcelona en clau del segle XXI. 
De tot plegat en parlem amb el president de l’entitat, Salva Vendrell.

Foto: Barcelona Comerç

“El nostre pitjor
enemic no és Amazon,
sinó la por de fer canvis.
Ens hem de posar al dia”

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE BARCELONA COMERÇ

“Un valor afegit únic del
comerç de proximitat 
és el de donar seguretat
al comprador”

Entitat referent | 24 eixos comercials
Barcelona Comerç és l’entitat de referència del comerç barceloní. Sota el seu 
paraigua caminen 24 eixos comercials de proximitat que representen més de

5.500 botigues associades i 24 territoris amb més de 25.000 botigues obertes. 

Entrevista



La prova és un clàssic i la gent va
tornar a respondre. Més de 4.500
atletes (rècord de participació)
van calçar-se les sabatilles el pas-
sat diumenge 19 per participar en
la Cursa Moritz Sant Antoni, la
primera gran cita del calendari
atlètic de la ciutat en aquest
2020. D’entre tots els aspirants,
Dmitrijs Serjogins i Gema Ba-
rrachina van ser els més ràpids,
escrivint per primer cop el seu
nom en lletres daurades al llibre
d’història de la prova.

El fondista letó, a més, va ser
l’únic corredor de la categoria ab-
soluta capaç d’aturar el cronò-
metre per sota de la barrera dels
30 minuts. L’atleta de la Sansi va
completar el recorregut de 10
quilòmetres en 29 minuts i 55 se-
gons, una marca només 17 segons

inferior al rècord de la prova, pro-
pietat de Driss Lakhouaja. Mo-
hamed El Ghazouany i Rubén Pa-
lomeque van acompanyar Serjo-
gins al podi masculí.

Barrachina, per la seva ban-
da, va complir els pronòstics que
la incloien en el grup de favori-
tes al triomf. L’alacantina del
Ríos Running va completar el re-

corregut en 34 minuts i 9 segons
(va tenir encara més a prop el rè-
cord de Meritxell Calduch, que
data del 2008, de 34 minuts i 5
segons) i va pujar als calaixos
amb dues catalanes, Míriam Or-
tiz i Anna Godoy. Hasna Ba-
hom, una de les eternes favorites
al triomf, va haver de conformar-
se amb la setena plaça.

El barri va tornar a convertir-se en un circuit per a corredors. Foto: CSA

Serjogins i Barrachina 
guanyen la Cursa Sant Antoni
» La prova va celebrar-se per 42a vegada el passat diumenge 19
» Rècord de participació: 4.500 atletes es van calçar les sabatilles

Pau Arriaga
SANT ANTONI

Ha costat, però per fi el
sènior femení del CFS
Eixample ha aconse-
guit arrossegar una sè-

rie de bons resultats. El conjunt
de Pep Roig ha sumat set dels
nou punts que s’han disputat
en aquest primer mes de l’any,
quantitat que ha servit per esca-
lar fins a la desena posició del
grup 2 de Segona Divisió.

Si es mira amb més perspec-
tiva, l’actual ratxa de l’equip és la
millor de la temporada (les de
Roig van posar el punt final al
2019 derrotant l’Aliança Mataró
en l’últim partit de l’any passat),
superant de forma clara l’acon-
seguida entre les jornades 4 i 6,
a mitjans d’octubre, quan les
roig-i-negres també van sumar
set de nou.

El CFSE encetarà el segon
mes de l’any amb un enfronta-
ment que posarà a prova el seu
estat de forma actual. Serà el prò-
xim dissabte 1 de febrer a les cinc
de la tarda, al Pabellón Espe-
ranza Lag, on les de Roig es
veuran les cares contra les ter-
ceres, l’FSF Joventut Elx.

Continua la ratxa
positiva del 
CFS Eixample

El CB Roser
encetarà el febrer
visitant Cornellà

Visita complicada
per començar el se-
gon mes de l’any. El
sènior masculí del

CB Roser, cuer del grup C-B de la
lliga EBA, jugarà el pròxim dis-
sabte 1 de febrer al Parc Esportiu
Llobregat, la pista del quart, el CB
Cornellà. Els del Fort Pienc vol-
dran posar punt final a la ratxa de
tres derrotes que l’equip ha patit
en l’inici d’aquest 2020.

TRABAL, ALLSTAR
Pel que fa a l’actualitat del feme-
ní, el més destacat ha estat la par-
ticipació de Mar Trabal en l’All-
Star de Copa Catalunya. La ju-
gadora va anotar 4 punts per a l’e-
quip de la conferència sud.
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Classificacions2a Femenina de futsal Lliga EBA 3a de futsal DH Catalana de futsal
Equip

CN Caldes
La Concòrdia
FS Castelldefels
FS Ripollet
Cervera-Segarra
CFS Eixample
Almàssera
César Augusta
AECS
Aliança Mataró
Red Star’s
Hispànic Torrent

PTS

28
27
27
25
24
22
22
21
19
17
8
0

GC

35
33
38
50
55
40
46
46
44
59
58
97

GF

43
44
46
45
68
50
44
45
44
42
27
13

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Equip

UB Sant Adrià
CB Cornellà
UE Mataró
CB Salou
CB Valls
BBA Castelldefels
AE Badalonès
JAC Sants
El Olivar
UE Barberà
Palma Air Europa
CB Roser

PTS

27
27
26
25
25
25
25
22
21
19
19
19

PC

1082
1116
1102
1215
1124
1065
1194
1074
1244
1182
1244
1275

PF

1197
1204
1143
1195
1140
1119
1194
1039
1110
1070
1147
1091

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Equip

CE Sant Julià
CCR Castelldefels
FS Solsona
AECS
OC La Sentiu
Alcoletge CFS
Esparreguera CFS
Santpedor CEFS
Bosco Rocafort
FS Sant Sadurní
FS Olesa
CFS Laguna

PTS

25
20
19
19
19
18
18
17
16
15
14
6

GC

55
65
57
65
83
62
61
58
64
55
74
79

GF

62
65
54
49
65
60
51
52
51
34
45
34

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Futbol | L’FC l’Esquerra de l’Eixample perd a casa després de mesos
L’FC l’Esquerra de l’Eixample va tornar a perdre un partit a l’Escola Industrial després de més de

dos mesos sense fer-ho. En aquesta ocasió, els de José María Soldevila no van poder superar 
el segon, l’Sporting Gavà (1-3), en el partit de la divuitena jornada de Tercera Catalana. 

PTS

31
30
30
29
27
21
17
16
16
10
10
9

GC

34
28
44
35
32
42
44
50
55
49
51
57

GF

75
51
64
61
46
58
53
44
46
34
33
25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Equip

Monistrol FS
CFS Eixample
Gràcia FSC
Màgic Sants
Alheña
Sant Joan CFS
CEFS Prosperitat
CFS Cornellà
St. Andreu Sagrera
St. Andreu de la Barca
CFS Sant Boi
FS Casserres

Esports
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Un matí de 1972, el Club Nàutic de Bar-
celona es desperta amb una imatge tè-
trica: hi ha un cadàver flotant a l'aigua. És
el cos d'Alberto García Rañé, un jove de
família bona, tripulant d’un dels velers. La
policia, la burgesia barcelonina i els Ser-
veis Secrets de la Casa del Príncep Joan
Carles de Borbó intervindran en aques-
ta història misteriosa.

Llibres

Los peces solo flotan muertos
José Luis Caballero

El tàndem que formen Bruno Oro i Clara
Segura és garantia d’èxit. Ara, tots dos pro-
tagonitzen una obra escrita per ell (jun-
tament amb Alejo Levis) i dirigida per ella.
Es tracta de Cobertura, la història d’un di-
rector de cinema i una actriu que són pa-
rella des de fa 10 anys, quan es van co-
nèixer en un rodatge, i ara estan en crisi.

Al Teatre Romea, a Barcelona.

Teatre

Cobertura
Bruno Oro i Alejo Levis

Pet Shop Boys ja ha estrenat el seu 14è
àlbum d’estudi: Hotspot. En aquest disc,
el popular duo pop format per Neil Ten-
nant i Chris Lowe ha aplegat una desena
de cançons que mantenen l’essència
del grup, combinant balades amb temes
més durs, amb crítica social inclosa. El sin-
gle, publicat fa 3 mesos, és Dreamland,
una col·laboració amb Years & Years.

Música

Tres històries destinades a creuar-se. Al
Camerun, un nen busca amb la seva ger-
mana gran el moment de colar-se a les
bodegues d'un avió amb l'objectiu d'a-
rribar a Europa. No gaire lluny, un activista
lluita contra la caça furtiva i espera l'arri-
bada de la seva filla. A Melilla, un grup de
guàrdies civils i un grup de migrants es-
tan a punt de trobar-se a la frontera.

Pelis i sèries

Adú
Salvador Calvo

Hotspot
Pet Shop Boys

Festes de Santa Eulàlia
La Festa Major d’hivern de Barcelona ja és a tocar. Del 7
al 12 de febrer, la ciutat viurà la celebració en honor a la
seva copatrona, Santa Eulàlia, representada per la ge-
gantona Laia. La Laia, símbol d’aquesta festa, tornarà a
aparèixer pels carrers barcelonins i se li afegiran nom-

brosos elements i propostes de cultura popular. Hi hau-
rà una diada castellera, una diada bastonera, ballades
de sardanes, cercaviles i correfocs, entre molts d’altres.
A banda, el Moll de la Fusta acollirà la Lali Jove, l’espai

destinat específicament a activitats adreçades als joves.

Malgrat que, per a determinats públics, el
K-Pop (pop sud-coreà) encara és completa-

ment desconegut, és innegable que es
tracta d'un fenomen mundial sense atura-
dor. El màxim exponent d'aquest èxit és el

grup BTS, que va actuar a l’última gala
dels Grammy a Los Angeles amb grans
estrelles del panorama musical interna-
cional. BTS està integrat per set nois jo-
ves que han conquistat milions de fans
arreu del món, també a Catalunya. És
per això que hi ha hagut un esclat de
felicitat a les xarxes arran de l'últim
anunci de la banda: Barcelona ha

estat l'única ciutat de l'Estat que ha
entrat a formar part de la seva gira
europea. Els dies 17 i 18 de juliol,
el grup actuarà a l'Estadi Olímpic

Lluís Companys. 

B T SQUI SÓN?
Ser el grup de K-Pop més conegut

La seva popularitat els va portar a la gala dels Grammy

Anunciar dos concerts a Barcelona
Actuaran a l’Estadi Olímpic els dies 17 i 18 de juliol

Les fans embogeixen
Algunes ja s’estan organitzant per aconseguir la primera fila

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Animal Crossing
Arriba Animal Crossing New Horizons, una nova entrega de la popular saga
de Nintendo. Aquest cop, el poble ha estat substituït per una illa deserta.

Famosos
Viu en línia

SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...
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P R O P O S T E S
DIJOUS 30 DE GENER
20:30 Hits, una antologia dels millors gags del

Tricicle, és una de les propostes culturals de
la recta final d’aquest mes de gener. / Teatre
Coliseum.

DIMARTS 4 DE FEBRER
18:30 Judith Vives és la responsable del curs ano-

menat Les millors pel·lícules del segle XXI, que
repassa alguns dels millors títols del cinema
de les darreres dues dècades. /  Centre Cul-
tural La Casa Elizalde.

DIMARTS 4 DE FEBRER
19:00 En el marc de la Marató d'Estalvi Energètic,

el primer dimarts del mes que ve es farà una
sessió monogràfica anomenada Mesures per
a la millora energètica de la llar. /  Biblioteca
Fort Pienc.

FINS AL 31 DE GENER
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra Gent Positiva. VIH/SIDA, re-
lats locals d'una història global, que activa la
memòria dels moviments locals. / Centre LGTBI
de Barcelona.

DES DEL 3 DE FEBRER
Matí-Tarda El primer dimarts del mes que ve

es posarà en marxa la mostra anomenada
Anònimes Espai Brut, que s’emmarca en el 20è
Premi de Relats Curts. /  Biblioteca Sagrada
Família - Josep Maria Ainaud de Lasarte.

DILLUNS 3 DE FEBRER
18:00 Sis contes sis serà el nom de la narració

que coordinarà el contacontes Cesc Serrat per
a infants que tinguin més de 4 anys. / Bi-
blioteca Joan Miró.

DIMARTS 4 DE FEBRER
18:00 El passat dia 21 es va posar en marxa el

taller familiar Mamifit, gimnàstica hipo-
pressiva, tonificació, estiraments i exercici car-
diopulmonar per a mares acompanyades
dels nadons. / Centre Cívic Ateneu Fort Pienc.

DISSABTE 1 DE FEBRER
18:00 Partit de bàsquet corresponent a la set-

zena jornada del grup 1 de Primera Catego-
ria femenina entre el Safa Claror i l’AESE. / Es-
portiu Claror.

La primavera i el ratolí serà el nom del
taller de decoració organitzat per ce-
lebrar l’Any Nou xinès. / Biblioteca Sa-
grada Família.

Un taller de decoració 
per celebrar l’Any Nou xinès
Diumenge 2 de febrer a les 12:00

Sílvia Tarragona és la professora del curs
Cuina catalana renovada, que vol que
els alumnes aprenguin a donar una vol-
ta a plats tradicionals. / Centre Cultu-
ral La Casa Elizalde.

Sílvia Tarragona coordina el
curs ‘Cuina catalana renovada’

Dilluns 3 de febrer a les 17:00

El crític de cinema Àlex Gorina serà el
convidat de luxe d’una tertúlia sobre
el setè art que es farà l’últim divendres
del mes. / Biblioteca Esquerra de l'Ei-
xample - Agustí Centelles.

El gener s’acabarà amb 
una tertúlia amb Àlex Gorina
Divendres 31 de gener a les 18:30

Partit de futbol sala de la setzena
jornada del grup 2 de Tercera Divisió
entre el Bosco Rocafort i l’FS Solsona.
/ Pavelló de la Bàscula.

El Bosco Rocafort encetarà
el febrer contra el Solsona
Diumenge 2 de febrer a les 19:00 

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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EL CONSELL DE LA SETMANA

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

i SALUT 
Les lumbàlgies són dolors a la part baixa de l’esquena.
Si, a més, aquest dolor s’irradia fins a sota d’un o dels
dos genolls s’anomena ciàtica. Les causes més fre-
qüents de les lumbàlgies són els esforços continuats,
els sobreesforços puntuals i les postures inadequades
i mantingudes durant temps. L’exemple més clar és
l’aixecament de pesos de manera inadequada, tant de
forma contínua com sobtada.
Per prevenir-vos de les lumbàlgies, manteniu una

bona condició física general i local, en la zona de la
musculatura abdominal i de l’esquena. Feu postures
adequades per disminuir els esforços. Aprimeu-vos,
en cas d’obesitat, i deixeu de fumar.
Les lumbàlgies són molt freqüents, vuit de cada

deu adults les pateixen alguna vegada a la seva vida.
La gran majoria, un 90%, es cura en un temps d’una a
quatre setmanes. Encara que, de vegades, les lumbàl-
gies siguin molt doloroses, heu de pensar que la vos-
tra esquena no pateix un mal greu.

Com puc prevenir la lumbàlgia?
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