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Al vespre s’hi celebra un aniversari.
Al cafè del videoclub els nens i ne-
nes convidats fan rebombori, però
a la sala del costat els clients pas-
segen tranquil·lament pels pas-
sadissos plens de pel·lícules. L’Au-
rora, la propietària  del videoclub
Video Instan, és al fons del local,
fent malabarismes per preparar la
pel·lícula que veuran els infants
mentre ajuda un noi amb la llista
de DVDs que s’emportarà. “To-
tes?”, li demana al jove client.
“Sí, des de la de Marlon Brando
fins a La La Land”, li respon ell.
Aquest és el perfil de client ideal
per a l’Aurora. “Jove i que miri tota
mena de cinema, des del segle pas-
sat fins a l’actual”, diu un cop el noi
ha marxat. “Per a l’aniversari del
nen, els pares han llogat la sala de
cinema i projectarem una pel·lí-
cula, més tard tenim una presen-
tació i després sí que me’n vaig a
casa”, diu alleugerida.

Aurora Depares és una de les
supervivents de l’era dels video-
clubs. La propietària de Video
Instan presumeix merescuda-
ment de tenir una col·lecció úni-
ca. “Tenim 45.996 pel·lícules en ar-
xiu”, explica, com si no tingués gai-
re importància. Davant la pre-
gunta de per què continua amb un
negoci amenaçat, any rere any, la
propietària del videoclub dona
tres raons. “La més romàntica és
que aquest negoci el van comen-
çar els meus pares”, explica. “Les
altres dues són que faig el que m’a-
grada i que sento una responsa-
bilitat per mantenir intacte tot
aquest arxiu. Té una història molt
llarga”, afegeix.

La història és, de fet, llarga. El
seu pare i la seva mare, Jenaro i
Aurora, van començar comprant
uns quants VHS a la dècada dels

70. “Un dia els van llogar a veïns
que hi estaven interessats i en van
anar comprant més i més. Llavors
tenien una copisteria”, recorda
l’Aurora. “Van començar traient
una impressora per posar les
pel·lícules a la paret. Cada cop que
en compraven més, treien i treien
impressores fins que la copisteria
va desaparèixer i va néixer el vi-
deoclub”, relata.

L’ART DE REINVENTAR-SE
Aquest videoclub del qual l’Auro-
ra parla ja no és el mateix, 40 anys
després. Avui és en un altre local,
amb un cafè i una sala de cinema
privada. “Vam mudar-nos perquè
ens van demanar 10.000 euros de
lloguer quan en pagàvem menys
de 3.000”. Es va trobar en una si-
tuació límit i va haver d’innovar. 

L’anterior local era al número
30 d’Enric Granados i ara és al 239
de Viladomat. “L’Esquerra de l’Ei-

xample és meravellosa”, afirma.
“El negoci ara és a peu de carrer i
estem aquí per gran part dels
clients fixos que tenim al 08029”,
diu en referència al codi postal.

Després de la pujada del lloguer
de l’anterior local,  l’Aurora tenia
tres opcions: “Tancar directament,
traslladar-me a un altre local i es-
perar el meu final o reinventar-
me”, diu. “M’he endeutat fins a les
celles, però soc feliç”, assegura.

El cinema privat és una de les
exclusivitats del seu negoci. Una
sala amb 32 butaques per fer es-

deveniments amb adults o in-
fants. La sala també li va servir d’a-
juda per finançar el nou local, ja
que entitats com l’Acadèmia del
Cinema en Català o l’ESCAC van
contribuir-hi amb 800 euros a
canvi d’una butaca dedicada.

A FAVOR DE LA COMPETÈNCIA
Les plataformes digitals no són l’e-
nemic. “Em semblen perfectes”,
afirma l’Aurora. “El problema del
món del cinema és la pirateria”,
afegeix abans d’assegurar que
moltes de les obres que té al seu ar-
xiu no es poden trobar a les pla-
taformes més conegudes. “De ve-
gades no hi són, o sí però només
temporalment. Aquí hi són sem-
pre”, defensa.

Una de les novetats més re-
cents del videoclub és la tarifa pla-
na de menys de 10 euros que
l’Aurora va instaurar l’any passat.
“Hi entren totes les pel·lícules del

nostre catàleg”, assegura. “Ni to-
tes les plataformes juntes podrien
superar-nos”, afegeix mentre par-
la amb una clienta que celebrarà
l’aniversari del seu fill en unes set-
manes. “Jo el vaig conèixer pel
boca a boca”, diu la clienta. “Em
van recomanar el videoclub i és
una idea genial. Surts dels ani-
versaris tradicionals”, afegeix.

Són les vuit de la tarda i l’Au-
rora gairebé ja no té clients per
atendre. Ara té temps de triar la
seva pel·lícula favorita. És Dirty
Dancing, tot i que el seu gènere
predilecte és la ciència-ficció.
“Mira que demanar-me això”,
diu com una mare que ha d’es-
collir entre els seus fills. Abans
d’acabar el dia li queda la pre-
sentació de Titusamb el director
Dani de la Orden, però es recor-
da del seu fill. “Les millors pel·lí-
cules són les que veig els diven-
dres amb ell”, conclou.

El videoclub que no vol morir
» Video Instan segueix obert després de reinventar-se organitzant actes privats i obrint un cafè
» El negoci té una històrica col·lecció de pel·lícules i funciona des de fa més de quatre dècades

Interior de Video Instan (Viladomat, 239), on es pot veure part de la seva col·lecció amb un total de 46.000 pel·lícules. Foto: F.V.

46.000
pel·lícules són les que
hi ha a l’arxiu de Video
Instan, 8.000  de les
quals són en VHS

Felipe Valenzuela
L’ESQUERRA
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La lupa

per M. Marco (Fem Sant Antoni)

Fer barris per als turistes

Una de les coses en què estem d’acord les
plataformes que treballem per l’habitatge
a Barcelona és que els pisos turístics han
esdevingut un gran problema per al
parc de lloguer a la ciutat. La irrupció de
plataformes com Airbnb, amb la facili-
tat que donen a qualsevol persona del
món de trobar un pis per llogar com a tu-
rista a preus menors que els hotels, han
fet que aquesta sigui una opció cada ve-
gada més demandada pels visitants. Els
propietaris dels pisos també han pensat
que aquesta és una opció que els permet
tenir una gran rendibilitat
econòmica en poc temps. I, a
més, siguem clars, molts “as-
sessors” immobiliaris han
recomanat aquesta possibi-
litat a molta gent que tenia
propietats i que ara pensa
que això de llogar a turistes
era una bicoca.

Parlem de xifres també. A Sant An-
toni, un barri que havia estat fonamen-
talment de classe obrera, actualment tro-
bem 561 llicències de pisos turístics le-
gals. La realitat, i tots ho sabem, és que
n’hi ha molts més perquè en trobem
molts d’il·legals, és a dir, sense llicència.
Segons el web Inside Airbnb, que es de-
dica a monitoritzar l’activitat d’aquesta
plataforma, s’han detectat a Sant Anto-
ni més de 900 habitatges d’ús turístic,
entre pisos sencers i habitacions (altres
fonts fan pujar la xifra fins a 1.300). Tam-
bé, segons aquestes dades, la mitjana

d’ocupació anual és de 110 nits a l’any.
O sigui, que més de dos terços de l’any
aquests pisos estan buits.

Si mirem amb una mica més de de-
tall la informació que trobem accessible
a tothom, veiem que molts d’aquests pi-
sos són propietat d’una mateixa perso-
na o empresa, o és una mateixa perso-
na o empresa la que els gestiona. És a
dir, aquesta imatge idealitzada d’un
hoste que es treu una mica de diners per
arribar a final de més llogant i fent d’am-
fitrió a un amable turista que vol tenir

una experiència diferent a la ciutat és bà-
sicament mentida (no sé si ho recordeu
però aquest estiu hi havia una campa-
nya molt maca de publicitat que ens ve-
nia a dir això).

A més, tancar un pis turístic il·legal
és molt complicat. A part de fer la de-
núncia (la qual cosa és bastant senzilla),
s’ha de poder provar que l’habitatge re-
alment està sent utilitzat com a pis tu-
rístic. Manquen inspectors. Cada vega-
da hi ha més advertències als llogaters de
com han d’actuar davant d’una inspec-
ció. I, és clar, com que la llei és molt ga-
rantista en aquest sentit, és a dir, que la

protecció al propietari passa per sobre de
la protecció al veïnat, acaba sent una qui-
mera poder actuar contra aquesta xacra
perquè no som gens àgils. Les adminis-
tracions, o bé no els tenen o bé no posen
tots els recursos que serien necessaris per
combatre aquest frau que ens afecta a
tots. I els veïns ens trobem impotents per
moltes denúncies que posem.

I quines conseqüències està tenint
als barris? Doncs que cada vegada la dis-
ponibilitat d’habitatge per al veïnat és
menor. Les pujades de preu abusives

que s’estan vivint a Sant
Antoni també guarden re-
lació amb què el parc d’ha-
bitatge disponible per als
residents és cada vegada
menor. Ens estan fent fora
perquè no podem pagar els
preus abusius que no tenen

relació amb la realitat econòmica de les
persones. I els barris s’estan buidant.
Blocs sencers de pisos estan dedicats a
habitatge d’ús turístic.

Cal repensar una vegada més què s’ha
de fer amb els pisos turístics amb l’actual
emergència habitacional a Sant Antoni
i a tota Barcelona. S’ha de perseguir de
manera ferma qualsevol activitat il·legal.
S’ha de gravar amb més impostos aques-
ta activitat. Els propietaris han de tenir
clar que els surt més a compte que el seu
habitatge estigui dedicat a allotjar famí-
lies. I que l’habitatge és un dret de totes,
i no només dels que estan de pas.

Ens estan fent fora perquè no podem
pagar els preus abusius que no tenen

relació amb la realitat econòmica del veïnat

Els semàfors

Video Instan
El videoclub Video Instan, situat al ca-

rrer Viladomat, és un exemple de com un
negoci que semblava condemnat a des-

aparèixer es pot reinventar i seguir enda-
vant. El local té ara un bar i una sala de

cinema i organitza diferents actes. 
pàgina 3

Ajuntament
El solar on hi havia l’antic Teatre Talia
segueix buit 30 anys després. De pro-

pietat privada, l’Ajuntament no l’ha ex-
propiat, tal com va dir el 2018 que faria,

mentre els problemes causats per la 
insalubritat s’han anat acumulant. 

pàgina 11

Esquerdats
Els Esquerdats, la colla castellera de

l’Esquerra de l’Eixample, van fer el seu
debut a la plaça Sant Jaume diumenge

passat durant la Diada castellera de
Santa Eulàlia. La colla, fundada el 2018,

també va estrenar la seva camisa lila. 
pàgina 10

Se opondrán a la Ley
de Eutanasia. Como hi-

cieron con el divorcio,
el aborto, el matrimonio homosexual.
Luego harán como con esas leyes: la
aplicarán en sus propias vidas cotidia-
nas para ejercer los derechos que na-
cen de ella. Llegarán tarde. Hasta en-
tonces pondrán mil obstáculos.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hoy se me ha rechaza-
do el alquiler de un

piso por ser periodista.
Tal cual. "Porque vuestro sector está
muy mal", me dice. Llevo tres años co-
tizando como autónoma y facturo más
del doble del que era el precio del al-
quiler. Lo que está pasando en Madrid
es intolerable. 

A Catalunya no s'ha
desenvolupat un vot xe-

nòfob populista de mas-
ses com a altres llocs d'Europa, potser
gràcies al Procés (que, entre altres coses,
va matar Plataforma per Catalunya en el
seu moment). Mantenir aquesta situa-
ció ara que el Procés cau en decadència
pinta que serà complicat.

Del total de personal
en activitats de Recerca

i Desenvolupament a Ca-
talunya, un 42% són dones. La pre-
sència de dones en el sistema de re-
cerca s’apropa a l’equilibri a l'inici de la
carrera investigadora, però continua te-
nint dificultats per accedir a llocs de
més responsabilitats.

@angelschacon@AlbertLloreta@SerranoIsmael @Carmen_matas
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El Taller Masriera segueix tancat 
mentre els veïns el reclamen per al barri1

2
La reurbanització de la ronda 
Sant Antoni, més a prop

Acusen la Sagrada Família 
de voler fer fora un cau històric

Cristina Puig: “Tinc la sensació 
que a l’Eixample no es pot respirar”

Aturades temporalment 
les obres a l’espai Germanetes

El + llegit líniaeixample.cat

3

4

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

 Les claus

M’han explicat la història d’una
parella que eren estudiants d’En-
ginyeria agrònoma, treballaven
en unes vinyes, en un poble de
l’Alt Empordà. Un dia decidiren
iniciar el negoci d’una bodega,
més endavant varen comprar un
camp d’oliveres. Vist que als co-
loms els agradava molt la brisa i el
raïm malmès, decidiren comprar
unes gallines per tal d’aprofitar
aquestes deixalles. Ara en tenen
1.500 i en comercialitzen els ous i
també aprofiten la gallinassa per
adobar els camps. A part de l’oli
que treuen de les oliveres, en
aquest camp, per tal de no tirar
pesticides per matar les herbes,
varen comprar unes ovelles. Ara
ja estan munyint les ovelles i amb
l’ajut d’un company de carrera ja
estan produint formatges. Han
posat uns ruscos d’abelles perquè
ajudin a la pol·linització i produir
mel, han tancat un acord amb
IAEDEN per fer Custòdia Agrària,
ajudant a la recuperació de la ter-
rerola, un ocell en perill d’extinció
a Catalunya. També tenen unes
sales on organitzen tasts de vins
amb música, celebracions, festes,
etcètera. Conclusió: aquesta pa-
rella de joves emprenedors no va-
ren esperar a veure qui els podia
donar diners o esperar a rebre
subvencions de fons europeus per
plantar cotó i altres gramínies per
deixar-les podrir al camp sense
recollir, no s’apuntaren a peona-
des i EROS, varen prendre inicia-
tives, varen pencar com mules i
ara recullen els fruits (mai millor
dit) del seu treball. Se’ls hauria de
fer un monument i fer difusió en-
tre la joventut de què han aconse-
guit, perquè en prenguin exemple.
Parella, moltes felicitats!

Emprenedors
per Jordi Lleal

Viralitat
per Xavier Graset

La viralitat del coronavirus fre-
na les ganes d’algunes empreses
de venir a Barcelona pel Mobile
World Congress. Primer va ser la
sud-coreana LG i ara s’ha des-
penjat la sueca Ericsson. Tant se
val que es garanteixi la seguretat
de tothom i que algunes empre-
ses xineses hagin restringit les se-
ves delegacions i extremin totes
les mesures d’higiene i de control.

És la paradoxa que fa topar
dos mons. Els reis de la viralitat,
o en tot cas aquells que ens do-
nen les eines perquè la comuni-
cació i els nostres dies s’hagin gi-
rat com un mitjó, que ens fan ba-
dar davant d’aquell vídeo, aque-
lla ocurrència o aquell missatge
viral, es frenen ara per la virali-
tat d’aquesta forma de grip.

La velocitat, la contrarellot-
ge la tenen ara a la Xina, allà on
construeixen hospitals en deu
dies, que són els que les autori-
tats van estar desoint i amena-
çant el primer metge que va
alertar del coronavirus. És l’of-
talmòleg Li Wenliang, que ara ha
mort a Wuhan, l’epicentre del co-
ronavirus, i que ja al desembre va
alertar dels riscos de la malaltia.
La policia el va investigar perquè
deien que feia córrer falsos ru-
mors. I en canvi era una notícia,

un perill tan cert que se l’ha en-
dut de per vida.

Els cervells tecnològics s’es-
panten davant la por d’allò que
no poden controlar. Certeses,
només volen certeses. Tots en vo-
lem. Infal·libilitats, com la que et
prometen cada vegada que et ve-
nen un nou aparell de telefonia.
Hi confiem la felicitat dels nos-
tres dies i comunicacions. El fi-
lòsof John Locke, al segle XVI, ja
deia que les lleis d’una societat
justa són les lleis de la natura, i
Lluís Solà a Llibertat i sentit, les
seves reflexions sobre la condi-
ció humana (el llibre que ja pot
llegir en la intimitat Pedro Sánc-
hez), entre centenars d’idees,
també parla d’aquesta sobre la
ciència que no coneix la llibertat.
“Estem convençuts que la con-
cepció de l’univers, de l’home i de
la natura a què hem arribat és
unilateral, incompleta i fona-
mentalment desviada, però no en
tenim cap més. És la que ens per-
toca. Només a partir d’aquesta
concepció podem assajar de per-
venir a una mica més de saber i
de precisió.” I aquí som, buscant
precisió i saber, encara que hi
hagi qui es quedi a casa.

Publicat a El Punt Avui

Les millors
perles

L’Audiència Nacional defensa que una empresa pugui descomp-
tar del càlcul efectiu de la jornada dels seus treballadors el
temps que aquests dediquen a esmorzar, prendre un cafè o fu-

mar. Així s’indica en una sentència recent on desestima una deman-
da de CCOO contra Galp, amb qui mantenia un conflicte col·lectiu.

El polèmic presentador i locutor Javier Cárdenas va presu-
mir molt, l'any 2016, d'haver rifat casa seva per recaptar
fons per a una nena que patia una malaltia minoritària.

Ara, però, s'ha sabut que només va donar una quarta part dels
beneficis i es va quedar la resta.

Un pare no signa les autoritzacions de les excursions a la seva
filla perquè estan escrites en català i assegura que no les en-
tén. És el cas de “discriminació lingüística” que ha denunciat

l’associació Hablamos Español a Alacant i que s’ha fet viral a les xar-
xes socials, on els usuaris han titllat la situació de ridícula.

La rampa suposadament accessible d’una escola d’Alcalá
de Guadaíra (Sevilla) es converteix en objecte de mofa.
L’estructura, que havia de facilitar l’accés als alumnes amb

mobilitat reduïda, ha resultat ser una nova barrera per a ells: té
gairebé 60 metres de longitud dividits en set passadissos.

Un home cec recupera la visió després de patir un atropella-
ment. És la història de Janusz Goraj, el polonès que, després
de dues dècades de ceguesa, assegura que ha recuperat la

visió gràcies al cop al cap que es va fer quan el van atropellar men-
tre creuava un pas de vianants.

A les xarxes

@EugeniaLozanoVi: Oscar a la millor pel·lí-
cula per a ‘Parásitos’, la pel·lícula de Bong
Joon-Ho que fa història com la primera cinta
de parla no anglesa a guanyar el premi.

@reporcat: Pedro Sánchez pacta amb
Quim Torra iniciar la taula de governs al fe-
brer, però tanca la porta a un mediador i
a l’amnistia.

#ReunióTorraiSánchez

@carlapuigg_: A aquest pas, al Mobile
World Congress 2020 presentaran el
‘walkie-talkie’ que em van regalar per la
comunió.

#ElMobileEnPerill #Oscars2020
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La Casa Batlló

La Casa Batlló
està situada al
número 43 del

Passeig de Gràcia,
un carrer que anti-
gament unia la ciu-
tat amb la Vila de
Gràcia. A partir de
1860, any en què
s’aprova el Pla Cer-

dà, el Passeig de Gràcia es perfila com el seu eix prin-
cipal amb les residències de les famílies més il·lus-
tres de la ciutat i un destacat passeig per a vianants,
cotxes de cavalls i automòbils. Originalment, l’edi-
fici va ser construït l’any 1877 per Emili Sala i Cortés
(un dels professors d’arquitectura de Gaudí), quan
a Barcelona encara no hi havia llum elèctrica. L’any
1903 el va adquirir Josep Batlló i Casanovas, un in-
dustrial tèxtil propietari de diverses fàbriques a Bar-
celona i destacat home de negocis.

Josep Batlló va concedir total llibertat creativa a
Antoni Gaudí, encarregant-li unes obres que en prin-
cipi consistien a derrocar l’edifici. No obstant això, grà-
cies a l’audàcia de Gaudí, es va descartar l’enderro-
cament de la Casa i es va dur a terme una reforma
integral entre 1904 i 1906. L’arquitecte va canviar com-
pletament la façana, va redistribuir els envans inte-
riors, va ampliar el celobert i va convertir el seu in-
terior en una autèntica obra d’art. A més del seu va-
lor artístic, l’obra revesteix una enorme funcionalitat,

més pròpia del nostre temps que del pas-
sat. La Casa Batlló va deixar de pertànyer
a la família Batlló a la dècada dels 50. La fa-
mília Bernat, avui propietària de l’immoble,
el va restaurar íntegrament i l’any 1995 i el
va obrir a la societat com a joia arquitec-
tònica, Patrimoni Mundial de la UNESCO i
una icona de Barcelona i de Catalunya im-
prescindible per conèixer l’obra de Gaudí i
el modernisme en la seva màxima expres-
sió, com avalen el més d’un milió de visitants
cada any.

L’ILLA DE LA DISCÒRDIA
Al costat de la Casa Batlló i a la mateixa èpo-
ca, destacats arquitectes van reformar altres
cases que en el seu moment van competir
pels premis urbanístics convocats per l’A-
juntament de Barcelona. És per aquest mo-
tiu que aquest tram es coneixia com l’Illa de
la Discòrdia. Aquestes cases també són mo-
dernistes i, juntament amb la Casa Batlló, ac-
tualment són un conjunt únic format per la
Casa Amatller (Josep Puig i Cadafalch); la Casa
Lleó Morera (Lluís Domènech i Montaner); la
Casa Mulleras (Enric Sagnier) i la Casa Josefi-
na Bonet (Marcel·lí Coquillat).

Foto: Institut Amatller d’Art Hispànic
Font informativa: Casa Batlló

| perSanti Capellera

L’enderroc queGaudí va evitar

La futura Casa Batlló (dreta) el 1902. Foto: Pau Audouard
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Va comprar el seu pis de l’Es-
querra de l’Eixample el
1996. Volia viure al distric-

te o hi va acabar de casualitat?
Me’n vaig anar a Madrid amb 18
anys. A finals dels 80 vaig venir a fer
teatre a Barcelona amb assiduïtat i
arran de la sèrie Estació d’Enllaç, el
1994, em van sortir més ofertes de
teatre aquí. Vaig decidir que havia
de tenir casa a Barcelona. No tenia
un interès especial en l’Eixample,
però un matí abans d’agafar un vol
vaig passar per la cantonada de
Gran Via i Urgell. Vaig veure un edi-
fici i vaig dir: “Que bonic, un pis aquí
no estaria malament”.  El vaig com-
prar. A Madrid també vivia a la
Gran Via i va ser força poètic.

Fa poc que dirigeix el Romea però
ha fet molta part de la seva carrera
a Madrid. Ara viu sempre aquí?
Sí. Un any després d’haver-me ins-
tal·lat aquí, quan encara mantenia el
pis de Madrid, vaig veure que viure
en dues ciutats era esquizofrènic. Vaig
decidir quedar-me definitivament a
Barcelona i, quan feia dos anys que
tenia el pis, em vaig empadronar. 

Diu que se sent “absolutament
metropolità” i que per viure ne-
cessita “l’asfalt en vena”. 
Totalment. Això de l’asfalt és una fra-
se literària, una manera de parlar. Ne-
cessito viure al centre perquè no tinc,
voluntàriament, cotxe. Vaig molt en
taxi. I necessito viure envoltat de vida,

saber que tinc ben a prop tota
mena de serveis, comerços, un
quiosc...

A l’Eixample, diu la gent, hi ha
massa asfalt i cotxes i molt poc
verd. Vostè com ho veu? 
Ho comparteixo totalment. Ja m’a-
gradaria obrir la porta de casa meva
i trobar-me una plaça amb jardins,
flors... Tant de bo en aquesta zona de
l’Eixample hi hagués més verd. Amb
la remodelació del Mercat de Sant
Antoni s’han recuperat placetes,
petits jardins... Ha estat un encert ex-
traordinari, però ara cal apel·lar al ci-
visme de tothom per cuidar-ho.

Ha dit algun cop que no és nos-
tàlgic. Si parlem del barri, o de tot
l’Eixample, li agrada més ara o era
millor quan va venir a viure-hi?
En aquests 25 anys hi ha hagut can-
vis. Quan vaig comprar el pis, pràc-
ticament a sota de casa hi havia un
colmado on venien de tot. Aquests
comerços han anat desapareixent
i s’han substituït per coses molt més
impersonals, tot i que és cert que
ofereixen un servei fantàstic. Però
això va en detriment del tracte fa-
miliar, dels coneguts de tota la vida.
Això ho trobo a faltar una mica.
Abans també tenia cinemes a cinc
minuts però molts van tancar.

Amb canvis, però encara li agrada.
El que m’anima a viure a l’Eixample,
el que m’agrada, és la vida que hi ha.
I he de dir, sense que això sigui es-
tablir competència, que m’agrada
molt més la vida de l’Eixample Es-
querra que la de l’Eixample Dret. És
més menestral, una mica més po-

pular. M’agrada molt i m’hi trobo
molt a gust. I, a més, tinc molts tea-
tres a la vora.

Un altre canvi és que ara hi ha més
turistes. Com el viu aquest debat?
Ui, sí! Al meu edifici no tinc cap pro-
blema però n’hi ha que en tenen. El
que sí que em crida molt l’atenció
quan estic a les terrasses, i ho he es-
crit a El Periódico, és una cosa que fa
25 anys no es veia. No passen 10 mi-
nuts que no vegis algú caminant
arrossegant maletes. I, a part de
veure la gent, hi ha el soroll que fan
les rodes de les maletes. El paisatge
urbà ha canviat.

Ara que parlem del carrer, encara
memoritza els guions passejant
pels carrers del barri?
Sí, sí. És el meu mètode. Cadascú té
el seu sistema i jo he de sortir al ca-
rrer, no puc estar a casa. Normal-
ment ho faig a primera hora del
matí. Surto de casa a quarts de
vuit. Per exemple, faig la Gran Via fins
a la plaça Espanya i en aquest tram
em proposo memoritzar dues pà-
gines. I vaig fent altres rutes. Molta
gent em saluda i em diu: “Què sen-
yor Pou, estudiant?”. I segur que d’al-
tres es pensen que es troben amb
un boig. I, això és curiós, la geogra-

fia d’aquesta Eixample que visc
m’acompanya a totes les meves
feines perquè la memòria té uns
mecanismes molt curiosos. Per
exemple, si m’estudio una frase
concreta i coincideix que he passat
per la cantonada de Borrell i Vila-
domat, al cap de 4 o 5 mesos a dalt
de l’escenari arriba el moment de dir
la frase i em ve la imatge del lloc.

El carrer és un lloc on un actor pot
aprendre moltes coses, no?
És una escola de vida increïble i, al
mateix temps, un arxiu on pots con-
sultar moltes coses. Per això m’agrada
molt fer vida a l’aire lliure i seure en
una terrassa observant la gent que
passa. Els actors hem de ser una mica
esponges. Les terrasses són un mi-
rador del món i de la vida meravellós
i sempre defenso la seva existència.
I en aquesta part de l’Eixample hi ha
gent molt variada. M’agrada molt.

I en el dia a dia, es troba molta
gent que el saluda i que li co-
menta coses?
Sí, sí. Noto que la gent em té per un
veí del barri, saben que hi visc. I m’a-
grada. No tinc massa relació a ban-
da de la salutació del carrer, però he
de dir que la gent em tracta amb
molta estima.

I per desconnectar té algun lloc
preferit?
Del barri no. Per això he de marxar
de Barcelona. La meva desconnexió
em surt molt més cara perquè me’n
vaig a Nova York. No em trobaràs
mai al bosc, a les muntanyes o a les
platges de no sé on. Nova York o
Londres, París, Berlín... A les grans
ciutats. Tot i que en un ofici com el
meu no es desconnecta mai del tot.
A Nova York, per exemple, hi vaig
per veure teatre.  

És un gran amant dels restau-
rants. Quins acostuma a freqüen-
tar del barri o del districte?
A sota de casa hi ha el Zian, on es-
morzo, dino o sopo el 90% de la
meva vida, ja que menjo molt a
fora perquè soc una persona que no
m’agrada cuinar. Hi baixo com si es-
tigués al menjador de casa. A ban-
da, aquí molt a prop hi ha un res-
taurant que recomano i freqüento
que és el Gat Blau, a Comte Borrell.
Sempre m’hi trobo gent de l’ofici.
Després, també al costat de casa, hi
ha un lloc molt popular i recoma-
nable, que és el famós Gelida, a Di-
putació amb Urgell. I llavors, un altre
que m’agrada molt, no només per-
què està molt a prop del teatre
Goya, és la Bodega Sepúlveda.

Josep Maria Pou / Actor i director de teatre

Només entrar al Centre Cívic Golferichs per fer l’entrevista, un home que hi
fa classes de filosofia demana a Josep Maria Pou si es pot fotografiar amb ell
i el felicita per la seva última obra. Després de la foto, Pou demostra durant

tota l’entrevista una gran vitalitat després de 50 anys actuant i dirigint.

“Noto que la
gent em té per

un veí del barri”

Albert Ribas
L’ESQUERRA

Perfil | Un actor majúscul
Josep Maria Pou va néixer a Mollet del Vallès l’any 1944. És un dels grans noms de l’escena
teatral catalana i espanyola de les últimes dècades, i també ha fet incursions en el cinema i la
televisió. Barcelona i Madrid, dues ciutats que l’apassionen, són els escenaris de la seva vida.  
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4El setmanari Línia Eixample
està impulsant un projecte a mit-
jà termini que preveu inaugurar
un espai polivalent de 350 metres
quadrats. A peu de carrer i ubicat
en un dels barris de l'Eixample en-
cara per determinar, el local per-
metrà oferir gratuïtament als lec-
tors, veïns i entitats unes sales de-
dicades a diverses activitats cul-
turals i educatives. L'Espai Línia
compartirà la seu amb la redacció
del setmanari Línia Eixample i de
tota la xarxa de periòdics i publi-
cacions que edita el Grup Comu-
nicació 21.

Davant la crisi estructural que
pateixen els mitjans de comuni-
cació, Línia Eixample farà una
aposta singular i creativa per do-
nar serveis concrets i útils a les co-
munitats més properes, més en-
llà del suport paper o dels webs i
les xarxes socials.

Així doncs, l'Espai Línia po-
sarà a disposició d'associacions de
veïns, de botiguers i d’entitats cul-
turals i esportives una sala de con-
ferències perfectament equipada
amb un aforament màxim de 25
persones. La sala, dotada amb un

plasma de TV i vídeo i amb sis-
tema d'àudio i micro professio-
nals, estarà dissenyada per fer
presentacions de llibres, d'actes
lúdics o reivindicatius, reunions
de col·lectius, xerrades i qualse-
vol mena d'activitat, inclòs el vi-
sionament de documents audio-
visuals.

VISITES D'ESCOLES
Aquesta sala permetrà rebre la vi-
sita d'escolars dels centres educa-
tius de l'Eixample per fer visionats
de temàtiques relacionades amb el
món de la informació de proxi-
mitat: Entrem en una rotativa o
Com es fa un diari?seran dos dels
primers vídeos de 15 minuts que
periòdicament s'oferiran als in-
fants i joves. Es preveu que durant
el primer any de vida passin per
l’Espai Línia 1.100 escolars de
centres educatius de l’Eixample.

L'Espai Línia també disposa-
rà d'una sala expositiva permanent
d'uns 100 metres quadrats amb
mostres rotatives d'artistes plàs-
tics dels barris de l'Eixample, tant
de pintura com d'escultura o ar-
tesania, combinats amb exposi-

cions de fotografia. En ser un es-
pai totalment polivalent, hi hau-
rà una petita biblioteca temàtica
dedicada exclusivament a la con-
sulta de llibres de segona mà re-
lacionats amb els barris del dis-
tricte. En paral·lel, també es podrà
consultar una secció de publica-
cions sobres les indústries de la co-
municació de l'espai català.

Finalment, s'inaugurarà un
mini plató de TV professional per
fer connexions amb altres mitjans
audiovisuals o digitals i disposar
d'un espai insonoritzat per enre-
gistrar i fer entrevistes.

El futur Espai Línia treballa-
rà activament l'aparadorisme als
finestrals del local. Es preveu la
instal·lació de dues TV de plasma
amb connexions permanents
amb les notícies de l'Eixample i
d'altres publicacions del grup.
L'aparador també penjarà les
portades impreses de Línia Ei-
xample i dedicarà espai a pro-
mocionar, de forma rotativa, les
diverses activitats per tal de no-
drir de suficient públic totes les
sales a disposició de les comuni-
tats més properes: lectors, veïns
i entitats dels barris. Els actes

programats i visites d'escoles es
publicaran al setmanari Línia
Eixampleper tal de donar-hi vi-
sibilitat i promoció i fer-ne se-
guiment informatiu.

L'Espai Línia estarà obert al
públic de dilluns a divendres de
10h a 14h i de 17h a 20h, i els dis-
sabtes de 10h a 14h. Tots els ser-
veis seran gratuïts i l’entrada lliu-
re. S'ha obert un compte de correu
electrònic per rebre peticions i
suggeriments per tal que l'Espai
Línia sigui el més útil possible. 

espailinia@comunicacio21.com

Transcendint el paper i el digital
» Línia Eixample impulsa l'Espai Línia, que donarà serveis gratuïts a entitats, veïns i lectors

» Serà un espai polivalent de 350 metres quadrats on també hi haurà la redacció del setmanari
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Esquerra de l’Eixample

L’Esquerra, la zona de la ciutat
amb més gent centenària

GENT GRAN4L’Esquerra de l’Ei-
xample és la zona de la ciutat on
viu més gent que té 100 anys o
més, segons dades de l’Ajunta-
ment publicades recentment.
Concretament, la xifra de per-
sones centenàries que hi ha al ba-
rri s’enfila fins a 71. 

Després de l’Esquerra de l’Ei-
xample, la Dreta de l’Eixample se
situa al segon lloc de la llista de
tota la ciutat, amb 49 avis i àvies
que passen dels 100 anys. De la
resta de barris del districte, a la
Sagrada Família n’hi ha 27, a
Sant Antoni 25 i al Fort Pienc 17.

L’envelliment de la població
és un dels problemes més im-
portants per als veïns del barri,
que denuncien des de fa temps la
manca d’equipaments públics
destinats a aquest col·lectiu. 

En total, a Barcelona hi viuen
779 persones centenàries. D’al-
tra banda, els ciutadans amb
edats entre 95 i 99 anys arriben
gairebé als 5.200. Aquest llistat
torna a estar encapçalat per
l’Esquerra de l’Eixample amb
418 persones, mentre que la
Dreta, amb 236, ocupa el tercer
lloc de la llista.

CASTELLERS4Els Esquerdats,
la colla de castellers de l’Es-
querra de l’Eixample, va fer
diumenge la seva estrena a la
plaça Sant Jaume durant la dia-
da de Santa Eulàlia. La colla va
participar per primer cop a la
Festa Major d’hivern de la ciu-
tat, en una jornada que també va
servir per estrenar la seva sa-
marreta lila. “Estem molt orgu-
llosos, hem hagut de fer molts
esforços per lluir el nostre color”,
explica a Línia Eixample Eli
Jufresa, presidenta de l’entitat.
La colla va completar tres cas-
tells de sis pisos.

Per tradició, les colles només
poden portar la samarreta de co-
lor després d’aconseguir fer una
diada completa, és a dir, tres cas-
tells diferents però de sis perso-
nes. Els Esquerdats van assolir
aquest objectiu al novembre
però van esperar fins a Santa Eu-
làlia per lluir el lila.

CULTURA DE BARRI
Els Esquerdats van néixer l’any
2018, amb només quatre joves

interessats a apropar la cultura
castellera al barri. Avui, s’enor-
gulleixen de dir que als assajos
arriben a ser unes vuitanta per-
sones. “En un barri com el nos-
tre lamentablement no abunda la
cultura catalana, per això creiem
que és important que tothom tin-
gui l’oportunitat d’aprendre i,
sobretot, interessar-se per ella”,
diu Jufresa. “Moltes persones no

havien sentit parlar mai de San-
ta Eulàlia o no sabien que era una
de les festes més importants de
la ciutat”, afegeix.

De moment, els membres
de la colla esperen continuar
col·laborant amb les entitats de
la ciutat, ja que han aconseguit
integrar-se en un barri que, se-
gons ells, no els podria haver re-
but de millor manera.

Els Esquerdats van estrenar diumenge la camisa lila. Foto: Ajuntament

Debut triomfal dels Esquerdats
a la Diada de Santa Eulàlia

Personatge històric | Adeu a Violeta la Burra
Ha mort als 84 anys una icona de l’escena de nit de Barcelona. D’origen andalús però 
molt coneguda a la ciutat, sobretot durant la dictadura, Violeta la Burra, artista trans-

formista que vivia al barri, va triomfar amb diversos espectacles de nit, fins i tot, a París. 

L’Esquerra és el barri de la ciutat amb més gent centenària. Foto: Ajuntament
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Alerten que encara hi ha massa
trànsit al carrer Parlament 

MOBILITAT4La implantació de la
superilla de Sant Antoni al carrer
Parlament no està sent del tot
efectiva, segons alerten des de
l’Associació de Veïns i Veïnes de
Sant Antoni. El secretari de l’en-
titat, Xavi Florido, explica a Línia
Eixampleque el trànsit d’aques-
ta zona del barri no ha baixat com
s’esperava i que tampoc s’ha
aconseguit que els vianants siguin
l’actor preferent del carrer. 

“Molts cotxes i taxis, fins i tot
sense clients, passen per la supe-
rilla”, afirma Florido. Si bé lamenta
que el nou espai no es pot aprofi-
tar del tot, entén que els canvis re-

lacionats amb la circulació de
cotxes triguin a arribar. “També va
passar amb el cas de Borrell i Ta-
marit”, recorda Florido fent refe-
rència als altres dos carrers que
formen la superilla. “Però a través
de petites accions, com la ins-
tal·lació de més macetes, bancs o
senyalitzacions, al final es va mi-
llorar i disminuir la presència de
cotxes i motos”, afegeix.

De moment, dades del con-
sistori asseguren que les supe-
rilles han disminuït la presèn-
cia de vehicles en un 82% i han
augmentat la presència de via-
nants en un 28%.

URBANISME4El buit que va dei-
xar el Teatre Talia encara no
s’ha omplert. El barri ha dema-
nat a l’Ajuntament any rere any
que s’encarregui del solar que va
quedar abandonat amb l’ende-
rrocament de l’antic teatre fa
més de 30 anys. Si bé el consis-
tori va anunciar el 2018 que ho
expropiaria, la titularitat conti-
nua sent privada –pertany a
l’empresa Premium Student
Housing– i no s’entreveu cap no-
vetat a curt termini.

Aquesta paralització en la
compra del solar ha creat diver-
ses problemàtiques als veïns de la
zona, entre les quals hi ha les fil-
tracions d’aigua als soterranis
dels blocs propers i l’ocupació del
terreny per part de persones sen-
se sostre. De moment, el govern
municipal ha demanat a la pro-
pietat que obri el solar provisio-
nalment per a usos comunitaris.
Això, de moment, no ha passat.

DESALLOTJAMENT EXPRÉS
El solar va ser desallotjat la
setmana passada per ordre de la

propietat. També es van ende-
rrocar les barraques on vivien
els indigents -tal com va avan-
çar el diari Ara-, es va encade-
nar l’entrada i es va posar una
alarma. 

A banda d’aquesta realitat,
l’única novetat és la inclusió del
solar en el full de ruta dels pres-
supostos d’enguany, sense cap
més concreció. Des del Districte

asseguren que s’ha obert un ex-
pedient perquè segueix “la man-
ca de manteniment a l’assenta-
ment”. Els veïns lamenten, però,
que la compra del solar vagi tan
lenta i demanen noves accions
per part del consistori per dotar
el barri d’equipaments neces-
saris i resoldre la deixadesa que
fa temps que pateix el solar de
l’antic Teatre Talia.

Una imatge del passat mes de novembre del solar. Foto: @LaSebastia

El solar del Teatre Talia, 
30 anys a l’espera de tenir un ús

Teatre feminista | Estrena de l’obra ‘Akelarre’
El Centre Cívic Cotxeres Borrell acollirà aquest divendres l’estrena d’una 

obra que analitza les possibilitats de canviar el món a través dels ulls de les 
tres dones protagonistes. L’obra és gratuïta i començarà a les vuit del vespre. 

Dos cotxes circulant pel carrer Parlament. Foto: @tt_trueman
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Dreta de l’Eixample

Un col·legi del barri, el primer 
a passar de concertat a públic
ENSENYAMENT4El col·legi Im-
maculada Concepció, situat al
número 252 del carrer València,
serà el primer de la ciutat, i tam-
bé de Catalunya, que passarà de
concertat a públic.

El canvi es farà efectiu a par-
tir del curs que ve i el centre obri-
rà com a institut escola amb una
oferta de 450 places des de P3 fins
a quart d’ESO. Això serà possible
després del decret aprovat per la
Generalitat el passat mes de maig,
que permet que una escola pugui
deixar de ser concertada per trans-
formar-se en pública.

La portaveu de les religioses
missioneres, Núria Dausà, va ex-

plicar durant l’acte de presenta-
ció del projecte que el procés
per fer el canvi ha estat “molt do-
lorós” però que era necessari
perquè la situació de l’escola era
“insostenible”. L’alcaldessa Colau,
per la seva banda, va destacar la
importància d’aquest primer pas
per la manca de places d’escola
pública que hi ha al districte i a la
ciutat. En la mateixa línia es va
moure el conseller d’Ensenya-
ment, Josep Bargalló, que va dir
que d’aquesta manera es podrà
començar a corregir el desequi-
libri que hi ha entre l’oferta de
places de la pública i la deman-
da per accedir-hi. 

TRÀNSIT4La Dreta de l’Eixam-
ple lidera el rànquing de les zones
amb més accidents de tota la
ciutat. Segons un informe pre-
sentat per l’Ajuntament que fa re-
ferència al 2019, al barri hi ha vuit
de les tretze zones de més risc. 

La plaça Mossèn Jacint Ver-
daguer, a l’encreuament entre
Diagonal i el passeig de Sant
Joan, ocupa el primer lloc, ja que
al llarg de l’any passat hi va haver
27 accidents. A la segona posició
hi ha l’encreuament entre la ram-
bla de Catalunya i Aragó, mentre
que en tercer lloc hi ha l’en-
creuament entre Aragó i Balmes.
En aquests dos punts hi va haver
22 accidents, respectivament.

UNA CIUTAT DE COTXES
“A Barcelona el vianant no és el
protagonista. En aquestes zo-
nes coincideixen les presses de
l’hora punta i sobretot els girs en
taronja”, explica a Línia Eixam-
ple Emeka Okpala, secretari de
Barcelona Camina. “A zones com
el carrer Aragó, si vas a certa ve-
locitat, agafes molts semàfors

en verd i això fa que sigui una pis-
ta lliure”, afegeix Okpala.

El secretari defensa l’evolució
de la capital cap a una ciutat
molt més amable amb els via-
nants i valora positivament les no-
ves mesures del consistori, que
disminuiran la màxima velocitat
de 50 a 30 quilòmetres per hora
en algunes vies principals. 

La solució, segons l’entitat, no
passa només per limitar la velo-
citat. Consideren que cal aug-
mentar l’eliminació de carrils
de cotxes privats i la pacificació
dels carrers. “Es pot treure espai
als vehicles però s’han de donar
alternatives, com fer més carrils
bici i abaixar el preu del transport
públic”, conclou Okpala.

La plaça Jacint Verdaguer és la zona amb més sinistres. Foto: Google Maps

El barri concentra els llocs 
amb més accidents de la ciutat

Unió del tramvia | Obres al col·lector de la Diagonal
L’Ajuntament ha tret a concurs les obres per desdoblar el col·lector de l’avingu-

da Diagonal entre Girona i Passeig de Sant Joan, pas previ per poder unir el
tramvia per la Diagonal. Les obres començaran al setembre i duraran 14 mesos.

Núria Dausà, Ada Colau i Josep Bargalló, a l’escola. Foto: E. Rosanas/ACN
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Sagrada Família

El debat sobre l’escalinata de
la Sagrada Família no avança
URBANISME4La taula de nego-
ciació promesa per l’Ajuntament
per tractar la problemàtica sobre
l’escalinata de la façana de la
Glòria de la Sagrada Família en-
cara no s’ha programat. 

La tinenta d’alcaldia d’Urba-
nisme, Janet Sanz, va anunciar
l’estiu de l’any passat que a prin-
cipis d’aquest any es faria una reu-
nió entre el consistori, les entitats
veïnals i la junta constructora. No
obstant això, l’associació de veïns
i veïnes del barri es mostra preo-
cupada perquè encara no hi ha
data per a la reunió, que consi-
deren urgent perquè el projecte

amenaça uns 3.000 veïns. En
declaracions a Línia Eixample,
Joan Itxaso, responsable d’ur-
banisme de l’entitat, lamenta que
la reunió no estigui programada
i critica que no es podrà parlar se-
riosament d’aquest tema fins a
aquest estiu, un any després de l’a-
nunci de la trobada, ja que la pri-
mera només serà de presentació.

Per la seva banda, des de l’A-
juntament asseguren que en cap
moment es va especificar el mes
per citar les entitats, defensen que
encara “som a principis d’any” i no
garanteixen que a la primera tro-
bada ja es tracti la qüestió.

ENTITATS4L’Agrupació d’Escol-
tes Antoni Gaudí es va manifestar
dissabte per exigir la seva conti-
nuïtat a la seu que actualment té
al recinte de la Sagrada Família. La
marxa va servir per reivindicar la
importància de l’escoltisme i la ne-
cessitat de protegir el teixit veïnal
del barri. 

Els joves acusen la Junta de la
Sagrada Família de voler-los fer
fora del local on fan les seves ac-
tivitats des de fa 64 anys i lamen-
ten que la seva possible expulsió
afecti el barri. “Aquí no hi ha
moltes associacions amb arrels
veïnals, però sí que hi ha turistes
i gentrificació”, asseguren des de
l’entitat a Línia Eixample.

Per la seva banda, el temple es
va pronunciar la setmana passa-
da per oferir la seva ajuda als jo-
ves amb el trasllat al nou local, que
encara no s’ha trobat. A través
d’un comunicat, la junta va asse-
gurar que l’AE Gaudí era cons-
cient des de fa diversos anys que
hauria de marxar del local. Des de
l’agrupació, però, critiquen que
sempre se’ls va prometre un lloc

dins del recinte de la Sagrada Fa-
mília i recorden que la Fàbrica del
Sucre, el futur equipament juve-
nil del barri, no estarà fet fins d’a-
quí a tres anys. “Volem trobar la
millor solució per a tots, no volem
que es perdin les relacions amb el
nostre barri”, afirmen.

Per la seva banda, el Districte
no ha ofert, de moment, cap so-
lució que s’adeqüi a les demandes
de l’AE Gaudí. Tot i això, dissab-
te, el regidor Jordi Martí va fer un
tuit on es comprometia a aconse-

guir que l’entitat es pugui quedar
al barri per seguir tirant endavant
el seu projecte. A banda, Martí, al
mateix tuit, va ser molt crític amb
el Patronat de la Sagrada Família
i, fent referència a l’AE Gaudí, va
dir que “són els mercaders que Je-
sús va fer fora del temple”.

Sigui com sigui, aquesta set-
mana hi pot haver novetats, ja
que l’agrupació es reunirà amb el
Patronat de la Sagrada Família
per mirar de buscar una solució
que satisfaci totes les parts.

Un moment de la manifestació de dissabte passat. Foto: El Pi de les Corts

Clam veïnal per exigir que 
l’AE Gaudí segueixi al barri

Festa Major | Nova edició del Concurs de cartells
Ja està en marxa una nova edició del Concurs de cartells de la Festa Ma-
jor del barri. El concurs està dividit en dues categories: infantil i juvenil i

adults. Els dissenys es poden presentar fins al pròxim dia 2 de març.

Janet Sanz, en una imatge d’arxiu. Foto: Nazaret Romero/ACN
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Fort Pienc

PATRIMONI4La llista d’edificis
històrics que no s’estan aprofi-
tant a Barcelona és llarga. I la llis-
ta d’equipaments que es po-
drien fer en aquests edificis, en-
cara més. Barcelona Global ha
recuperat aquest llistat en con-
cret amb un informe per “ree-
conomitzar” el centre de la ca-
pital catalana. En aquest cas,
però, l’entitat no demana una re-
cuperació dels edificis per ins-
tal·lar-hi equipaments públics,
sinó que ho fa per proposar que
es destinin a “l’economia del
coneixement”. És a dir, a oficines
o espais de recerca i innovació.

“Així, el centre no només se-
ria un espai de turistes o veïns,
sinó també d’activitat econòmi-
ca”, va defensar Mateu Hernán-
dez, CEO de Barcelona Global,
durant la presentació d’aquest
informe el passat 30 de gener.

Segons l’entitat, a Barcelona
hi ha 18 edificis del centre que
estan “infrautilitzats” o amb
“usos no justificats”. Un d’a-

quests és l’antiga plaça de braus
de la Monumental, tancada
l’any 2011. L’edifici ocupa una
illa del Fort Pienc, uns 10.000
metres quadrats aproximada-
ment, i té un aforament per a
més de 19.000 espectadors. El
seu ús, però, s’ha vist reduït els
darrers anys a la celebració del
Monumental Club, una pro-
posta mensual que ofereix mú-
sica en directe, gastronomia i es-
pais infantils. A part d’això,
però, les propostes per a aquest
edifici de grans dimensions no
han abundat.

LA FI DELS TOROS
L’últim cop que es va portar el fu-
tur de la Monumental a un ple-
nari municipal va ser l’any 2016,
quan el govern de la ciutat va re-
butjar comprar-la pel seu elevat
preu, tot i que es va expressar la
idea que la plaça “fos pública”. 

De moment, però, Barcelo-
na Global ja s’ha reunit amb el
govern actual, el qual ha valo-

rat positivament la seva pro-
posta, tot i que no ha confirmat
cap projecte.

UN CIRC A LA PLAÇA
Des de l’Associació de veïns i veï-
nes del barri lamenten l’estat ac-
tual de l’edifici. Tot i que se ce-
lebra el Monumental Club, com

que només es fa a la zona de l’a-
rena les grades s’han abandonat.
“És entrar a la plaça i veure la de-
gradació de les instal·lacions”,
afirmen portaveus de l’entitat
veïnal a Línia Eixample. L’as-
sociació recorda amb bons ulls la
proposta que es va fer, anys en-
rere, de fer circ a la Monumen-

tal per “complementar-la amb al-
tres equipaments artístics com el
Teatre Nacional o l’Auditori”. 

Sigui com sigui, l’entitat veï-
nal preveu que “la situació no can-
viarà” i avisa que, si no es plane-
ja alguna cosa aviat, s’agreujarà la
situació actual i finalment es per-
drà un edifici únic a la ciutat.

Hi ha vida per a la Monumental?
» Des del seu tancament, l’edifici no ha tingut cap projecte sòlid llevat de rumors sobre el seu ús

» Barcelona Global proposa aprofitar el patrimoni de la ciutat per a “l’economia del coneixement”

L’antiga plaça de toros de la Monumental en una imatge d’arxiu. Foto: Rafaella Pagano/ACN

Coronavirus | Campanya contra el racisme
L’Eix comercial del barri ha començat una campanya per lluitar contra el racisme envers la comuni-
tat xinesa sota el lema ‘Estem oberts’, on convida el veïnat a comprar productes dels comerços xine-

sos per lluitar contra l’estigmatització de la comunitat relacionada amb el cas del coronavirus.
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El comerç es prepara 
per al dia dels enamorats

SANT VALENTÍ4Els comer-
ciants del barri de la Sagrada Fa-
mília celebraran un any més el
dia dels enamorats amb els
veïns. I és que l’eix comercial Sa-
grada Família farà el dia 17 de fe-
brer, amb l’objectiu de potenciar
el comerç de proximitat, el sor-
teig d’una nit d’hotel per a dues
persones.

D’altra banda, a la Dreta de
l’Eixample, l’associació Cor Ei-
xample també ha anunciat di-
verses campanyes per celebrar el
‘Mes de l’amor’. Les botigues as-
sociades de l’entitat faran diver-

ses ofertes i promocions, incloent-
hi massatges o una classe de re-
gal a l’escola de dansa Academia
Alina per la inscripció a qualse-
vol de les activitats. A banda, el
dia 21 de febrer se celebrarà la ter-
cera edició de la Rua de Carnes-
toltes de la Dreta de l’Eixample.

D’aquesta manera, l’entitat
torna a afegir el dia dels ena-
morats a la seva tradició de ce-
lebrar les festivitats més impor-
tants pel comerç del districte i de
la ciutat, ja que també acostuma
a fer campanyes per Halloween,
la Castanyada i Nadal.

Esquerra de l’Eixample | Ruta gastronòmica
Nou Eixample ja prepara la ruta gastronòmica ‘De Plat i Tapa’, que enguany
arriba a la tercera edició. L’entitat ha obert les inscripcions i fa una crida als

bars i restaurants del barri a participar-hi per potenciar el comerç local. 

L’Eix Sagrada Família sorteja una nit a l’hotel Ayre Rosellon. Foto: Google Maps

JOVENTUT4Una de les claus
per garantir la continuïtat del pe-
tit comerç és aconseguir que el
sector s’acosti més als joves.
Aquest col·lectiu, que cada cop
tendeix més a comprar online,
vol sentir-se recompensat si fa
“l'esforç d'anar a una botiga fí-
sica” i busca una experiència
que vagi més enllà d'adquirir un
producte. Així ha quedat reflec-
tit en un estudi de RETAILcat
que recull l’ACN.

Elaborat a partir d’opinions
de nois i noies d’entre 14 i 22
anys, el treball conclou que el
nombre de vendes a través d’in-
ternet continuarà en augment,
però assenyala el camí que hau-
ria de seguir el comerç físic per
poder competir amb aquesta
nova forma de consum. Per
exemple, l’estudi apunta que les
botigues hauran de convertir-se
en “espais de trobada” i, fins i tot,
en “parcs d’atraccions”.

ELS ASPECTES BEN VALORATS
Tot i que són crítics amb algunes
mancances que detecten en el

comerç tradicional, els joves
també hi veuen aspectes posi-
tius. Entre aquests, destaca l’ac-
cés immediat al producte, en
contraposició a l’espera que im-
plica la compra online, o la pos-
sibilitat de veure’l i provar-lo
abans de comprar-lo. També
valoren el fet de ser atesos per
personal especialitzat, però re-

marquen com a punt molt ne-
gatiu la sensació de sentir-se
menystinguts pel venedor. 

Una altra de les conclusions
de l’estudi és que, tant per a les
botigues físiques com per inter-
net, les xarxes socials juguen
un paper imprescindible, perquè
sovint és on troben el producte
i després el comparteixen.

Volen ser “recompensats” per desplaçar-se a una botiga. Foto: Jordi Bataller/ACN

Els joves volen que les botigues
físiques ofereixin experiències



| 16

líniaeixample.cat Comerç12 de febrer del 2020

FESTIVITAT4S’acosta el 14 de fe-
brer, el dia de Sant Valentí, que
arreu del món és el patró dels en-
amorats. Tot i que a Catalunya el
Dia dels Enamorats se celebra el
23 d’abril, coincidint amb Sant
Jordi, cada cop és més habitual
veure com les parelles es fan re-
gals i organitzen cites i sopars ro-
màntics el 14 de febrer. 

Però quin és l'origen d'a-
questa celebració? Tothom co-
neix la llegenda de Sant Jordi i,
en canvi, poca gent sap que da-
rrere de Sant Valentí també hi ha
una llegenda que es remunta a la
Roma del segle III. Si bé exis-
teixen diverses versions d’a-
questa història, n’hi ha una que
s’ha popularitzat més pel seu
component romàntic. 

Diu la llegenda que l’empe-
rador Claudi II va prohibir als jo-
ves soldats contraure matrimo-
ni, ja que creia que els solters
lluitaven millor perquè no tenien
lligams emocionals. En aquest
context, Valentí, un metge que
s’havia fet sacerdot, va conside-
rar que es tractava d’una norma
injusta i va començar a casar els
soldats amb les seves parelles en
secret. Quan l’emperador es va

assabentar d’això, va ordenar
empresonar-lo, per després mar-
tiritzar-lo i acabar-lo matant el 14
de febrer de l’any 269.

L’INICI D’UNA TRADICIÓ
No va ser fins al segle V, però,
que la llegenda va passar a ser
una festivitat i el 14 de febrer es
va incloure en el calendari litúr-
gic tradicional, d’on va ser eli-
minada el 1969. Tot i això, la
gent no va poder oblidar una fes-
ta que s’havia celebrat durant
uns quinze segles. 

A més, cal tenir en compte
que, durant la segona meitat
del segle XIX, Sant Valentí va
prendre una nova dimensió grà-
cies a l’empresària estatuniden-
ca Esther Howland, que va cre-
ar les targetes de felicitació co-
negudes com a Valentines. Això
va marcar l’inici de la tradició de
fer regals a la persona estimada
cada 14 de febrer, un costum que
va guanyar popularitat al llarg
del segle XX i que avui dia ja ha
esdevingut internacional. Per
això, en aquestes dates, no poden
faltar els rams de flors, les caixes
de bombons, les reserves a res-
taurants i molts altres detalls.

Per què celebrem Sant Valentí?
» Darrere d’aquesta festa hi ha una llegenda que es remunta a la Roma del segle III

» La tradició de fer regals a la persona estimada va néixer durant la segona meitat del segle XIX
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Esports Futbol | L’FC l’Esquerra es deixa empatar a casa
L’FC l’Esquerra de l’Eixample va desaprofitar un 2-0 i va haver de conformar-se amb
un punt en el derbi de diumenge passat contra el Besòs Barón de Viver (2-2). Els de

José María Soldevila són catorzens i aquest diumenge visitaran l’APA Poble-sec.

Segona gran cita atlètica de l’any
al districte. L’Eixample tornarà a
ser l’escenari principal de la Mit-
ja Marató de Barcelona, una de
les grans proves del calendari
runnerdel conjunt del país, i que
disputarà la seva 30a edició
aquest diumenge.

La Mitja arriba gairebé un
mes després de la Cursa de Sant
Antoni, i farà que 23.000 atletes
de tots els nivells (l’edició d’en-
guany suposa un rècord de par-
ticipants femenines i d’atletes
estrangers) es calcin les sabatilles
i es posin a prova.

Com és habitual, la cursa ar-
rencarà des de la rodalia del
parc de la Ciutadella i farà que els
corredors avancin pel passeig
de Colom i el Paral·lel abans
d’entrar al cor del districte, a la

Gran Via de les Corts Catalanes.
La ruta continuarà fins al carrer
Bailén, girarà per Buenaventura
Muñoz i pujarà per Llacuna, per
entrar ja al tram de Sant Martí.
El recorregut passarà per la Dia-
gonal (els atletes s’acostaran a la
plaça de les Glòries) i tornaran
enrere en els seus passos per re-
córrer bona part del Front Ma-
rítim de la ciutat abans de tornar
al seu punt de partida, l’entorn
del parc de la Ciutadella.

110 ANYS DE LA 1a MARATÓ
La prova arriba gairebé dues set-
manes després del 110è aniversari
de la primera marató que es va
disputar a l’Estat espanyol, una
cursa que també va tenir el dis-
tricte com a escenari.

Per commemorar-ho, quatre
corredors d’IPSI Runners van
completar 42 quilòmetres vestits
d’època fent voltes a l’illa forma-
da pels carrers Muntaner, París,
Casanova i Londres.

La sortida d’una edició de la Mitja de fa uns anys. Foto: MMB

És l’hora de córrer: tot a punt
per a la 30a edició de la Mitja
» Més de 23.000 atletes, professionals i amateurs, es posaran 

a prova en la cursa, que tindrà com a escenari part del districte

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
AECS
Almàssera
César Augusta
Aliança Mataró
Red Star’s
Hispànic Torrent

PTS

31
30
28
25
24
23
22
22
21
20
8
0

GC

36
34
40
53
58
42
45
56
50
63
60
99

GF

47
47
48
46
69
52
46
48
46
52
27
14

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

Equip

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

PTS

29
28
28
27
27
26
26
23
23
20
20
20

PC

1184
1163
1150
1135
1202
1265
1292
1166
1316
1251
1325
1353

PF

1282
1275
1214
1200
1221
1242
1267
1091
1187
1132
1217
1159

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

Equip

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

PTS

28
25
24
23
22
19
19
18
17
17
15
6

GC

64
91
64
72
64
77
71
80
66
79
63
89

GF

68
75
61
71
61
52
58
66
57
53
38
38

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

PTS

33
33
33
32
31
21
19
18
16
14
10
9

GC

31
37
48
35
41
45
57
48
58
53
51
64

GF

57
57
70
65
77
58
53
57
49
41
33
27

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

Partit entre rivals di-
rectes en la 17a jor-
nada de la Copa Ca-
talunya femenina. El

CB Roser de Jordi Payano bus-
carà sumar la novena victòria de
la temporada aquest dissabte a un
quart de vuit del vespre contra el
CBF Cerdanyola. Les vallesanes
són vuitenes amb un triomf me-
nys que les del Fort Pienc, però es
plantaran a l’Estació del Nord
amb la moral pels núvols després
de la victòria aconseguida a la pis-
ta del segon classificat, el filial de
l’Snatt’s Sant Adrià (46-57).

TORNA LA LLIGA EBA
El del femení, però, no serà l’únic
enfrontament d’un sènior com a
local. El masculí de Juan Hereza
tornarà a la competició després de
l’aturada del cap de setmana pas-
sat per la disputa de la Final a
Quatre de la Lliga Catalana EBA.
El conjunt vermell, cuer del grup
C-B de la lliga, rebrà dissabte a les
vuit del vespre el vuitè classificat,
el Badalonès, que també arriba
immers en una mala dinàmica de
dues derrotes seguides.

Enfrontament
directe: el Roser
rep el Cerdanyola

El Bosco trenca 
la seva mala ratxa
de quatre derrotes

Una victòria que signi-
fica molt més que tres
punts. El triomf del
Bosco Rocafort contra

el Sant Sadurní (5-3) va servir
perquè l’equip salti fins a l’onze-
na posició de la classificació.

Els cinc primers gols del matx
(quatre a favor del Bosco i el pri-
mer dels sadurniencs) els va
marcar el conjunt local; el tram
final del matx va ser una bogeria,
amb els visitants atacant de cinc
i retallant la distància, però l’e-
quip va sentenciar amb una dia-
na d’Aleix Pastor.

L’equip tornarà a jugar a casa
aquest diumenge a les set de la
tarda, quan rebrà la visita del
CCR Castelldefels.

Equip

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

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE
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La noia de la Resistènciacomença als anys
90, quan la Meritxell, una escriptora d’è-
xit, decideix endinsar-se en la història dels
seus pares. Fent un salt al París dels anys
40, coneixerem l’Anne-Marie, una jove que
s’enamora de l’Armand, el noi que s’amaga
dels nazis a la pensió regentada pels
seus pares i que anteriorment havia estat
combatent a la Guerra Civil espanyola.

Llibres

La noia de la Resistència
Xulio Ricardo

El dramaturg Guillem Clua debuta a la
Sala Gran del TNC amb la seva obra Jus-
tícia i amb un repartiment de luxe, que in-
clou actors de la talla de Josep Maria Pou
o Vicky Peña, entre d’altres. A Justícia, Clua
reflexiona sobre les transformacions que
han alterat durant les darreres dècades les
concepcions sobre la identitat catalana.

Al TNC, a Barcelona.

Teatre

Justícia
Guillem Clua

Pablo Sánchez, conegut per ser el can-
tant, compositor i líder del grup valencià
La Raíz (que va baixar dels escenaris a fi-
nals de 2018), presenta ara un nou pro-
jecte: Ciudad Jara. Aquest febrer ha pu-
blicat Donde nace el infarto, el seu primer
disc d’estudi amb la nova banda. En
aquest àlbum de dotze cançons, Sánchez
manté la poesia i la sàtira com a segell.

Música

L’actriu de moda Margot Robbie torna a
ficar-se a la pell de Harley Quinn, que a
Aves de presa acaba de separar-se del Jo-
ker. Aquest cop, la protagonista unirà les
seves forces a les de tres heroïnes més, que
plegades hauran de salvar una nena de
les mans del rei del crim, conegut com a
Màscara Negra. Amb tot, Gotham torna
a agafar protagonisme a la pantalla gran.

Pelis i sèries

Aves de presa
Cathy Yan

Donde nace el infarto
Ciudad Jara

Carnaval 2020
Aquest any, la data que els fanàtics del Carnaval tenen
marcada al calendari és el dissabte 22 de febrer. De fet,
a Barcelona, la programació d’aquesta festa s’avançarà
al dia 20 i s’allargarà fins al 26. Entre aquests dies, la ca-
pital comptarà amb més d’una quarantena de rues als

barris, que també s’ompliran de concursos gastronò-
mics, mascarades i tota mena de propostes, on no falta-
ran les disfresses. El tret de sortida serà la celebració de
Dijous Gras amb l’Arribo de Carnestoltes, que enguany

tornarà a anar a càrrec de la companyia Comediants. 

Gisela Lladó (El Bruc, 1979) va fer el salt a la
fama el 2001, quan va participar en la primera
edició d’Operación Triunfo, que encara avui és

la més exitosa que s’ha fet mai. Un cop va sortir
del concurs, la catalana es va convertir en la

veu per excel·lència de les pel·lícules de Disney
en castellà i, en algunes ocasions, també en ca-

talà. En aquest sentit, destaquen temes com
Aquella estrella de allá, de la banda sonora de

Peter Pan, o Suéltalo, de Frozen. Precisament, la
segona part d’aquesta última pel·lícula és la

que li ha permès viure un dels moments més
importants de la seva carrera. El passat 9 de fe-
brer, Gisela pujava a l’escenari del Dolby Thea-
ter de Los Angeles per cantar, juntament amb

nou artistes més, una versió plurilingüe de la
cançó Into the unknown, convertint-se així en la

primera cantant espanyola als Oscars.  

G I S E L AQUI ÉS?
Ser cantant 

Va fer el salt a la fama gràcies a Operación Triunfo 1

Famosos

Actuar a la gala dels Oscars
Ha estat la primera artista espanyola a fer-ho

Orgull
Els que la segueixen de fa temps han celebrat l’actuació

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia | Dreams
Aquest videojoc per a la Play Station 4 permet als jugadors crear mons
en tres dimensions sense límits, mitjançant el mètode Dream Shaping.

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...



DEMÀ 13 DE FEBRER
20:00 Cortradiccions dona vida a la relació en-

tre el Julio i l’Arlet, una parella que decideix
independitzar-se per anar a viure junts. / Cen-
tre Cultural La Casa Elizalde.

AVUI 12 DE FEBRER
18:30 Anna Marcet és la responsable de totes

les sessions del curs anomenat Escriure ficció
per viure millor: conflictes quotidians. Cal
inscripció prèvia, places limitades. /  Centre
Cultural La Casa Elizalde.

DEMÀ 13 DE FEBRER
19:00 Demà a la tarda, com la de tots els dijous

del primer trimestre, el professor Ivan Sanc-
zewski s’encarregarà d’una nova sessió del ta-
ller Inicia't en la fotografia. /  Centre Cívic Cot-
xeres Borrell.

TOTA LA SETMANA
Matí-Tarda Bombolla, la darrera proposta de Ris-

quesart, és una mostra formada per dos
apartats, un de l’àlbum il·lustrat homònim i
l’altra de la protagonista. L’entrada és gratuïta.
/ Centre Cívic Cotxeres Borrell.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Continua en marxa la mostra 3x3x6,

en la qual Shu Lea Cheang ens apropa a la re-
alitat de diverses persones que són presoneres,
en el temps i l’espai, per ser dissidents sexuals
o de gènere. / Centre LGBTI.

DEMÀ 13 DE FEBRER
16:00 Aina de Gispert serà l’encarregada d’a-

questa nova sessió del curs Dansa en família.
Cal inscripció prèvia, places limitades. / Cen-
tre Cívic Sagrada Família.

DILLUNS 17 DE FEBRER
18:00 Noemí Caballer s’encarregarà de la narració

anomenada Contes a bocafoscant, la proposta
d’aquesta setmana del cicle Lletra Petita - Sac
de rondalles. Activitat gratuïta. / Biblioteca Sant
Antoni - Joan Oliver.

DISSABTE 15 DE FEBRER
19:15 Partit de bàsquet corresponent a la dis-

setena jornada de Copa Catalunya femenina
entre el CB Roser i el CBF Cerdanyola. / Pavelló
de l’Estació del Nord.

Aquest dissabte al matí se celebrarà
l’activitat infantil Cuinem amb petites
i petits xefs. / Aula Cuinem al Ninot del
mercat del Ninot.

‘Cuina amb petits i petites xefs’,
una proposta per al dissabte
Dissabte 15 de febrer a les 10:30

Miho Miyata torna a encarregar-se d’u-
na de les classes del curs pensat per-
què els alumnes preparin dolços típics
del Japó. Cal inscripció prèvia. / Cen-
tre Cívic Cotxeres Borrell.

Segona sessió del curs per
preparar dolços japonesos
Divendres 14 de febrer a les 19:00

El pianista rus Evgeny Kissin dedicarà
a Beethoven aquest concert de cam-
bra. El preu de les entrades oscil·la en-
tre els 10 i els 72 euros. / Sala 1 Pau Ca-
sals de l'Auditori.

El pianista rus Evgeny 
Kissin tocarà a l’Auditori
Demà 13 de febrer a les 20:00

Partit de futbol sala de la 15a jorna-
da de Divisió d’Honor Catalana entre
el CFS Eixample i el Gràcia FSC. / Pa-
velló de Santa Isabel.

Partidàs a la vista: el CFS
Eixample rep el Gràcia FSC
Diumenge 16 de febrer a les 13:30
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EL CONSELL DE LA SETMANA

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

ROBA D’ABRIC

Mantenir la pell neta és molt important. És preferible 
fer servir netejadors suaus, especialment per al rostreNETEJA

ALIMENTACIÓ

i SALUT

Les campanyes que insisteixen en la importància de tenir
cura de la pell són constants durant l’estiu i parlen, so-
bretot, d’evitar la sobreexposició als rajos solars. Si bé és

molt necessari fer cas d’aquests consells, no podem deixar
oblidada la nostra pell durant l’hivern, quan les baixes tempe-
ratures i el vent poden afectar-la. 

Les condicions climatològiques de l’hivern ressequen la
pell, especialment la del rostre i les mans, i provoquen fins i
tot l’aparició d’esquerdes. Les persones amb dermatitis atò-
pica (la majoria són infants i adolescents) pateixen amb més
freqüència aquestes afectacions. Si bé aquesta malaltia lleu
té molt a veure amb la predisposició genètica, hi ha factors
ambientals i alimentaris que la poden desencadenar o em-
pitjorar. 

Per tot plegat, és important evitar l’exposició de la pell al
fred, hidratar-la adequadament i mantenir-la ben neta. A més,
també és imprescindible seguir una dieta saludable i beure
uns 2 litres d’aigua al dia. Cal recordar que, si la situació em-
pitjora, la millor opció és acudir al dermatòleg.

Com cuidar-se la pell a l’hivern

Pot semblar obvi, però protegir les mans i la cara 
del fred és el millor favor que podem fer-li a la pell

Les claus

Cal hidratar-se tant per fora com per dins, és a dir, 
cal beure 2 litres d’aigua al dia i fer servir cremes

Adoptar una dieta saludable, amb més fruites 
i verdures, té un impacte molt positiu en la pell  

HIDRATACIÓ
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El doctor Jaime Schmalbach,
llicenciat en Medicina i Ci-
rurgia i especialitzat en me-

dicina estètica, ha obert un nou
centre mèdic de salut i benestar
a l’avinguda Diagonal, 299:
Schbelta Clínic. La novetat d'a-
questa clínica és que, a més de
tractaments estètics, també ofe-
reix assistència mèdica per a
problemes de salut, fent el se-
guiment des del diagnòstic fins
a aconseguir la desaparició de la
patologia en qüestió, tot amb
màxima professionalitat.

Els pacients d'Schbelta Clínic
compten amb els serveis de me-
dicina familiar, consulta d'infer-
meria, nutrició, podologia i
fisioteràpia, entre d'altres. De fet,
tal com explica el doctor
Schmalbach, la clínica va ser
creada "com una alternativa a
les llargues llistes d'espera del
nostre sistema de salut, que és
excel·lent però que s'ha vist
afectat arran de la crisi i la
manca de professionals” en al-
gunes àrees. Per aquest motiu,
l'objectiu del nou centre és ofe-
rir als pacients "una aproximació

al diagnòstic d'una manera més
ràpida, sense oblidar la rigorosi-
tat del procediment", afirma el
doctor. 

MÉS MOTIUS PER CONFIAR-HI
L’obertura de la nova clínica, més
enllà de l'ampliació de serveis,
suposa la millora de les instal·la-
cions on treballen el doctor
Schmalbach i el seu equip. Se-
gons el doctor, el centre està
constituït “per un grup de pro-
fessionals, metges especialistes,

disposats a oferir un servei de
qualitat amb la millor tecnologia
i experiència”. 

Tot plegat suposa una gran
oportunitat per als pacients, i
més tenint en compte que
poden “adquirir els serveis mè-
dics de qualsevol especialitat a
preus assequibles i sense llargues
llistes d’espera”, recorda el doctor.
Per últim, però no menys impor-
tant, afegeix que no es veuen ob-
ligats a “fer cap quota d’afiliació a
una mútua prepagada”. 

El doctor Jaime Schmalbach obre un 
nou centre a la Diagonal: Schbelta Clínic

La nova clínica manté l'oferta de tractaments estètics
però també inclou serveis de medicina familiar
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