
OJD-PGD: 10.035 exemplars – publicació setmanal | redacció: 93 458 87 80  – liniaeixample@comunicacio21.com | anuncia’t:  686 429 517 – publicitat@comunicacio21.com

Setmanari · 4/3/2020 · Núm. 108 · liniaeixample.cat
líniaeixamplecada dimecres

PLAÇA TETUAN pàg 12

El refugi antiaeri de 
la Guerra Civil, oblidat
i sense projecte de futur

ESCOLA ENTENÇA pàg 10

Malestar de les famílies per
la nova proposta d’ubicació

ESPORTS pàg 19

El Bosco Rocafort agafa 
aire i s’allunya del descens

ESPECIAL 8-M pàgs 3 i 18

Parlem amb activistes
i comerciants destacades
d’arreu del districte

pàg 14

L’ENTREVISTA pàg 6
Bernat Dedéu, veí de la rambla
de Catalunya: “Em seria molt difícil
pensar la vida sense l’Eixample”

Referents

Unclubdepetancafa19mesos
quecremagasoilpertenir llum
Es van quedar sense electricitat, el Districte els va facilitar un generador provisional i la situació s’ha perpetuat pàg 16

El projecte de la 
Casa Cádiz per a sense 

sostre es consolida



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

| 2

líniaeixample.cat 4 de març del 2020



A fons

Entre Consell de Cent i Calàbria hi
ha l’hort urbà de l’espai Germa-
netes. És obra del veïnat de l’Es-
querra de l’Eixample i el van cre-
ar a correcuita fa pocs mesos per
salvar les plantes del solar del
costat, on hi havia l’hort des del
2014, després de trobar-hi metall
a terra. Una de les impulsores del
projecte és la Sylviane Dahan,
presidenta de l’Associació de Veïns
i Veïnes de l’Esquerra de l’Ei-
xample des de fa tres anys. La pa-
raula veïnesen el nom de l’entitat
també hi és des de fa tres anys. Es
va instaurar amb l’arribada de
Dahan al càrrec. “Era important
afegir-ho”, afirma. “Nosaltres tam-
bé som al barri i el que no té nom
no existeix”, argumenta.

Dahan viu a Barcelona des de
l’any 1988 i, malgrat sentir una

profunda passió pels moviments
veïnals, en aquell moment no va
poder integrar-se del tot a l’enti-
tat. Tenia dos fills i treballava. 

LA MEITAT DE LA POBLACIÓ
A uns quatre quilòmetres de l’hort
de Germanetes hi ha la copiste-
ria de la Gisela Boronat, una ve-
terana dels moviments socials
del Fort Pienc, ja que fa 25 anys
que en forma part. Boronat re-

flexiona sobre la importància de
donar a conèixer la presència de
les dones en la societat. “Bé, al cap
i a la fi som la meitat de la po-
blació, no?”, afirma una mica
sorpresa per la pregunta. 

Boronat recorda quan va co-
mençar a formar part de les pri-
meres reunions veïnals. “Si po-
dia anar-hi era perquè en Joa-
quim es quedava a casa amb el
fill”, explica referint-se al seu ma-
rit, Joaquim Mallèn, el president
de l’associació de veïns. “Du-
rant molts anys, però, vaig ser la
quota de paritat en diverses reu-
nions del barri. Tal com està
muntat tot, moltes de les tasques
de criança recauen en les dones
i això limita la seva disponibili-
tat”, afegeix. En aquest sentit, re-
corda que si una dona pot con-
ciliar la feina amb la vida perso-
nal, és perquè hi ha una altra
dona que li dona un cop de mà.

“LA NOSTRA OBLIGACIÓ”
A la Dreta de l’Eixample, una de
les figures clau de la lluita veï-
nal també és una dona: la Mar-
ta Sendra, membre de l’Asso-
ciació de Veïns i Veïnes i ac-
tualment consellera del PSC al

Districte. “Hem de reivindicar el
paper de les dones, la nostra
obligació és ser-hi presents”,
diu Sendra. 

Totes tres només són el prin-
cipi d’una llarga llista de dones
que s’han implicat en cos i ànima
amb els seus respectius barris.
Avui dia, però, i després de dè-
cades dins els moviments veïnals,
lamenten la manca de models de
dones en àmbits socials.

DISCRIMINACIÓ POSITIVA
Un exemple d’aquesta realitat és
que l’any 2018 només un 7% dels
carrers tenia nom de dona. “Tot i
que es potencien nous espais, el
nom d’una cosa tan senzilla com
un carrer és molt visual”, explica
Boronat. “El seu impacte és dia-
ri i ajuda a visibilitzar grans dones
amb una biografia escrita per ho-
mes i sovint desdibuixada de la
història”, afegeix.

“Jo estic a favor d’una dis-
criminació positiva”, diu Sendra,

en relació amb la presència de les
dones en càrrecs on històrica-
ment sempre hi ha hagut homes.
“Les quotes de paritat són ne-

cessàries perquè hi ha posicions
que les dones han de reivindicar
com a seves”, afegeix. 

“Està bé que les dones escalin
la piràmide i arribin a càrrecs de
poder, per dir-ho d’alguna ma-
nera” diu Dahan. “Però la gent del
carrer té dones liderant els mo-
viments veïnals. Per això, està bé
escoltar expertes, però s’ha de do-
nar importància a les veïnes per
fer una representació real de la so-
cietat”, conclou.

Activisme amb rostre femení
» Línia Eixample parla amb tres veïnes del districte que són història dels moviments socials de barri 
»  Reflexionen sobre la seva presència en els àmbits públics i les quotes de paritat, entre altres temes

Sylviane Dahan a l’hort provisional de l’espai Germanetes; Gisela Boronat a la seva copisteria i Marta Sendra a la Seu del Districte. Fotos: F. V.

“Durant molts anys 
he sigut la quota 
de paritat en diverses
reunions veïnals”

7%
és el percentatge dels
carrers de Barcelona
que el 2018 tenien
nom de dona
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Els semàfors

Casa Cádiz
L’espai ocupat del carrer Sardenya, a
tocar de la Sagrada Família, que atén
persones sense sostre i refugiats es va
consolidant després del seu naixement
a finals del 2018. El cap visible del pro-

jecte és l’activista Lagarder Danciu. 
pàgina 14

La Cabrònica del Nord
La colla de diables i diablesses del Fort
Pienc va celebrar dissabte passat el seu
25è aniversari en el marc de la Trobada
de Diables i Diablesses de la ciutat, de la
qual enguany va ser amfitriona. La festa
es va fer als jardins de l’Estació del Nord. 

pàgina 16

CFS Eixample
El sènior femení va perdre a casa per la
mínima contra el Cervera-Segarra i està
immers en una petita crisi de resultats,

amb un triomf en les últimes quatre 
jornades. El CFSE tornarà a jugar a casa
aquest cap de setmana, contra l’Intersala. 

pàgina 19

La lupa

per @Modernetdemerda

L’altre virus

Sap greu que ens faci més por el corona-
virus que no pas els mitjans que ho infecten
tot de sensacionalisme. El que està passant
aquests dies ens hauria de remoure les en-
tranyes. Hem vist de tot, i aquest tot inclou,
majoritàriament, la part més
pobra, barata i irresponsable
del periodisme.

Titulars penosament ca-
tastrofistes, un “minuto y re-
sultado” dantesc amb cada
nou infectat al món, corres-
ponsals exhibint mascaretes
inútils. I, sobretot, desinformació. De-
sinformació i circ. Hem arribat a veure pe-
riodistes que, des d'un aeroport, infor-
maven dels vols que acabaven d'aterrar
procedents d'Itàlia. Compte que n'ha
arribat un de Roma. Ja són aquí.

Paradoxes de la vida, qui aquests
dies ens està tornant a donar una lliçó
és Twitter. Tant que el crucifiquem, tant
que l'acusem d'accentuar les pitjors
maldats de l'ésser humà, i al final és ell,

l'home panxut aquest de la barra del bar,
qui està aconseguint despullar de dra-
matisme tota l'alarma que els mitjans
han anat fabricant.

El compte de Twitter que parodia la
malaltia, amb centenars de milers de se-

guidors en poques hores, està exercint
una veritable funció de distensió social.
Inconscientment o no, revesteix d'humor
i normalitat una aparent apocalipsi i
calma ments angoixades. I, amb ell, tots

els altres comptes que han
anat apareixent per parodiar
altres malalties i enfotre'sde
la situació.

Vaja, que resulta que són
quatre il·luminats els que
ens estan fent més digerible
tota aquesta gran muntanya

d'exageracions i clics. Quatre degenerats
que, segons aquell, havien de fer un mal
tremendo, i que avui són els que ens es-
tan salvant una micona de tanta dege-
neració informativa. La vida -la que que-
da- té aquestes coses.

El compte de Twitter que parodia 
la malaltia està exercint una 

veritable funció de distensió social

La Taula de Negociació
amb el PSOE no és cap

novetat. S’integra en una
tradició de falsos passos endavant i mi-
ratges del Procés: el Consell per la
Transició Nacional, el Llibre Blanc, el
Full de Ruta, el Consell per la República
i, bé, la més òbvia: la República pro-
clamada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No, no es normal que
en hostelería los cama-

reros tengan que comer
de pie y en 2 minutos. No, no es normal
que los médicos tengan que hacer
guardias de 24 horas y no puedan ir ni
al baño. Y no, tampoco es normal que
los riders tengan que comer en el sue-
lo mientras esperan pedidos.

Esta madrugada, una
barca con 45 personas

a bordo (14 niños) con
problemas en aguas de la isla de Les-
bos pidió ayuda a un barco de la Gu-
ardia Costera de Grecia. En vez de ayu-
dar, los remolcaron a aguas turcas,
rompieron su motor y los abandonaron
a la deriva. Es un acto criminal.

Quan em pensava que
ja ho havia vist tot a

Twitter, un troll diu “poc
et van fer de joveneta” referint-se als
abusos sexuals que vaig patir amb sis
anys. No sé si va ser poc o molt, només
sé que estic viva i feliç. I que tinc més
cor que aquesta penya, que tampoc no
és difícil.

@BelOlid@Andresmourenza@AlbertLloreta @YoSoyAleFuente
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Més de mil alumnes del Sagrat Cor 
es queden sense pati1

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

Toni Cruanyes: “La gent del barri 
em tracta amb un afecte especial”

Video Instan es reinventa 
per no morir 40 anys després d’obrir

Acusen la Sagrada Família 
de voler fer fora un cau històric

El + llegit líniaeixample.cat

3

4
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 Safata d’entrada

Como madre, y ahora abuela, me
preocupa que desde hace años
el fracaso escolar se ha enquis-
tado. Observo además que los
niveles escolares han bajado bajo
las diferentes reformas educati-
vas. Cada vez se enseña menos
en nuestros centros educativos
bajo la acción de pedagogos que
predican que los niños tienen
que ser felices en detrimento de
adquirir más conocimientos.
Veo nuevos métodos pedagógi-
cos, como la educación por pro-
yectos o la evaluación por com-
petencias, que divierten más que
no enseñan. Es aquí donde yo
me pregunto: si al colegio se iba
a aprender lo que las familias no
sabían enseñar, ¿qué ocurre hoy
en día si dejamos que la escuela
apenas enseñe?

De una madre
per Maribel Estrada

Gràcies, Perpinyà!
per Jordi Lleal 

Dissabte 29 de febrer de 2020
passarà a la història, i no per ser
un dia d’any de traspàs, sinó
perquè més de cent mil catalans
van peregrinar fins a Perpinyà
convocats pel Consell de la Re-
pública, allà a la Catalunya del
Nord, sense traspassar imagi-
nàries fronteres inventades, que
són una qüestió administrativa
però no sentimental ni històri-
ca, perquè són els nostres ger-
mans, com ho són els del País
Valencià i les Balears. Milers
d’autocars, autocaravanes, cot-
xes i motos vam formar una
serp entusiasta per carreteres i
autopistes fins al Parc d’Expo-
sicions de Perpinyà, on ens re-
beren motoristes de la Gen-
darmeria, que amb una previ-
sió excepcional ens anà situant
en aparcaments previstos pels
diferents tipus de vehicles. Un
centenar d’autocars varen re-

cular cap a casa, gràcies als
controls de la Policia Nacional
que interromperen el seu viat-
ge al pas per la Jonquera, fent-
los circular en fila d’un en un i
en ziga-zaga. Una vegada més
denunciem aquest infame com-
portament de les forces de re-
pressió i també de retenció. 

La població de Perpinyà ens
rebé com a compatriotes, a la
plaça del Castellet hi havia au-
dició de sardanes i al parc del
costat, un concert de rock i mú-
sica catalana amb parades de di-
verses organitzacions catala-
nistes. Els perpinyanesos ens
han dit: “Casa nostra és casa vos-
tra”. Serà un oferiment mutu,
nosaltres els hem de dir també
el mateix, diuen que és de gent
ben nascuda ser agraït. Ho fem
amb la veu ben clara i alta: 

Moltes gràcies, sempre ens
quedarà Perpinyà al cor!

Tenir un concepte massa elevat d’un mateix pot ser perillós. I si
no, que li diguin a l’home rus de 32 anys que s’ha pensat que
era Batman i ha conduït una rèplica del Batmòbil pels carrers

de Moscou. El superheroi frustrat ha acabat aturat per la policia i el
seu vehicle, embolicat en un plàstic negre i retirat per la grua.

La bogeria provocada per l’alarma del coronavirus no s’a-
tura. Un exemple clar d’això és la proliferació, en les dar-
reres setmanes, d’anuncis de mascaretes i gels desinfec-

tants a pàgines com Amazon o Wallapop, on aquests produc-
tes s’estan venent per més de 100 euros.

Un repte que acaba obstruint la canalització d’aigua de tot un
poble. És la història surrealista que ha compartit un tuitaire
francès. El noi va voler omplir la seva banyera amb unes bole-

tes que, en mullar-se, es fan molt més grans. Segons diu, la broma
se li’n va anar de les mans i ha hagut de passar a disposició judicial.

Beneir els feligresos deu ser una tasca molt cansada. Com a
mínim, això sembla veient el mètode poc ortodox que ha
decidit adoptar un mossèn rus: fer servir una mànega. En

un vídeo que s’ha fet viral, els assistents a la missa reben, entre
rialles però sense deixar de cantar, una pluja d’aigua beneïda.

Anar caminant pel carrer i veure com una piscina cau des de
dalt d’un terrat. És la curiosa imatge que han pogut veure els
veïns de Les Borges Blanques, a la comarca de Les Garrigues,

durant el temporal de vent que ha afectat Catalunya aquests dies.
La piscina feia uns cinc metres de llarg i tres d’amplada. 

A les xarxes

@SiqueRodriguez: El Barça es Axel Rose. Lo
que fue y lo que es. Se aplaude la intención y
emocionan aquellos recuerdos pero el
tiempo pasa factura y a veces puede ser cruel.

@Jaumeasens: L’acte de Perpinyà és un
mirall incòmode per a molts, però sobretot
per a la cúpula judicial. Puigdemont i Comín
són lliures a tota Europa, menys a Espanya.

#PuigdemontAPerpinyà

@RaiLopezCalvet: No està lliure, està de
permís penitenciari! Però tot i això, és una
gran notícia, enhorabona vicepresident
Oriol Junqueras.
.

#JunquerasDePermís #CauElBarça

Les millors
perles
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L’Entrevista

Parlem de l’Eixample. En el
teu cas, hi has viscut tota la
vida?

Sí. Bé, de fet és una lleugera menti-
da, perquè quan vaig néixer els meus
pares vivien a prop de la plaça Ur-
quinaona i la primera casa on vaig viu-
re va ser a Vall-llobrega, a l’Empordà.
Però els pares van tornar al pis que te-
nien llogat a tocar d’Urquinaona, al
barri de Sant Pere. De seguida vam
anar a l’Eixample i d’ençà que tinc ús
de raó l’Eixample és el meu univers.
Dic que hi he nascut, hi he crescut i
és on espero morir.

Sempre dius que no ets de Barce-
lona, sinó de l’Eixample.
Totalment. L’Eixample no és un barri,
és una idea. No només configura la
meva màquina de pensaments i el
meu entorn vital, sinó que per a mi és
una idea, un lloc singular a nivell
mundial, una estructura de fer les co-
ses. De fet, l’única altra ciutat on he vis-
cut, Nova York, és quadriculada. No-
més puc viure en un entorn eixam-
plenc. Els carrers corbs em resulten
molt incòmodes. Em seria molt difí-
cil pensar la vida sense l’Eixample. I la
història de Barcelona i Catalunya no
seria la mateixa sense l’Eixample.

Vius l’Eixample amb passió. Ara hi
ha gent que es queixa de la con-
taminació, del lloguer, dels pocs es-
pais verds...
Els mediterranis tenim la queixa com
a esport nacional. Som envejosos,
passionals... Tot i que també hi ha la
racionalitat eixamplenca. Ara Bar-
celona viu el pitjor pecat del món, que

és ser una ciutat irrellevant i avorri-
da. Però, tot i això, l’Eixample conti-
nua sent una de les idees i un dels
barris més originals del món. I cal te-
nir present que Cerdà, que amb l’Ei-
xample va intentar fer una ciutat re-
sidencial que no va poder ser degut
a l’aglomeració,  és dels primers ge-
nis que van veure que el transport ciu-
tadà estaria determinat per l’auto-
mòbil. Els xamfrans no són punts
d’encontre, sinó que et permeten
veure si un cotxe està venint, cosa que
per exemple a Nova York no existeix. 

La ciència aplicada a l’urbanisme.
Exacte. L’Eixample és un invent genial
i és un barri molt autàrquic. Es va pen-
sar perquè una sèrie de classes socials
poguessin viure tenint a l’abast mol-
tes coses i serveis. Això va anar can-
viant amb el porcelisme i la nova ur-
banització. Barcelona té poques zo-
nes verdes perquè la ciutat està molt
ocupada i és limitada.

La perfecció no existeix.
L’Eixample continua sent, indiscuti-
blement, un dels barris més ex-
traordinaris a nivell arquitectònic,
per passejar... Hi ha una manera
molt intransferible de passejar per l’Ei-
xample, i pel que fa als serveis tam-
bé està molt bé. A mi el que m’a-
passiona és com un barri que es va
fer des d’una utopia socialista acaba
sent un lloc de misantrops, de solitaris.
És el pas que jo anomeno de Cerdà
cap a Bauçà.

El poeta i escriptor mallorquí,  “l’e-
remita de l’Eixample”.
Les cases de l’Eixample havien de ser
per als obrers, encara que tinguessin
principal, però acaba sent un lloc amb
una idiosincràsia i una manera de viu-
re molt particular on els veïns gaire-

bé no es coneixen i no es parlen, on
les distàncies són curtíssimes.

Ara que dius això, has escrit que els
límits de la quadrícula són els límits
del teu món. Això és un món molt
petit però alhora molt immens?
Immens. Jo neixo en una quadrícu-
la molt particular. Visc al 64 de la ram-
bla de Catalunya i des de petit veia el
mitjó de Tàpies. Tenia la visió d’aquest
ésser tan curiós i important per a la
cultura catalana com és la Fundació
Tàpies, que va ser un dels primers edi-
ficis modernistes de Barcelona. Per a
mi és un dels més bonics del mo-
dernisme, quan el modernisme era
més incipient. Això seria la mirada in-
terior, i la superior és la de la ciutat, els
terrats... A banda, en aquesta part de
la rambla hi ha til·lers. L’únic pi és el
que homenatja a Josep Maria Pi i Sun-
yer.  Estic en un lloc màgic, en una de
les rambles més boniques del món.

Ara parlaves del modernisme. En
aquest cas, no n’ets gaire admira-
dor, per dir-ho suaument. 
Com a planià, noucentista i antiro-
màntic soc contrari a l’exaltació de la
natura. I com a esnob i passejador
que soc, les cases modernistes im-
pliquen turistes. Això vol dir que els
indígenes hem de surfejar pels nos-
tres carrers, i això ens toca la moral.
L’oposició al modernisme és un dels
meus esnobismes absurds. 

A la Sagrada Família la defineixes
com una mona de Pasqua i dius
que, si es cremés, no passaria res. 
És que ho és. Exacte, no passaria res!
La ciutat és depredació. Dels plans ori-
ginals de Gaudí s’ha passat a una re-
construcció... Aquí tenim una ciutat
limitada i quan desapareix un comerç
ens posem histèrics. Si es crema una
cosa, ja en farem una altra.  A mi ja
m’agrada que les coses artístiques es
perverteixin, però entre poc i massa.
L’interior sembla una pel·lícula de Dis-
ney. Ara, caixa i cobri. M’emociona
més el pavelló Mies van der Rohe que
la mona de Pasqua aquesta. 

Citaves el comerç. Quan en tanca
algun la gent s’enfada però potser
no hi havien anat gaire a comprar...
Això és apassionant. Quan hi va ha-
ver el cas del Quílez tothom plorava
i jo deia:  “Nens, que a casa portem 20
anys comprant-hi la paletilla, que
ens han fotut mitja herència!”. Hi ha
una manera molt fàcil que no tanquin:
anar-hi.  Al barceloní li agrada dir “aquí
abans hi havia això”. Hem d’anar a
comprar-hi, igual que als mercats. 

Bars i restaurants. Quins tens de re-
ferència a l’Eixample?
De bars, el degà segueix sent el Bel-
vedere, una de les cocteleries més bo-
niques del món. La seva ubicació al
passatge Mercader és meravellosa, té
un jardinet fantàstic... I la seva princi-

pal importància és el propietari, en Gi-
nés Pérez. Els bars són els guardians
dels nostres secrets. Per menjar... és
més complicat. Si me’n fas triar de clàs-
sics nostrats et diria Can Ponsa i l’A-
màlia, i la contemporaneïtat a l’Ei-
xample és el binomi Gresca i Torpe-
do d’en Rafa Pérez. Tot i això, l’Eixam-
ple no és dels llocs que toqui més per
restauració. La modernitat ha anat a
altres zones. 

Tot això que parlem segurament
sortirà a la ‘Guia sentimental de l’Ei-
xample’, un llibre que publicaràs.
[Riu]. Crec que al final es farà... Un dia
dos amics escriptors, en Jaume Pons
Alorda i l’Adrià Pujol, érem a Deià, a
Mallorca, i em van dir que havia de fer
un llibre. Però entre la mandra, la co-
vardia, perquè suposarà despullar-me
personalment, i el respecte que
m’inspira el tema està trigant [riu]. 

Com veus l’Eixample del futur?
Hi ha una constatació demogràfica.
L’Eixample és un lloc molt envellit. Serà
interessant veure com es regenera, si
ho fa amb autòctons, i quin nivell de
vida tindrà la gent que el ‘colonitzarà’
de nou. És una gran incògnita. Espe-
ro que sigui un lloc que canviï poc. Jo
no tocaria gairebé res i faria militància
de barri. Pensem en el nostre barri, mi-
rem-lo, toquem-lo, habitem-lo. El pro-
blema no és el turisme,  sinó quan els
ciutadans ens convertim en turistes.

Bernat Dedéu / Filòsof

Parlem amb Bernat Dedéu des de la magnífica terrassa interior de l’hotel
Alma, al carrer Mallorca tocant amb el passeig de Gràcia. Des d’aquest oasi

situat al bell mig de la ciutat, Dedéu confessa que la seva vida gira 
al voltant del que representa l’Eixample. “És un invent genial”, diu.

Perfil | Llegir, pensar, fumar, passejar, polemitzar
Bernat Dedéu és una cara molt coneguda de l’espai mediàtic català. Articulista contundent i
tertulià amant de la batalla dialèctica, es mou bé enmig de les polèmiques que de vegades li
agrada buscar. A punt de fer 40 anys, té previst viure a la rambla de Catalunya tota la vida.

“L’Eixample continua
sent una de les idees 

i un dels barris més 
originals del món”

Albert Ribas
DRETA DE L’EIXAMPLE
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En blanc i negre
| santi.capellera@comunicacio21.com

L’avinguda Mistral formava
part d'un tram de camí his-
tòric d'accés a Barcelona pel

sud que ha tingut múltiples de-
nominacions al llarg de la histò-
ria. El seu nom actual data de l’any
1930 i està dedicat a l’escriptor oc-
cità Frederic Mistral (Malhana,
Provença, 8-9-1830 – 25-3-1914),
un dels escriptors més impor-
tants de la llengua occitana al se-
gle XIX i Premi Nobel de literatu-
ra el 1904.  

El traçat correspon a un antic
camí romà que en època medie-
val es va dir Via Morisca, ja que
discorria cap al sud. Era un dels
principals accessos a la Barcelo-
na emmurallada i partia del por-
tal de Sant Antoni cap a la Creu

Coberta, una creu de terme ai-
xecada on avui conflueixen les
avingudes Mistral i Paral·lel. El
1764, durant el regnat de Carles
III, sobre aquest antic camí es va
construir una nova carretera reial
dissenyada pels enginyers Pe-
dro Martín Cermeño i Joan Es-
cofet. Més enllà de la Creu Co-
berta, la via prosseguia pels mu-
nicipis veïns d'Hostafrancs i Sants
cap al sud i, posteriorment, cap a
Madrid.

El tram de l'històric camí en-
tre l'antic portal i la creu de ter-
me va ser integrat en el projecte
d'Eixample dissenyat per Ilde-
fons Cerdà, després de l'ende-
rrocament de les muralles. Amb
el nom de passeig de la Creu Co-
berta, va esdevenir un lloc de pas-
seig molt concorregut, i durant el
primer terç del segle XX va aco-
llir les parades dels Encants, al
costat d'un poblat barraquista en-
tre el que avui són els carrers Flo-
ridablanca, Vilamarí i Entença.

Per la proximitat de l’avin-
guda al recinte de l'Exposició In-
ternacional de 1929 i per causa

de la pròxima celebració d’a-
quest esdeveniment, els Encants
van ser traslladats a la plaça de
les Glòries i les barraques van ser
enderrocades per tal d’urbanit-
zar el passeig i convertir-lo en un
bulevard, amb una rambla cen-
tral amb arbres. Es va instal·lar
enllumenat elèctric i es va can-
viar el nom per avinguda Milans
del Bosch. 

Durant el febrer de 1934 va ex-
plotar una bomba amagada en
un pal de tramvia, a la confluèn-
cia de l'avinguda Mistral amb el
carrer Llançà. L'atemptat va pro-
duir diversos ferits i una víctima
mortal. El 26 de gener de 1939, l’a-
vinguda Mistral va ser una de les
vies per les quals les tropes fran-
quistes -la 105a Divisió del Ma-
rroc- van entrar a Barcelona.

Entre 1994 i 1996 es va con-

vertir en un passeig de vianants,
es va construir un aparcament
subterrani, es va enjardinar la
superfície, es va renovar el mo-
biliari urbà i es va instal·lar una es-
cultura de Lawrence Weiner de-
dicada a Frederic Mistral, trans-
formació que va projectar l'ar-
quitecte municipal Jaume Graells. 

Fotos: Barcelofília i  
Orgullosademiciudad

| perSanti Capellera

L’avinguda Mistral

L’avinguda Mistral, pels volts del 1928

D’antic camí romà a bulevard
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Afinals de l’any passat, les au-
toritats sanitàries xineses van
informar l'Organització Mun-

dial de la Salut (OMS) sobre un grup
de 27 casos de pneumònia d’etio-
logia desconeguda, que incloïa set
casos greus, relacionats amb l’ex-
posició comuna a un mercat majo-
rista de peix a la ciutat xinesa de Wu-
han. Dies després, es va identificar
com a agent causant del brot un nou
tipus de virus de la família Corona-
viridae, denominat SARS-CoV-2 o,
més comunament, coronavirus. 

Des de llavors, sobre aquest
nou virus han aflorat molts dubtes
i interrogants, que aquí s’inten-
ten resoldre:

COM ES TRANSMET I QUANT
DE TEMPS POT DURAR EL
PERÍODE D’INCUBACIÓ?
Per contacte estret amb les secre-
cions respiratòries que es generen
amb la tos o l’esternut d’una per-
sona malalta. Aquestes secrecions
poden infectar una altra persona si
entren en contacte amb el nas, els
ulls o la boca. El període d’incuba-

ció és d’entre dos dies i un màxim
de catorze.

QUINS SÍMPTOMES TÉ?
Són similars als de la grip comuna,
com ara febre, dificultat per respirar,
tos o malestar general. Només en els
casos més greus pot causar pneu-

mònia i altres complicacions. Els ca-
sos més greus, generalment, suc-
ceeixen en persones grans o que pa-
teixen alguna malaltia cardíaca,
pulmonar o problemes d’immuni-
tat. Cal recordar que el 80% dels ca-
sos d’aquest coronavirus són lleus.

COM ES TRACTA? 
Per ara no hi ha cap tractament es-
pecífic, però hi ha molts tracta-

ments per controlar-ne els símp-
tomes, per la qual cosa l’assistèn-
cia sanitària pot millorar-ne el pro-
nòstic.   

HI HA RISC DE CONTRAURE
LA MALALTIA SI ES VIATJA A
ZONES AFECTADES?
Tenint en compte que l’OMS ha
declarat el brot del nou corona-
virus com a emergència de salut
pública d’importància interna-
cional (ESPII), és aconsellable evi-
tar viatges innecessaris a les zones
afectades.

Si és inevitable viatjar-hi, per re-
duir el risc d’infecció, es recomana,
entre d’altres:
• Evitar el contacte proper amb
persones que pateixen infeccions
respiratòries agudes i presenten
tos, esternuts, etc. 
• Rentar-se sovint les mans, es-
pecialment després del contacte
directe amb persones malaltes o el
seu entorn.
• Evitar consumir productes d’o-
rigen animal (carn o aliments poc
cuinats o crus).

Tot el que has de saber
sobre el coronavirus

4Per sospitar d’un cas d’infecció
per coronavirus cal que es donin
aquests fets: tenir els símptomes
abans explicats i  haver estat en con-
tacte estret amb un cas confirmat
(amb prova positiva) o probable,  o
bé haver viatjat recentment a les zo-
nes on hi ha transmissió comuni-
tària: la Xina, Corea del Sud, el
Japó, l’Iran, Singapur i quatre re-
gions del nord d'Itàlia (Llombardia,
Vèneto, Emília-Romanya i Piemont). 

• Si no es donen aquestes cir-
cumstàncies, no hi ha motiu de
sospita.
• Si et trobes malament i has
viatjat a aquests països i regions,
queda’t a casa i truca al 061 Salut
Respon per explicar el teu cas i t’in-
formaran dels passos a seguir. 
• Si tens qualsevol altre dubte,
pots trucar al 061 Salut Respon
o consultar el web Canal Salut:
canalsalut.gencat.cat 

Quan s’ha de sospitar 
que s’ha contret 

la infecció i què cal fer?

El 80% dels casos
d’aquest coronavirus

són lleus

COM ES POT
PREVENIR?

Cal seguir les mesures genèriques 
de protecció individual enfront 

de malalties respiratòries, com són: 

1 Rentar-se sovint les mans amb 
aigua i sabódurant uns vint segons, 
o amb un preparat amb alcohol. 

2 Tapar-se la boca i el nas en tossiro 
esternudar, principalment amb mocadors
d’un sol ús o amb la part interna del colze. 

3 Evitar compartir menjar i estris (coberts,
gots, tovallons, mocadors...) i altres 
objectes sense que es netegin degudament.

4 Evitar el contacte estret amb 
persones que presentin símptomes 
de grip o refredat. 

5 A Catalunya no cal prendre 
precaucions especials amb 
els animalsni amb els aliments.
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SOCIETAT4Les famílies de l’es-
cola Entença, actualment en ba-
rracons al carrer Viladomat, han
rebutjat i criticat la nova proposta
d’ubicació definitiva que els ha fet
el Consorci d’Educació i l’Ajun-
tament. L’oferta consistia en un
espai definitiu als jardins de
Paula Montalt, un interior d’illa
on només tindrien 1.950 metres
quadrats. “No hem aguantat una
situació insostenible durant tots
aquests anys perquè ens poseu
sobre la taula una proposta com
aquesta”, van dir els represen-
tants de les famílies en una car-
ta enviada a l’Ajuntament.

La crítica de les famílies del
centre –en barracons des del seu
naixement ara fa quatre anys–
es deu al fet que el terreny pro-
visional al qual s’havien de tras-
lladar, situat a l’antiga presó
de la Model, arribava fins als
3.000 metres quadrats, supe-
rant notablement els de la pro-
posta dels jardins. De fet,
aquests 3.000 metres quadrats
també són la superfície mitjana
de les escoles del districte.

PROMESES TRENCADES
En un principi, el centre es va
crear amb la promesa d’acabar
dins el recinte de l’antiga presó,
però finalment aquells terrenys
van ser per a l’escola Xirinacs.
Des d’aleshores, les famílies de
l’escola Entença, que té 225
alumnes, reclamen una pro-
posta d’ubicació que sigui, al-

menys, igual que les caracterís-
tiques de l’espai de la Model, on
havien d’anar originàriament.
Ho consideren del tot necessa-
ri perquè els seus fills tinguin
unes condicions dignes. Ara per
ara, des del Districte afirmen que
encara s’han de fer reunions
per trobar una solució que sigui
beneficiosa per a tothom.

Entrada de l’Escola Entença, al carrer Viladomat. Foto: Twitter (@jmedeccf)

Malestar a l’escola Entença per 
la nova proposta d’ubicació

Tres detinguts per violar 
una noia al carrer Casanovas
MASCLISME4Agents dels Mos-
sos d’Esquadra van detenir la
matinada de dissabte passat, tal
com va avançar La Vanguardia,
tres homes de 33, 32 i 28 anys per
haver violat presumptament una
noia de 24 anys a la qual també
haurien gravat i fotografiat. Els
fets van tenir lloc al carrer Casa-
novas, a tocar de la Diagonal.

La detenció dels tres homes
va ser possible després que, pels
volts de les sis del matí, una
persona va trucar al 112 per aler-
tar que a l’interior d’un cotxe que
estava aparcat al carrer Casano-

vas hi havia tres homes agredint
sexualment una noia que sem-
blava inconscient. Aquest testi-
moni també va veure com els
agressors feien servir els seus te-
lèfons mòbils.

Els primers agents que es van
desplaçar al lloc dels fets van po-
der comprovar que la víctima, que
va ser traslladada al Clínic, havia
estat agredida sexualment  i que
gairebé estava del tot incons-
cient. Un cop a comissaria, els tres
acusats es van negar a declarar i
dilluns el jutge va decretar presó
provisional per a tots tres.

Escola Joan Miró | Demanen més seguretat
Alumnes i famílies de l’escola Joan Miró van tallar el carrer Entença divendres 
passat per reivindicar que s’apliqui i es controli el compliment de la normativa 
que prohibeix circular a més de 30 quilòmetres per hora a prop de les escoles. 

La víctima va ser traslladada a l’Hospital Clínic. Foto: Serom
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URBANISME4El primer edifici de
l’Eixample de Cerdà, conegut
amb el nom de La Carboneria i si-
tuat a la cantonada dels carrers
Floridablanca i Urgell, s’enfron-
ta, des de fa uns mesos, a una
transformació integral per con-
vertir-se en un bloc de pisos que,
segons els veïns, seran “de luxe”. 

De moment, els comerços
que hi ha a tocar de l’edifici estan
pendents de l’evolució de les
obres i, sobretot, què passarà
amb el grafiti de la seva històrica
façana. “És un element icònic
del barri”, afirma Iván Baena,
propietari de la botiga de revistes
Free Time, situada al davant de
l’edifici. “Si no es conserva, serà
una veritable pèrdua”, afegeix,
després d’assabentar-se que s’hi
faran pisos. “Em pensava que hi
farien un equipament munici-
pal”, lamenta Baena.

A Sant Antoni Comerç, per la
seva banda, també desconeixien
el tema dels pisos. “No sabíem
que hi farien habitatge de luxe.
Són unes obres molt hermèti-
ques”, diuen des de l'entitat, tot i

que coincideixen en el fet que un
possible canvi en la façana seria
una pèrdua molt gran.

La possibilitat que aquesta
zona del barri, a la cantonada en-
tre Urgell i Floridablanca, pugui
tornar a tenir moviment és ben re-
buda per l’entitat comercial.
“Quan hi torni a haver vida serà
una bona notícia, però seria mi-
llor si fos un edifici per als més ne-
cessitats”, afegeixen. 

D’altra banda, el propietari de
Free Time es queixa per les mo-
lèsties que li causen les obres. “No
només pel soroll, sinó també per

les ràfegues de fum que ens arri-
ben”, diu Baena. “Al principi
creiem que eren les motos però el
fum ve de la maquinària que es-
tan fent servir”, afegeix.

De moment, qui no pateixen
les molèsties de les obres són els
propietaris de Mobles Garriga,
que han tancat provisionalment
el negoci, situat en un lateral de la
planta baixa de La Carboneria.
“Ens han avançat les vacances.
Ens han dit que esperen tenir-ho
a punt d’aquí a tres mesos”, afir-
men fent referència a la part de
l’obra que afecta el seu negoci.

Des de l’octubre hi ha operaris treballant a l’edifici. Foto: Arxiu

L’entorn de La Carboneria,
pendent de les obres

Tres detinguts per tràfic 
de drogues de disseny

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir dijous passat
al matí dues persones durant
una operació contra el tràfic de
drogues de disseny al districte.
La policia va escorcollar dos pi-
sos, un d’ells al carrer Comte
d’Urgell, durant el dispositiu.
El mateix dia al vespre es va de-
tenir una tercera persona rela-
cionada amb el cas.

L’operació policial, que va
arrencar a les sis del matí, va per-
metre als agents confiscar am-
fetamines, haixix, marihuana i
600 pastilles de viagra. Pel que

fa al tercer detingut, es tracta del
principal investigat. Quan la po-
licial el va interceptar portava
417 grams de metamfetamina i
7.300 euros a sobre.

UN ANY D’INVESTIGACIÓ
La investigació es va posar en
marxa fa gairebé un any i durant
aquest temps els Mossos ja ha-
vien intervingut altres substàn-
cies, com ara metamfetamines,
èxtasi líquid i marihuana. 

Els arrestats són d'origen
peruà, espanyol i nigerià i tenen
42, 38 i 47 anys.

Cotxeres Borrell | L’hora de la dansa contemporània
En el marc del circuit Barcelona Districte Cultural, el Centre Cívic Cotxeres Borrell acollirà
el 13 de març a les vuit del vespre l’espectacle de dansa contemporània ‘Àer’, protagonitzat

per Laia Santanach. L’espectacle replanteja la dansa tradicional popular del contrapàs. 
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Dreta de l’Eixample

Més de 800 metres quadrats i
una capacitat per a 2.500 per-
sones. Així eren les característi-
ques del refugi antiaeri planejat
pel govern republicà de Barce-
lona  l’any 1937 a la plaça Tetuan.
Del projecte inicial, però, només
es va construir una de les quatre
seccions dissenyades, cadascuna
amb nou galeries de tres metres
d’amplada per protegir la ciuta-
dania en cas de bombardeig.

“Aquest és un dels 11 refugis
col·lectius que volia fer el govern
de la ciutat”, explica a Línia Ei-
xampleJosep Maria Contel, pre-
sident del Taller d’Història de
Gràcia i investigador, des de fa
anys, de la història dels refugis de
la ciutat. “Eren instal·lacions
que anaven des dels 300 fins als
2.050 metres quadrats”, relata.
Els entrebancs de la guerra,

però, van ser un dels principals
motius pels quals no es va aca-
bar tot el refugi. “En un conflic-
te d’aquestes característiques
no només hi ha una manca de
menjar, també de material, i en
aquest cas el ciment escassejava
molt a la ciutat”, descriu Contel.
“L’Ajuntament volia construir
10 refugis col·lectius més. En to-
tal n’hi havia uns 1.400 durant
aquella època”, afegeix aquest ex-
pert, que aclareix que aquesta xi-
fra incloïa els subterranis que
s’havien adaptat davant l’ame-
naça d’atac.

El cas del refugi de la plaça
Tetuan –en aquella època bate-
jada com la plaça d’Hermene-
gildo Giner de los Ríos– es va re-
petir en els altres refugis que el
govern havia projectat dins el pla
de Refugis generals a la via
pública. La seva construcció es
va començar a planejar poc des-
prés del bombardeig naval sobre
la ciutat del febrer de l’any 1937,
un dels episodis més impac-

tants per a la ciutadania, ja que
va ser el primer bombardeig
que va patir la ciutat, sobretot a
l’Eixample i al sud de Gràcia. Van
morir una vintena de persones.

FUTUR OBLIDAT
La construcció d’aquests refugis ja
tenia prevista la seva reutilització
després del conflicte civil. “L’A-
juntament volia aprofitar l’espai

de les instal·lacions i fer-hi, per
exemple, banys públics”, diu el
president del Taller d’Història.

No obstant això, alguns es
van destruir o, com és el cas del
de la plaça Tetuan, es va acabar
massa tard i es va deixar aban-
donat. Ara, el seu ús ha caigut en
l’oblit. L’única secció construïda,
amb nou galeries de tres metres
d’amplada i tres més d’alçada,

està oblidada i només s’ha fet
servir en una ocasió al llarg del
temps. “Als anys 70, quan es
construïa la línia dos del metro,
els treballadors el feien servir
com a vestuari”, especifica Con-
tel. “He demanat al consistori si
es podia aprofitar l’espai, ja que
es dinamitzaria una plaça que
està morta tot i estar al centre de
la ciutat”, conclou.

Un espai històric abandonat
» El refugi antiaeri de la plaça Tetuan data de la Guerra Civil i està oblidat sense projecte de futur
» L’espai només es va fer servir una vegada als anys 70 pels treballadors del metro que feien l’L2

Interior del refugi de la plaça Tetuan construït durant la Guerra Civil. Fotos: Josep Maria Contel

Felipe Valenzuela
DRETA DE L’EIXAMPLE

Habitatge | Protesta a la seu del Districte per un desnonament
El Sindicat d’Habitatge de l’Eixample Dret va organitzar dilluns una protesta a la seu del Dis-

tricte per denunciar el desnonament imminent d’una família. Una vintena de persones van en-
trar a l’edifici per exigir una alternativa per a la família. Des del Districte s’hi van comprometre.
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Sagrada Família

La majestuositat de la Sagrada Fa-
mília i el turisme de sangria i pae-
lla contrasten amb la humilitat
d’un petit local al número 279 del
carrer Sardenya. I és que, a tocar
del temple, funciona la Casa Cá-
diz  des de fa més d’un any com a
espai ocupat autogestionat per
persones sense sostre i refugiats
que hi viuen. “Per aquí han pas-
sat 150 persones”, explica aLínia
Eixample Lagarder Danciu, acti-
vista romanès i cap visible del pro-
jecte. “Unes 70 persones van sor-
tir d’aquí havent trobat feina, és a
dir, amb la capacitat de pagar un
lloguer”, afegeix orgullós.

La Casa Cádiz ofereix actual-
ment 23 llits, tot i que en total en
té 25. Els dos restants pertanyen
a Lagarder i Brahim, les cares me-
diàtiques del projecte. “En Bra-
him és un dels joves que arriben

i trenquen estereotips”, afirma
Lagarder sobre aquest jove de 18
anys que va arribar en pastera
amb el somni de jugar futbol en
un equip de Barcelona. “Ara l’han
acceptat en un equip local. Per ca-
sos com el seu, tot això val la
pena”, afegeix.

L’AUTOGESTIÓ COM A SOLUCIÓ
La tasca que fan des de la Casa
Cádiz és possible per la dedicació
total de Lagarder. L’activista,
però, alerta de la passivitat de les
administracions. Només a Bar-
celona, l’any 2019 hi havia apro-
ximadament 1.200 persones que
dormien al carrer –segons dades
de la Fundació Arrels–, un 25%
més que el 2018. El projecte de la
Casa Càdiz evita que la xifra en-
cara sigui més gran. “Depèn de
cada cas, però normalment la
gent que ve es queda aquí uns sis
mesos”, explica Lagarder.

Durant la seva estada, aques-
tes mateixes persones són les que
s'encarreguen de la manutenció

de l’espai, amb torns organitzats
i dibuixats en una pissarra situa-
da a prop de la porta principal,
que d’alguna manera recorda a to-
thom que el treball col·lectiu és la
clau de l'èxit. D’aquesta manera,
tasques tan senzilles com netejar,
endreçar o cuinar donen un sen-
tit de l’organització i un propòsit
a persones en una situació pre-
cària i que sovint no surten de la
seva foscor per autoculpar-se de
la seva realitat.

MIRANT AL FUTUR
“La nostra idea és ser una asso-
ciació”, explica Lagarder. “Es-
tem començant a formar un
equip fix”, diu referint-se a en
Brahim, el jove al qual tracta
com si fos el seu fill i de qui, as-
segura, no pot estar més orgullós.
“No és com la majoria de perso-
nes que han passat per aquí. No
té formació escolar però és de les
millors persones que he conegut
i això no s’ensenya”, diu Lagarder.

Un dels altres nois que viuen
a l’espai també els està ajudant.
“Va estudiar informàtica, sap
anglès, àrab, francès i està apre-
nent castellà”, afirma d’ell La-
garder. Però l’empatia de les
persones, segons l’activista, és
com el mar, ple de pujades i
baixades. “Abans els veïns ens te-
nien por”, diu. Ara, però, els
agraeix la seva ajuda. “Només ca-
lia parlar amb ells per fer fora la
por, ens passa a tots”, conclou.

Un sostre per als oblidats
» El projecte autogestionat de la Casa Cádiz per a gent sense sostre i refugiats es consolida al barri

» La iniciativa aposta pel desenvolupament personal, l’educació i la reinserció a la societat

Felipe Valenzuela
SAGRADA FAMÍLIA

Centre Cívic Sagrada Família | Retrats de dones
El Centre Cívic Sagrada Família acull des d’avui i fins al 5 d’abril l’exposició ‘Senyes d’iden-
titat. Retrats de dones’. La mostra ensenya com diferents fotògrafes fan servir la fotografia

com a eina alliberadora i d’expressió per mostrar tot allò que volen de la seva realitat.

Una de les habitacions de la Casa Cádiz. Foto: F. V.
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Fort Pienc

La colla Cabrònica
del Nord celebra 25 anys

TRADICIÓ4El Fort Pienc va ce-
lebrar dissabte passat els 25
anys d’existència de la Cabròni-
ca del Nord, la colla de diables i
diablesses del barri. Acompan-
yada de diverses colles de la
ciutat, la Cabrònica va organit-
zar una festa als jardins de l’Es-
tació del Nord amb motiu de la
cinquena Trobada de Diables i
Diablesses de la ciutat, esdeve-
niment on també li tocava ser
l’amfitriona.

A la celebració hi van ser les
colles que formen part de la Fe-
deració de Diables de la Ciutat de

Barcelona: la colla Diables de les
Corts, del Casc Antic, de la Kin-
ta Forka del Raval, de la Sagre-
ra, de Montbau, de Sant Antoni,
del Poble-sec i del Farró.

COLLA HISTÒRICA
L’entitat va néixer l'any 1994,
fundada per un grup de joves del
casal Xiroc. Van batejar la colla
fent referència a l’estació de bu-
sos. Pocs anys després de néixer,
ja van començar a ser els enca-
rregats d’inaugurar la Festa Ma-
jors i també de participar en la
celebració de l’Any Nou Xinès.

MEDI AMBIENT4Al barracó del
club de petanca La Cènia, situat en
un solar de la cantonada del carrer
Castillejos i l’avinguda Diagonal,
hi ha sis garrafes de gasoil. Des de
fa 19 mesos, el gasoil d’aquestes
garrafes serveix per alimentar un
generador que subministra elec-
tricitat a les instal·lacions de l’en-
titat. El problema de tot això no és
només els alts nivells de conta-
minació que emeten els 60 litres
setmanals de gasoil que han de
cremar els socis i jugadors del club,
sinó el soroll i la pudor que, segons
ells, han de suportar dia rere dia.

“Van haver de posar aquest
generador després de canviar el
sistema elèctric d’aquesta zona”,
explica Alfons Sánchez a Línia
Eixample. Sánchez és el presi-
dent del club La Cènia, format
per un centenar de socis i 50 ju-
gadors repartits en tres equips.
“Quan van provar l’enllumena-
ment nou van veure que la nos-
tra xarxa elèctrica no estava als
plànols”, afegeix Sánchez.

La solució que els va donar el
Districte va ser la de fer servir  l’im-

mens aparell que il·lustra aques-
ta notícia. “Ens el van portar per
fer-lo servir mentre ens instal·la-
ven la nova xarxa elèctrica, però
ara ja està tot llest i no ha vingut
ningú a activar-la”, lamenta el
president del club.

PÈRDUA DE SOCIS
Aquests 19 mesos funcionant grà-
cies a un generador han compli-
cat el dia a dia del club. De fet, les
condicions en les quals han de ju-

gar els membres de La Cènia han
provocat que diversos socis hagin
marxat, lamenta Sánchez.

“Aquest mes ho tindràs”. Això
és el que van anunciar des del
Districte al president del club a
principis de febrer. “Aquí, però,
no ha vingut ningú. Ens reunim
cada dia, diverses hores i de di-
lluns a divendres. No només ju-
guem a la petanca, molts hi fem
vida social, és un punt de barri
important”, conclou el president.

El generador que ha de fer servir el club La Cènia. Foto: Línia Eixample

Un club de petanca crema gasoil
des de fa 19 mesos per tenir llum

Centre Cívic Fort Pienc | La dona africana
El Centre Cívic Fort Pienc acull des d’ahir i fins al 8 d’abril l’exposició ‘African Meni-
nas-Ediciones Wanafrica’ en el marc del cicle Cinema Africà i Dona 2020. La mostra
pretén denunciar la invisibilització que la dona africana ha patit al llarg de la història.    

La Cabrònica del Nord, en una actuació: Foto: Cabrònica del Nord
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Per celebrar el dia de les dones,
des de CorEixample han prepa-
rat un petit vídeo parlant amb di-
verses botigueres i empresàries
del districte. La iniciativa desta-
ca per la seva voluntat de voler co-
nèixer els reptes o impediments
als quals s’han enfrontat aques-
tes dones i les seves experiències
en temes de conciliació. 

“El resultat ens ha sorprès”,
diu Elisabet Prat, gerent de l’en-
titat comercial, fent referència a
les històries que han trobat en les
dones empresàries del districte.
“La conciliació, per exemple,
continua sent molt complicada.
Al cap i a la fi, és la dona sobre qui
sempre recauen les tasques de la
llar”, assegura.

“La nostra generació s’ho ha
hagut de treballar molt més per
arribar a posicions on només hi ha-

via homes”, recorda la gerent de
l’entitat comercial. “Les dones es-
tem acostumades al multitasking,
a tenir moltes coses al cap”, afegeix
Prat, que també celebra que la si-
tuació de la dona empresària hagi
millorat. Tot i això, adverteix que
“encara queda molt per fer”.

SACRIFICI D’EMPRESÀRIA
A Sant Antoni, Cristina Rosich,
coneguda amb el sobrenom de
‘La Bonastre’, recorda els esfor-
ços que li ha suposat el seu ne-
goci. Des de la mort del seu ma-
rit, fa onze anys, s’encarrega ella
sola de la gelateria i pastisseria
Bonastre. Però molt abans ja va
haver de començar a fer mala-
barismes per aconseguir una mí-
nima conciliació entre la vida la-
boral i personal. “Hem tirat de fa-
mília i cangurs. Però en els ne-
gocis et demanen una implicació
que potser en altres feines no tro-
baries”, diu Rosich. “M'he perdut
moltes coses dels meus fills, però
ens espavilem”, afegeix. 

La seva plantilla està formada
per “un 70% de dones i la resta
són homes”, diu alhora que im-
provisa uns càlculs mentals. Ro-
sich recorda que s’ha trobat amb
molts casos on les seves treballa-
dores havien de conciliar les seves
vides laborals amb les personals.
“Baixes per embarassos, dies de

festa o jornades fetes a partir de
les hores de lactància, per exem-
ple”, diu aquesta petita empresà-
ria. Per a ella, aquestes condicions
són més difícils d’aconseguir.
“Part de la infància dels meus fills
ha tingut lloc a la rebotiga del lo-
cal perquè els havíem de cuidar”,
afirma. “Durant el meu embaràs,

vaig deixar de treballar el mateix
dia que vaig donar a llum i, quan
els meus fills van estar a casa, vaig
tornar”, recorda poc abans d’a-
firmar que la conciliació no és una
opció per a aquelles dones amb un
negoci per mantenir. “Una pas-
tisseria tancada en diumenge?
No ho veig”, conclou.

Elpetit comerç, ambullsdedona
» Petites empresàries del districte parlen de les seves experiències al capdavant d’un comerç local

» “M’he perdut moltes coses dels meus fills”, afirma Cristina Rosich, de la pastisseria Bonastre

Elisabet Prat (de CorEixample) i Cristina Rosich (de la pastisseria Bonastre). Fotos: Cedida i Nas de la lluna

Felipe Valenzuela
EIXAMPLE

Granja Vendrell | Roben les lletres art déco del rètol
El propietari de l’emblemàtica Granja Vendrell, actualment tancada després que  els propietaris
històrics decidissin traspassar el negoci, va denunciar dilluns el  robatori de les lletres del rètol,

d’estil art déco. L’endemà, el suposat lladre va anunciar a RAC1 que tornarà les lletres. 
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Esports Futbol | Tercer empat consecutiu de l’FC l’Esquerra
El 3-3 de diumenge passat contra la UD Gornal va ser el tercer empat consecutiu
de l’FC l’Esquerra de l’Eixample. Aquest punt fa que els de José María Soldevila
mantinguin la tretzena posició abans de jugar diumenge al camp dels Veterans.

Segona victòria consecutiva i
tercer triomf en els darrers qua-
tre partits. El Bosco Rocafort
continua immers en una bona di-
nàmica recent que permet que
l’equip hagi agafat aire i s’hagi
allunyat, en les darreres setma-
nes, de la zona de descens. Ara
mateix el tercer per la cua, l’AECS
de l’Hospitalet, suma sis punts
menys (19) que el Bosco (25).

Però per aconseguir el cinquè
triomf del curs 2019-20 a la Bàs-
cula va ser necessari remuntar i
patir contra l’Olesa (5-3). Sergi
Trillas va avançar els roig-i-ne-
gres en el minut 4 de partit, però
en un tres i no res, poc abans del
descans, el conjunt del Baix Llo-
bregat va donar la volta al resul-
tat. Un gol d’Aleix Pastor, però,
faria que cap dels dos conjunts

manés al final de la primera
meitat.

Igual que havia passat en el
primer temps, el Bosco va sortir
més endollat i, de nou gràcies a
Pastor i amb el primer dels dos
gols que marcaria Marc Cano, va
situar-se amb dos gols d’avan-
tatge per primer cop en tot el par-
tit. Els olesans posarien pebre a
la recta final del matx retallant de

nou la diferència, però Cano sig-
nava el gol de la sentència quan
faltaven segons per al final.

La competició s’atura de nou
aquest cap de setmana (després
d’aquesta pausa només hi haurà
la de Setmana Santa abans del fi-
nal del curs), de manera que el
Bosco tindrà uns dies addicionals
per preparar el partit del pròxim
dissabte 14 a Esparreguera.

L’equip va sumar la cinquena victòria del curs a la Bàscula. Foto: AEPE

El Bosco Rocafort agafa aire i
s’allunya de la zona de descens
» Els roig-i-negres han guanyat tres dels seus darrers quatre partits
» Nova aturada: l’equip no tornarà a competir fins dissabte 14

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

Classificacions2a Femenina de futsal Lliga EBA 3a de futsal DH Catalana de futsal
Equip

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

PTS

38
34
33
33
30
26
25
24
22
22
11
0

GC

40
47
65
41
58
52
69
72
58
63
72
112

GF

55
59
83
54
54
60
56
59
53
53
37
19

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

Equip

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

PTS

33
33
33
32
32
31
29
28
26
24
24
24

PC

1331
1444
1400
1355
1432
1488
1525
1550
1372
1470
1561
1617

PF

1438
1524
1482
1415
1474
1471
1470
1426
1273
1343
1423
1379

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

Equip

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

PTS

34
31
27
27
25
23
22
22
20
19
18
9

GC

75
98
91
79
84
84
76
91
90
100
76
106

GF

83
94
91
73
71
77
68
77
63
63
45
46

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

PTS

39
36
36
35
34
24
23
22
16
16
14
11

GC

55
39
41
45
46
55
61
51
70
69
63
69

GF

87
67
62
70
85
67
59
62
54
44
45
40

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

Sense opcions mal-
grat la notable ac-
tuació ofensiva d’Al-
bert Sulleva. El CB

Roser de Juan Hereza va patir la
setzena derrota de la temporada
dissabte passat contra el BBA
Castelldefels (66-95) i segueix
empatat amb el Barberà i el Pal-
ma amb un balanç de 4-16, tot i
que es manté en la darrera posi-
ció del grup C-B de l’EBA.

Els del Fort Pienc només van
mostrar un nivell suficient per in-
quietar els visitants en el tercer
període, quan ja perdien per 19
punts. Sulleva, amb 20 punts, va
ser el millor del Roser, i només
Joan Gavaldà, amb 11 més, va ar-
ribar als dobles dígits. La derro-
ta s’explica en part perquè els del
Baix Llobregat van mostrar un
enorme encert en els llança-
ments (61% en els de dos punts
i 58% en els triples).

L’inici del mes, però, no ar-
riba amb un repte senzill per al
conjunt vermell, que aquest dis-
sabte a les set de la tarda jugarà
a la pista del líder de la lliga, el
Club Bàsquet Tarragona.

El CB Roser, sense
opcions contra el
BBA Castelldefels

Derrota ajustada
del CFS Eixample
a Santa Isabel

Tercera derrota de la
temporada a Santa Isa-
bel (i segona de forma

consecutiva). El CFS Eixample
de Pep Roig va caure en un dels
partits més igualats de la 21a jor-
nada de Segona Divisió contra el
Cervera-Segarra (4-5), derrota
que provoca que les roig-i-negres
tornin a la desena plaça.

L’equip voldrà deixar enrere
aquesta petita crisi davant l’afi-
ció en el partit que jugarà aquest
diumenge contra les segones
classificades, l’Intersala Promi-
ses. Les aragoneses són segones
(el líder és el filial de la Penya Es-
plugues) i en el partit de la pri-
mera volta van guanyar per 2-1.

Equip

Gràcia FSC
CFS Eixample
Alheña
Màgic Sants
Monistrol FS
CEFS Prosperitat
St. Andreu Sagrera
Sant Joan CFS
CFS Cornellà
CFS Sant Boi
St. Andreu de la Barca
Barnasants
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La Sophie Simmons és una jove no-
vaiorquesa que, el 1932, viatja a Los An-
geles per treballar com a animadora de di-
buixos als estudis de Disney. De seguida,
s’adonarà que s’ha endinsat en un món
d’homes i haurà de lluitar per aconseguir
fer-s’hi un lloc. Amb Tota una vida per re-
cordar, l’escriptora Núria Pradas ha guan-
yat el 40è Premi Ramon Llull.

Llibres

Tota una vida per recordar
Núria Pradas

La dramaturga i directora Carlota Subirós
ha adaptat la novel·la El quadern daurat
de Doris Lessing, Premi Nobel de Litera-
tura 2007. En aquesta obra, Anna Wulf
(Nora Navas) lluita contra el seu caos in-
terior escrivint en quatre quaderns de co-
lors diferents tot el que li passa, tant a ni-
vell personal com professional i polític. Al 

Teatre Lliure de Montjuïc, Barcelona.

Teatre

El quadern daurat
Carlota Subirós

El cantant urbà de moda, Bad Bunny, va
tancar el mes de febrer amb l’estrena del
seu segon àlbum d’estudi. Sota el títol
YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la
gana), el porto-riqueny ha presentat
fins a vint cançons, entre les quals hi ha
col·laboracions amb Daddy Yankee o
Ñengo Flow, així com els singles Vete i Ig-
norantes, estrenats prèviament. 

Música

A The Gentlemen: Los señores de la mafia,
Mickey Pearson (Matthew McConaug-
hey) és un capo estatunidenc que ha
aconseguit construir un imperi de mari-
huana a Londres. Ara, ha trobat l’amor i
ha decidit retirar-se del món de la droga,
així que intenta vendre el seu imperi a una
dinastia de multimilionaris d'Oklaho-
ma, però no serà fàcil.  

Pelis i sèries

The Gentlemen
Guy Ritchie

YHLQMDLG
Bad Bunny

Elles canten, elles parlen
Diverses biblioteques de Barcelona acolliran, durant tot
aquest mes de març, el cicle ‘Elles canten, elles parlen’,

coordinat pel periodista i autor del llibre homònim Toni
Castarnado. Entre els dies 2 i 30, Castarnado seurà amb
una desena de dones artistes per tal que parlin de les
seves inquietuds i demandes respecte de la indústria

musical, així com per escoltar-les cantar els seus temes.
Les protagonistes del cicle seran Crissy Z, Dácil, Anna
Ferrer, Hache Retamar, Pinpilinpussies, Helena Miquel,

Mae Kurtz, Maruja Limón, Elle León i Joana Serrat.

Ricky Gervais (Reading, Regne Unit, 1961) és
un dels humoristes més coneguts del món. Els
seus monòlegs àcids i políticament incorrectes,
com ara els que ha fet en les cinc ocasions que
ha presentat la gala dels Globus d’Or, han mar-
cat un estil imitat per molts altres còmics. D’al-
tra banda, també és actor i director de cinema i
televisió, guionista, escriptor i músic. Entre les
seves creacions, destaquen les sèries The Offi-
ce, Extras i After Life, de les quals també és el

protagonista. El passat 15 de febrer, Gervais va
presentar el seu darrer monòleg, SuperNature,
a l’Auditori del Fòrum del Centre de Conven-
cions Internacional de Barcelona (CCIB). L’es-
pectacle va ser un èxit i l’humorista se’n va

mostrar satisfet. A més, l’endemà, va publicar
una imatge de la ciutat a Instagram afirmant
que és “un dels llocs més bonics de la Terra”.

R I C K Y  G E R V A I SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser humorista, actor, director i més
La sèrie ‘The Office’ és una de les seves creacions

Famosos

Presentar ‘SuperNature’ a Barcelona
Ha dit que la ciutat és un dels llocs més bonics del món

Felicitacions pel monòleg
El públic admet que va riure com mai amb l’espectacle

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| One Punch Man
Spike Chunsoft i Bandai Namco han estrenat recentment One Punch Man: A
Hero Nobody Knows, un videojoc inspirat en el webcòmic japonès homònim.Viu en línia
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.comagenda@comunicacio21.com

DIMARTS 10 DE MARÇ
21:00 Magalí Sare & Sebastià Gris ens presen-

ten el seu nou disc titulat A boy and a girl, de
la mà dels productors David Soler i Santi Ca-
reta. / Auditori de Barcelona.

DEMÀ 5 DE MARÇ
18:30 @criticaldias comparteix una recerca

sobre qüestions clau per entendre la relació
entre el turisme reproductiu, la Internet ne-
oliberal, la cultura LGTBI i les lògiques racials.
/  Centre LGTBI de Barcelona.

DIVENDRES 6 DE MARÇ
11:45 El professor David Marco Granell coordi-

na una nova sessió del curs Inicia't amb la tau-
leta i smartphone, que ensenya tots els gad-
gets i aplicacions d’aquests dispositius. /
Centre Cívic Casa Golferichs.

TOTA LA SETMANA
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra A Barcelona fem urbanisme
de gènere, plafons que parlen de l'urbanisme
de la vida quotidiana. Entrada gratuïta. / Cen-
tre Cívic Cotxeres Borrell.

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

temple de la Gauche Divine, que recorda
aquesta mítica sala de festes en la Barcelo-
na i la Catalunya dels seixanta i setanta. / Pa-
lau Robert - Centre d'Informació de Catalunya.

AVUI 4 DE MARÇ
17:30 Keke Shuga s’encarregarà, aquesta tar-

da, de la narració anomenada L'estrella Fa-
cunda, per a nens i nenes que tinguin més de
4 anys. / Biblioteca Fort Pienc.

DEMÀ 5 DE MARÇ
18:00 Juguem amb les paraules serà el nom de

l’espectacle emmarcat en el cicle Lletra peti-
ta - Llibres a escena que anirà a càrrec de No-
emí Caballer. Entrada gratuïta. / Biblioteca So-
fia Barat.

DIUMENGE 8 DE MARÇ
12:30 Partit de bàsquet corresponent a la 20a

jornada del grup 1 de la Segona Categoria
masculina entre el Safa Claror i el filial de l’IP-
SI. / Esportiu Claror.

Musicològics coordinarà l’espectacle
anomenat El cargol Pol i els seus amics.
/ Biblioteca Sagrada Família - Josep Ma-
ria Ainaud de Lasarte.

‘El cargol Pol i els seus amics’, a
la biblioteca Sagrada Família

Dissabte 7 de març a les 12:00

Paradís Exprés + Plant Holder amb
macramé és el nom d’un taller de
dues sessions per aprendre a preparar
un jardí flotant. Cal inscripció prèvia.
/ Centre Cívic Sagrada Família.

Arrenca un curs per aprendre
a preparar un jardí flotant
Divendres 6 de març a les 18:00

Alícia Gorina dirigeix un dels clàssics
de Víctor Català, Solitud. Es podrà
veure al Nacional fins a la primera set-
mana del mes que ve. / Sala Petita del
Teatre Nacional de Catalunya.

‘Solitud’, de Víctor Català,
arriba a la Sala Petita del TNC

Demà 5 de març a les 20:00

Partit de bàsquet corresponent a la 20a
jornada de la Primera Categoria mas-
culina entre el Ramon Llull i el Mo-
llerussa. / Pav. de l’Estació del Nord.

El CB Ramon Llull estrena el
mes a casa contra el Mollerussa

Dissabte 7 de març a les 18:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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EL CONSELL DE LA SETMANA

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

TRIA LA TEVA DEPILACIÓ

Cal que trobis el centre professional 
que s’adapti a les teves necessitats

VIGILA AMB EL SOL

BUSCA EL MILLOR CENTRE

CUIDA’T LA PELL

i BELLESA

Depilar-se és una decisió que molta gent pren per sen-
tir-se millor amb el seu cos. Existeixen diverses mane-
res de fer-ho: amb cera, amb maquineta d’afaitar, amb

màquina elèctrica... però totes tenen algun inconvenient. Les
opcions que ofereixen els resultats més satisfactoris acostu-
men a ser també les més doloroses, i viceversa.

Però, en els darrers anys, els avenços tecnològics s’han
convertit en els millors aliats de totes aquelles persones que
volen deixar de tenir pèls al cos. Ja a finals del segle passat, la
tecnologia làser va irrompre en el món de l’estètica per can-
viar la forma d’entendre la depilació. De sobte, apareixia la
possibilitat d’eliminar els pèls per sempre.

Precisament amb aquest objectiu d’aconseguir una depi-
lació permanent, s’ha creat el mètode Triphase, una tècnica
que combina làser, fotodepilació i diodo (l’anomenada depi-
lació de ràfega) en la mateixa zona del cos i en la mateixa
sessió. Els centres professionals que practiquen aquest mèto-
de ofereixen tractaments personalitzats, que garanteixen els
resultats més eficaços possibles. 

La depilació del futur ja és aquí

Decideix si prefereixes els mètodes 
tradicionals o vols fer un pas cap al futur

Les claus

No deixis que la sobreexposició al sol acabi 
danyant la teva pell després de la depilació

Facis el que facis, no t’oblidis de mantenir 
una bona rutina d’hidratació i cura de la pell 
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