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Icònic
El quiosc de la Sagrada

Família fa 20 anys al barri 
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Poques persones veuen l’evolució
d’un barri com ho fan els quios-
quers de la ciutat. I pocs quios-
quers han vist l’evolució del barri
de la Sagrada Família com ho ha
fet en Joan López, que des de fa
20 anys té el seu quiosc als peus
del temple. “Aquesta zona s'està
morint”, diu ràpidament en ser
preguntat per la situació del barri
on treballa cada dia. “Quan es
perd un veí, el seu pis es conver-
teix en un de turístic”, diu qui ha
resistit durant dècades l’augment
d’un turisme massiu que afecta un
barri i una ciutat sencera.

El negoci de la família López
Parellada, que forma part de l’eix
comercial de la Sagrada Família,
abans estava a la Dreta de l’Ei-
xample, a la cantonada entre el ca-
rrer Pau Claris i l’avinguda Dia-
gonal. “Tot allò es va morir i ens
vam moure. Els veïns marxen i
arriben les oficines”, explica el pro-
pietari. En Joan tira endavant el
quiosc amb la seva dona, la Mai-
te Parellada. Els dos són part
d’un gremi que cada dia sembla
estar més i més amenaçat, tot i
que la seva família en forma part
des de fa tres generacions.

QUIOSC COM A HERÈNCIA
En Joan va començar a treballar
al quiosc del seu pare des de pe-
tit. “Amb 15 anys ja estava al
quiosc, però ell hi va començar a
treballar encara des de més pe-
tit”, recorda el quiosquer. Ara fa
cinc anys que en Joan és el titu-
lar de l’establiment. “Jo soc me-
cànic, però quan em van oferir
continuar amb el negoci de la fa-
mília vaig valorar què m’agra-
dava més”, explica. Als seus fills
els oferirà el mateix camí. “En
tinc un de petit que està fent l’E-

SO i dos que estudien el grau mit-
jà d’informàtica”, relata. “Quan
arribi el moment, els hi propo-
saré, però han de fer el que vul-
guin. El quiosc sempre serà aquí”,
afegeix. 

A dins del quiosc hi ha imants,
bosses de tela, revistes i diversos
souvenirs decorats amb la imat-
ge de la Sagrada Família. A sota de
tot hi ha els diaris de premsa es-
crita. “La nostra forma de consu-
mir ha canviat i hi ha pocs esta-

bliments que s’estan adaptant.
Els turistes no compren diaris”, as-
segura el propietari del quiosc. A
les onze del matí, però, ja li que-
den pocs exemplars de premsa
diària. “Això és cíclic, com la vida
dels barris. Els clients van i venen
igual que la vida a certs punts de
la ciutat. Només ens hem d’adap-
tar”, afirma de forma pragmàtica.

NOVES FONTS D’INGRESSOS
Traslladada al món dels quios-
quers, aquesta necessitat d’a-
daptació dels comerços envers les
noves maneres de consumir tam-
bé és una problemàtica impor-
tant a tractar. Des de fa un temps
s’han conegut casos de quioscos
que fan petits canvis en els ser-
veis que ofereixen. A ulls d’en
Joan aquest canvi de mentalitat

és necessari per sobreviure, tot i
que defensa que es facin sempre
“de manera correcta i legal”. 

Les declaracions del quiosquer
no són gratuïtes, ja que les fa en
referència al cas d’un quiosc de
Gran de Gràcia que va instal·lar un
caixer automàtic, a mitjans del
2019, en un lateral. Pocs dies
després d’assabentar-se d’aques-
ta notícia, l’Associació Professio-
nal de Venedors de Premsa de
Barcelona va avisar els seus as-
sociats que l’empresa que s’esta-
va encarregant d’instal·lar aquests
caixers als quioscos de la ciutat no
tenia autorització municipal per
fer-ho. “Aquests establiments són
de l’Ajuntament i es necessiten
uns permisos en concret per afe-
gir o treure productes i serveis”,
explica en Joan, que també és vo-

cal de l’entitat que agrupa els ve-
nedors de premsa diària. “Hi ha
altres iniciatives que barregen
quioscos amb l’hostaleria, però
que tampoc s’haurien de fer per
temes sanitaris”, afegeix.

El posicionament dels vene-
dors no és contrari a la manera
de produir nous ingressos, sinó
al mètode per fer-ho. Dit això, des
de l’entitat asseguren que s’està
treballant en la manera de lega-
litzar, de moment, l’opció d’afe-
gir un caixer automàtic als quios-
cos que ho demanin. I és que
consideren que aquest canvi, per
molt petit que sembli, podria
ajudar a mantenir viu el món dels
quiosquers. Ara per ara, els pe-
tits canvis que s’estan duent a ter-
me tenen a veure amb l’arribada
al món de les xarxes socials.

Unquiosc als peus deDéu
» L’establiment de la família López Parellada fa 20 anys que és al costat de la Sagrada Família

» A banda de premsa, aposta per vendre souvenirs i forma part de l’eix comercial del barri

El quiosc de la família López Parellada està situat a la cantonada dels carrers Mallorca i Marina. Foto: F. V.

“Els turistes no
compren diaris”, 
afirma el propietari
d’aquest quiosc

A fons
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Els semàfors

AFI Escola Entença
L’Associació de Famílies d’Infants de
l’Escola Entença segueix lluitant per
aconseguir un emplaçament definitiu
per al centre escolar. La nova proposta

als Jardins de Paula Montal  
de moment no els convenç del tot. 

pàgina 10

Districte
Els joves que formen part de l’equipa-
ment juvenil la Casa Groga, del Fort

Pienc, denuncien des de fa temps que el
Districte no fa el manteniment de l’espai.
L’últim exemple és la persiana d’accés al
local, que ha estat trencada dos mesos.

pàgina 16

Sant Antoni Feminista
L’entitat del barri de Sant Antoni fa

temps que reivindica l’activisme de barri
com una part fonamental de la lluita fe-
minista. Diumenge van canviar el nom
d’alguns carrers del barri per denunciar
els pocs noms de dona al nomenclàtor. 

pàgina 11

La lupa

per Xavier Graset

Existència

Aquells sobres que venien al quiosc,
i que quan els obries t’omplien el
terra de petits indis i vaquers, i de ni-
notets de soldats o amb gorra de pala
o amb barret en funció de si eren del
nord o sudistes americans, tornen al
meu cap. Ho veig ara mateix. La re-
creació del joc, que anava
complementada per l’ofer-
ta fílmica d’aquells anys,
em ve a la memòria, ara
havent llegit A l’horitzó,
una novel·la meravellosa
escrita per l’argentí resi-
dent a Brooklyn Hernán
Díaz, traduïda per Josefina Caball, i
editada per Periscopi. 

La conquesta de l’oest, que el relat
oficial havia revestit d’una èpica triom-
fant, ha quedat despullada pel pas del
temps. El genocidi de tants i tants po-
bles indis esdevé vergonya. El fotògraf
Edward S. Curtis en va fer gairebé un
inventari fotogràfic, i Hernán Díaz,
sense haver trepitjat el terreny, tam-

bé revela imatges, moments, perso-
natges, escenaris, accions amb pa-
raules ben trobades. “La nostra mis-
sió suprema és distingir les paraules
que ens permetin participar més ple-
nament en l’èxtasi de l’existència”, diu
un dels personatges de la seva novel·la. 

I just el protagonista, un jove im-
migrant suec, Hakan, que per un des-
cuit se separa del seu germà en co-
mençar el seu periple, l’un farà cap a
Nova York i l’altre a Califòrnia, és es-
cadusser, maldestre en paraules. Tot
i això, passarà anys en aquest recor-
regut de cerca del germà, iniciàtic,
amb trobades i aventures de tota
mena. Aprenent a ser en un desert.

Com diu Lorimer, un naturalista amb
qui coincideix: “Conèixer la natura vol
dir aprendre a ser”. Malgrat tot, Ha-
kan serà sempre un estranger en un
espai que encara no està definit del tot,
encara no està organitzat com a estat,
ni té consciència nacional. 

No estic convençut que
aquest anti-western agra-
di a Donald Trump. No-
més veient la seva reacció
al fet que l’Oscar a la mi-
llor pel·lícula hagi estat
per a Paràsits ja ho podem
intuir. No li ha agradat

que s’hagi premiat una pel·lícula
sud-coreana perquè els EUA hi tenen
conflicte d’interessos comercials.
Trump clama perquè es recuperi
l’estil d’Allò que el vent s’endugué. Si
veiés Paràsits, potser s’hi veuria re-
tratat i, si llegís A l’horitzó, li cauria
el món als peus. 

Publicat a El Punt Avui

Trump clama perquè es recuperi l’estil
d’‘Allò que el vent s’endugué’. 

Si veiés ‘Paràsits’ potser s’hi veuria retratat

Veure diputats d’Es-
querra i Junts per Ca-

talunya utilitzant les
agressions masclistes com una arma
partidista i electoralista, en lloc de po-
sar les dones al centre, em produeix
una profunda pena, la de constatar que
no entenen què és per a nosaltres
aquesta xacra.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El 8 de marzo se cele-
bra para que no vuel-

van a suceder atrocida-
des como las que sufrieron Nerea y
Martina, y sigue sufriendo su madre, Iz-
tiar; una madre sin hijas porque el sis-
tema no la creyó a ella, pero sí decidió
que el maltratador tenía que seguir
viendo a sus niñas.

Veo muchas faltas de
respeto con el tema de

Javier Ortega Smith y el
coronavirus, y me da pena. Os recuer-
do que todos merecemos un mínimo
de respeto y que nadie se merece su-
frir por estar infectado. Todo mi apoyo
al coronavirus y espero que se recupere
de esto. 

@undertalelou@Virginiapalonso@yeyaboya

No es una falsa alarma.
No lo es. El coronavirus

(SARS-CoV-2) #NoEsCo-
moUnaGripe. La tasa de letalidad se
consolida en el 1,1%, diez veces más
alta que la gripe estacional. Desde
las pandemias de los años 1918 y
1957 no nos enfrentábamos a esta si-
tuación. 

@oriolmitja
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Més de mil alumnes del Sagrat Cor 
es queden sense pati1

2
Bernat Dedéu: “Em seria molt difícil 
pensar la vida sense l’Eixample”

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

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

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

El + llegit líniaeixample.cat

3

4
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 Safata d’entrada

Tenim un entorn negatiu. La in-
sensibilitat amb els migrants, els
interessos per no afrontar el
canvi climàtic, la morbositat in-
formativa davant el coronavirus,
un entorn espanyol aberrant: co-
missions il·legals de la monar-
quia “inviolable”, injusta dicta-
dura judicial partidista, obviant
els delictes de la JEC, de Jusapol
davant el Congrés i insultant L.
Borràs, els funcionaris peniten-
ciaris de Navalcarnero (J. Rull),
etc. Però la fiscalia només actua
d’ofici davant el “problema” ca-
talà, i el govern espanyol “pro-
gressista”, diuen ells, calla, no si-
gui que l’estat profund, amb el
Rei al capdavant, es molestin. I
aquí, els diferents partits només
calculen els pròxims beneficis
electorals. Llastimós.

És clar que ens queden po-
ques opcions: anar al psicòleg
per pal·liar la depressió; quedar-
se al sofà i veure la tele (ara fins
i tot TV3 està perdent l’objectivi-
tat); seguir mobilitzats, una mi-
noria testimonial, però sense
il·lusió ni esperança; enviar car-
tes a periòdics, amb escàs èxit.
En definitiva, un panorama ne-
gre i trist. Quin futur que dei-
xem als nostres nets, perquè l'en-
tropia, el desordre, continuen
implacables.

L'entropia
per Amadeu Palliser

El rei emèrit va despullat
per Jordi Lleal 

No és pas de vestimenta que
en parlem. Aquest personatge
de vodevil ha quedat al des-
cobert i se li veuen les vergo-
nyes morals. 

És un cínic que diu menti-
des amb desvergonyiment i
menysprea els valors morals.
Els seus bucs eren el Bribón i
el Fortuna, quins noms més
escaients! Tot l’enrenou que
s’ha desfermat amb els di-
ners amagats a la Hisenda
estatal està adquirint unes di-
mensions siderals. Mentres-
tant, els principals partits po-
lítics espanyols addueixen que
el “campechano”, pel que es-
tableix  la Constitució, és in-
violable. Diguem i suposem
que és així, però això no és un
obstacle perquè s’obri una co-
missió d’investigació i s’acla-
reixi què ha passat en realitat
i amb quines complicitats ha
comptat l’emèrit per fer mo-
viments malabars amb els di-
ners de dubtosa procedència

i, el que és més greu, a canvi
de quins “favors”, a qui els ha
fet i qui rep els diners. Que no
seria jutjat? Potser sí, però
hauria de tornar els diners
manllevats a les arques espa-
nyoles, potser 50 milions dels
100 que ha cobrat de forma
fraudulenta, no? Escoltar el
seu discurs dirigit als “espa-
ñolitos” en el que deia: La sa-
lut moral d’una societat es
defineix pel nivell de com-
portament ètic que comença
pels seus dirigents i que els
càrrecs públics no serveixin
per a tractes de favor ni per
enriquir-se... Ole tu.

No tenen sortida, sense
autoritat moral no es pot estar
al capdavant de l’Estat. Pare i
fill dels darrers Borbons van
ben despullats de moralitat, ni
amb cortines de fum se’ls po-
den amagar les vergonyes mo-
rals. Queda clar que la dinas-
tia borbònica està a punt de
tancar el cercle i desaparèixer.

A les xarxes

@annapalou: Avui hem sortit moltes al car-
rer. Perquè estem fartes de la violència cap als
nostres cossos, les nostres vides, les fronteres
i el planeta. Ens volem vives i lliures arreu. 

@arnau_torrente: Tanquen les escoles, però
no les empreses. Per tant, la gent deixarà la ca-
nalla amb els padrins. El col·lectiu més vulne-
rable cuidant autèntiques bombes de virus. 

#FrenarElCoronavirus

@martamigoo: Potser això de tirar-se flo-
retes per la dimissió d'Alfred Bosch no toca.
I més si sabem que va encobrir agressions.
Potser, eh.

#BoschDimiteix #MareaFeminista

Ser un geni del futbol no vol dir ser un geni de la vida. Hi ha
molts exemples que ho demostren, però un dels més clars és
el de Ronaldinho. El brasiler es troba empresonat al Paraguai

per haver fet servir documentació falsa. El seu advocat l’ha defen-
sat dient que l’exjugador “no sabia que era delicte, és tonto”.

Les aparences enganyen. Aquesta és la lliçó que han après
els habitants de Molina de Segura (Múrcia), després que
la suposada presència d’un lleó creés alarma en tot el mu-

nicipi. Finalment, la Policia Local va trobar l’animal i va consta-
tar que en realitat es tractava d’un gos molt pelut.

És difícil gestionar les decepcions, i més si és una tan gran com
la que ha viscut Caelie Wilkes. Després de dos anys tenint cura
d’una preciosa planta, aquesta dona britànica ha descobert

que era de plàstic. El seu testimoni és colpidor: “Sento que aquests
dos últims anys han estat una mentida”, lamenta.

L’ésser humà és capaç de fer moltes bestieses quan té por,
com ara posar-se una bossa de plàstic al cap per anar a fer
la compra amb l’objectiu de no contraure el coronavirus.

Potser algú hauria d’explicar a aquestes ments brillants que
quedar-se sense oxigen tampoc no és gaire bo per a la salut.

AItàlia, la situació que s’ha creat arran del coronavirus és ex-
cepcional. Les restriccions que ha decretat el govern per
contenir l’expansió d’aquest virus ha afectat també les pre-

sons: hi ha hagut motins en prop d’una trentena de centres peni-
tenciaris i s’han escapat desenes de presos.

Les millors
perles
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L’Entrevista

Ets de Begur. Arribes a Barce-
lona el 92 i t’instal·les a Sants.
A L’Eixample quan hi vius

per primera vegada?
Neixo a Begur perquè era Nadal. A la
casa de la branca familiar d’allà, per-
què el meu besavi barceloní es va ca-
sar amb una begurenca. I la meva
mare, barcelonina, es va casar amb un
palafrugellenc. Quan jo neixo a Be-
gur de casualitat, la meva família vi-
via al carrer Diputació, que és on visc
jo ara. Quan hi torno a viure? Doncs
després de compartir 10 o 12 pisos
d’estudiants. 

Per tant, la teva vida comença a
Barcelona, a banda d’haver nascut
a Begur per casualitat.
Vaig créixer al carrer Madrazo fins als
cinc anys per allò dels nou-rics. Di-
putació era molt tronat i la família, per
viure millor, canvia. El meu pare va
comprar un pis a Madrazo amb Ari-
bau, a l’Upper Diagonalque se’n diu
ara. Quan tenia sis anys els meus pa-
res es van separar i vaig anar a viure
a Begur. He anat basculant. 

La universitat et va fer tornar.
Amb 17 anys començo a Bellaterra i
amb 18 ja era a Barcelona. Després de
llogar molts pisos, l’àvia em va dir que
hi havia un pis buit i em vaig instal·lar
a Diputació. Fa 16 anys que hi visc. 

I com s’hi troba un empordanès a
l’Eixample?
Podria jugar al que juguem tots els de
poble quan acabem a Barcelona,
que és que no s’hi pot estar, que no sé
què... Això en part és veritat. Però tam-

bé és veritat que això és meravellós,
és l’hòstia. Jo vull tornar a Begur, a l’Em-
pordà, però no me’n vull anar d’aquí.
Mai saps el que vols, si ser aquí o ser
allà. Sempre tinc una pota a l’Empor-
dà, de dilluns a dimecres cada set-
mana soc allà. Un empordanès a l’Ei-
xample? Podria tirar de la caricatura i
dir que m’ofego, però tot depèn de
com estic. Els dies que estic bé això és
impagable, i els que no és un infern. 

Al llibre Picadura de Barcelona
dius: “Soc un veí de la nova Chi-
natown barcelonina. El meu barri
és xinès i els xinesos han tornat la
vida a un barri que era mort”. Vius
en una Barcelona molt nova. 
Sí, perquè el Chinatown va comen-
çar a Trafalgar i ha anat pujant. Entre
això i  la remodelació del passeig de
Sant Joan, el barri ha canviat molt.
Sota la Gran Via és bonic, en canvi a
sobre és horrorós. I sí, els xinesos, i
també els pakistanesos, han tornat la
vida al barri. 

Al llibre en parles molt bé dels xi-
nesos. Dius que són treballadors,
que obren negocis... També dius
que són gent que van a la seva. 
A banda d’escriptor soc antropòleg
i sé que tots som racistes. Hi ha gent
que és bona gent i gent que no, però
ho som. Però ells també. Els xinesos
i jo no som diferents, perquè ells tam-
bé ho són cap a mi. Fins que no hi ha
hagut fills que fan d’intèrprets o mit-
jancers no ens hem entès. Amb la fa-
mília del basar de sota a casa som
amics, els fills van junts a l’escola. Però
mai ho acabarem de ser del tot.

Mai aniràs a sopar a casa seva. 
No, no! Impossible! Però el problema
el tenim tots aquí. I si jo li dic a la sen-
yora del basar que vingui a prendre

el cafè em dirà que no. Però això tam-
bé passa a Begur, als pobles. I crec que
és bo que sigui així.

Sí?
És que aquesta quimera de tots
junts... Ens portem bé. Jo estic en-
cantat. A cap ciutat del món on he es-
tat hi ha problemes amb els xinesos. 

El bloc on vius, a Nàpols amb Di-
putació, el va fer el teu besavi el
1915. 
Sí, per 100.000 pessetes. El besavi era
comptable i llavors aquesta zona
no estava urbanitzada. Va comprar el
solar més barat que va trobar, que en
aquell moment era molt lluny de la
seva Eixample. Vivia a Rocafort amb
Mallorca. La besàvia, senyora rica de
Begur, tenia diners i finques a Barce-
lona. Van aixecar el bloc i es van guar-
dar el principal. Quan ho escrius, la
gent es pensa qui sap què però és un
bloc rònec, a la part obaga, ha que-
dat encaixonat... I ara jo visc a l’àtic.  

Van començar una nota etapa de
la vida on tu ara vius.
Van tenir un fill, el meu avi, que es va
enamorar de l’àvia, que vivia a da-
vant en una quadra de cavalls. L’à-
via ve d’on ara hi ha la pastisseria Ar-
mengol. Abans hi havia transpor-
tistes, carros i cavalls. L’avi s’ena-
mora de l’àvia perquè la té al davant.
És bonic i molt popular. 

I ara, vaig veure en una entrevista,
tens un terrat magnífic.
El vaig fer, no em fa res dir-ho, quan
va morir l’àvia, perquè ella no volia
que s’hi fes res. El terrat era imprac-
ticable, d’aquests de terra asfàltica.
Vaig demanar una hipoteca i el vam
fer. A la meva dona li vaig dir: “O te-
nim una sortida o jo em moro”. Soc
empordanès. Què és això d’estar
tancat tot el dia? 

Ara tens el terrat però a Picadura
de Barcelona parlaves de “la rei-
teració de viure enxubats”. Et pro-
voca angoixa l’Eixample?
Totalment. Mira, una de les coses que
més em neguiteja és quan porto la
filla petita cada matí a l’escola, a Glò-
ries, i no la sento quan anem pel ca-
rrer. No podem xerrar. 

Pel que dius, viure a l’Eixample
marca. Com condiciona el fet de
viure-hi no sent barceloní?
Viure a Barcelona és viure a l’Eixam-
ple.  La sensació és d’orgull. Que no em
vingui un de Sants, o de Galvany, a dir-
me que viu a Barcelona [riu].  Però tot
és simbòlic, eh. Què implica? La sen-
sació d’estar al rovell de l’ou, amb els
seus avantatges i inconvenients.

I la identitat de la gent de l’Ei-
xample quina és?
És diàfana. El prototipus d’eixamplí d’a-
questa zona, el de l’altra banda és di-

ferent, és el d’una dona gran jubila-
da, de classe popular i catalaníssima.
Aquest és l’eixamplí paradigmàtic.
Després n’hi ha un altre, que és el sen-
yor de cultura però grisenc. I no hi ha
relleu generacional. La identitat ba-
sada en el barri ja no té cap sentit.

“A l’Eixample no hi ha avinenteses.
I els urbanistes s’agiten”, has escrit.
A què et refereixes quan dius això?
L’Eixample original estava molt ben
pensat però l’Eixample resultant és un
nyap. No hi ha els patis d’interior d’i-
lla, el volum de trànsit humà i rodat
que ara absorbeix l’Eixample no és pel
qual estava pensat, tot i que encara
aguanta... Per això dic que els urba-
nistes s’agiten per mirar d’arreglar un
nyap amb un altre nyap. Un exemple:
la plaça del Fort Pienc va guanyar un
premi i és un femer.

Pel que dius, el seu disseny limita
qualsevol transformació.
És que no hi ha manera. Bé, només
es pot si fan la superilla.

Tu has dit que l’Eixample hauria de
ser tot una superilla.
És que no ho dic jo, ho diuen totes
les capitals europees, que han tan-
cat el centre i això és el centre. No
cal tancar-ho tot però és que ara Di-
putació, Mallorca, Aragó, València...
són autopistes. L’ús del cotxe a Es-
panya és tercermundista.

Adrià Pujol / Escriptor

Adrià Pujol és un caçador d’identitats. Reivindica la importància que tenen
els xinesos al seu barri, el Fort Pienc. La conversa la tenim a la terrassa d’un
bar del passeig de Sant Joan regentat per aquests nous barcelonins. Amb 
el seu ritual amb el tabac de liar sembla que busqui una mica de calma.

Perfil | Un empordanès de l’Eixample
Adrià Pujol és un empordanès de l’Eixample, una barreja que el defineix. Nascut a Begur, viu al

Fort Pienc des de fa 16 anys, en un edifici fet pel seu besavi fa més d’un segle. La majoria de 
setmanes també passa alguns dies a l’Empordà. A banda d’escriptor, és traductor i antropòleg. 

“Viure a l’Eixample
és angoixant però
també és meravellós”

Albert Ribas
EL FORT PIENC
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En blanc i negre
| santi.capellera@comunicacio21.com

La Casa Trinxet era una joia del
modernisme català l'arqui-
tecte de la qual va ser Josep

Puig i Cadafalch, que va iniciar les
obres el 1902 i les va acabar el
1904. L’any 1905 va rebre un ac-
cèssit en el concurs anual d'edi-
ficis artístics, que en aquells temps
organitzava l'Ajuntament de Bar-
celona.

Estava situada en el número
268 del carrer Còrsega, tocant al
carrer Balmes, en aquell tram en
què la via fèrria de la línia de Sa-
rrià s'endinsava cap al cantó de
llevant per creuar la Diagonal i
guanyar l'actual curs de la Via
Augusta. La va fer construir
Avel·lí Trinxet i Pujol (Barcelona,
1901 - 11 de juny de 1961), un

important i adinerat empresari
català, net d'Avel·lí Trinxet i Ca-
sas. Avel·lí Trinxet, a banda de co-
negut industrial tèxtil, era me-
cenes d'artistes com el seu nebot
Joaquim Mir i Trinxet, pintor i au-
tor de les pintures murals de la
casa que es relacionava en l'am-
bient artístic d’Els Quatre Gats i
acompanyava el seu col·lega
Santiago Rusiñol en els seus
viatges peninsulars. 

A banda del seu esplèndid as-
pecte extern, l'interior de la casa
era d'una bellesa excepcional.
Hi havien col·laborat reputats
artesans de l'època com Gaspar
Homar (decoració interior), Ma-
nuel Ballarín (forja), Eusebi Arnau
(escultures de pedra), Josep Ma-
ria Barnadas (columnes de pedra
i capitells florals), Alfons Juyol (es-
cultures de fusta), a banda del ja
citat pintor Joaquim Mir i Trinxet,
que en acabar les obres hi va ins-
tal·lar el seu estudi de pintura a
les golfes.

Als anys 60, la constructora
Núñez i Navarro la va comprar
per trenta milions de pessetes

per construir-hi un bloc d’ofici-
nes. De res van servir les cam-
panyes de sensibilització i con-
servació patrimonial per a salvar
l’edifici fetes des d'un sector
d'artistes i intel·lectuals que de-
manaven l'adquisició de l'im-
moble per part de l'Ajuntament
i la instal·lació d'un museu del
modernisme. 

En aquest sentit, i amb la
connivència de les autoritats
franquistes de l’època amb l'al-
calde Porcioles al capdavant, la
Casa Trinxet es va enderrocar
l'any 1967. Uns anys més tard, la
mateixa constructora ho va tor-
nar a intentar amb la Casa Gol-
ferichs, sortosament sense èxit. 

No se saben exactament els
motius pels quals la família es va

vendre la Casa Trinxet, però, dis-
sortadament pel patrimoni bar-
celoní, ni els hereus, ni el cons-
tructor, ni les autoritats municipals
no van demostrar cap conscièn-
cia urbanística, ni sensibilitat cul-
tural, ni formació humanista. I sí
avidesa, segurament degut a la
galopant febre especulativa. 

Foto: Viquipèdia

| perSanti Capellera

La Casa Trinxet

La Casa Trinxet, pels volts del 1904

La llar del mecenes del tèxtil
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Les famílies de l’escola Joan
Miró lluiten per la pacificació
SEGURETAT4Les famílies de
l’escola Joan Miró volen que es
pacifiqui l’entorn del centre.
L’associació de pares i mares ja
ha tallat dos cops el carrer Di-
putació per demanar a l’Ajunta-
ment que adhereixi el centre
escolar al programa Protegim les
escoles. 

La darrera mobilització va ser
el passat divendres 28 de febrer,
quan les famílies del centre –si-
tuat a la cruïlla d’Entença i Di-
putació– van demanar al con-
sistori que els vehicles que pugin
pel carrer no superin els 30 qui-
lòmetres per hora i que se su-
primeixi un dels carrils.

Cal recordar que el consis-
tori va presentar aquest gener el
projecte Protegim les escoles, a
través del qual vol millorar els
entorns d’almenys 200 centres
de la ciutat entre enguany i el
2023. El seu objectiu principal
és disminuir el trànsit de vehi-
cles per oferir més seguretat i
millorar la qualitat ambiental
dels carrers més propers als
centres escolars.

El projecte també traurà un
dels carrils als carrers que en tin-
guin tres per potenciar el pas
d’autobusos i taxis i, fins i tot, eli-
minarà el color groc d’alguns se-
màfors dels carrers escollits.

EDUCACIÓ4La proposta de tras-
lladar l’escola Entença als jardins
de Paula Montal, situats al carrer
Viladomat entre Consell de Cent
i Diputació, és la definitiva per al
Districte, segons va defensar el re-
gidor de l’Eixample, Jordi Martí,
durant el plenari de dijous passat.
“La solució ha de ser arquitectò-
nica”, va afirmar Martí en relació
amb l’oposició de l'AMPA de l’es-
cola, que rebutja l’opció de situar
el centre en aquests jardins per
manca d’espai.

Les famílies de l’escola es van
posicionar en contra de la pro-
posta la setmana abans, ja que
aquesta nova ubicació no arriba
als 2.000 metres quadrats, un es-
pai molt més reduït que l’actual,
també provisional, de l’Escola
Industrial. Les famílies recorden
que la mitjana d’espai que tenen
els centres educatius del distric-
te és de 3.000 metres quadrats.
“Volem que sigui adequat per
metres, no ens importa la zona”,
diuen des de l’associació de pares
i mares. Tot i això, les famílies afir-
men que no descarten els jardins

proposats si “permeten estar en
igualtat de condicions amb la
resta de centres de l'Eixample”.

D’aquesta manera, i tenint en
compte el posicionament de
l'AMPA i les declaracions del re-
gidor, sembla que l’emplaça-
ment definitiu per a l’escola En-
tença està a prop de convertir-se
en realitat. Els jardins del carrer

Viladomat ofereixen un interior
d’illa que es pot aprofitar com a
pati de l’escola, segons va pro-
metre el regidor. Les famílies,
però, avisen que s’hauran de
reunir amb tots els actors veïnals
implicats per preparar el pro-
jecte, ja que l’arribada d’un cen-
tre escolar “té un impacte im-
portant en el dia a dia del barri”.

El futur de l’escola Entença no està del tot decidit. Foto: Elisenda Rosanas/ACN

El Districte vol l’escola Entença
als jardins de Paula Montal

Carrer Aragó | Sense cotxes per un dia
El programa Obrim els carrers, que tallarà la circulació als cotxes i l’obrirà als via-
nants cada primer cap de setmana del mes, va permetre diumenge als vianants cir-
cular i participar en diverses activitats al carrer Aragó, un dels més contaminats.

Les famílies de Joan Miró tallen el carrer Diputació. Foto: Twitter (@Kidicassidy)
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El Districte ja té pressupost 
per expropiar el solar del Talia
ESPAIS4El futur del solar de
l’antic teatre Talia ja comença a
ser més que una promesa de
campanya electoral. El regidor
del Districte, Jordi Martí, va
anunciar durant el plenari de di-
jous passat que el Districte ja té
la dotació bàsica de diners per
començar els tràmits d’expro-
piació dels terrenys.

Més de 30 anys després de
l’enderroc de l’antic edifici, un
símbol de l’antic passat teatral
del barri, els veïns i veïnes de
Sant Antoni celebren que es co-
menci un procés que reivindi-

quen des de fa anys. “Hem fet
molta força per aconseguir-ho.
Però som conscients que haurem
de seguir pressionant encara
més”, expliquen membres de
Fem Sant Antoni a Línia Ei-
xample. Ara, però, davant un
procés que pot durar un parell
d’anys, el veïnat demana que s’o-
bri el solar per poder fer-lo ser-
vir com a terreny municipal.
“Es podria aprofitar per fer di-
verses activitats i, fins i tot, per
recordar l’antiga història tea-
tral del Paral·lel”, afegeixen des
de l’entitat veïnal.

Cruïlla entre els carrers Tamarit
i Borrell. Les dones de Sant An-
toni Feminista improvisen un
taller de pancartes, una setmana
abans de la manifestació de diu-
menge passat, per aportar el seu
granet de sorra a una lluita que no
para de créixer. 

L’activisme feminista de barri
és un dels més importants, segons
les veïnes que en formen part.
“Remarquem tots els coneixe-
ments que hem anat adquirint al
llarg de les nostres vides com a do-
nes i els posem en comú”, resu-
meix Carmen Pérez a Línia Ei-
xample, parlant de les reunions
setmanals que fan. “Aquesta
mena d'iniciatives són impres-
cindibles perquè encara queda
molt camí per recórrer, tot i que
les dones hem avançat en la con-
questa de drets”, afegeix Pérez.

Una altra de les seves accions
es va veure el mateix diumenge 8

de març, quan alguns carrers de
Sant Antoni van aparèixer amb el
nom canviat per denunciar la
poca presència de noms de dones
al nomenclàtor. Alguns dels noms
escollits van ser els de Fatima
Mernissis, Margarida Xirgu o
Ahed Tamimi.

DIFERENTS LLUITES
Aquest col·lectiu feminista es
reuneix cada dimarts a l’espai
Calàbria 66, on parlen de diferents
problemàtiques relacionades amb

les dones. “La majoria dels des-
nonaments a Sant Antoni són
de famílies de dones amb fills”,
denuncia Pérez. 

A banda de qüestions més
específiques, no s’obliden de re-
marcar la necessitat de com-
batre la xacra de la violència
masclista. “No destaquem no-
més la punta de l'iceberg, sinó
que també denunciem els di-
versos micromasclismes que
patim en la nostra vida quoti-
diana”, conclou Pérez.

Membres de Sant Antoni Feminista, durant el taller de pancartes: Foto: Twitter

Feminisme veïnal per 
millorar el dia a dia del barri

Felipe Valenzuela
SANT ANTONI

Successos | Onada de robatoris de mànecs de portals
Els Mossos d’Esquadra investiguen diverses denúncies veïnals relacionades amb una
trentena de robatoris de panys i ornaments de porteria. La policia assegura que ha re-
but, de moment, una quinzena de denúncies però calculen que n’hi haurà moltes més. 
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Dreta de l’Eixample

La pressió veïnal i la situació de la
ciutat en temes d’habitatge no
van poder impedir que dimecres
passat es desallotgés el pis que que-
dava ocupat del bloc Rosa de Foc,
situat al número 56 de la ronda de
Sant Pere. L’edifici va ser ocupat el
passat octubre per oferir una al-
ternativa d’habitatge a tres famí-
lies del Sindicat d’Habitatge del
Casc Antic. “La pressió feta pels
matons contractats per la pro-
pietat”, denuncien des del Sindicat
d’Habitatge del Casc Antic, va
acabar servint per expulsar les
persones que hi vivien.

“Ara l’edifici es reformarà per-
què s’hi puguin fer més pisos”, de-
nuncien des del sindicat en con-
verses amb aquest periòdic. Segons
assegura la plataforma veïnal, la
propietat, la societat Murzuk S.L.,
farà vuit pisos per planta, quan ac-

tualment n’hi ha quatre. “És una
vergonya que els propietaris es-
peculin amb l’habitatge del barri i
que a sobre ens intentin fer fora ex-
trajudicialment”, afegeixen.

ACTE DE PROTESTA
El desallotjament del 4 de març,
després que la propietat guanyés
el judici contra els ocupants, va
provocar que un grup de gent
convocat pel Sindicat d’Habitatge
del Casc Antic ocupés durant una
estona l’hostal que hi ha als baixos
del bloc, els propietaris del qual són
els mateixos que de tot l’edifici.
L’objectiu dels manifestants era
pressionar la propietat perquè
ofereixi pisos socials a dues famí-
lies vulnerables. Els Mossos d’Es-
quadra van fer fora els activistes. 

Segons recorden els membres
del sindicat, pocs dies després
d’ocupar els pisos, que estaven
buits des de feia un any, van arri-
bar els Mossos d’Esquadra per
efectuar un desallotjament sense
ordre judicial. Com que el des-

allotjament no es va poder fer, la
propietat va contractar personal,
segons el sindicat, per fer fora les
famílies que vivien a l’edifici, al ma-
teix temps que els tallava la llum i
l’aigua. “Eren matons i, fins i tot,
es van instal·lar en un dels pisos
que hi havia buit al bloc”, recorden
des de la plataforma. 

Des del sindicat també recor-
den que quan ells van entrar a

ocupar els habitatges buits enca-
ra hi havia famílies vivint al bloc.
Pocs mesos després, però, només
en quedava una. “Marxen perquè
els apugen els lloguers. Passen
d’un preu de 800 euros a més de
1.200”, afirmen. Algunes de les fa-
mílies que van entrar amb la pri-
mera ocupació van marxar pel seu
compte, sense tenir cap alterna-
tiva. “No és idoni que persones

amb menors d’edat visquin amb
pressions de matons i en un pis
amb talls d’aigua i electricitat”, as-
seguren. Moltes, però, ara viuen
en pensions aconseguides pels
serveis socials.

Per últim, pel que fa a la me-
diació de l’Ajuntament, des del
Sindicat d’Habitatge del Casc
Antic lamenten que va arribar
massa tard.

El bloc Rosa de Foc s’apaga
» Desallotgen l’última família que vivia ocupant un pis d’aquest edifici de la ronda de Sant Pere

» Ocupen durant una estona l’hostal dels baixos, de la mateixa propietat, per denunciar la situació

Una imatge de la protesta per evitar el desallotjament del bloc Rosa de Foc. Foto: Joanna Chichenitzky

Felipe Valenzuela
DRETA DE L’EIXAMPLE

Districte | Jordi Martí, confinat per un cas de coronavirus
“El primer dia de quarantena ha passat volant, he assajat el teletreball i he respost els mis-
satges interessant-se per la meva salut. Segueixo la mar de bé!”. Això piulava ahir el regi-

dor del Districte, Jordi Martí, confinat per un cas de coronavirus a l’Ajuntament.
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Sagrada Família

URBANISME4Ja s’ha celebrat la
primera de les reunions que hi ha
previstes entre l’Ajuntament, la
Junta de la Sagrada Família i
una desena d’associacions veï-
nals per parlar sobre la polèmica
que hi ha al voltant de la cons-
trucció de l’escalinata del temple
al carrer Mallorca. L’edificació
suposa una amenaça per a un mi-
ler de pisos de veïns de la zona.
“Nosaltres no la veiem factible”,
diu Sergi Gómez, de l’Associació
de Veïns i Veïnes del barri. “L’es-
calinata representa més concen-
tració turística, això és totalment
inviable per al barri”, afegeix.

Un altre veí que s’oposa a la
construcció de l’escalinata és Sal-
vador Barroso, portaveu de la
plataforma dels veïns i veïnes
afectats per l’ampliació del tem-
ple. La sensació amb la qual Ba-
rroso va sortir de la primera reu-
nió no va ser d’una guerra per-
duda. “Jo no vaig sortir d’allà
amb la idea que la construcció de
l’escalinata sigui imminent”, ex-

plica a Línia Eixample. “És cert
que des de la Junta poden dir el
que vulguin, són una entitat pri-
vada, però qui ho decideix al cap
i a la fi és l'Ajuntament”, afegeix.
El posicionament del consistori,
però, segueix sent difús i és per
això que les principals entitats veï-
nals que participen en la taula
mostren cautela a l’hora de valo-
rar el futur del projecte.

“ACTITUD DE MÍTING”
Durant la trobada, feta la setma-
na passada, la tinenta d’alcaldia
d'Urbanisme, Janet Sanz, va afir-
mar que el consistori té quatre
punts importants a defensar en el
marc d’aquesta taula, que no té
cap previsió de durada estimada:
el dret a l’habitatge, disminuir
l’impacte turístic, incrementar
les zones verdes i la finalització de
les obres del temple. “Per un mí-
ting polític, són declaracions es-
tupendes”, recrimina Barroso,
que també assegura que la com-
pra de l’Illa de les Aigües per

part de la Junta no és més que una
estratègia per oferir equipaments
al barri i dir que el seu projecte no
té un impacte negatiu.

ELS ESCOLTES TENEN LOCAL
El mateix dia que es van reunir les
associacions, el consistori i la Jun-
ta Constructora els va informar

també sobre la decisió del patro-
nat de cedir un local als escoltes
d’Antoni Gaudí, precisament en
una de les naus de l’Illa de les Ai-
gües. D’aquesta manera el patro-
nat intenta tancar la polèmica
sorgida fa unes setmanes quan es
va conèixer que s’expulsava l’AE
Gaudí del recinte del temple. Els

escoltes, però, asseguren que no hi
ha res tancat, ja que encara han de
parlar amb les famílies i els futurs
caps de la colla. El Districte asse-
gura que garantirà la continuïtat de
l’entitat dins el recinte de la Sa-
grada Família fins que el nou local
estigui habilitat, tot i que no ha in-
format sobre cap previsió d’obres.

L’escalinata de la discòrdia
» L’Ajuntament celebra la primera trobada per parlar sobre el polèmic projecte de la Sagrada Famíla

» El veïnat es mostra distant i critica la manca de posicionament del consistori envers el projecte

La tinenta d'alcaldia Janet Sanz, a l'inici de la reunió amb veïns i entitats. Foto: Blanca Blay / ACN

Medalla d’Honor | Milagros Sobrelaguna rebrà el guardó
El plenari de l’Eixample va aprovar dijous passat que una de les Medalles d’Honor 
del districte d’enguany la rebi Milagros Sobrelaguna, veïna del barri de la Sagrada 
Família, per la seva tasca de voluntària des de fa anys a l’Espai de la Gent Gran.
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Fort Pienc

Les agrupacions juvenils de la
Casa Groga fa tres mesos que es
veuen obligades a limitar les se-
ves activitats. El motiu és la des-
preocupació constant per part
del consistori en el manteniment
del seu espai,  segons denuncien
els joves. 

El darrer cas d’aquesta des-
preocupació que denuncien té a
veure amb el trencament de la
persiana que dona accés a la sala
polivalent, la qual fan servir les en-
titats i casals de l’espai. Segons el
conveni que els joves van signar
amb el Districte, el manteniment
de l’espai és responsabilitat mu-
nicipal. No va ser fins aquest di-
lluns que el Districte els va arre-
glar la persiana, després que es
trenqués a principis de gener.
“Ens van respondre sis setmanes
després que s’hagués trencat i

ens van dir que la nova persiana
trigaria a arribar un mes”, expli-
quen joves del Casal de Joves
Xiroc a Línia Eixample. “Van dir
que el 2 de març ja estaria ins-
tal·lada però encara van trigar una
setmana més, sense avisar”, afe-
geixen des de l’entitat. 

Des del Districte, per la seva
banda, asseguren a aquest set-
manari que el problema que im-
pedia instal·lar la persiana és que
la nova que havien encarregat no
arribava. El fet que s’hagués es-
patllat el motor, afegeixen fonts
municipals, va provocar que es tri-
gués encara més a demanar una
persiana nova. “Primer es va fer
una inspecció i després es va tor-
nar a fer una revisió amb més d’u-
na empresa per confirmar que sí
que estava trencada”, afegeixen les
mateixes fonts. Per últim, des
del Districte aclareixen que el
motiu pel qual encara es va en-
darrerir el procés de reparació una
setmana més va ser perquè l’em-
presa contractada els va assegu-

rar que la tindria feta per al dia 2,
data que no va complir.

MÉS QUEIXES
Els joves de l’espai, però, assegu-
ren que el trencament de la per-
siana és només “un exemple més
de la deixadesa” del Districte en-
vers aquest espai juvenil. “Des de
fa temps que tenim mancances

importants”, diuen des del Casal
Xiroc. Posen més exemples, com
ara lavabos que no funcionen i
portes i finestres que no tanquen.
“Ells s’han d’encarregar del man-
teniment i dels serveis mínims i
nosaltres dels altres temes”, as-
seguren.

Aquesta situació, però, no és
exclusiva de la Casa Groga, segons

avisen els joves. “Passa a molts
llocs de la ciutat, però l’Ajunta-
ment no està gaire obert a parlar”,
asseguren. 

Per últim, recorden que els va
costar molt arribar a tenir un
conveni després de quatre anys in-
tentant aconseguir l’espai. “Ho
vam fer després de moltes truca-
des sense resposta”, conclouen.

La“deixadesa”ofega la Casa Groga
» Els joves han estat dos mesos sense poder entrar al local pel trencament de la persiana d'accés

» Les entitats denuncien des de fa temps la manca d'implicació municipal en el seu manteniment

Els joves del barri demanen millores en el funcionament de la Casa Groga. Foto: Google Maps

Felipe Valenzuela
FORT PIENC

Feminisme | Il·lustracions amb rostre de dones
El Centre Cívic Ateneu Fort Pienc acull fins al 3 d’abril una exposició del projecte
aDONA’t, una col·lecció d’il·lustracions que tenen la dona com a tema principal.

L’objectiu és donar a conèixer referents femenins de diferents àmbits de la societat.
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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 sabó durant uns vint segons, 
o amb un preparat amb alcohol. 

2 Tapar-se la boca i el nas en tossir o 
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 animals ni amb els aliments.
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Part del comerç xinès abaixa 
la persiana pel coronavirus

FORT PIENC4Desenes de co-
merços xinesos del barri han
abaixat les seves persianes, tem-
poralment, per l’augment de
casos de coronavirus. 

Segons va avançar El Pe-
riódico, una vintena d’establi-
ments comercials, sobretot de
restauració, no van obrir les
portes aquest dilluns i en algu-
nes persianes s’anunciava el
tancament durant uns dies per
vacances o reformes. Des del
consolat xinès han assegurat
que no tenien cap constància
d’aquesta onada de tancaments

provisionals, que ha cridat l’a-
tenció per la seva sincronització.

Aquesta resposta de la co-
munitat xinesa davant la pre-
sència d’aquest virus no és la
primera que duen a terme en
les últimes setmanes. A prin-
cipis d’any, diversos veïns i
veïnes de la ciutat que tornaven
de la Xina després de celebrar
l’arribada del 2020 es van tan-
car en habitacions d’hotel per
assegurar-se de no contagiar a
ningú el virus en cas que do-
nessin positiu a les proves per
detectar la malaltia.

ESTUDI4L’Eixample ha perdut
des del 2016 un total de 362 co-
merços, segons mostra l’infor-
me municipal ‘Estudi de les Ac-
tivitats Comercials a Barcelona
2019’. El districte, tot i això, se-
gueix sent la zona de Barcelo-
na amb més establiments ac-
tius, ja que concentra el 23%
del total (14.000 comerços) i
supera la mitjana de la ciutat
en diverses categories. Per
exemple, és on hi ha més co-
merç alimentari (1.632), d’e-
quipament personal –merce-
ria, vestir, calçat i joieria–
(1.282) i d’electrodomèstics i
ferreteria (689).

Pel que fa als establiments
d’oci i cultura, el nombre d’a-
quests comerços a l'Eixample

baixa fins als 492, tot i que con-
tinua ocupant el primer lloc.
No obstant això, dins la cate-
goria d’altres establiments, que
inclou basars i botigues de sou-
venirs, l’Eixample presenta
una baixada notable, ja que
passa dels 709 censats el 2016
fins als 525 d’avui dia. El nom-
bre d’establiments actius en

relació amb el total també so-
bresurt, ja que la xifra és del
97%, mentre que la mitjana de
la ciutat està dos punts per
sota.

D’altra banda, l'Eixample
és líder en restauració i hosta-
leria amb 3.114 establiments,
una xifra força superior a la del
2016 (2.791).

La davallada de comerços a l’Eixample és una realitat. Foto: Ajuntament

L’Eixample ha perdut més 
de 360 comerços des del 2016

Medalla d’Honor | Reconeixement per a CorEixample
El plenari del districte ha decidit atorgar una de les Medalles d’Honor d’enguany
a l’Associació de Comerciants i Professionals de la Dreta de l’Eixample, CorEi-
xample, que va celebrar els seus 25 anys en la darrera Festa Major del barri.

Tot i perdre comerços
l’Eixample és la zona
amb més establiments
comercials actius 
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Esports Bàsquet | El Safa Claror guanya el derbi de Segona Catalana
73-49. El derbi de Segona Catalana masculina va tenir un color clar: el taronja del Safa
Claror, que va dominar des del salt inicial contra el filial de l’IPSI. El conjunt de Ramon

Grau va encarrilar el triomf gràcies a un parcial de 24-6 abans d’arribar al descans.

És un tòpic, però el partit que el
CB Roser jugarà aquest dissabte
a les sis de la tarda contra el Pal-
ma serà una final. Ho serà perquè
el conjunt del Fort Pienc s’en-
frontarà a un rival directe en la
lluita per evitar el descens (els ba-
lears sumen 4 triomfs i 17 derro-
tes, com els de Juan Hereza) i
perquè la victòria del Barberà de
dissabte passat contra el Olivar fa
que els vallesans sumin un triomf
més que aquests dos equips.

Cal tenir en compte, a més,
que el Roser va perdre el partit de
la primera volta per 76-61, de ma-
nera que a banda d’intentar su-
mar el cinquè triomf del curs, els
vermells provaran de recuperar el
basket averageparticular amb els
mallorquins, un aspecte que po-
dria ser clau en cas d’empat de

victòries i derrotes al final de la
fase regular de la lliga EBA.

En el darrer partit, jugat dis-
sabte passat, el Roser va donar la
cara però va perdre a la pista del
líder, el CB Tarragona (71-56). Els
d’Hereza van arribar al descans
perdent només per cinc (37-32,
gràcies a una gran actuació com-
binada d’Albert Sulleva i Raül Ve-
rano), però la rotació i la potèn-
cia de foc dels locals van acabar
donant-los la victòria.

UN DERBI IGUALAT
El sènior femení, per la seva ban-
da, també jugarà dissabte a la tar-
da (en el seu cas, a dos quarts de
set) a l’Estació del Nord. L’equip
de Jordi Payano, que també va
mostrar una molt bona versió
contra les líders de Copa Catalu-
nya dissabte passat (el Vilade-
cans), rebrà el CB Grup Barna del
Clot en el derbi barceloní. Els dos
equips estan separats per tan
sols dues victòries. 

Després d’aquest partit només restaran cinc jornades de lliga. Foto: CBR

Final a la vista: el CB Roser
rep el Palma aquest dissabte

» L’equip del Fort Pienc està empatat amb 4 triomfs amb els balears
» El sènior femení jugarà un derbi a casa contra el CB Grup Barna

Pau Arriaga
EL FORT PIENC

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

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

PTS

40
37
36
33
33
26
25
25
24
22
11
0

GC

41
51
41
67
61
57
59
73
77
68
76

114

GF

57
64
59
84
58
61
55
57
63
53
40
19

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

Equip

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

PTS

35
35
34
34
33
32
31
29
27
26
25
25

PC

1514
1463
1405
1442
1503
1563
1597
1626
1454
1537
1649
1688

PF

1606
1556
1501
1503
1540
1543
1545
1493
1343
1419
1510
1435

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.

ATLETISME4“La Zurich Marató
de Barcelona es posposa al 25
d’octubre per aplicació del pro-
tocol de prevenció del COVID 19”.
Amb un fil de piulades, que co-
mençava amb aquesta, l’orga-
nització de la prova anunciava l’a-
jornament de la gran cita atlèti-
ca de llarga distància de la ciutat,
que estava prevista per a aquest
diumenge al matí.

En el mateix sentit, el res-
ponsable d’Esports de l’Ajunta-
ment, David Escudé, va explicar
que “la situació de pre-alerta dic-
tada per les autoritats competents
ens fan actuar amb prudència i
hem decidit posposar-la”.

RESPOSTA POPULAR
La decisió, però, no satisfà tot-
hom i alguns dels atletes inscrits,
fent servir també les xarxes so-
cials com a altaveu, han explicat
que tenen la intenció de fer 42
quilòmetres corrents.

Falta veure, doncs, com l’or-
ganització de la prova resol la pro-
blemàtica dels dorsals per a la
nova data de la prova, prevista
per a la tardor d’aquest any.

El coronavirus 
fa que la  Marató
s’ajorni set mesos

El CFS Eixample,
sense opcions
contra l’Intersala

Segona derrota conse-
cutiva a casa. El CFS Ei-
xample de Pep Roig va

caure dissabte passat contra les se-
gones de la lliga, l’Intersala de Sa-
ragossa (1-5). 

L’equip va veure com les visi-
tants marxaven al descans amb un
0-3 malgrat haver intercanviat cops
durant el primer temps, i no podria
reaccionar després del descans.
Les de Roig arriscarien jugant de
cinc, però només van veure porte-
ria quan el partit anava 0-5.

El conjunt roig-i-negre vol-
drà retrobar-se amb la victòria en
el partit d’aquest dissabte a les sis
de la tarda a l’Hospitalet de Llo-
bregat contra l’AECS.

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



La periodista Natza Farré i la il·lustrado-
ra Gala Pont han unit els seus talents per
crear Que no t’expliquin contes!, un llibre
infantil on capgiren les històries que
ens van acompanyar en els primers anys
de vida. A través de la Lluïsa, una lecto-
ra amb molta curiositat, sabrem que la
Campaneta era una fada activista o que
la Bella Durment era investigadora.

Viu en línia

Llibres

Que no t’expliquin contes!
Natza Farré i Gala Pont

Pecats imperdonables és una comèdia
esbojarrada creada pel dramaturg llati-
noamericà Benjamin Cohen. Ara, el di-
rector Edu Pericas n’ha fet una adaptació
contemporània que té una característica
molt peculiar: és interactiva. Els especta-
dors que volen poden decidir, a través del
seu mòbil, allò que passa a l’escenari.

Al Teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

Pecats imperdonables
Benjamin Cohen

Que Sopa de Cabra és el grup més mític
del rock català és innegable. La banda gi-
ronina està en actiu des dels 80 i sembla
que no té aturador: a finals de febrer, va
estrenar el seu desè àlbum d’estudi.
Sota el títol La gran onada, Gerard Quin-
tana i companyia han presentat deu
cançons que mantenen l’essència rockera
i alhora experimenten amb sons nous.

Música

Julia, Elsa i Amelia són tres amigues que,
fa un temps, van decidir sortir a caminar
juntes un cop per setmana. Ho van co-
mençar a fer com una distracció i una ma-
nera de fer esport, però ara és una ne-
cessitat. Aquests passejos els serveixen per
mantenir-se informades del dia a dia de
les altres, però també per acabar ama-
gant-se secrets i explicant-se mentides.

Pelis i sèries

Invisibles
Gracia Querejeta

La gran onada
Sopa de Cabra

Dansa Metropolitana
La tercera edició del festival Dansa Metropolitana, que

aquest any se celebra del 13 al 29 de març, compta amb
una programació de més de 200 activitats en teatres, ca-
rrers, places, transports públics i cinemes de vuit munici-
pis d’arreu de l’àrea metropolitana de Barcelona. Concre-

tament, les poblacions que hi participen són Barcelona,
Badalona, Cornellà, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Cugat,

Santa Coloma de Gramenet i Viladecans, que han posat a
disposició un total de 89 espais on es faran espectacles

de dansa local, nacional i internacional. 

L’estiu de 1998, un grup d’amics madrilenys
van començar a fer música i van acabar cre-

ant la banda de rock indie Vetusta Morla.
No va ser fins al cap d’una dècada que van

publicar el seu primer àlbum d’estudi, Un
día en el mundo (2008). L’èxit d’aquell disc va
fer que, en només nou anys, poguessin pu-

blicar tres treballs nous: Mapas (2011), La
deriva (2014) i Mismo sitio, distinto lugar

(2017). Aquest 2020, el grup liderat pel can-
tant Pucho ha començat la gira de presen-

tació d’un àlbum inèdit. Es tracta de Cancio-
nes dentro de canciones, que es publicarà el

pròxim dia 27 i que ofereix les mateixes
cançons que el disc anterior però instru-

mentades d’una altra manera. En el marc
d’aquest tour, Vetusta Morla va actuar els
dies 6, 7 i 8 de març a l’Auditori del Fòrum
de Barcelona, dins del festival Guitar BCN. 

V E T U S T A  M O R L AQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser un grup de rock alternatiu
Fa més de dues dècades que estan en actiu

Famosos

Fer tres concerts a Barcelona
Van actuar al festival Guitar BCN els dies 6, 7 i 8 de març

Tres concerts, tres èxits
El públic dels tres concerts va quedar molt satisfet

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Nioh 2
Aquest març arriba Nioh 2 per a Play Station 4. Si bé és la segona part de Nioh,

en realitat és una preqüela, ja que explica els fets previs al primer videojoc.

| 20
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agenda@comunicacio21.comagenda@comunicacio21.com

DIVENDRES 13 DE MARÇ
22:00 El Peliculero. Un monólogo de cineés el nom

de l’espectacle humorístic que posa sobre l’es-
cenari el polifacètic Víctor Parrado. / Aquitània
Teatre.

DILLUNS 16 DE MARÇ
19:00 Des del primer dilluns d’aquest mes

està en marxa el curs de teatre impulsat per
l’Associació Cultural Nova Acropolis, pensat
per desenvolupar les habilitats sobre l'esce-
nari. / Associació Cultural Nova Acropolis.

DIMARTS 17 DE MARÇ
18:00 Des de dimarts de la setmana passada està

en marxa Fora de lloc: relats documentals, un
taller audiovisual  pensat per compartir la pers-
pectiva que  diferents joves tenen de Barce-
lona. /  Centre LGTBI.

TOTA LA SETMANA
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra Sen-

yes d'identitat. Retrats de dones, en la qual les
dones fan servir la fotografia com a eina alli-
beradora i d'expressió del que duen a dins.
/ Centre Cívic Sagrada Família.

TOTA LA SETMANA
Matí-Tarda Abans-d’ahir es va inaugurar la mos-

tra Temps de cures, que posa en valor aques-
ta tasca alhora que permet donar visibilitat
del temps que hi dediquen les dones no re-
munerades. / Casal de Barri Espai 210.

DISSABTE 14 DE MARÇ
16:00 Aquest dissabte a la tarda es farà la da-

rrera sessió de les Tardes de rol coordinades
per l'Associació Lúdico Cultural Stronghold.
/ Biblioteca Sagrada Família - Josep Maria Ai-
naud de Lasarte.

DIUMENGE 15 DE MARÇ
12:00 Diumenge al migdia es farà una nova re-

presentació de l’adaptació del popular con-
te Els músics de Bremen que ha preparat Ver-
sus Teatre. / Teatre Gaudí.

DIUMENGE 15 DE MARÇ
18:25 Partit de futbol corresponent a la 24a jor-

nada del grup 10 de Tercera Catalana entre
l’FC l’Esquerra de l’Eixample i el filial del Turó
de la Peira. / Recinte de l’Escola Industrial.

Gats serà el nom de la sessió de nar-
racions de la setmana que ve que co-
ordinarà Núria Clemares. / Biblioteca
Sant Antoni - Joan Oliver.

Núria Clemares explicarà
diverses històries de gats
Dilluns 16 de març a les 17:30

Aquesta tarda es farà la segona sessió
de les càpsules anomenades Aprèn a
gestionar la teva privacitat i seguretat
a Internet. / Biblioteca Esquerra de l'Ei-
xample - Agustí Centelles.

Darrera sessió del curs 
de seguretat a Internet

Avui 11 de març a les 16:00

El pianista Enma Fernández torna al dis-
tricte per encarregar-se d’un concert
emmarcat en el Barcelona Districte Cul-
tural que s’anomenarà A tot jazz!. / Cen-
tre Cívic Urgell.

Enma Fernández arriba 
al districte amb ‘A tot jazz!’
Divendres 13 de març a les 20:00

Partit de bàsquet corresponent a la 22a
jornada del grup C-B de la lliga EBA en-
tre el CB Roser i el Palma. / Centre Es-
portiu Llars Mundet.

Final a la vista: el CB Roser
rebrà la visita del Palma
Dissabte 14 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

OBERT A TOTHOM

Practicar-lo permet gaudir de la companyia de 
familiars i amics i, alhora, conèixer gent nova

RESISTENT AL CLIMA

ESPORT SOCIAL

BENEFICIS PERSONALS

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

i ESPORT

L'activitat física és un dels hàbits imprescindibles que
hem d'incorporar en el nostre dia a dia per gaudir d'una
bona salut. Com que sovint és difícil trobar el temps i la

motivació necessaris per fer exercici, cal buscar un esport
que realment ens vingui de gust practicar. En els últims anys,
un dels esports que ha aconseguit aixecar més gent del sofà
ha estat el pàdel.

Però per quin motiu el pàdel s'ha convertit en l’esport de
moda? D’entrada, perquè hi pot començar a jugar tothom,
independentment de l’edat o del nivell esportiu que tingui.
A més, permet gaudir de la companyia d’amics i familiars i,
alhora, conèixer gent nova: és un esport social. Un altre dels
punts positius és que es pot practicar tant en interior com en
exterior, de manera que la meteorologia no és un problema.

A nivell individual, també són molts els beneficis que
aporta. Principalment, ajuda a desconnectar dels problemes
quotidians i, de retruc, redueix l’estrès. També millora els re-
flexos i la coordinació, tonifica els músculs, enforteix el cor i
augmenta la capacitat de compromís i superació personal.

El pàdel, l’esport de moda

El pàdel és un esport apte per a tothom, 
independentment de l’edat o el nivell esportiu

Les claus

Es pot jugar en interior i exterior, de manera 
que la meteorologia no és un problema

Millora la salut tant mental com física, 
reduint l’estrès i enfortint els músculs i el cor
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