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Com va el retorn a la norma-
litat des del Districte de l’Ei-
xample?

Bé, dins del drama que ha significat
aquesta epidèmia. És obvi que és una
situació molt dura i difícil, però la re-
acció del teixit associatiu i comercial
ha sigut molt positiva. Preocupació,
lògicament, però alhora predisposi-
ció a donar un cop de mà amb una
certa empatia cap al poder públic. 

Aquesta “nova normalitat” no con-
vida a ser gaire optimista. El 30%
dels usuaris dels Serveis Socials a
nivell de ciutat hi acudeixen per
primer cop...
Sabem el que ha significat l’epidèmia
a la ciutat en termes sanitaris, però
crec que encara coneixem molt poc
quin serà l’impacte socioeconòmic
real d’aquesta crisi. Per part del go-
vern de l’Estat, els ERTOs i les línies
de crèdit a través de l’ICO han ajudat
a parar el cop. Nosaltres també hi
hem posat el nostre gra de sorra: l’a-
cord de terrasses, la campanya ‘Com-
pra a prop’... Però bé, si a l’activitat
econòmica li costa repuntar, d’aquí
a uns mesos veurem realment l’im-
pacte d’aquesta crisi sobre els ciu-
tadans, i sembla que serà greu. 

Entitats com l’ONG De Veí a Veí, de
Sant Antoni, han criticat la tasca
dels Serveis Socials municipals i
han alertat de la quantitat de gent
que han hagut d’atendre ells.
És absurd que confrontem el que fan
les entitats amb el que fan els Serveis
Socials. Aquests últims crec que han
tingut una resposta espectacular.
Hem crescut en despesa social du-
rant aquests mesos de manera molt
important. És cert que en moments
determinats hi ha hagut alguna cua
en algun dels centres, però han sigut
casos puntuals. I dit això, les entitats
han fet una feinada importantíssima
que han de continuar fent. 

Els Serveis Socials han estat a l’al-
tura?
Crec sincerament que sí. Critiquem
tot el que calgui, però no confrontem
una cosa amb l’altra. No té sentit.

El coronavirus ha impactat amb
molta força en el comerç. Aquest
sector també s’ha queixat de len-
titud i falta de decisió en les aju-
des municipals.
Quan hi ha un coma induït de l’eco-
nomia com el que hem patit i l’acti-
vitat queda totalment paralitzada, no
hi ha ajuda suficient. No hi ha res que
compensi totalment el que teníem
abans. Ara bé, se’ns pot dir moltes co-
ses, però crec que hem reaccionat
amb una celeritat que jo, sincera-
ment, veig poc en altres adminis-
tracions que també tenen moltes
competències en aquest àmbit. 

Un altre sector que també està pa-
tint molt és el del turisme. La seva
recuperació serà fonamental per-
què la crisi sigui menys forta?
La sortida de la crisi pot ser en forma
de V o de U. És a dir, més ràpida o més
lenta. En aquesta recuperació, a mi
em preocupen bàsicament el sector
de les exportacions i, efectivament,
el turisme. Aquest últim dependrà de
la por, dels rebrots, de la limitació de
moviments... Però jo no soc gens pes-
simista. Si l’activitat econòmica es re-
cupera, també es recuperarà el tu-

risme. Ara bé, en el cas d’aquest sec-
tor potser costarà una mica més
que en altres. I això ens hauria de fer
reflexionar de cara al futur. 

Cap a on hem d’anar?
Segurament cap a un turisme una
mica diferent del que teníem, perquè
no descobreixo res si dic que hi ha un
turisme menys depredador de con-
dició urbana que altres.

Decreixement turístic, sí o no?
Com que el tenim tan baix, ara hem
de créixer. I Barcelona creixerà, per-
què té uns actius que no els té cap
altra ciutat europea. Però alhora
que recuperem turisme hem d’in-
tentar recuperar altres coses que ha-
víem anat perdent en alguns llocs,
com el comerç de barri o la despo-

blació d’algunes zones del centre de
la ciutat. Aquí és on hem de posar el
focus. Per exemple, estem inten-
tant que alguns pisos turístics pas-
sin a ser habitatge per al veïnat,
aprofitant que ara no tenen sortida.

La sanitat pública, com no podia
ser d’altra manera, ha estat un al-
tre dels grans temes d’aquests
mesos. Al districte, un cop van
començar les mobilitzacions de se-
guida es va trobar un espai provi-
sional per al CAP Passeig de Sant
Joan...
De cop i volta, sense que ningú ens
digués res, van començar les mobi-
litzacions. No ens havia trucat ningú.
Quan vam tenir coneixement de la
situació i ens hi vam posar, en un pa-
rell de setmanes vam tenir la solució.
Hi ha vegades que les protestes són
necessàries, però li asseguro que, en
aquest cas, si ens arriben a avisar que
tenien una urgència, hauríem trobat
la mateixa solució i igual de ràpid. A
mi no em va trucar ningú demanant-
me que es necessitava un espai per
al CAP. Sincerament, em sembla
que les coses es poden fer d’una al-
tra manera.

I el CAP Fort Pienc quan serà una
realitat?
Tenim ja l’espai definitiu per fer-lo.
Ara la Generalitat ha de trobar els di-
ners per fer les obres, cosa que fins
ara ha costat una mica. És veritat que
ara la sensibilitat envers la salut és
molt més alta i, per tant, espero que
ens en sortirem en poc temps. 

La mobilitat ja era un dels grans
debats abans del coronavirus i
ara encara ho és més. Vostè diu que
si es resol bé l’ús de la bici a l’Ei-
xample es facilitarà la mobilitat a
tota la ciutat. Queda molt per re-
soldre?
Sí, queda bastant. És una assignatu-
ra delicada, perquè tocant segons
quines vies minimitzes la circulació
del trànsit, no només de l’Eixample,
sinó del conjunt de la ciutat i més en-
llà. El que hem fet ara és aprofitar el
coronavirus per prémer l’accelerador.
Aquest canvi ha vingut per quedar-
se. No sé si exactament en els ma-
teixos llocs, però no només es que-
darà sinó que s’ampliarà. El cotxe no
és una bona opció a la ciutat.

Pel que fa a la contaminació, els ex-
perts diuen que cal reduir un 30%
el trànsit per assolir la normativa
de la UE i un 50% si es vol arribar
als nivells recomanats per l’OMS.
És viable això a l’Eixample?
Si posem limitacions al cotxe, fent
que aquesta opció surti més cara o
més lenta, i ho combinem amb una
oferta de transport públic digna,
fent més competitiva aquesta se-
gona opció, el pas d’una alternativa
a l’altra s’anirà aconseguint. Alguns
ho faran amb gust i entusiasme i al-
tres ho faran rondinant, però ho
acabaran fent. Cal un canvi cultural,
i els canvis culturals sempre són
més difícils que els canvis materials.

Els canvis materials que han anat
implementant des de l’Ajunta-
ment han estat qualificats per la
plataforma Eixample Respira d’in-
suficients. Què els respon?
Per descomptat que el moviment
veïnal mai no en té prou. Ells diran
que és insuficient i els toca dir-ho.
Però el carril bici que farem a Aragó,
per exemple, penso que és un can-
vi important. I això serà un degoteig.
Amb els canvis hi ha un perill: si ai-
xeques excessivament la resistència,
potser aleshores t’has d’aturar. Si ho
vas fent a poc a poc, vas convencent

d’una manera més progressiva. No-
saltres hem optat per aquesta se-
gona estratègia. I crec que la ciutat
que deixarem en termes de mobi-
litat durant aquest mandat signifi-
carà un abans i un després indis-
cutible. El futur va cap aquí. Cada
cop hi ha més conscienciació ciu-
tadana, i això és una sort.

Diferents associacions veïnals i
de famílies s’han ajuntat per de-
manar la pacificació del carrer En-
tença. Vostè hi està d’acord?
Totalment. És un dels que hem de fer.
No podem tenir aquestes vies ràpi-
des enmig de la ciutat, i Entença n’és
una. Amb la transformació de la
Model i les escoles que hi van cal can-
viar aquest espai. No hi podem tenir
una autopista que el travessi. 

La pacificació de més zones i guan-
yar espais verds eren precisament
els principals objectius del seu
mandat, segons va dir vostè ma-
teix a l’inici.
Sí. Ho mantinc i ho reforço. 

El que no semblava que li fes gai-
re el pes a l’inici i que finalment han
adquirit és el Taller Masriera, a la
Dreta de l’Eixample. 
Vam arribar a un acord complicat
amb la propietat i finalment hem
pogut fer una permuta que no
ens ha costat diners. Això era el que
jo havia dit sempre, que no ens po-
dia costar diners. Comprar-lo pa-
gant ho veia molt difícil, però la so-
lució que hem trobat ha sigut bona
per a les dues parts. I és clar que serà
una peça molt important per a un
barri amb una manca crònica d’e-
quipaments. 

Vostè ha dit que aquesta pandè-
mia ha permès descobrir “la co-
munitat de proximitat”. Creu que
a l’Eixample hi haurà més senti-
ment de barri a partir d’ara?
Jo crec que sí. Ja n’hi ha bastant més
que anys enrere, de fet. El que cal és
acompanyar-lo d’un urbanisme que
permeti espais perquè aflori i segur
que tornarà una vida de barri més
potent. L’Eixample ha de ser barri per
si mateix, no només per prestar ser-
veis a la resta de la ciutat. I per fer-ho
necessitem aquest urbanisme. No-
més cal veure què ha passat amb la
superilla de Sant Antoni. Un èxit.

Jordi Martí Grau / Regidor de l’Eixample (Barcelona en Comú)

Arnau Nadeu
EIXAMPLE

“A mi ningú em va dir
que es necessitava 
un espai per al CAP
Passeig de Sant Joan”

“Estic totalment
d’acord que Entença
és un dels carrers
que hem de pacificar”

Jordi Martí Grau ens rep en una tarda xafogosa de juliol. Feia mesos que teníem prevista 
l’entrevista, però el virus va obligar a ajornar-la. Volíem poder parlar presencialment
amb un dels homes forts del govern municipal i amb el regidor del districte central de
la ciutat. Una cosa i l’altra es barregen inequívocament en aquesta conversa reposada.

Foto: Eduardo Corria

“És absurd confrontar
el que fan les entitats
amb els Serveis Socials”
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Els semàfors

Casal Lina Òdena
Els joves que impulsen el Casal Lina

Òdena van aprofitar el Ple del Districte
per reivindicar la seva tasca i alertar del
perill que ara mateix corre el casal des-
prés que el dia 30 de juny se celebrés el

judici per al seu desallotjament. 
pàgina 6

Sagrada Família
La primera fase de la reobertura de la Sa-
grada Família serveix per homenatjar el
personal sanitari. Els col·legis de metges,
infermeria, farmacèutics i fisioterapeutes

van repartir més de 2.000 entrades 
i van ser els primers a visitar el temple. 

pàgina 10

Ajuntament
Gran notícia per a la Dreta de l’Eixam-
ple. L’Ajuntament adquirirà l’emblemà-
tic edifici del Taller Masriera, tal com
demanaven els veïns des de fa molts
anys, per tal que en un futur pròxim 
pugui ser un nou pol veïnal del barri. 

pàgina 9

La lupa

per @ModernetdeMerda

Els desesperats

Som com les onades de calor o les lle-
vantades catastròfiques. Les polèmi-
ques sobre l’ús del català cada vegada
són més freqüents i cada cop arriben
més polaritzades i agres. Sovint queden
limitades a Twitter, però creixen amb
una força destructiva (i autodestructi-
va) impressionant.
No entraré en el debat sobre Dra-

ma (sèrie amb una Elisabet Casanovas
novament radiant, per cert), perquè el
que m’ha marcat més no són les opi-
nions d’uns i altres, sinó el
context social en què ja s’es-
tan produint aquesta mena
de debats.
El context és el de l’ab-

soluta desesperació dels
parlants d’una llengua que
mor. És un context conta-
minat pel no poder més, per la impo-
tència de veure com la llengua s’esco-
la per mil forats i com cada vegada que-
den menys mans per tapar-los.
Els catalanoparlants implicats ac-

tivament en la supervivència del cata-
là (una minoria) ens trobem en tal punt
destrès sentimental que ens deixem en-
dur per les entranyes i ens veiem amb
la necessitat de denunciar cada mínim
forat de més que aparegui en l'enorme
colador, perquè ens sembla mentida
que encara puguin néixer nous forats
cada dia. I ens aboquem a la crítica amb
més o menys encert argumental perquè

el català se'ns mor als braços i en
aquestes situacions no pretens ni tan
sols ser brillant clamant al cel, només
desitges desesperadament que la cria-
tura respiri.
Som aquí, amb la criatura als bra-

ços. I per això som durs, desagradables,
poc atractius. Perquè la situació és tan
crítica –i les opcions de capgirar la si-
tuació, tan poques– que només ens
queda compartir amb una ràbia a ve-
gades imprecisa la desesperació, la

sensació de solitud, i esperar que el crit
de socors alteri alguna consciència en-
tre els catalanoparlants despreocu-
pats. Però no les altera. I no només no
les altera, sinó que moltes vegades en-
cara les aïlla més de nosaltres.
Però avui no penso culpar-nos, per-

què estem parlant de la possible mort
de la nostra llengua, de bona part de la
nostra cultura, i només faltaria que
sempre haguéssim de fustigar-nos per-
què cridem massa en no notar el pols
a la criatura. No escric això per con-
demnar la desesperació ni la manera
com s’expressa. Crec que és més urgent

condemnar la fredor i la inacció d’a-
quells que es limiten a observar-nos i
a subratllar-nos aquesta desesperació.
“Estan desesperats”, diuen quan

una Vilallonga de torn parla. Sí, ho es-
tem. La nostra llengua, la teva, se’ns
mor. I això ens fa més inestables i ter-
riblement emocionals. I a la desespe-
ració que ens genera aquest ocàs mil·le-
nari encara hi hem de sumar el vostre
tuit en què –en aquesta mateixa llen-
gua!– us limiteu a remarcar que estem

desesperats. Ho remar-
queu, a més, des d’una visió
normalment partidista i de
batalla curta, utilitzant la
llengua per combatre les
vostres fòbies polítiques.
Sento molta pena per

nosaltres i per aquesta llen-
gua que de mica en mica es va consu-
mint. No estem sabent o volent salvar-
la millor. Però encara sento més pena
–i incomprensió– pels que, en una
emergència com la que estem patint, se
centren a denunciar la desesperació dels
altres i, de retruc, convertir en víctima
la tercera o quarta llengua més parla-
da del món. En una cruïlla tan delica-
da, han decidit asseure’s al marge per
ridiculitzar els que vivim desesperats
per la situació de la nostra –la seva–
llengua. La nostra –la seva– cultura. La
nostra –la seva– història. I això és, en-
tre moltes altres coses, desesperant.

Sento molta pena per nosaltres 
i per aquesta llengua que de mica 

en mica es va consumint

Dijous, Fernando Si-
món anuncia que la
Generalitat valora confi-

nar Lleida. La Conselleria ho nega. Di-
vendres, la consellera diu que no es
confinarà. Molta gent marxa de va-
cances o de cap de setmana. Dissabte
confinen. Algú em pot explicar què ha
passat?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Acabamos de hacer los
cálculos de lo que ha
costado hacer un repor-

taje solo en kilometraje, peajes y par-
king: 155,02 euros. Sin contar horas de
trabajo ni dietas. Es decir, el periodis-
mo freelance que haga algo que no sea
a base de llamadas lo hace, de entra-
da, perdiendo pasta.

@17Mn

¿De verdad es critica-
ble que el presidente
del Gobierno de un es-

tado aconfesional no participe en un
acto organizado por la Conferencia
Episcopal? La misma, por cierto, que
apoyó la manifestación de junio de
2005 contra la legalización del matri-
monio entre personas del mismo sexo.

La gent del Segrià no
ha fet les coses més ma-
lament que la resta de

catalans en aquest desconfinament. Se-
ria una conclusió injusta i errònia. Cal
posar el focus en les activitats profes-
sionals al camp i en indústries agroa-
limentàries. El problema rau aquí, so-
bretot.

@AlvarLlobet@joseramonpatter@evapelegri_



El Mercat de la Concepció, dis-
senyat per l'arquitecte muni-
cipal Antoni Rovira i Trias, tam-

bé dissenyador dels mercats
d’Hostafrancs i de Sant Antoni, va
ser construït entre els anys 1887 i
1888 en el marc de l'Exposició Uni-
versal de Barcelona. Aquest edifici
és un testimoni ineludible del crei-
xement extramurs de la Barcelona
vuitcentista i, concretament, de la
Dreta de l’Eixample. A la zona on s'u-
bica el Mercat de la Concepció ja
existien mercats a l'aire lliure des de
mitjans del segle XVIII davant la fal-
ta d'establiments d'alimentació a la
zona, per la qual cosa eren diversos
els pagesos que hi muntaven pa-
rades per vendre els seus produc-
tes alimentaris a l'aire lliure. El nou

mercat, doncs, va respondre a la ne-
cessitat ciutadana d’un equipa-
ment d'aquest tipus per abastir la
zona més poblada del districte. 
Pel que fa al context de l’entorn

d’un barri que es feia gran dia a dia,
l'any 1871 s'havia començat a tras-
lladar l'església del convent de Jon-
queres en el que avui es coneix com
a Parròquia de la Concepció. El
canvi de l’església, el convent i el
claustre es va fer pedra a pedra. Uns
anys més tard, l'any 1884, l'Ajunta-
ment de Barcelona va comprar al ric
advocat Joan Pla i Moreau, entre al-
tres propietaris, els terrenys que
avui formen l'illa dels carrers Aragó,
Bruc, València i Girona per a la cons-
trucció d'un mercat per abastir el
nou Eixample. Encara que aquesta
infraestructura no havia estat pre-
vista per Ildefons Cerdà, a causa de
la creixent demografia del nou ba-
rri en poc temps es va fer necessà-
ria la seva construcció. En els te-
rrenys que van sobrar s'hi va cons-
truir una escola per a cecs, que ac-
tualment és el Conservatori Muni-
cipal Superior de Música, i la seu mu-
nicipal del Districte de l'Eixample. 

En el projecte de construcció s’hi
va dissenyar una estructura me-
tàl·lica –fosa i forjada als tallers de la
Maquinista Terrestre y Marítima,
aleshores ubicada a la Barceloneta–
per a un edifici de tres naus (la cen-
tral de 21 metres d'amplada i les
dues laterals de 8,5 metres cadas-
cuna) amb tancament d’obra vista i
en què destaca la cobertura a base
de peces de ceràmica vidrada. Les fa-
çanes dels carrers Aragó i València
són idèntiques. A la part superior de
la façana dels tres cossos hi ha uns
plafons de ferro amb escletxes que
deixen passar l'aire. A la part mitja-
na, el cos central hi té una estructu-
ra de ferro en forma d'arquets amb
vidre a l'interior. Per últim, la part in-
ferior és de vidre amb diverses co-
lumnes de ferro. Aquestes parets de
vidre es van instal·lar durant la re-
modelació que s’hi va portar a ter-
me entre els anys 1996 i 1998, obra
de l'arquitecte Albert de Pineda i Ál-
varez, l'arquitecte tècnic Santiago Re
i l'enginyer Ferran Fernández, en
què també s’hi va construir un apar-
cament subterrani, necessari tant per
a clients com per a proveïdors.

| perSanti Capellera

El Mercat de la Concepció

Pioner a la Dreta de l’Eixample

Any 1970. Vista d’un dels laterals 

del Mercat de la Concepció.

Foto: Joan Francés (Arxiu Fotogràfic de B
arcelona)
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Esquerra de l’Eixample

El Casal Lina Òdena 
es reivindica durant el Ple

ENTITATS4Els joves que im-
pulsen el Casal Lina Òdena van
aprofitar el Ple del Districte de
dijous passat per reivindicar la
seva tasca i alertar del perill que
ara mateix corre el casal després
que el dia 30 de juny se celebrés
el judici per al seu desallotja-
ment.
La Michelle, que va fer de

portaveu del Casal Lina Òdena,
va aprofitar la seva intervenció
al Ple per reivindicar “l’actiu in-
dispensable” que és aquest espai
juvenil. Va destacar les nom-
broses entitats que s’hi reuneixen

però sobretot va reivindicar el
paper fet durant la crisi del co-
ronavirus. “El casal ha estat clau
per abastir de menjar moltes fa-
mílies davant la incapacitat dels
Serveis Socials”, va afirmar la
portaveu del casal. Va recordar
que la xarxa d’aliments que co-
ordinen encara segueix atenent
25 famílies del barri i es va pre-
guntar en quina situació queda-
ran si l’espai és desallotjat. 
Aquest grup de joves ocupen

el local on són actualment des
del gener d’aquest any. D’aquí a
pocs dies hi haurà sentència.

RESTAURACIÓ4L’Ajuntament ha
anunciat que prorroga fins al des-
embre de l’any que ve el procés
d’ampliació de les terrasses dels
bars i restaurants. L’anunci el
van fer dilluns el primer tinent
d’alcaldia, Jaume Collboni, i la ti-
nenta d’Urbanisme, Janet Sanz,
en una roda de premsa.
Tal com va explicar Collboni,

la pròrroga de la data per ampliar
les terrasses es deu al “volum
molt important de peticions re-
budes i a la situació econòmica que
viu el sector”. Segons Collboni, d’a-
questa manera es donarà “oxigen
a la restauració”. 
De moment l’Ajuntament ha

rebut 4.878 sol·licituds i han es-

tat admeses a tràmit més del
70%, unes 3.600 peticions. D’a-

questes, la gran majoria (2.915)
han estat validades, mentre que
1.274 s’han denegat per defectes
formals. Amb tot, només s’han re-
solt 689 peticions per posar més
taules a les terrasses amb 444 au-
toritzacions. Cal remarcar que
una part molt important d’a-
questes peticions pertanyen al
districte de l’Eixample, concreta-
ment el 32%.

El 60% de les peticions auto-
ritzades i admeses a tràmit pel con-
sistori són per ubicar les terrasses
en espais guanyats als vehicles i
dues de cada tres són amplia-
cions de terrasses que ja existien.
El Gremi de Restauració ha ce-

lebrat l’ampliació del termini però
ha lamentat el “preocupant alt vo-
lum de peticions denegades”, que
representen un 35% del total.

Les peticions per ampliar terrasses han estat molt altes. Foto: Ajuntament

L’ampliació de les terrasses,
prorrogada fins a finals del 2021

Centre Cívic Urgell | ‘Songs at home’
El Centre Cívic Urgell segueix amb la seva programació musical
confinada amb el cicle ‘Songs at home’. L’actuació de diumenge
passat va tenir com a protagonistes Ramiro Pinheiro i Rita Payés.

Un 32% de les peticions
per ampliar terrasses
s’han fet al districte
de l’Eixample
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Sant Antoni

Compte enrere per a la línia
que substituirà el bus 41

MOBILITAT4La plataforma Sal-
vem el Bus 41 és més a prop de
veure com la seva reivindicació
es compleix. No perquè torni el
bus 41 però sí perquè la línia que
el substituïrà começarà a fun-
cionar aviat.
I és que, segons va avançar

Betevé fa uns dies, està previst
que a mitjans de juliol comen-
ci a funcionar aquesta nova lí-
nia del Bus del Barri després
que ja s’hagin començat a ins-
tal·lar les marquesines. La nova
línia recorrerà part de Sant An-

toni i de l’Esquerra de l’Eixam-
ple. Farà un recorregut cir-
cumval·lar –pujarà pel carrer
Calàbria i baixarà per Villarro-
el– i tindrà parada al CAP Man-
so, a l’Hospital Sagrat Cor i a
l’Hospital Clínic. També para-
rà al Mercat de Sant Antoni.
De moment està previst que

la freqüència de pas sigui de 40
minuts, cosa que els veïns troben
del tot insuficient. Des de la
plataforma Salvem el Bus 41 ja
han dit que reclamaran que la
freqüència sigui més alta.

SUCCESSOS4La Guàrdia Ur-
bana i la Policia Nacional van
dur a terme divendres passat
durant diverses hores un ope-
ratiu en diferents domicilis
del districte, un dels quals si-
tuat al número 115 del carrer
Comte Borrell, que va acabar
amb set detinguts, tots de na-
cionalitat brasilera. Se’ls acu-
sa de presumpta pertinença a
un grup criminal que es dedi-
cava a cometre estafes a través
d’internet amb falsificacions
documentals i de targetes de
crèdit.
Segons van explicar des de

la Policia Nacional després

d’haver fet els escorcolls dels
pisos, el total de l’estafa supe-
ra el mig milió d’euros –esta-

ria al voltant dels 600.000
euros– i hi ha més de 200
persones afectades. 
Els investigats captaven da-

des personals i bancàries dels
ciutadans, falsificaven targetes
de crèdit i dèbit, demanaven
crèdits a nom d’altres persones
i compraven electrodomèstics

i aparells tecnològics per des-
prés revendre’ls.
L’operació policial es va fer

a petició del jutjat d’instrucció
19 de Barcelona. La causa se-
gueix sota secret de sumari i no
està descartat que hi puguin
haver més detencions i regis-
tres de pisos.

L’operació la va liderar la Policia Nacional. Foto: Arxiu

Set detinguts per estafar més
de 200 persones per internet

Solidaritat | De Veí a Veí segueix amb la seva tasca
L’ONG De Veí a Veí segueix recollint menjar per poder repartir entre els veïns que més 
ho necessiten. L’entitat ha anat rebent menjar de llocs com el KFC del barri, de Nutrició 
Sense Fronteres o de la gelateria Sirvent, que ha donat més de 100 quilos de sucre i sal.

Un dels domicilis que 
la policia va registrar
divendres és al carrer
Comte Borrell
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EQUIPAMENTS4Gran notícia
per a la Dreta de l’Eixample.
L’Ajuntament adquirirà l’em-
blemàtic edifici del Taller Mas-
riera, tal com demanaven els
veïns des de fa molts anys, per
tal que en un futur pròxim pu-
gui ser un nou pol veïnal del ba-
rri. D’aquesta manera es farà un
pas endavant molt important
per trencar la manca d’equipa-
ments públics que hi ha a la
Dreta de l’Eixample.
L’edifici passarà a mans mu-

nicipals després de l’acord que
el consistori ha tancat amb la
Fundació Pere Relats, que fins
ara n’era la propietària. El pac-
te és una permuta per la qual
l’Ajuntament cedeix a la Pere
Relats una finca al carrer de la
Llacuna, al Poblenou, on l’enti-
tat té projectada una residència
per a gent gran.
Dijous passat l’alcaldessa

Ada Colau i el regidor Jordi
Martí, acompanyats de dife-
rents veïns i representants d’al-

gunes entitats del barri, van fer
l’anunci en un acte celebrat a da-
vant del mateix Taller Masriera.
“És un dia important per a l’Ei-
xample”, va destacar el regidor
Martí durant la seva comparei-
xença. Colau, per la seva banda,
va remarcar que la recuperació
de l’edifici arriba després “d’u-
na llarga demanda veïnal”. 

“VICTÒRIA DELS VEÏNS”
Durant el mateix acte, Jaume
Artigas, president de l’Associa-
ció de Veïns de la Dreta de l’Ei-
xample, va afirmar que la notí-

cia és “una victòria dels veïns”
després de tants anys de rei-
vindicació. Artigas ha destacat

el paper d’Òmnium, el Casal de
Joves La Dreixa i el Col·legi
d’Arquitectes per aconseguir
l’edifici per a usos veïnals. 
Ara, l’objectiu dels veïns és

que l’edifici sigui un ateneu i
un casal cívic al servei dels
veïns i les entitats del barri i un
nou pol cultural a través del

projecte Arts Vives. En aquest
sentit, des de l’entitat veïnal re-
marquen que “s’acaba una eta-
pa i en comença una altra, la de
la definició del model de ges-
tió d’aquest equipament”. So-
bre el futur potencial que tin-
drà l’equipament, els veïns
també destaquen l’oportunitat

que també representa per a
les escoles públiques del barri.
Ara, doncs, els veïns tenen un
nou repte al davant, que és
aconseguir que el Taller Mas-
riera passi a ser l’ateneu que fa
anys que reclamen. Ha quedat
clar que ganes de reivindicar i
lluitar no els en falten.

Quanno rendir-se val la pena
» L’Ajuntament adquireix el Taller Masriera per cedir-lo als veïns després d’anys de reivindicacions
» Ara l’objectiu dels veïns és aconseguir convertir l’espai en un ateneu amb la cultura de protagonista

El Taller Masriera fa més d’una dècada que està tancat. Foto: Ajuntament

Ple | Mobilitat i espai públic
El Consell de Districte celebrat la setmana passada va servir per aprovar, a petició de
Junts per Catalunya, la creació d’un grup de treball amb veïns i comerciants on es 
consensuïn els canvis en la mobilitat i l’espai públic aprovats per l’Ajuntament.

L’acord amb la Fundació
Pere Relats, que fins ara
n’era la propietària, s’ha
fet en forma de permuta
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La Sagrada Família reobre
per homenatjar els sanitaris
PATRIMONI4La Sagrada Família
va reobrir dissabte les seves por-
tes en el marc del retorn escalat a
la normalitat que té previst fer.
La primera fase de la reober-

tura és la que serveix per home-
natjar el personal sanitari. En
aquesta línia, els col·legis de met-
ges, infermeria, farmacèutics i
fisioterapeutes van repartir més
de 2.000 entrades i van ser els pri-
mers a visitar el temple. La pre-
ferència per als sanitaris per fer les
visites seguirà en els pròxims
dies i s’ampliarà a la gent que ha
format part durant aquests mesos

de les entitats socials i les ONG
que han atès famílies amb pro-
blemes econòmics i els comer-
ciants i les empreses que han se-
guit funcionant. A partir del 18 de
juliol els barcelonins també po-
dran fer visites gratuïtes durant les
tardes dels caps de setmana.
D’altra banda, el director ge-

neral de la Junta Constructora,
Xavier Martínez, ha reiterat que
fins que no tornin els turistes no
es reprendran les obres i ha ad-
mès que en aquests moments el
turisme segueix estancat i que en-
cara hi ha “molta incertesa”.

MOBILITAT4L’alcaldessa Ada
Colau va anunciar dijous passat
una sèrie de mesures relacio-
nades amb la mobilitat de la ciu-
tat, que tenen com a objectiu do-
nar continuïtat als canvis fets a
causa de la pandèmia del coro-
navirus. La principal novetat
és que el carrer Aragó tindrà, a
partir de l’octubre, un carril bici
que anirà des de l’avinguda Me-
ridiana fins al carrer Tarragona.
Aquest nou carril bici serà

unidireccional i estarà al costat
mar. Això farà que se supri-
meixi un dels carrils de circula-

ció actuals. Pel que fa al tanca-
ment total del trànsit, només es
farà un diumenge cada trimes-
tre. Des de la plataforma Ei-
xample Respira han celebrat la

notícia perquè significa “un ca-
rril menys de cotxes a una de les
principals autopistes urbanes
de la ciutat”, però al mateix
temps han lamentat que el tall
de trànsit d’Arago passi de ser
mensual a trimestral.
D’altra banda, i fora del dis-

tricte, també es farà un nou ca-
rril bici a la Zona Franca, entre

la plaça Cerdà i el carrer Mo-
tors. També es mantindrà el tall
al trànsit a la Via Laietana, al
passeig de Sant Joan i a Sants-
Creu Coberta els dissabtes i
els diumenges. En el cas de
Gran de Gràcia i de l’eix Fabra
i Puig-Onze de Setembre es ta-
llarà la circulació un cap de
setmana al mes.

El carrer Aragó, en un tram que passa pel barri. Foto: Google Maps

El carrer Aragó tindrà un carril
bici a partir de l’octubre

Eixample Respira ho
celebra però critica que
el tall de trànsit passi
a ser trimestral

La reobertura es va fer dissabte passat. Foto: Pere Francesch/ACN

Xarxa de Suport | Ajuda per fer tràmits administratius
La Xarxa de Suport de Sagrada Família busca voluntaris per tal que ajudin els veïns

que puguin tenir dificultats per fer tràmits administratius a causa de la situació
provocada pel coronavirus. La xarxa, a banda, segueix oferint tota mena d’ajuda.
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OCI4La tornada a la normalitat
també significa el retorn de l’oci,
una de les expressions més im-
portants del qual és la música. En
aquest sentit, el Fort Pienc va tor-
nar a gaudir fa uns dies de diferents
melodies gràcies al programa Ma-
ria Canals Porta Cua, que col·loca
pianos a l’espai públic perquè
qualsevol persona els toqui, i el
Monumental Club d’Estiu que se
celebra a la Monumental.
El tret de sortida va ser dijous

passat, quan un dels pianos del
Maria Canals Porta Cua es va
col·locar a la plaça del Fort Pienc.
Des de primera hora del matí i fins
a les 10 del vespre, el piano va so-
nar durant molta estona gràcies a
la gent que s’animava a tocar.
Deixant de banda el piano, el

gruix de la programació musical
que hi ha aquests dies al barri la
posa el Monumental Club d’Estiu.
El festival ha programat un total de
10 dates amb grups i DJs locals
amb aforament reduït a l’antiga
plaça de toros. 

El tret de sortida va ser diven-
dres passat i els protagonistes van
ser els DJ sets de Tilt! i Kerito, que
van donar pas al concert de Bian-
ca Steck i les sessions de Maa-
draasso i Polpax, dos clàssics de les
sales de la ciutat, de l’endemà.
Steck, una de les veus noves més
destacades del panorama musical
de la ciutat, va presentar el seu EP,
‘Voices & Noises’. 
El segon cap de setmana del

Monumental Club arrencarà di-
vendres amb la barcelonina Cris-
tina Len, un dels noms que té més
força de l’escena musical urbana
barcelonina. La jornada la tanca-
ran Hal9000 i Galix, dos discjò-
queis especialitzats en música in-
die. Dissabte el protagonisme serà
per a la música llatina, que amb l’e-
dició ‘Ay, qué rico!’ omplirà la
plaça de salsa i cúmbia, entre d’al-
tres, amb l’actuació de Ray Cuza &
Septeto Sazonando. La nit es tan-
carà amb  música colombiana.
El 17 de juliol la Monumental

tornarà a obrir portes per acollir el

quartet barceloní Belushi, que
presentarà el seu segon disc, ‘Ins-
trucciones y poemas’. Posterior-
ment els discjòqueis seran DJ
Shak i Pegatas. El dia 18 el prota-
gonisme serà per al quartet de Te-
rrassa Bounties i la jornada s’aca-
barà amb Luis Le Nuit i DJ Pepe. 
El cap de setmana del 24 de

juliol es posarà en marxa amb el

multiinstrumentista Josep Xortó
i amb els DJs Buffetlibre i Te Jo-
des i Bailas, mentre que l’endemà
la música negra agafarà les regnes
amb el ghanès Kwame. Els DJs
d’aquella nit seran Julia Reca i
Edu Movin’On. Per acabar, el 31
de juliol el públic podrà gaudir del
duet francès Honolulu i dels dis-
cjòqueis Legoteque i Luis Costa i

l’1 d’agost el Monumental Club
d’Estiu s’acomiadarà amb el grup
Rombo i els DJs Bilbadino i Na-
cho Ruiz.
La música, però, no s’acaba

aquí, ja que la mateixa plaça tam-
bé acull els diumenges de juliol i el
2 d’agost el festival itinerant i
diürn Sound It. Aquest primer
diumenge va esgotar les entrades.

Tornar a gaudir de lamúsica
» El barri s’omple de nou de música amb el Monumental Club d’Estiu i el Maria Canals Porta Cua

» L’antiga plaça de toros acollirà concerts durant tots els caps de setmana d’aquest juliol

Una imatge del primer cap de setmana del Monumental Club. Foto: Monumental Club

Coronavirus | Augmenten els positius al barri
El Fort Pienc és un dels barris de la ciutat, conjuntament amb Sagrada Família, on han crescut més
els casos positius de la prova PCR del coronavirus. L’augment detectat, força per sobre de la mitja-
na, era d’11 casos segons les xifres publicades divendres per l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
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Esports Ajudes |Volen que Colau comparegui en Comissió extraordinària
Els portaveus dels cinc grups de l’oposició (JuntsxCat, ERC, Cs, PP i Barcelona pel Canvi) van
registrar fa més d’una setmana una petició perquè l’alcaldessa Ada Colau comparegui en una
Comissió extraordinària per acordar les ajudes per als clubs per superar la crisi de la Covid-19.

Nou renovacions i quatre fitxat-
ges (cinc si s’hi inclou el canvi del
segon entrenador, amb Fran del
Amor en el lloc de Jordi Segura).
El sènior femení del CFS Eixam-
ple ja té el seu projecte esportiu
enllestit, a falta de saber quan es
posarà en marxa la lliga i quins
equips la formaran (per primera
vegada en els últims cursos al grup
2 de Segona Divisió podria haver-
hi un equip de les Illes Balears).
“La sensació que tinc és que la

del CFSE serà una de les tres mi-
llors plantilles de la divisió. I l’ob-
jectiu ha de ser tornar a lluitar per
promocionar, com vam fer en el
primer any que vaig ser a la ban-
queta”, explica el tècnic, Pep An-
toni Roig, a Línia Eixample.
La plantilla, doncs, estarà for-

mada per les tres capitanes Mar
García, Sara Carrera i Carlota

Cobo més Laia Jordán, Lydia
Abellán, Nahia Jaurssi, Yaiza Cal-
villo, Laura Piera i Núria Cervera,
mentre que en el capítol d’entra-
des destaquen els retorns d’Àlex
Giró i de Kautar Azdaou després
d’un curs a la Penya Esplugues i
l’AECS, respectivament, i les arri-
bades de l’experimentada Marina

Flor (amb experiència a la lliga ita-
liana, a banda de l’espanyola) i de
la prometedora Adriana Regás
(procedent del Jesús Maria). 
“Es pot dir que la plantilla està

tancada al 99%, ja que encara po-
dria arribar una jugadora més i en
total seríem 14. Igualment, la
temporada que ve també estarà
en dinàmica del primer equip

Alba Olivé, del juvenil A, que
entrenarà un dia cada setmana
amb nosaltres”, apunta Roig, llo-
ant la capacitat formativa del
club i assegurant que és partida-
ri de les plantilles llargues perquè
“és la millor manera que les ju-
gadores competeixin, creixin i
no puguin relaxar-se”.
Roig apunta que la setmana

passada va poder fer un entre-
nament amistós amb les cares no-
ves al pavelló de Santa Isabel i que
la plantilla del curs passat va
trobar-se una última vegada fa
uns dies per compartir un dinar
de comiat. “Fins a mitjans d’agost
no ens hi tornarem a posar, es-
perem tenir el calendari alesho-
res”, conclou l’entrenador.

GAIREBÉ UNA DÈCADA
Per altra banda, diumenge passat
es van complir nou anys de la fun-
dació del CFSE. Al perfil d’Insta-
gram de l’entitat es va penjar una
foto d’una reunió d’alguns dels
impulsors del club, com l’actual
president Adrià Muixí, Martí
Graells, Arnau Torné i Xavier
Mascort, entre altres.

“Hemde lluitarper lapromoció”
» Pep Antoni Roig, entrenador del sènior femení del CFS Eixample, ambiciós de cara al curs vinent
» El nucli de la plantilla renova, dues jugadores tornen de la Penya Esplugues i arriben més fitxatges

Les roig-i-negres tornaran a treballar a les ordres de Pep Antoni Roig a mitjans d’agost. Fotos: CFSE i FCF

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

Alba Olivé, del juvenil
A, estarà en dinàmica
del primer equip a
partir del curs que ve
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Andreu Farràs s’ha envoltat de cinc pe-
riodistes més per escriure Els invisibles: Pau
Farràs (el seu fill), Inma Santos, Gemma
Varela i Andrea Vargas. Aquest llibre ofe-
reix un retrat de la immigració a Catalunya
a través d’entrevistes a una trentena de
testimonis, que expliquen per què van
marxar dels seus països, com van arribar
i com els ha canviat la vida tot plegat.

Viu en línia

Llibres

Els invisibles
Andreu Farràs i altres

La Perla 29 torna a la càrrega aquest ju-
liol. Dins de la programació del Festival
Grec 2020, la companyia presenta Asse-
degats, una obra de Wajdi Mouawad di-
rigida per Oriol Broggi. Es tracta d’una
peça que s’endinsa en la complexitat de
l’adolescència i de la transició cap a l’edat
adulta a través de tres personatges.
Al Teatre Biblioteca de Catalunya.

Teatre

Assedegats
Oriol Broggi

El trio que es va fer famós des d’un bal-
có de l’Esquerra de l’Eixample durant el
confinament ha presentat la seva primera
mixtape. Sota el títol Desconfination, els
Stay Homas han publicat les seves cinc
cançons més aclamades pel públic, amb
col·laboracions amb Judit Neddermann,
El Kanka, Oques Grasses i Nil Moliner. Tot,
mentre preparen un disc per a la tardor.

Música

Cate Blanchett protagonitza la nova
pel·lícula de Richard Linklater (autor i di-
rector de Boyhood). A Dónde estás, Ber-
nadette, Blanchett dona vida a una mare
agorafòbica que fuig de casa sense dei-
xar rastre just quan havia d’emprendre un
viatge a l’Antàrtida amb la seva família.
El film és una adaptació del llibre ho-
mònim, escrit per Maria Semple. 

Pelis i sèries

Dónde estás, Bernadette
Richard Linklater

Desconfination
Stay Homas

CosmoNits
Tornen les CosmoNits del CosmoCaixa, un cicle de ses-
sions nocturnes de cinema a la fresca. Tots els dijous del
2 de juliol al 27 d’agost, a les deu de la nit, els amants de
les pel·lícules de ciència-ficció tenen una cita al Cosmo-
Caixa de Barcelona. Per només sis euros, podran accedir
a l’interior del museu, visitar l’exposició temporal i gau-
dir de pel·lícules com ¡Olvídate de mí!, Próxima o El viaje
de Chihiro, entre altres grans títols. Les projeccions, com
sempre, es fan a la plaça de la Ciència, però aquest cop
s’han hagut d’adoptar diverses mesures de seguretat. 

La Laia de Porca misèria o la Lídia de La Riera són
els dos personatges més populars d’Anna Sahun
(Barcelona, 1975), una de les cares conegudes de
la ficció de TV3. Però, deixant de banda la panta-
lla petita, aquesta actriu ha demostrat al llarg

d’uns vint anys de carrera que és tot terreny: ha
fet dues pel·lícules i ha convertit els escenaris en
la seva segona llar. Ha treballat amb directors

com Sergi Belbel, Jordi Casanovas o Joel Joan, la
seva parella i pare de les seves filles. A principis
d’aquest 2020, va formar part de Justícia, la da-
rrera obra de Guillem Clua estrenada el mes de

febrer al TNC. Tot i que el coronavirus va obligar a
suspendre’n les funcions, la seva interpretació ha
estat un dels motius pels quals ha rebut el 46è
premi de teatre Memorial Margarida Xirgu, que
atorguen l’Agrupació Dramàtica de Barcelona i

l’Ajuntament de Molins de Rei.   

A N N A  S A H U N

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser actriu de televisió, teatre i cinema
Sobretot per ‘Porca Misèria’ i ‘La Riera’, sèries de TV3

Famosos

Guanyar el premi Memorial Margarida Xirgu
Han valorat el seu paper a l’obra ‘Justícia’, de Guillem Clua

Felicitacions del món del teatre
Molts companys de professió li han donat l’enhorabona

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Sword Art Online
La famosa saga de jocs de rol creada per l’empresa japonesa Bandai Namco té
una nova entrega: Sword Art Online. Alicization Lycoris. Per a PC, Xbox One i PS4.

QUI ÉS?
La fitxa
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

PITJORS HORES

Quan fa tanta calor, és encara més important que 
normalment hidratar-se amb molta freqüència

ACCESSORIS

HIDRATACIÓ

PROTECCIÓ

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

i SALUT

En un any en què hem estat més hores que mai tancats a
casa, és normal que, ara que es pot, el cos ens demani
sortir al carrer i que ens toqui el sol, malgrat que això im-

pliqui passar molta calor. Tot i que és cert que estar a l’aire
lliure ens comporta molts beneficis, no podem perdre de vis-
ta el perill que suposa l’exposició a la radiació solar i a les altes
temperatures. En aquest sentit, el Departament de Salut de la
Generalitat recorda que “només quinze minuts d’exposició a
les radiacions ultraviolades ja poden danyar la pell”.
Per prevenir tant els problemes a la pell com els cops de

calor, és important evitar l’exposició directa al sol durant les
hores de més calor –entre les dotze del migdia i les quatre de
la tarda–, buscar les zones d’ombra i hidratar-se freqüent-
ment. També és útil portar gorra o barret, ulleres de sol (els
ulls també pateixen amb el sol) i, si vas a la platja, un para-sol.
I, evidentment, les cremes de protecció solar són les nos-

tres millors aliades durant l’estiu. Cal aplicar-se un protector
amb un factor adequat al tipus de pell (mínim, factor 15) vint
o trenta minuts abans de l’exposició al sol i cada dues hores,
després de cada bany o si se sua molt.

Davant del sol i la calor, seny

Cal evitar exposar-se al sol durant les hores 
de més calor, de dotze del migdia a quatre de la tarda

Les claus

Gorres, barrets i ulleres de sol són bons aliats durant l’estiu,
sense oblidar el para-sol quan anem a la platja

Cal posar-se crema solar 30 minuts abans de l’exposició 
al sol i cada 2 hores, després de cada bany o si suem molt
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