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Les primeres imatges insòlites
que va deixar l’esclat de la crisi
del coronavirus, ja fa més de
quatre mesos, van ser les dels
punts més turístics de la ciutat
pràcticament deserts. Veure la
Sagrada Família o la Pedrera
sense cues va sorprendre uns
veïns que, de seguida, van co-
mençar a detectar com alguns pi-
sos de les zones més cèntriques
quedaven buits. Formaven part
dels 9.600 habitatges d’ús tu-
rístic (HUT) que hi ha oficial-
ment a Barcelona, però també
dels milers d’allotjaments que
funcionen de forma irregular.

En el marc de la lluita contra
els pisos turístics il·legals, que es
va posar en marxa l’any 2015,
l’Ajuntament acaba de fer un pas
més. Dijous passat, el govern
d’Ada Colau va anunciar la reti-
rada de la llicència de 597 pisos
turístics de tota la ciutat que no
s’adequaven a la normativa vi-
gent. La meitat d’aquests im-
mobles es van registrar com a
apartaments turístics el 2014 –
després que l’exalcalde Xavier
Trias avisés que faria dues sus-
pensions de llicències d’HUT–
assegurant que tenien cèdula
d’habitabilitat, tot i que en rea-
litat no en tenien. Ho va explicar
en una roda de premsa la tinen-
ta d’alcaldia, Janet Sanz, que
va detallar que aquesta revisió de
permisos es va fer aprofitant els
mesos de confinament. A banda,
les altres 297 llicències irregulars
detectades han quedat “sense
efecte entre aquest mandat i
l’anterior”, segons el consistori.

L’AFECTACIÓ A L’EIXAMPLE
De les 300 llicències retirades
aquest any, 141 corresponen a pi-

sos turístics ubicats a l’Eixample.
Mirant per barris, l’Esquerra li-
dera el rànquing amb 52 d’a-
quests pisos (39 a l’Antiga Es-
querra i 13 a la Nova), seguida de
la Dreta, amb 44 habitatges, i Sa-
grada Família, amb 30. Per això,
les associacions veïnals dels tres
barris celebren que l’Ajunta-
ment hagi pres aquesta mesura.

“Hi ha una gran necessitat
d’habitatge entre la gent del ba-
rri, així que tot el que vagi en
aquesta direcció és positiu”, afir-
ma la presidenta de l’Associació
de Veïns i Veïnes (AVV) de l’Es-
querra de l’Eixample, Sylviane
Dahan. Tot i això, admet que
“queda molt camí per recórrer”
perquè cada cop hi ha més gent
vivint al carrer, “sobretot joves i
dones”, un problema que s’ha ac-
centuat “arran de la pandèmia”,
tal com alerta l’activista en de-
claracions a Línia Eixample.

La sensació que el darrer
anunci del consistori és bo però
insuficient és compartida pel
president de l’AVV de la Dreta de
l’Eixample, Jaume Artigues, que
posa l’accent en la responsabili-
tat del govern català. “La Gene-
ralitat, en el seu moment, va

atorgar llicències d’ús turístic
indefinides, que no s’acaben
mai”, explica, alhora que recor-
da que aquests habitatges “tenen
més valor i són molt més rendi-
bles” que la resta de propietats.
Aquest “error garrafal de l’ad-

ministració”, en paraules d’Ar-
tigues, és el motiu pel qual “la ba-
lança de l’oferta i la demanda no
es mou, ni tan sols en un context
de crisi com l’actual”, apunta. 

Els preus, per tant, es man-
tenen a nivells desorbitats i, al fi-
nal, “la gent del barri ha de mar-
xar”, lamenta el president de
l’AVV Sagrada Família, Joan It-
xaso. Per a ell, un dels mecanis-
mes per evitar això seria impo-
sar l’acceptació de la comunitat
de veïns com a requisit per poder
llogar un pis a turistes, tot i que
reconeix que “la majoria de veïns
hi estaria sempre en contra”.
Sigui com sigui, té clar que calen
més mesures per resoldre un
dels problemes més greus de la
ciutat. “L’habitatge és un dret, no
un negoci”, defensa Itxaso, que
critica el model de turisme que
impera a Barcelona, amb el qual
“el barri sempre surt perdent”.

1.200 EUROS ALS PROPIETARIS
“No ens podem permetre que fa-
mílies amb criatures visquin en
pensions o en pisos sense con-
dicions dignes mentre existeixen
tants pisos turístics buits a la ciu-
tat”, deia Colau en una carta
adreçada a l’Associació d’Apar-
taments Turístics de Barcelona
(APARTUR)  a principis de mes.
Agafant-se a aquest argument, la
Regidoria d’Habitatge va oferir
entre 700 i 1.200 euros mensuals
de lloguer als propietaris d’a-
quests immobles per allotjar-hi
famílies vulnerables. La pro-
posta va aixecar polseguera en-
tre alguns partits de l’oposició i,
fins i tot, entre el mateix govern
municipal: el regidor de Turis-
me, el socialista Xavier Marcé,
s’hi va oposar fermament. Per
contra, els grups municipals del
PP i BCN pel Canvi van veure
amb bons ulls l’oferta de Colau.

Anna Utiel
L’EIXAMPLE

Pas per recuperar habitatge
» L’Ajuntament retira la llicència a 141 pisos turístics del districte que incomplien la normativa

» Les associacions de veïns celebren la mesura però la veuen insuficient i reclamen més solucions

Les associacions veïnals celebren l’anunci del govern municipal però volen més mesures. Foto: Xavier Pi / ACN

52
pisos turístics dels 141
són de l’Esquerra, 
el barri on s’han retirat
més llicències
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La lupa

per Pedro Jesús Fernández

Enaltiment de la política
Vam veure durant els dies de confina-
ment forçós –però necessari per evitar
una tragèdia encara pitjor– com la
dreta ultramuntana animava els seus
seguidors, els cayetanos, a sortir al car-
rer per protestar contra un govern que
ells consideren il·legítim, “populista i
bolivarià”. Un govern al qual acusen de
perseguir els empresaris, de penalitzar
les rendes més altes i d’actuar a favor
de la majoria de la ciutadania per in-
tentar eliminar els privilegis d’una mi-
noria, que ells representen, hereva del
franquisme, i aconseguir escurçar les es-
candaloses desigualtats socials.

No és vergonyós que els multimi-
lionaris espanyols siguin ara un 16% més
rics que abans de la pandèmia?

L’intent fracassat de les
cassolades i les concentra-
cions esperpèntiques dels
residents en els barris ben-
estants d’algunes ciutats es-
panyoles van posar en evi-
dència les seves intencions. 

Molts van denunciar que
s’estava incitant a un cop d’estat i, segons
deien, encara que no hi havia sorolls de
sabres als quarters, sí que hi havia di-
versos poders fàctics de l’Estat que in-
tentaven deslegitimar el Govern a través
de tota mena de falsedats i entrebancs.
La ultradreta mai descansa.

Escoltar els seus dirigents exigeix
d’un alt nivell de masoquisme. Ara bé,
com que hi ha mitjans de comunicació,
opinadors i tertulians que els fan de por-
taveus i escampen les seves nausea-
bundes fanfarroneries per tot arreu,
pràcticament és impossible evitar que no
ens arribi alguns dels seus missatges.

El més penós és que moltes perso-
nes defensores de la democràcia i, se-
gons diuen, d’esquerres també contri-
bueixen a amplificar els exabruptes i les
caparrades d’aquests personatges nos-
tàlgics del franquisme, reenviant a

amics i coneguts notícies i vídeos d’a-
quests feixistes, en els quals la defensa
de l’Espanya una, gran, apostòlica i ro-
mana –l’Espanya franquista– és el
missatge fonamental, encara que sigui
de forma subliminar.

A vegades oblidem la correlació que
hi ha entre el deteriorament de les con-
dicions de vida de la classe treballado-
ra i l’ascens de l’extrema dreta. I ara, amb
la pandèmia del coronavirus, ens trobem
en una situació extremadament delica-
da, ja que són centenars de milers de tre-
balladors i treballadores els que han vist
perillar el seu lloc de treball. Les mesu-
res aprovades pel govern de coalició pro-
gressista de PSOE i Unides Podem in-
tenten evitar el deteriorament de les con-

dicions de vida dels treballadors i tre-
balladores i que ningú es quedi enrere.
Hem de tenir present que, a la crisi sa-
nitària originada per la pandèmia, l’ha
seguida una crisi econòmica i social
pitjor que la del 2008.   

Com molts estudiosos han demos-
trat, les polítiques d’austeritat i les re-
tallades en serveis públics essencials han
facilitat l’ascens de partits xenòfobs en
bona part d’Europa i han arribat, fins i
tot, a formar part del govern en alguns
països.

A Espanya tenim l’exemple en algu-
nes comunitats autònomes i també al
Congrés dels Diputats.

Des de la crisi del 2008, hem vist
com l’extrema dreta ha intensificat la
seva crítica i menyspreu a la política com
a instrument per evitar les malifetes d’u-
nes elits depredadores preocupades

només per mantenir i millorar els seus
privilegis ancestrals a costa del poble tre-
ballador.

Recordeu allò de Caudillo de Espa-
ña por la gracia de Dios? 

Segur que molts joves que, per sort,
només coneixen l’euro i no tenen ni idea
del que era la pesseta–ni han vist cap al-
tra moneda– els farà gràcia descobrir on
es podria trobar aquesta frase.     

És evident que els que no creuen en
el bé comú ni en la justícia social els in-
teressa desprestigiar la política, ja que no
volen perdre el control del poder social
ni els seus interessos econòmics, i sí con-
tinuar amb els seus embolics –m’agra-
da més la paraula “chanchullos”– obs-
cens i canalles.

Per això, un bon amic em
diu que hem de ser curosos
i prudents –cosa que no vol
dir haver de renunciar a de-
fensar les nostres idees de
forma intel·ligent i pacífi-
ca– per evitar caure en la
trampa de l’extrema dreta i

contribuir a degradar la política.
Mai hem d’oblidar –continua dient-

me– que, gràcies a la política, hem ar-
ribat on som, encara que ens queda molt
camí per aconseguir no només la con-
solidació de la democràcia sinó també
allò que es diu en l’article 1 de la Cons-
titució espanyola: “Espanya es consti-
tueix en un Estat social i democràtic”.
Sense oblidar els altres articles que par-
len del dret al treball, a l’habitatge o a uns
serveis públics de qualitat per garantir
poder viure amb dignitat.

Per això cal continuar treballant per
aconseguir fer realitat que tothom tin-
gui accés a una vida digna i acabar
amb les desigualtats i les injustícies, si
volem que les diferències siguin cada cop
menors. Hi ha somnis als quals no hem
de renunciar mai, perquè és possible
convertir-los en una realitat.

No és vergonyós que els multimilionaris 
espanyols siguin ara un 16% més rics 

que abans de la pandèmia?

Muy buenas noticias.
El primer ensayo en

humanos de la vacuna
más avanzada contra la covid-19 tiene
resultados muy prometedores. Tienen
todo listo para fabricar 2.000 millones
de dosis empezando este mismo año
(aunque todavía es posible que no
funcione).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Si us molesta que la
gent no faci cas, bus-

queu maneres eficients
de generar un clima de respecte col·lec-
tiu. Repetint que “no tenim remei”, “no
som un país seriós”, “som imbècils”,
“ens cal mà dura”... només reforceu
aquesta actitud col·lectiva de lazari-
llodetormisme.

@AlbertLloreta

Hem viscut un dels dos
caps de setmana amb

més trànsit turístic de l’a-
ny i, si hi ha mesures de control sanitari
als ports i als aeroports (com a mínim
als de Barcelona i Palma de Mallorca),
no es veuen per enlloc. Però, eh, cal tan-
car teatres i cinemes perquè són un pe-
rill públic.

Fa 12 anys ens van dir
que la crisi era culpa

nostra, per haver viscut
per sobre de les nostres possibilitats.
Ara ens ho tornen a repetir: la pandè-
mia és per la nostra irresponsabilitat,
hem pecat. I alguns us ho esteu creient.
Jo no penso acceptar aquest discurs, ni
de broma.

@semponspuig@lluciaramis@manuelansede

Corporatiu

Línia Eixample
certifica 5.000 

exemplars setmanals
Les dades de PGD-OJD de 2019 certifi-
quen la bona salut de la xarxa de periò-
dics de proximitat Línia i la seva forta
implantació als districtes de Barcelona.
Línia Eixample, amb 5.008 exemplars
certificats, és el primer setmanari en la
història del districte central de Barcelo-
na i també el primer que engloba tot un
districte i no només un barri.

De la certificació de PGD també
destaquen els dos quinzenals històrics
Línia Sants, amb un acumulat de
12.200 exemplars mensuals, i Línia
Les Corts, amb 5.899 exemplars per
edició. Per la seva part, els 6.017
exemplars mensuals de Línia Sant
Martí consoliden una capçalera que és
referent al districte més poblat de la
ciutat. La certificació també reforça
Línia Horta, amb 4.899 exemplars au-
ditats. En sis dels deu districtes de
Barcelona, Línia ja és l’única capçalera
de proximitat.

Fora de la ciutat de Barcelona desta-
ca la difusió mitjana del setmanari Línia
Nord, al Barcelonès Nord, que amb
9.058 exemplars de tiratge mitjà és l’ú-
nica publicació auditada a Badalona,
Sant Adrià, Montgat i Tiana.

63 EXPOSITORS
Amb l’objectiu d’incrementar la visibili-
tat de les publicacions Línia, el Grup
Comunicació 21 està en plena fase d’im-
plementació d’un ambiciós pla d’exposi-
tors distribuïts en mercats, centres cí-
vics, biblioteques, gimnasos, estacions
de tren i alguns supermercats. Actual-
ment ja hi ha ubicats 63 expositors i el
pla de negoci contempla arribar als 200
a finals d’any.

Davant la crisi sanitària, els exposi-
tors permeten una distribució neta, or-
denada i adaptada a les circumstàncies.
En aquests moments, Línia ja és l’em-
presa editora de publicacions gratuïtes
amb més expositors de Barcelona i l’à-
rea metropolitana.



L’Arc de Triomf va ser construït
amb inspiració arquitectònica
modernista arran de l'Exposi-

ció Universal de 1888 i era la gran
porta d'accés al recinte firal que co-
mençava al Parc de la Ciutadella. Pel
que fa a la construcció, la seva prin-
cipal característica és la utilització del
maó vist ornamentat amb ceràmi-
ques vidrades i amb alguns detalls
en pedra. Durant l’últim terç del se-
gle XIX, les exposicions universals
eren esdeveniments d’enorme im-
pacte social, ja que permetien do-
nar a conèixer a tot el món la ciutat
que les acollia i també el potencial
cultural, econòmic, científic i in-
dustrial de l’indret en què es por-
taven a terme. En aquest sentit,
l’Arc de Triomf va suposar no només

l’accés a l’Exposició Universal del
1888, sinó també l’entrada simbò-
lica de Barcelona a l’època moder-
na. A diferència d'altres arcs de
triomf de marcat caràcter militar, el
de Barcelona té un major compo-
nent civil, caracteritzat pel progrés
artístic, científic i econòmic.

El projecte va ser dissenyat per
l'arquitecte Josep Vilaseca i Casa-
novas i de la decoració escultòrica
se’n van encarregar Josep Reynés,
Josep Llimona, Antoni Vilanova,
Torquat Tasso, Manuel Fuxà i Pere
Carbonell. En ple apogeu del mo-
viment modernista a bona part
d’Europa, eren molt habituals les
construccions de tendència histo-
ricista, és a dir, inspirades en èpo-
ques anteriors. El neogòtic i el ne-
oromànic van ser alguns dels estils
predominants. A l’estat espanyol
també va incidir l’estil neomudèjar,
en què està inspirat l'Arc de Triomf.
El monument té una alçada de 30
metres i està decorat amb una rica
ornamentació escultòrica obra de
diversos autors. Josep Reynés va es-
culpir al fris superior l'Adhesió de les
Nacions al Concurs Universal.

L’arc és de proporcions clàssiques
i de decoració ben vistosa i plena de
simbolisme, ja que els seus cons-
tructors van plasmar en cadascuna
de les quatre cares un tema rela-
cionat amb la ciutat: Barcelona rep
les nacions (a la banda del passeig
de Sant Joan, obra de Josep Reynés);
el Repartiment de recompenses als
participants de l’Exposició (a la ban-
da del passeig de Lluís Companys,
obra de Josep Llimona); les al·lego-
ries de la Indústria, l’Agricultura i el
Comerç en un dels laterals; i de les
Ciències i les Arts, a l’altre. Les Fames
(les figures alades dels contraforts)
van ser esculpides per Manuel Fuxà
i Pere Carbonell. Finalment, a banda
i banda de la corba de l’arc hi destaca
l’escut de Barcelona, entre altres
atractius ornaments. 

L'Arc de Triomf, restaurat el
1989 i inscrit com a Bé Cultural
d'Interès Local a l'Inventari del Pa-
trimoni Cultural català, ha estat uti-
litzat per a la celebració de festes
populars, trobades i esdeveni-
ments, a més de meta per a algu-
nes de les curses pedestres més
importants de Barcelona.

L’Arc de Triomf

L’entrada a l’època moderna

Any 1900. L'Arc de Triomf amb el Tramv
ia 

de vapor línia "Sant Andreu" aturat a la
 parada. 

Foto: Arxiu Municipal d' Horta-Guinardó

| perSanti Capellera
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Esquerra de l’Eixample

SOCIETAT4El Casal Popular
Lina Òdena es queda al 132 del
carrer Mallorca. Els dos joves de
l’entitat acusats d’usurpació per
l’ocupació del local han quedat
absolts, tal com van anunciar des
del casal la setmana passada en
conèixer la sentència del judici
celebrat el 30 de juny.

“Estem molt contentes”, ad-
met a Línia Eixample la Joana,
una de les integrants del pro-
jecte. I és que, amb aquesta re-
solució, el casal podrà mantenir
les seves activitats i funcions, en-
tre les quals hi ha la d’acollir la
recollida d’aliments de la Xarxa

de Suport Mutu del barri. Tot i
que hi ha la possibilitat que
l’empresa propietària del local
recorri, els membres del casal te-
nen la intenció de negociar-hi
per arribar a un acord abans d’i-
niciar un nou procediment legal.

Cal recordar que, l’estiu pas-
sat, els joves de l’entitat van ser
desallotjats del 194 de Provença,
la seva primera seu. Per tant, el
primer any i escaig del Lina Òde-
na (fundat l’11 de maig de 2019)
no ha estat fàcil, ja que ha passat
per dos judicis i un desallotja-
ment, però el projecte ha sobre-
viscut i ara és més viu que mai.

EQUIPAMENTS4L’Associació de
Veïns i Veïnes de l’Esquerra de
l’Eixample ha mostrat la seva
preocupació per la forma com
s’està gestionant el futur trasllat
de l’Hospital Clínic al recinte de
l’Escola Industrial. Des de l’enti-
tat denuncien que el procés s’es-
tà tirant endavant amb una “opa-
citat” que no està permetent als
veïns tenir informació.

L’associació veïnal deixa clar
que el potencial de l’Hospital
Clínic fa que tingui “un interès
social de primer ordre” i que
mereixi “el suport de les admi-
nistracions públiques i la socie-
tat civil”. Precisament per això,
diuen,  “és fonamental que el nou
projecte, que requereix un espai
més gran, pugui conjugar-se
amb les disponibilitats d’una
ciutat densa i les diferents ne-
cessitats, en equipaments, ser-
veis, espais verds i valors patri-
monials, del veïnat”.

Des de l’Associació de Veïns

lamenten haver-se assabentat
per la premsa de la intenció del
Clínic de traslladar i engrandir les
seves instal·lacions al recinte de
l’Escola Industrial de forma acor-
dada amb l’Ajuntament i la Di-
putació. L’entitat també recorda
que ells mateixos, la FAVB i altres
entitats i grups d’arquitectes del
districte han preguntat sobre el fu-
tur dels equipaments que actual-
ment hi ha a l’Escola Industrial

però que “les respostes obtingu-
des no han estat gaire concretes”.

Així doncs, l’entitat veïnal
del barri demana “informació
clara i sense opacitats” i deixa
clar que lluitarà, juntament amb
altres entitats, per evitar que
“aquest projecte sigui un focus
més d’especulació urbanística i
un punt de referència per a la ‘lo-
comotora de creixement’ de la
sanitat privada”.

Les instal·lacions del Clínic han quedat petites. Foto: Hospital Clínic

Denuncien opacitat en el futur
projecte per traslladar el Clínic

El Casal Lina Òdena guanya 
el judici per l’ocupació del local

Sant Antoni

Escola Entença | Curs 2020-2021 ple d’incògnites
El Consorci d’Educació ha confirmat que l’Escola Entença no estarà a punt per al

curs que ve per l’endarreriment de les obres provocat pel coronavirus. D’altra ban-
da, la Fapac també ha defensat ubicar l’escola a la Model, tal com fan les famílies.

Coronavirus | El barri amb més augment de positius
Sant Antoni es va convertir durant la setmana del 13 al 19 de juliol en el barri de
la ciutat on hi va haver més casos nous de coronavirus. Concretament, van ser
un total de 56, just per davant de la Nova Esquerra de l’Eixample (54).

SOCIETAT4En l’any del seu vui-
tantè aniversari, el Gimnàs So-
cial Sant Pau ha tornat a de-
mostrar que la seva funció a la
ciutat és imprescindible. Tot i
que va haver de tancar durant les
primeres setmanes de la pandè-
mia, l’equipament es va posar en
marxa de nou el mes d’abril de
la mà dels Serveis Socials de
l’Ajuntament. Des d’aleshores,
ha estat oferint 150 dutxes dià-
ries i, només al juny, va atendre
més de 600 persones que no te-
nen recursos.

El gimnàs continua funcio-
nant amb normalitat aquests
dies, però la seva situació ha
canviat radicalment: el contrac-
te de lloguer del local va vèncer
l’1 de juliol. Així, la cooperativa
que gestiona el projecte es troba
ara en una situació irregular i
tem que la propietat els faci fora
del número 46 de la ronda de
Sant Pau. En aquest context,
tots els grups de l’oposició del

consistori barceloní han signat
un manifest de suport al projec-
te i han demanat al govern d’A-
da Colau que doni una solució
definitiva al gimnàs abans del
consell plenari d’aquest diven-
dres, 24 de juliol. 

“Instem el govern municipal
a defensar el patrimoni social i
l’interès públic que representa el
Gimnàs Social Sant Pau”, diu el
manifest que va llegir divendres
passat Ferran Aguiló, membre
del consell rector de la coopera-
tiva, en una roda de premsa
conjunta amb els representants
de l’oposició. El text també re-
corda que aquesta petició es re-
munta al 25 de maig de 2018,
quan el ple es va comprometre a
adquirir el local. Durant aquests
dos anys, l’entitat ha posat da-
munt la taula “tres ofertes de
compra de privats complemen-
tàries a l’Ajuntament”, va expli-
car Aguiló, però cap de les tres ha
tirat endavant.

Sobre les causes que han im-
pedit l’adquisició de l’equipa-
ment, la cooperativa ho té clar:
ha estat impossible “pel sobre-
preu que posa la propietat per
gestionar la venda i per la in-
acció de l’Ajuntament, que ha
prioritzat altres compres”, va la-
mentar Aguiló. Una acusació,
aquesta última, que van reiterar
els presidents dels grups mu-
nicipals de JxCat i PP, Elsa Ar-

tadi i Josep Bou, i els portaveus
d’ERC, Cs i BCN pel Canvi:
Jordi Coronas, Paco Sierra i
Eva Parera, respectivament.
“És molt important tenir el su-
port de l’oposició, perquè de-
mostra que som un espai del tot
transversal”, ha reconegut Er-
nest Morera, director del gim-
nàs, en declaracions a Línia
Eixample.

Morera també ha admès que

els membres de la cooperativa
estan sotmesos a “un estrès emo-
cional bastant fort” arran de la
pandèmia, que s’ha agreujat
amb el venciment del contracte
de lloguer. Tot i això, es mostra
optimista amb el futur de l’espai:
“Estem convençuts que hi hau-
rà una solució”, afirma, però
afegeix que “sap greu haver de
gastar tantes energies en això
amb tota la feina que tenim”.

Un futur per al Sant Pau
» El Gimnàs Social Sant Pau no té contracte de lloguer des de l’1 de juliol però continua funcionant
» L’oposició demana al govern local una solució per salvar el projecte abans del plenari de divendres

L’equipament ha atès més de 600 persones només durant el mes de juny. Foto: Twitter @salvemelsantpau



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

7 | 

líniaeixample.cat22 de juliol del 2020



líniaeixample.cat 22 de juliol del 2020

| 8

Dreta de l’Eixample

TURISME4La Sagrada Famí-
lia obrirà de nou les portes a tots
els visitants a partir d’aquest
dissabte 25 de juliol. De mo-
ment, però, les visites per a to-
thom només es faran els dis-
sabtes i diumenges al matí en-
tre les nou del matí i les tres de
la tarda. 

Dimecres passat es van po-
sar a la venda les entrades al
mateix web de la Sagrada Fa-
mília. A les tardes del cap de set-
mana les visites seran per als
barcelonins en exclusiva, de
manera gratuïta i sense turistes. 

El director general de la Sa-
grada Família, Xavier Martí-

nez, ha afirmat en declaracions
a l’ACN que el balanç dels pri-

mers dies de la reobertura és po-
sitiu: “Hem notat l’emoció de
molta gent en entrar a la Sagra-
da Família i l’agraïment dels
professionals homenatjats per la
seva tasca durant la pandèmia”.
Martínez també ha volgut des-
tacar que el fet que s’esgotessin

en cinc hores les més de 37.000
entrades que es van posar a la
venda de la fase Hora Barcelo-
na confirma que “els barcelonins
i barcelonines volien tenir el
seu espai i el seu moment per
poder gaudir de la bellesa úni-
ca de la Sagrada Família”.

La Sagrada Família, en una imatge recent. Foto: Pere Francesch/ACN

Nou pas de la reobertura de la
Sagrada Família aquest dissabte

Sagrada FamíliaSuccessos | Incendi en un taller
Un taller de motos situat al número 602 del carrer Còrsega es va incendiar ahir parcial-
ment. El foc, que va provocar una gran columna de fum negre, va obligar a desplaçar cinc
dotacions dels bombers. El SEM va haver d’atendre una persona per inhalació de fum.

ENTITATS4La Xarxa de Suport
de Sagrada Família ha posat en
marxa una nova iniciativa soli-
dària en el marc de la seva llui-
ta contra la crisi social causada
per la pandèmia del coronavirus. 

En aquest cas, des de l’enti-
tat han fet una crida al veïnat
per aconseguir donacions de
material i mobiliari per als més
petits, com ara cotxets, bressols
o trones, i també material per a
gent que pugui tenir proble-
mes de salut o mobilitat, com
per exemple cadires de rodes,

caminadors o crosses. També es
fa una crida perquè es facin
donacions de bolquers, sabons,
detergents, compreses o tam-
pons i altres productes d’higie-
ne personal.

La recollida de tot aquest
material es va fer dilluns, di-
mecres i divendres de la set-
mana passada a la seu de l’Au-
la Ambiental al carrer Lepant i
al Casal de Barri Espai 210 si-
tuat al carrer Padilla. Aquesta
setmana la recollida és a l’Ate-
neu El Poblet.

La Xarxa de Suport busca més
material per ajudar els veïns

De moment les visites
per a tothom només 
es faran els dissabtes 
i diumenges al matí

El Casal de Barri Espai 210 és un dels punts de recollida. Foto: Ajuntament

CULTURA4El Sant Jordi d’estiu
al passeig de Gràcia havia de ser
una segona oportunitat per a tots
aquells que, el 23 d’abril, es van
quedar amb les ganes de sortir al
carrer per triar i remenar entre
milers de llibres exposats a cen-
tenars de parades. I, sobretot,
aquesta diada traslladada al 23
de juliol havia de donar un cop
de mà a les llibreries i editorials
que van perdre el mes i el dia de
més facturació de l’any. 

Però sembla que Sant Jordi
tampoc ha aconseguit vèncer el
drac en aquest segon assalt. Les
noves restriccions que va anun-
ciar el Govern divendres passat
davant l’augment de casos de co-
ronavirus a Barcelona i l’AMB
van obligar la Cambra del Llibre
de Catalunya i el Gremi de Flo-
ristes, les entitats organitzadores,
a renunciar a l’espai de parades
del passeig de Gràcia. Això sí, les

llibreries obriran com cada dia i
podran instal·lar una parada da-
vant del seu local.

La llibreria Ona, que va obrir
al número 94 de Pau Claris el
mes de maig, s’ha vist força afec-
tada per aquesta suspensió par-
cial. A més de no poder instal·lar
una parada al passeig de Gràcia,
també ha hagut d’anul·lar qua-
tre presentacions, dues signatu-
res i una exposició que tenia
programades entre el 18 i el 28
de juliol. La llibreria Obaga, que
també s’havia apuntat al Sant
Jordi d’estiu al carrer, col·loca-
rà una parada al seu local, al 179
del carrer Girona. “Farem el
mateix que hauríem fet, però les
expectatives han caigut”, expli-
ca el llibreter Dioni Porta, que re-
coneix que, des de divendres, ja
s’ha començat a notar una pèr-
dua d’afluència a la botiga.

Qui té decidit que aquest di-

jous serà una mena de festa a
casa és Eric del Arco, de la lli-
breria Documenta (Pau Claris,
144). “Tirem endavant amb la ce-
lebració a dins de la llibreria,
amb algunes signatures i amb el
10% de descompte per als
clients”, explica el llibreter, que
matisa que es controlarà l’afo-

rament tant a la botiga com a la
cua. Del Arco, que vol “agrair el
suport de la gent durant aquests
mesos”, es mostra molt descon-
tent amb les restriccions que
“només afecten el sector de la
cultura i no ataquen els focus
principals dels brots”.

Fora del barri, La Impossible

(Esquerra de l’Eixample) i la
Calders (Sant Antoni) han apos-
tat també per posar una parada
a la porta i viure la diada a mig
gas. De fet, Isabel Sucunza, de la
Calders, admet que inicialment
ja no tenien previst assistir al
passeig de Gràcia i que dijous
serà “com un dia normal”.

Ni a l’abril ni al juliol
» El Sant Jordi d’estiu no ocuparà el passeig de Gràcia aquest dijous davant les noves restriccions
» Les llibreries podran instal·lar una parada davant del seu local per intentar mantenir viva la diada

La Pedrera | Una reobertura marcada per les novetats
La Casa Milà va obrir les portes el dia 15 després de quatre mesos tancada. A

banda de les restriccions imposades pel coronavirus, aquesta reobertura ha es-
tat marcada per l’estrena de noves propostes de visita, com ‘La Pedrera oculta’.

El passeig de Gràcia havia d’acollir el Sant Jordi d’estiu però demà no hi haurà parades. Foto: Albert Cadanet/ACN



líniaeixample.cat 22 de juliol del 2020

9 | 

Fort Pienc

La Casa Groga suspèn la
programació d’estiu pel virus
OCI4Dues setmanes després
d’haver-la anunciat, la Casa Gro-
ga s’ha vist obligada a suspendre
la programació cultural del mes
de juliol. Si bé tots els actes pre-
vistos eren a l’aire lliure (al pati
del mateix equipament), des de
l’organització han optat per
anul·lar totes les propostes pen-
dents arran de les noves restric-
cions que afecten la ciutat.

Així doncs, l’entitat ha dit
adeu al concert de Bàrstia, a la
projecció de Tomàquets verds
fregits i de Temps moderns i al
recital de poesia de Juana Do-

lores Romero, segurament un
dels moments més esperats del
programa. 

Les activitats de la primera
quinzena del mes, en canvi, sí
que es van poder fer. Es tracta
del concert d’Aura i de la pro-
jecció de dues pel·lícules en el
marc de ‘Clàssics a la fresca’: Fi-
ladèlfia i La taronja mecànica.

Malgrat aquesta suspensió,
els joves que integren i impulsen
la Casa Groga no perden la mo-
tivació: “Ens sap molt greu, però
hi tornarem amb més força!”,
han promès a les xarxes socials.

CULTURA4L’escenari Royal
Bliss dels jardins del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC) va
acollir diumenge un concert de
Pau Riba en el marc del festival
Cruïlla XXS. Als seus 71 anys, el
cantant mallorquí va tornar a de-
mostrar per què és una de les
veus més representatives de la
música alternativa en català. 

L’actuació va servir per cele-
brar el cinquantè aniversari del
seu mític àlbum Dioptria, amb
un públic alhora entregat i res-
ponsable, que va respectar les es-
trictes mesures de seguretat que
imposa la situació sanitària i a les
quals encara costa acostumar-se.

“En el moment que estem vi-
vint, al Cruïlla  XXS, no hi podia
faltar un dels grans mestres del
surrealisme i la psicodèlia”, deia
una piulada del compte oficial
del festival sobre el concert de
Riba. “La nit d’ahir a l’escenari
Royal Bliss va ser encisadora-
ment peculiar”, concloïa el ma-
teix missatge, publicat dilluns,
mentre encara durava la ressa-
ca de l’espectacle. 

UN CAP DE SETMANA DIFÍCIL
El format reduït del festival Cruï-
lla va començar l’1 de juliol com
una de les mostres de resistèn-
cia del sector cultural, després
d’una aturada sense precedents.
Però el repunt de casos a Barce-
lona i l’AMB va fer que, diven-
dres passat, el Govern anunciés
noves restriccions i, per un mo-

ment, la continuïtat d’aquesta  al-
tres propostes va perillar. Mal-
grat que el Cruïlla XXS, com el
Grec, va mantenir les seves fun-
cions del cap de setmana, no va
ser fins dilluns que el Procicat va
avalar els festivals i altres acti-
vitats culturals. Així, aquest cicle
continuarà oferint la programa-
ció prevista durant tot el mes.

Va actuar diumenge a l’escenari Royal Bliss. Foto: Twitter (@cruillabcn)

El concert de Pau Riba omple 
de psicodèlia els jardins del TNC

Cultura | Concurs de literatura a la biblioteca del barri 
La Biblioteca Fort Pienc organitza el concurs ‘Confitura: literatura en confina-

ment’. El certamen inclou tres categories (relat, poesia o assaig) amb un fil con-
ductor: les experiències i pensaments sorgits durant els mesos de quarantena.
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Entitats del districte demanen un Pla Social per combatre els efectes de la pandèmia

Crit d’alerta de Nou Barris
ECONOMIA/ Nou Barris ha estat, junta-
ment amb Horta-Guinardó, el districte de
la ciutat que més ha acusat els efectes del
coronavirus. Cinc dels seus barris són dels
més afectats del conjunt de Barcelona i
només dos estan per sota de la mitjana de
la ciutat. És per això que la Coordinadora
d'Associacions de Veïns i Entitats de Nou
Barris ha fet un crit d’alerta a les autoritats
perquè es posin a treballar en un Pla So-
cial específic per al districte. I és que
aquesta plataforma considera que, fins
ara, “s’ha constatat que la salut té més a
veure amb el codi postal que amb el codi
genètic” i “que les rendes baixes, les con-
dicions laborals i d’habitatge i la insufi-
ciència dels serveis públics afecten
negativament la salut”.

En aquest sentit, des de la Coordina-
dora creuen que el districte necessita tenir
“uns serveis socials que garanteixin una
bona atenció a tothom i recursos per co-
brir les velles i noves carències” i, de forma
paral·lela, reclama “mesures per fer front al
problema de l'habitatge”. Les entitats de-
nuncien que “les malalties i les morts són
només una part del drama que s'ha mos-
trat durant el confinament” i que ha tornat
a quedar demostrat que el vell lema rei-
vindicatiu No és pobresa, es injustícia en-
cara és ben vigent al segle XXI.

Igualment, la Coordinadora apunta
que en els moments més durs, Nou Barris
ha respost com ha fet sempre: amb la soli-
daritat veïnal, que considera “la principal
força del districte”. Des del suport indivi-
dual fins a la creació i consolidació de les
Xarxes de Suport Mutu, aquestes iniciati-

ves han servit per “arribar allà on els ser-
veis públics eren insuficients”.

Per tot plegat, les entitats consideren
que cal “actuar per revertir la situació” i exi-
geixen que “tots els centres públics obrin
urgentment i treballin a ple rendiment”. La
Coordinadora considera inadmissible que
durant els mesos d’estiu els Centres d’A-
tenció Primària (CAP) no obrin les seves
portes en l’horari habitual, perquè “la pan-
dèmia no està superada i ha quedat molta
gent sense una atenció sanitària suficient”.

De la mateixa manera,  exigeixen un
pla clar d’obertura d’escoles que tingui en
compte la situació social i familiar dels in-
fants i que requereix una atenció com-

pensatòria del temps perdut i uns serveis
socials que garanteixin una bona atenció
a tothom i recursos per cobrir les velles i
noves carències.

Les reivindicacions de la Coordinadora
acaben denunciant que “hem tornat al
malson de la crisi” i exigint les administra-
cions que “elaborin amb urgència un pla
de xoc contra tots els impactes de la pan-
dèmia”, cosa imprescindible, consideren,
“perquè la injustícia no es perpetuï”.

HABITATGE/La FAVB ha denunciat que en “plena crisi” so-
cial i econòmica causada per la pandèmia del coronavirus
a la ciutat hi hagi pisos buits.

L’entitat recorda que el 2018 l’Ajuntament va presen-
tar un estudi on, tot i que es va demostrar que hi havia
menys pisos buits del que es creia, es reflectia que uns 13.000
habitatges de la ciutat estaven sense ocupar. Des de llavors,
lamenta la FAVB, “el silenci sobre els habitatges buits s’ha
fet norma”, al mateix temps que critica la resposta de les ad-
ministracions per solucionar aquest problema “ha estat gai-
rebé nul·la”. Segons els càlculs de la FAVB, si d’aquests 13.000
pisos, s’hagués pogut canviar la situació de 5.200, s’hauria
“resolt el problema de les famílies a la taula d’emergència”.

“TOTALMENT IMMORAL”
D’altra banda, la FAVB també denuncia el paper que està fent
la patronal dels habitatges turístics, Apartur, a qui acusa de
preferir “tenir pisos buits a què hi visquin ciutadans vulne-
rables”. En paral·lel, acusa Apartur d’haver passat de la pre-
disposició durant l’inici de la pandèmia de destinar 200 pi-
sos a famílies que estaven en pensions a, finalment, no ha-
ver cedit ni un immoble i conclouen que és “totalment im-
moral” que a la ciutat “les administracions no facin res” per
aconseguir que algunes famílies puguin viure en pisos buits.

Denuncien que hi hagi uns 
13.000 pisos buits en plena crisi OCUPACIÓ/La Taula Veïnal Metropolitana (un organisme

format per la FAVB i federacions d’associacions de veïns
de municipis com Montcada i Reixac, Santa Coloma i Ba-
dalona, entre altres) ha denunciat el tancament de les plan-
tes de l’automobilística japonesa Nissan a Catalunya i ha
reclamat “solucions” per als milers de treballadors afectats,
3.000 de forma directe i més de 20.000 de forma indirecta.

De la mateixa manera, l’entitat demana a les admi-
nistracions “un pla industrial de futur no només per al sec-
tor de l'automòbil, que s'ha de transformar també per la
crisi climàtica, sinó també una mirada integral i de llarg
recorregut cap al sector industrial”.

Reclamen solucions per 
als acomiadats de Nissan

Les entitats destaquen
la solidaritat veïnal, 
la principal força del 
districte des de sempre

Foto: ACN
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REIVINDICACIÓ/ La Confederació
de Federacions d’Associacions de
Veïns de Catalunya (CONFAVC)
va convertir-se en l’altaveu dels
veïns per sumar-se a les reivindi-
cacions del Dia de l’Orgull
LGBTIQ+, que es va celebrar el pas-
sat diumenge 28 de juny.

La CONFAVC va voler refer-
mar el seu compromís de conti-
nuar creant projectes de sensi-
bilització i coneixement, promo-
vent la igualtat de drets, seguir
donant visibilitat a les accions que
aquest col·lectiu faci a Catalunya
i continuar rebutjant i censurant
totes les accions que vulnerin els
drets o que oprimeixin aquest
moviment.

Les entitats veïnals
s’afegeixen
al Dia de l’Orgull

SALUT/ La FAVB ha volgut sumar-se a les
reivindicacions del personal sanitari i ha
publicat un comunicat dirigit a la Genera-
litat, l’Ajuntament i el Consorci Sanitari de
Barcelona, amb una sèrie de reclamacions
i millores necessàries per als Centres d’A-
tenció Primària (CAP) de la ciutat.

La federació considera que encara avui
hi ha “una situació insostenible” en molts
dels centres de la ciutat, alguns dels quals
esperen un canvi de lloc per tenir unes ins-
tal·lacions dignes on poder atendre els pa-
cients. La FAVB assegura estar indignada
per “la deixadesa de les administracions en
proporcionar i cobrir les necessitats bàsi-
ques de la població” i perquè aquestes
només reaccionen quan veuen que veïns i
personal sanitari es mobilitzen.

Per tot plegat exigeixen solucions pro-
visionals immediates per a aquells centres
en condicions més precàries i planificació
urgent d’espais definitius; que s’informi de
forma exhaustiva de quins i quants espais
físics hi ha a la ciutat per prestar aquests
serveis; que hi hagi un control fiable del
personal (metges/ses, infermers/es, perso-
nal administratiu,...) en cada centre; que els
CAP tinguin pressupost, material i equip
per poder treballar dignament; que es tor-
nin a posar en marxa les visites presencials,
les proves i exploracions que es van inte-
rrompre durant la pandèmia i que es posin
en marxa processos de gestió compartida
entre professionals i veïns, per tal de saber
quines són les necessitats que presenta
cada barri o cada zona.

Els professionals de la salut exigeixen
millores per a l’Atenció Primària

TECNOLOGIA/ Prop de mig cen-
tenar de persones van concen-
trar-se a la plaça de Catalunya el
passat 24 de juny, dia de Sant
Joan, per protestar contra la fu-
tura implantació de la xarxa 5G. 

Convocats per la FAVB i Eco-
logistes en Acció, van demanar
que es postposi l’arribada d’a-
questa tecnologia fins que es
puguin assegurar garanties i un
control rigorós. Les entitats tam-
bé denuncien que amb el 5G hi
ha un augment de les emissions
i de la contaminació electro-
magnètica, que afecten espe-
cialment les persones electro-
sensibles, i que suposa un risc per
a la salut pública.

Una cinquantena
de veïns protesten
contra el 5G

SERVEIS/ Des del passat dime-
cres 1, la seu de la FAVB (al nú-
mero 8 del carrer Obradors, al dis-
tricte de Ciutat Vella) ha recupe-
rat els seus horaris habituals d’a-
tenció a veïns i entitats.

Així, de dilluns a dijous esta-
rà obert entre les 10 del matí i les
2 del migdia i les tres i les set de
la tarda, mentre que els divendres
només ho estarà de 10 a 2. La
FAVB també ha anunciat que
durant tot el mes d’agost el local
romandrà tancat per vacances.

En cas de voler reservar una
de les sales per celebrar reu-
nions, cal escriure un correu elec-
trònic a favb@favb.cato bé trucar
al 93 412 76 00.

La seu de la FAVB
recupera els seus
horaris habituals

El Pacte per Barcelona 
rep crítiques veïnals i empresarials

SOCIETAT/Diferents entitats so-
cials, veïnals i ecologistes, entre
les quals hi ha la FAVB, han mos-
trat el seu rebuig al document
final del Pacte per Barcelona, el
full de ruta que ha de servir per
traçar les línies mestres de la sor-
tida de la crisi provocada pel co-
ronavirus, perquè consideren
que és “buit, sense concreció i no
planteja canvis estructurals prio-
ritaris que la ciutat necessita
abordar de manera urgent”.

Les entitats han decidit no ra-
tificar el document, tot i que dei-

xen clar que seguiran treballant i
mantenint un “diàleg crític” amb

el govern municipal i totes les for-
ces polítiques. En un comunicat

fet públic dimarts 21 de juliol al
matí lamentaven que es manté
“la narrativa de les últimes dèca-
des sobre el model d’èxit econò-
mic vinculat a grans capitals
financers i multinacionals” i asse-
guraven que hi ha hagut “més
cuina entre els grups polítics que
diàleg real amb els participants”.

FOMENT ES RETIRA
Qui també ha fet evident el seu
desacord amb el Pacte per Bar-
celona, en aquest cas per motius
diferents, és Foment del Treball.

L’entitat ha anunciat que es retira
de l’acord i ha criticat l’alcaldessa
Ada Colau perquè “nega el dià-
leg” i perquè les seves polítiques
“perjudiquen bona part dels sec-
tors de la ciutat”. Segons l’orga-
nització que presideix Josep
Sánchez Llibre, “la primera obli-
gació de l’alcaldessa és governar
escoltant els sectors que gene-
ren activitat i ocupació”. 

L’acte de presentació del
Pacte per Barcelona es va fer di-
marts 21 de juliol a la tarda al
Saló de Cent de l’Ajuntament.

“El Pacte és buit,
sense concreció
i no planteja canvis
estructurals”



Escacs | El 25è Trofeu Ciutat de Barcelona serà ‘online’
La situació excepcional provocada pel coronavirus ha portat l’organització del Trofeu
Internacional Ciutat de Barcelona d'Escacs a organitzar l’edició d’enguany, la 25a, de
forma virtual. Aquest prestigiós campionat es disputarà entre els dies 21 i 30 d’agost. 

El Bosco Rocafort ja té a punt
la plantilla del curs que ve

Els aficionats al futbol
sala del districte hau-
ran d’estar ben atents a
la Tercera Divisió mas-

culina, ja que tornarà a jugar-se
el derbi entre el Bosco Rocafort
(que ja jugava en la categoria el
curs passat) i el CFS Eixample
(que ha assolit l’ascens) durant la
temporada que ve.

El Bosco va tancar el curs
2019-10 en la novena posició
del grup 2 de la categoria amb 25
punts (vuit triomfs i un empat en
les 20 jornades que van poder ju-
gar-se), de manera que repetirà

presència al quart esglaó del fut-
bol sala estatal.

L’entitat va voler recompen-
sar la bona feina feta renovant
Marc Zandundo, Aleix Pastor, Ot
Blas, Dani Rueda, Sergi Trillas,
Jordi Cardero, Lluís Terrado,
Marc Cano i Marc Pastor, als
quals cal sumar els tècnics Nico
i Pablo Fernández.

Les cares noves que presen-
tarà l’equip (encara no hi ha ca-
lendari) són Enric Miralbell, Edu
Santisteban, Biel Martínez, Edgar
Munné, Ferran Capdevila i Xec,
que puja del filial.

Retrocés. L’esport de Barcelona
(i de tota la primera corona de l’à-
rea metropolitana de la ciutat) és
un dels que acusaran els rebrots
de casos positius de coronavirus
i, des de fa uns dies, clubs i gim-
nasos s’han vist obligats a tancar
de nou les seves instal·lacions per
precaució.

En el cas de l’Eixample, el
tancament afecta clubs com el
Polaris, el CB Roser, les Pante-
res Grogues, l’FC l’Esquerra de
l’Eixample i el Bosco Rocafort,
entre altres, i totes les instal·la-
cions esportives, públiques i
privades, que estiguin situades
al districte. Molts d’aquests van
fer servir els seus perfils a les
xarxes socials per anar avisant
els socis i els esportistes de la si-
tuació. Les excepcions al tanca-
ment són els casals i les estades
d’estiu i les instal·lacions que tin-
guin piscina a l’aire lliure.

MANIFESTACIÓ A SANT JAUME
Per protestar, el teixit esportiu de
la ciutat i de municipis pròxims
va concentrar-se ahir al matí a la
plaça de Sant Jaume per protes-
tar contra aquesta nova restricció.
Des del Departament de Salut no
van voler fixar cap data per a la
seva futura reobertura, tot i que
presumiblement l’esport no po-
dria tornar a posar-se en marxa
abans de dues setmanes.

“No som oci, som salut” va ser
una de les consignes més repeti-

des pels centenars de persones
que es van concentrar al davant
del Palau de la Generalitat.

Els treballadors d’aquests
centres van trobar la complicitat
de l’Ajuntament. De fet, en una
entrevista a La Sexta, el primer ti-
nent d’alcalde Jaume Collboni va
assegurar que “ajudarem cine-
mes, teatres i gimnasos perquè
puguin certificar que estan com-
plint tots els protocols per evitar
contagis” i va criticar la decisió del
govern de Quim Torra.

El camp de futbol del Pont de Marina. Foto: BCN Film Comission

Pas enrere: els equipaments
esportius tornen a tancar

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

El curs que ve tornarà a jugar-se el derbi de futbol sala. Foto: Bosco Rocafort
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Han passat gairebé quaranta anys des
que va morir, però Mercè Rodoreda con-
tinua ben viva gràcies a la seva obra, que
no passa de moda i que continua fasci-
nant tothom qui la llegeix. A El somni blau,
publicat per l’Institut d’Estudis Catalans,
Eva Comas s’endinsa en l’univers oníric
d’una de les veus més importants de la
literatura catalana contemporània.

Llibres

El somni blau
Eva Comas Arnal

Roger Pelàez és humorista, cantant i
pintor, entre moltes altres coses. Feia anys
que estava esperant aquest moment, el
moment “en què els idiotes dominen el
món, perquè ell és molt idiota i té per se-
gur que, amb una mica de sort, un tros
o altre de món li tocarà”. Mandonguilles
de feixistapromet 57 minuts de bogeria.

A l’Antic Teatre de Barcelona.

Teatre

Mandonguilles de feixista
Roger Pelàez

La cantant britànica Ellie Goulding aca-
ba de publicar el seu quart àlbum d’es-
tudi, Brightest Blue, que està format per
una primera part homònima, amb tret-
ze cançons, i per una segona part titula-
da EG.0, amb cinc cançons més inter-
pretades en col·laboració amb altres ar-
tistes. El single principal, Slow Grenade, ja
acumula milions de reproduccions.

Música

“Què passaria amb el planeta i amb la
nostra societat si el Sistema col·lapsés
demà?” Aquest és el plantejament de L’ef-
fondrement (El col·lapse), la sèrie de vuit
episodis filmats en pla seqüència que ja
és, per a molts, la sèrie de l’estiu. Veure-
la és una experiència angoixant, encara
més després d’haver viscut una pandè-
mia global, però és l’actual èxit de Filmin.

Pelis i sèries

El col·lapse
J. Bernard, G. Desjardins i B. Ughetto

Brightest Blue
Ellie Goulding

Terrats en Cultura
L’associació cultural Coincidències no pensa fallar a la
seva cita d’estiu: el festival Terrats en Cultura. Aquest

any, el cicle arrencarà el 6 d’agost i oferirà propostes va-
riades fins al mes d’octubre. Com sempre, la iniciativa ha

programat desenes d’actes tant a Barcelona com a
l’Hospitalet de Llobregat, tot i que aquest cop caldrà es-
tar pendent de l’evolució de la situació sanitària i creuar
els dits perquè no s’hagi de suspendre res. Així, si tot va
bé, els espectacles de teatre, dansa i música ocuparan

espais singulars de les dues principals ciutats catalanes.  

La victòria en un concurs de joves
talents celebrat a l’Hospitalet de

Llobregat va marcar l’inici de la ca-
rrera musical de Sidonie, un grup de
pop-rock barceloní format per Marc
Ros, Jesús Senra i Axel Pi. Han pas-
sat més de vint anys i nou àlbums

des d’aquell moment, però la banda
ha demostrat que encara pot sor-

prendre el seu públic. Després d’ha-
ver fet dos discos en anglès i tota la
resta en castellà, Sidonie ha publi-

cat aquest juliol la seva primera
cançó en català: Portlligat. És el se-

gon single del desè àlbum del grup,
El regreso de Abba, que s’estrenarà
cap a la tardor i que comparteix tí-
tol amb el primer llibre de Ros, que

va veure la llum el mes de març.

S I D O N I EQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser un grup amb 20 anys de trajectòria 
Tenen nou discos publicats i aquest any en seran deu

Famosos

Publicar la seva primera cançó en català
‘Portlligat’ forma part del nou àlbum que arribarà a la tardor

Sorpresa positiva
El tema ha agradat sobretot pel “bon rotllo” que transmet

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia | Fairy Tail
Un videojoc de rol basat en un manga original de Hiro Mashima que combina di-
versió i emotivitat a parts iguals. Així és Fairy Tail, disponible per a PS4, PC i Switch.
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

HÀBITAT

El més recomanable davant la presència de mosquits és portar 
roba clara i, en la mesura del possible, que cobreixi tot el cos

MOSQUITERES

ROBA

REPEL·LENTS

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

i SALUT

Vacances, sol, platja, oci... L’estiu té moltes coses bones,
però, com tot, també té la seva part negativa. Amb l’arri-
bada de la calor, ens toca conviure amb uns companys

força molestos: els mosquits. La seva presència és inevitable,
però sí que hi ha maneres de prevenir-ne les picades.

El Servei Català de la Salut (CatSalut) recomana portar
roba clara i que cobreixi bé el cos. Com que sovint això últim
no és compatible amb les altes temperatures, cal tenir en
compte altres mecanismes de prevenció. Els ous i les larves
de la majoria d’espècies de mosquits, com el mosquit tigre,
viuen en zones d’aigua estancada properes a la presència hu-
mana. S’han d’evitar aquests espais i, si es detecten acumula-
cions d’aigua a casa, s’han d’eliminar. Una altra manera d’a-
conseguir que els mosquits no ens entrin a casa és instal·lar
tela mosquitera a finestres, portes i altres obertures.

D’altra banda, per tal que aquestes criatures no se’ns acos-
tin, podem fer servir repel·lents. N’hi ha de molts tipus: solu-
cions, locions, cremes, gels, esprais i, fins i tot, polseres. Tam-
bé és útil col·locar a prop nostre plantes aromàtiques, com ci-
tronella, alfàbrega, espígol o romaní.

Prevenir les picades de mosquit

Els mosquits acostumen a proliferar en zones d’aigua 
estancada properes a la presència humana: si pots, evita-les

Les claus

Instal·lar tela mosquitera a finestres, portes i altres 
obertures evitarà que els mosquits entrin a casa

Ens podem aplicar cremes, gels i altres, però també va bé
col·locar a prop plantes aromàtiques, com la citronella
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