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A finals d’agost la tinenta d’alcal-
dia d’Ecologia, Urbanisme i Mo-
bilitat de l’Ajuntament, Janet
Sanz, va anunciar, en una entre-
vista al diari Ara, la seva intenció
de “fer un concurs per trobar l’e-
quip que dissenyi el Pla Cerdà del
segle XXI”. A la mateixa entrevista,
Sanz deia que aquest Pla Cerdà del
segle XXI ha de ser “la lluita con-
tra la crisi climàtica i contra la con-
taminació”.
Aquesta lluita, lògicament,

passa per abordar la transforma-
ció que el model actual de mobi-
litat de la ciutat necessita i que el
consistori ha començat a impulsar
amb mesures com la reducció de
carrils en alguns carrers per tal que

els vianants guanyin espais o la po-
sada en marxa de la Zona de Bai-
xes Emissions. El canvi, sens dub-
te, passa per l’Eixample perquè és
aquest districte el que marcarà fins
on arriba la transformació d’una
ciutat que té en la contaminació de
l’aire un dels seus grans reptes.

“REPENSAR LA CIUTAT”
L’anunci fet per Sanz ha estat
ben rebut per la plataforma Ei-
xample Respira. El seu portaveu
Guille López, afirma que “la idea
està ben trobada, ja que el Pla Cer-
dà va ser un projecte col·lectiu per
un nou model de ciutat i ara estem
en aquesta tesitura”. 
Més enllà de la idoneïtat de la

idea plantejada per Sanz, López
considera que l’Eixample, i tota la
ciutat, encara estan molt lluny del
canvi que considera que ha d’a-
rribar. “Barcelona s’ha de repen-

sar. Portem 100 anys amb una
ciutat feta de cara els cotxes i el re-
sultat és un espai públic envaït
pels cotxes”, diu López. “Si mirem
imatges de l’Eixample de princi-
pis del segle XX es veia gent per
tot arreu. Hem de fer que aquests
100 anys d’imposició del cotxe i
la moto siguin una anomalia”,
afegeix.
El posicionament d’Eixample

Respira, i sobretot el de l’Ajunta-
ment, no és compartit per to-
thom. I és que, si alguna cosa fa
temps que ha quedat clara, és
que el debat sobre la mobilitat ge-
nera posicions bastant enfronta-
des. És en aquest context que cal
situar el recent naixement de la
Plataforma Pro Mobilitat Lliure,
integrada per diferents associa-
cions, patronals i gremis, com
ara el Gremi d’Hotels, Barcelona
Oberta o la CECOT. La platafor-

ma s’oposa als plans que té el con-
sistori en relació a la mobilitat per-
què considera que tots els ciuta-
dans han de tenir el dret d’escollir
la seva forma de mobilitat.

ACUSACIONS DE POPULISME
El portaveu de la Plataforma Pro
Mobilitat Lliure, Joan Blancafort,
en un manifest penjat a Youtube
ha afirmat que “imposar una mo-
bilitat col·lectiva i pública amb me-
tro, bus o bici és ignorar una rea-
litat polièdrica, especialment en els
temps actuals on cal mantenir la
distància i evitar aglomeracions”.
Segons Blancafort, “relacionar el
vehicle privat amb el luxe, la co-
moditat i el malbaratament és
incert, injust i populista”. 
Una altra de les crítiques que

fan des de la Plataforma Pro Mo-
bilitat Lliure va dirigida a l’apos-
ta del consistori per crear nous es-

pais on els vianants siguin els
protagonistes. “La nova mobilitat
amb pintures de colors i blocs de
formigó no l’entén ningú”. 
Des d’Eixample Respira ho

veuen diferent i asseguren que “es
tracta d’actuacions tàctiques que
busquen ser efectives de forma rà-
pida”. “Els vehicles privats a Bar-
celona representen el 20% del
total de desplaçaments però ocu-
pen un 60% de l’espai públic. La
mobilitat privada a dins de la ciu-
tat és altament ineficient”, afegeix
el portaveu de l’entitat, que té
com un dels seus grans objectius
aconseguir un consens al voltant
del nou model de mobilitat que es
necessita. De moment, però, sem-
bla que estem lluny del consens en
una matèria que segurament
l’hauria de generar però que, com
passa sovint, provoca posicions
bastant polaritzades. 

Cap a un nou Pla Cerdà?
» El Pla Cerdà del segle XXI que vol impulsar l’Ajuntament implica un Eixample amb menys cotxes
» Eixample Respira defensa la idea mentre neix una plataforma que s’oposa als plans del consistori

Albert Ribas
EIXAMPLE

L’Ajuntament ha començat a fer canvis urbanístics a l’Eixample perquè els cotxes hi tinguin menys presència. Fotos: Línia Eixample i Twitter (@Bcn2050)
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Els semàfors

Llibre Solidari
L’ONG Llibre Solidari segueix el seu pro-
cés de creixement tot i les complicacions
causades pel coronavirus. L’entitat va

obrir fa pocs dies una botiga a l’Esquerra
de l’Eixample per impulsar un projecte

que combina llibres i solidaritat. 
pàgina 6

Jordi Martí
El regidor Martí va demanar disculpes
durant l’Audiència Pública pel retard en
les obres de l’escola 9 Graons, que ha fet
que el centre no hagi començat el curs en
les millors condicions. Martí va dir que
l’ascensor estarà enllestit a l’octubre. 

pàgina 8

La lupa

per Helena Escoda (Coordinadora per l’Abolició dels Correbous de Catalunya)

Feminisme i correbous
Malgrat que aquest estiu no s’han cele-
brat correbous, ha sorgit una nova polè-
mica sobre aquesta tradició. Un grup de
setze dones de les Terres de l’Ebre i del
nord del País Valencià han decidit agru-
par-se per formar la primera colla fe-
menina federada d’emboladores de Ca-
talunya. El nom amb el qual s’han pre-
sentat és el d’Emboladores del Delta, i vo-
len lluitar per fer-se un nom a les festes
majors catalanes i valencianes amb la fi-
nalitat de demostrar que les dones tam-
bé són capaces d’embolar un bou, tal com
solen fer les colles masculines. La tem-
porada d’enguany havia de ser molt es-
pecial per a elles, ja que es volien estre-
nar embolant i presentant-se com a
agrupació a la festa de la Segregació de
Sant Jaume d’Enveja, però l’emergència
sanitària derivada de la irrupció de la Co-
vid-19 ha obligat a posposar
els seus plans com a mínim
fins a l’any vinent.
Arran d’un reportatge so-

bre la creació d’aquesta colla
emès als informatius de TV3,
va esclatar una forta polèmi-
ca derivada, per una banda,
pel fet que la televisió pública catalana do-
nés veu a una agrupació que promou una
activitat controvertida i èticament qües-
tionada, atès que el maltractament a l’a-
nimal és inherent a la celebració del bou
embolat i, per l’altra, arran de la reivin-
dicació d’igualtat de gènere en el si del
món taurí. Així doncs, com han de rebre
notícies com aquestes les associacions fe-
ministes? En un article anterior vaig fer
referència als components masclistes in-
herents a les celebracions taurines, per-
què ja és hora que s’analitzi el significat d’a-
questes tradicions des de la perspectiva del
feminisme, una assignatura encara pen-
dent. En nom de la tradició i de la cultu-
ra s’han comès –i encara avui es perme-
ten– veritables atrocitats contra les dones
i els animals. Lògicament, en una socie-

tat d’arrels masclistes les tradicions con-
servaran trets masclistes, però al món tau-
rí el masclisme és quelcom inherent.
Segons les investigacions de l’antro-

pòleg Jofre Padullés i Plata, exposades a
l’obra Festes amb bous. Recorregut pel
nostre patrimoni cultural a través del
Corre de Bou de Cardona, els correbous
no són simples vulgaritats desestructu-
rades. La mirada de l’antropòleg permet
copsar una clara relació entre la simbo-
logia taurina i qüestions clau de la nos-
tra cultura patriarcal. El risc d’encarar un
toro atrau molts mascles en període de jo-
venesa com a ritual iniciàtic a una nova
fase d’una suposada masculinitat adul-
ta representada per la figura del toro.
La filosofa Marta Vericat i Torné ha

analitzat amb detall els elements pa-
triarcals presents al món taurí, i un dels

punts més detallats és el paral·lelisme en-
tre l’abús comès a les tauromàquies i l’a-
bús comès a la prostitució, ja que ni els
toros per a la tauromàquia, ni les dones
per a la prostitució representen un límit
per a la instrumentalització i satisfacció
humana, especialment la masculina. En
ambdós contextos, individus (animals i
dones) esdevenen un recurs del qual se’n
pot disposar a canvi de diners.
Des dels seus inicis, la genealogia del

pensament occidental ha concebut la
dona com un ésser inferior, subordinat a
l’home, i com la seva eina de possessió i
reproducció. Seguint la tradició andro-
cèntrica llegada pel pensament d’Aristò-
til, les dones, els esclaus i els animals eren
éssers incomplets, el destí dels quals es
trobava en mans de l'únic animal racio-

nal: l’home. Amb aquest rerefons, no ens
hauria de sorprendre que el concepte
Drets pels Animals fos entrellaçat per pri-
mera vegada a la història com una ironia
burlesca en resposta al concepte Drets per
a les Dones, exposat a La Vindicació dels
Drets de la Dona (1772) per la britànica
Mary Wollstonecraft, en un assaig en el
qual aquesta autora defensava la dona
com un ésser racional i, per tant, el seu
dret a poder accedir a l’educació. Per a
Wollstonecraft, l’educació era el pilar en
la lluita pels Drets de la Dona, i per aquest
motiu la van convertir en el blanc de tota
mena de burles i escarnis. En l’assaig La
Vindicació de Brutus, el prestigiós filòsof
Thomas Taylor (contemporani de Woll-
stonecraft), professor de la Universitat
d’Oxford, demanava també “drets per als
animals”, doncs, segons Taylor, si el rao-

nament de Wollstonecraft
que advocava pels drets de les
dones es podia admetre com
a racional, llavors, les “bèsties”
també haurien de tenir drets.
Taylor i el seu entorn estaven
ben convençuts d’haver acon-
seguit reduir la tesi de Woll-

stonecraft a quelcom absurd, però després
d’anys de lluita sacrificada i dura, les re-
ivindicacions feministes començaren a re-
collir els seus fruits.
Les violències masclistes i les violèn-

cies exercides sobre els animals en nom
de la tradició i la cultura mai són inde-
pendents entre si, estan completament in-
terconnectades, raó per la qual la solida-
ritat hauria de convergir. A parer meu, un
grup d’emboladores que promouen la mal
dita “festa dels bous”, on l’animal és ins-
trumentalitzat, objecte de culte i de mar-
tiri alhora, representa una mala inter-
pretació dels valors de justícia i igualtat
que ha de promoure el feminisme, ja que
en qüestió de rituals tradicionals, dones
i animals som víctimes de la llei del més
fort exercida pel patriarcat més primari.

Les violències masclistes i les violències 
exercides sobre els animals en nom de la

tradició mai són independents entre si

Acabo de sentir que
els i les MIR, que han
estudiat 6-7 anys, han

fet guàrdies de 24 hores des de l’ex-
plosió de la pandèmia, cobren un sou
base per treballar de 8h a 17h que... NO
ARRIBA A 1.000 EUROS. Em sembla
tan demencial que he hagut d’apujar
la ràdio per si no ho havia sentit bé.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ara que es parla de
baixa assistència a l’es-
cola entre la comunitat

gitana és important assenyalar les con-
dicions estructurals. Una d’elles és la SE-
GREGACIÓ. A les escoles amb més di-
versitat entre l’alumnat tenen aquests
dies moltes menys faltes. Això té res-
ponsables. 

@paurodra

Ayuso no lucha con-
tra una pandemia: lo
hace contra los que la

padecen. Con refuerzo de fuerzas po-
liciales y medidas discriminatorias que
se ceban con el sur y las zonas humil-
des, pero no con inversiones en sus bar-
rios y pueblos, y un refuerzo de am-
bulatorios y transporte público.

Un cantant famós està
passant per un moment

emocional difícil que se-
gurament ha derivat en una depressió
amb trastorn bipolar. La malaltia li fa-
ria actuar d'aquesta manera que di-
verteix tant a tothom. Conseqüències
de ser uns ignorants en salut mental.
Així es perpetua l'estigma.

@lluciaramis@anluma99@paullonch

CB Roser
La posada en escena del conjunt de

Juan Hereza va ser notable, dominant
durant bona part del partit a la pista del
BBA Castelldefels. Els del Fort Pienc,
però, no van poder resistir l’empenta
dels locals i van perdre a l’últim quart.

pàgina 12
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els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Safata d’entrada

El caos i l’incompliment de me-
sures sanitàries en molts instituts
catalans comporta un elevat risc
de contagi del professorat, de l’a-
lumnat i de la resta del personal.
El Departament ens diu que els
grups estables d’alumnes barra-
ran el pas a la Covid-19, però els
alumnes es continuen barrejant
durant el pati i durant les entra-
des i sortides al centre. A més,
moltes aules resten sense distàn-
cia de seguretat o sense possibili-
tat de ventilació. D’altra banda,
els equipaments de protecció no
han arribat o, si ho han fet, ha es-
tat en quantitats insuficients, de
baixa qualitat i no homologats.
Les distàncies de seguretat no es
mantenen amb reunions de do-
cents en espais reduïts i, de vega-
des, es fan sense mascareta per-
què aquestes no han arribat o són
minses. També alguns professors
en contacte amb alumnes posi-
tius en Covid-19 han estat convi-
dats a continuar amb les classes.
També hi ha hagut alumnes que
no s’han deixat prendre la tem-
peratura i el director els ha per-
mès l’entrada, o d’altres que se’ls
ha permès no posar-se la masca-
reta a l’aula. En fi, aquest desga-
vell no el sap corregir el Departa-
ment per moltes declaracions que
faci. El rebrot serà imminent.

Covid a l’escola
per David Rabadà

Classes de religió?
per Jordi Lleal 

La notícia del Departament
d’Ensenyament que es faran
classes de religió islàmica ha des-
encadenat la polèmica, entre
els que hi estan a favor i en con-
tra. Sembla que una gran ma-
joria està en contra que s’im-
parteixin classes de religió a les
nostres escoles, sent Catalunya
una administració laica. Ni que
sigui un pla pilot, han passat
molts anys per treure la religió
catòlica de les nostres escoles pú-
bliques. Del que es tracta, en tot
cas, és d’explicar les civilitzacions
del món, de com cada civilitza-
ció projecta la seva mirada per
prendre consciència del que té al
seu entorn, com es menja, com
es tracta la família, les relacions
home-dona, el seu art, el seu
idioma i, és clar, les seves reli-
gions. Una assignatura d’His-
tòria de les Civilitzacions sembla
que seria molt més profitosa per

a tots, perquè si s’explica l’Islam
i la religió Catòlica, no tenen el
mateix dret el Budisme, l’Hin-
duisme, el Judaisme, la tradi-
cional xinesa, etcètera? Consta
que molt escolars, quan els por-
ten a visitar un museu, es miren
les pintures i les escultures, però
no entenen quin és el seu sentit
ni què volen representar. D’ai-
xò se’n pot dir incultura, sense
entrar en el tema religiós prò-
piament dit. La religió és cosa
que en tot cas s’ha de plantejar
en l’entorn familiar i en cons-
ciència particular, l’adoctrina-
ment no es pot fer a l’escola, ni
pública ni privada.
El lema: ‘L’escola instrueix, la

família educa’ és fonamental per
entendre quin és l’espai en què
s’ha de moure cada estament.
Des del coneixement de les altres
civilitzacions s’arriba al respecte
absolut entre tots nosaltres.   

Les millors
perles

Samuel L. Jackson s’ha adreçat a Donald Trump en català. “Que et
fotin”, li ha dit l’actor al president dels Estats Units. Una expressió
que, de fet, li ha repetit en altres llengües, com l’euskera, l’islan-

dès i l’esperanto. Ho ha fet en un vídeo viral que ha omplert les xar-
xes de comentaris i ha augmentat l’estima dels catalans per Jackson.

Una taula de surf recorre tota sola 8.000 quilòmetres en
dos anys. El surfista Doug Falter va perdre la seva taula el
2018 a Hawaii i ara l’han trobat a les Filipines. Han sabut

que era la mateixa taula perquè duia una inscripció que ha estat
clau en la recerca del propietari.

Quedar-se a l’atur en plena pandèmia és molt dur, i més si tens
60 anys. Però a grans problemes, grans solucions. Això devia
pensar Paul Marks, un home escocès que es va trobar en

aquesta situació i va decidir penjar un vídeo a LinkedIn fent flexions
per demostrar que estava en forma. Ha rebut més de 100 ofertes.

El món de la moda ens té acostumats a tendències que la
majoria no som capaços d’entendre. Gucci ha estrenat uns
pantalons texans que valen 750 euros. La peculiaritat?

Són uns pantalons bruts, plens de taques d’herba, com si els
hagués portat una criatura mentre jugava al parc.

Prendre unes pastilles una nit a Dublín i despertar-se tres dies
després en una banyera a França, sense tenir ni idea de com hi
has arribat. Li va passar a Johnny Depp, tal com ell mateix ha

explicat fa pocs dies al Festival de Cinema de Sant Sebastià, on ha
presentat un documental que parla sobre drogues.

A les xarxes

@rsalmurri: 20.687. Rècord de signatu-
res que deixen Bartomeu més tocat que
mai. En pandèmia, sense partits i en 14
dies... I el president no pensa dimitir. 

@PouBoada: Segons el doctor Argimon,
a Catalunya es reduirà la quarantena de
catorze a deu dies d’aïllament per als con-
tactes amb un positiu de Covid-19.

#De14A10Dies

@aberron: ¿Quién necesita médicos y ras-
treadores teniendo retórica y banderas
para combatir el virus? Y Madrid es Es-
paña dentro de España.

#CaosAMadrid #MésQueUnaMoció



líniaeixample.cat 23 de setembre del 2020

| 6

Esquerra de l’Eixample

Si el lector d’aquest article és
usuari del metro és molt possible
que hagi vist més d’una vegada les
parades de llibres de l’ONG Llibre
Solidari. També pot haver vist bo-
tigues de la mateixa entitat en di-
ferents punts de la ciutat, entre les
quals hi ha la del número 146 del
carrer Provença, oberta el passat
3 de setembre.
Llibre Solidari va ser fundat

el 2011 per Joan Bagur, un em-
prenedor jubilat que en aquell
moment tenia 75 anys. El pro-
jecte va començar recollint llibres
de forma modesta. El primer
pas endavant va ser començar a
tenir espais de venda a diversos
mercats ambulants de la ciutat i
a finals del 2012 va obrir la seva
primera botiga al barri del Con-
grés (Sant Andreu). El 2015 va
arribar l’acord amb TMB per te-

nir les parades al metro, cosa que
va suposar un salt qualitatiu
Ara qui lidera Llibre Solida-

ri és la filla de Joan Bagur, Ber-
ta Bagur, juntament amb el seu
germà Carles. El projecte ha
crescut molt i actualment Llibre
Solidari té nou botigues –fa
poc també en van obrir una al
passeig Sant Joan –, sis parades
a la xarxa de metro i tres para-
des als mercats municipals, en-
tre elles al Mercat de la Con-
cepció. “Els primers sorpresos
amb el que hem aconseguit som
nosaltres”, explica a Línia Ei-
xample Berta Bagur.

ENTRE UN I CINC EUROS
Els llibres que ven Llibre Solida-
ri tenen un preu d’entre un i cinc
euros i la quantitat de donacions
que reben és molt gran, al voltant
de 25.000 llibres cada mes. “La
gent acumula molts llibres i abans
no coneixia cap opció per fer do-
nacions com la nostra”, afegeix la
cap visible del projecte, que re-

marca que una de les principals
tasques de l’entitat és “apropar la
cultura a la gent a través dels lli-
bres a un preu molt baix, espe-
cialment en un moment com
l’actual on hi ha gent que passa
per dificultats econòmiques”.
El projecte solidari, doncs,

s’articula a través de l’obra social
que fan i que té tres línies d’ac-

tuació: ajudes econòmiques di-
rectes a gent a través de l’Ajun-
tament, un projecte de dona-
cions cap als seus voluntaris i di-
ferents convenis amb altres
ONG, com per exemple Càritas.
“El primer objectiu del meu
pare sempre ha estat ajudar la
gent, sobretot la gent gran”, diu
Carles Bagur.

A causa del coronavirus les
vendes a les parades del metro,
que són estratègiques, han caigut
molt. Per aquest motiu l’entitat
està apostant per l’obertura de bo-
tigues per mirar de seguir amb
unes xifres que criden l’atenció: el
2019 van fer unes vendes per va-
lor de 400.000 euros i van rebre
200.000 euros en donacions.

Solidaritat en forma de llibre
» L’ONG Llibre Solidari segueix creixent i ha obert recentment una nova botiga al carrer Provença

» L’entitat, nascuda el 2011, rep donacions de llibres de particulars i empreses i posteriorment els ven

Una imatge de la botiga que Llibre Solidari ha obert fa poc al carrer Provença. Foto: Llibre Solidari

Albert Ribas
ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

Habitatge | Desnonen La Bastida
Els Mossos d’Esquadra van desnonar ahir les dues germanes que vivien en un pis
ocupat del número 178 del carrer Còrsega, La Bastida. Tot i la concentració per
evitar-ho, el desplegament policial va fer que el desnonament tirés endavant.
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Sant Antoni

EQUIPAMENT4Passen els dies i
la resolució per al futur del Gim-
nàs Social Sant Pau no arriba. 
El seu director, Ernest More-

ra, explica que el pròxim 15 d’oc-
tubre s’acaba el contracte d’e-
mergència –tenia una validesa de
sis mesos des de la declaració de
l’estat d’alarma– que van signar
i que els permetia seguir a les ins-
tal·lacions tot i que el contracte de
lloguer se’ls va acabar al juliol. “Es-
tem negociant com seguir fins a

finals d’any però potser arribarà
un altre intent de desnonament”,
diu Morera. 
En paral·lel a aquesta nego-

ciació hi ha la de més entitat, la
que ha de permetre garantir el fu-
tur de l’espai a través de la com-
pra per part de l’Ajuntament del
gimnàs i de la posterior promo-
ció d’habitatge social a sobre de
l’edifici. De moment el consisto-
ri encara no ha donat cap res-
posta i els dies van passant.

Situació límit per al Sant Pau
a partir del 15 d’octubre

Dreta de l’Eixample

Espai Calàbria | Trobada sobre els desnonaments
L’Espai veïnal Calàbria va acollir dimecres passat una trobada per parlar sobre desnona-

ments. Des d’entitats com Fem Sant Antoni denuncien que aquest setembre la xifra de des-
nonaments a la ciutat ha crescut molt a causa de la crisi social causada per la pandèmia.

Casa Elizalde | Arriba l’espectacle ‘Las otras viudas’
La Casa Elizalde acollirà dimecres que ve l’espectacle de dansa i teatre ‘Las otras viudas’.
La directora, Nadine Gerspacher, proposarà una versió inèdita i adaptada a l’espai del
pati interior d’illa per oferir al públic una experiència immersiva del seu món artístic.

NOMENCLÀTOR4El procés per
tal que més places i carrers de la
ciutat tinguin nom de dona avan-
ça. I és que des del passat cap de
setmana Sant Antoni ha incor-
porat al seu nomenclàtor el nom
de la història sindicalista Conxa
Pérez Collado.
Concretament, Pérez Collado

dona nom a la placeta creada a la
confluència dels carrers de Ta-
marit i del Comte Borrell amb la
urbanització de la superilla del ba-
rri. Aquesta dona, nascuda el
1915 i morta el 2014, va néixer a
les Corts i als 13 anys va comen-
çar a treballar en fàbriques i molt
aviat va ser una sindicalista des-
tacada i militant de la CNT i de la
FAI. Durant la Guerra Civil, es va
implicar en la defensa de la Re-
pública, tant al front com a la re-
reguarda. Després de la guerra, va
passar pel camp de concentració
d’Argelers, i va tornar a Barcelo-
na el 1942. Durant 50 anys va es-
tar al capdavant d’una parada

als Encants del mercat de Sant
Antoni, on amagava companys,
propaganda i material clandestí,
i punt de trobada de militants
anarquistes.

“REVERTIR EL DESEQUILIBRI”
Durant la mateixa ponència del
Nomenclàtor també es va apro-
var posar noms de dona a cinc es-
pais més de la ciutat: Consol Ca-
sals i Genover (a Gràcia), Teresa
Boronat i Fabra i Isabel Domín-
guez Paniagua (a Sant Andreu),

i Irena Sendler (a Sant Martí).
Des del consistori expliquen que
l’objectiu és “revertir el desequi-
libri i la poca presència de noms
de dona i noms populars al no-
menclàtor de la ciutat”. 
Per la seva banda, des de

l’entitat Sant Antoni Feminista
han volgut celebrar el nom es-
collit per a aquesta nova placeta
del barri, al mateix temps que
han afirmat que encara cal ba-
tejar molts més carrers i places
amb noms de dona.

La plaça és a la confluència dels carrers Tamarit i Comte Borrell  Foto: Maps

El barri ja té la plaça 
de Conxa Pérez Collado

HABITATGE4Les obres del bloc si-
tuat al número 317 del carrer
Aragó, que l’Ajuntament va com-
prar l’any passat per destinar-lo a
lloguer públic, ja han començat.
Durant l’Audiència Pública de

dijous passat, el regidor Martí va
explicar que les obres tindran
una durada d’entre quatre i cinc
mesos després que representants
de l’entitat social La Merienda ho
preguntessin. Des de la Merienda
també van preguntar com es dis-
tribuirà l’espai per a entitats que
hi haurà a l’edifici. De moment,

però, el Districte encara no ha de-
cidit res sobre aquesta qüestió, tot
i que la idea és fer una cessió de
l’espai similar a l’Espai Veïnal del
Fort Pienc o l’Espai Lola Anglada
de l’Esquerra de l’Eixample.
D’altra banda, també es va

parlar del pis ocupat que hi ha al
número 91 del carrer Girona, ad-
jacent al 317 d’Aragó. Martí va dir
que aviat es farà una inspecció per
determinar l’abast dels desper-
fectes que denuncien els veïns i
que s’adoptaran les mesures per
recuperar el pis ocupat.

En marxa les obres del bloc
del número 317 d’Aragó

L’Ajuntament va comprar el bloc l’any passat. Foto: Google Maps

ENSENYAMENT4El retard de
les obres de l’Escola 9 Graons,
que va provocar que la setmana
passada els seus alumnes ha-
guessin de començar el curs
amb retard i amb obres a mig
fer, va ser una de les qüestions
que es va tractar a l’Audiència
Pública de dijous passat.
En una de les seves inter-

vencions, el regidor Jordi Mar-
tí va demanar disculpes pel re-
tard de les obres. “La demanda
d’escola pública creix any rere
any i sobrepassa molt la capa-
citat d’oferta del districte. L’any
passat es va decidir prémer
l’accelerador per obrir més es-
coles i quan fas córrer tant la
màquina acabes tenint alguna
petita ensopegada”, va afirmar
Martí. El regidor va assegurar
que el Consorci d’Educació té
previst tenir enllestit l’ascensor
a l’octubre i que el Districte ja ha
posat en marxa l’expedient d’ex-
propiació del solar del costat de
l’escola per poder construir la
pista poliesportiva.

NOVA PROTESTA
La situació de l’escola va provo-
car que un grup de famílies es
concentressin dijous passat a
davant del Consorci d’Educació
per denunciar la situació de l’es-
cola, tal com ja havien fet el di-
lluns de la setmana passada, dia
de l’inici del curs, a davant de la
mateixa escola. A la protesta a la
seu del Consorci d’Educació es
van poder veure pancartes amb

missatges com ara ‘Ja n’hi ha
prou’ per tornar a denunciar “la
improvisació i l’incompliment
del calendari”. 
En paral·lel, les famílies de la

9 Graons també volen que es posi
al damunt la taula el debat sobre
quin ha de ser el model d’escola
que el centre adoptarà. “A ban-
da de les instal·lacions, també cal
començar a definir com ha de ser
el projecte de l’escola”, afirmen.

Un moment de la protesta a la seu del Consorci d’Educació. Foto cedida

El regidor Martí es disculpa pel
retard de les obres de la 9 Graons
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L’edifici okupat l’Engorilada
pot ser desallotjat a l’octubre
HABITATGE4L’edifici que hi
ha al número 253 del carrer Le-
pant està okupat des de fa més
de dos anys. Conegut com l’En-
gorilada, el pròxim 8 d’octubre
pot ser desallotjat.
A través d’un comunicat, el

grup de persones que okupen
l’edifici han explicat que l’em-
presa propietària de l’edifici el
vol tirar a terra per construir-ne
un d’ecològic on hi haurà pisos
i un coworking. Des de l’Engo-
rilada denuncien que “el capi-

talisme verd s’ha convertit en un
negoci cada cop més rendible
que es basa en la dubtosa idea
que l’ecologisme i les societats
capitalistes són compatibles”.
En canvi, la seva proposta és la
de “l’okupació com a eina de
lluita contra l’especulació, la
gentrificació i el capitalisme
verd”. És per això que aposten
per les “comunitats de lluita
combatives i les xarxes de su-
port mutu que vagin més enllà
de la supervivència”.  

ACN4“Els efectes de la pandè-
mia ens forcen a replantejar el
calendari i això afecta la fita
que teníem marcada del 2026”.
Així va comunicar la setmana
passada el president delegat de
la Junta Constructora de la Sa-
grada Família, Esteve Camps,
que la basílica no estarà culmi-
nada coincidint amb el centenari
del naixement d’Antoni Gaudí,
tal com s’havia previst. 
La reducció de visitants per

la caiguda del turisme –la basí-
lica segueix tancada entre set-
mana– fa “impossible” assolir
l’objectiu ni oferir un calendari

alternatiu, a l’espera de l’evolu-
ció de la pandèmia. Dels 100 mi-
lions d’euros de pressupost del
2019 es passarà l’any vinent a tan

sols 17. Amb tot, les obres es re-
prendran la setmana que ve i es
manté almenys la previsió d’a-
cabar la torre de la Mare de
Déu el 2021.
“El context no permet di-

buixar horitzons de futur amb
garanties”, va reconèixer Camps
la setmana passada. “Esperem
que el turisme s’animi en sis o set

mesos i puguem invertir en l’o-
bra amb més intensitat”, va in-
dicar, conscient que la Sagrada
Família de moment només ha
reobert al públic en cap de set-
mana i fins i tot així no rep més
de 2.000 visitants els dissabtes
i diumenges, quan el juliol del
2019 entraven diàriament al
temple més de 15.000 persones.

Esteve Camps, president de la junta, a l’esquerra. Foto: Pau Cortina/ACN

La Sagrada Família, sense data
de finalització per la pandèmia

Centre Cívic Sagrada Família | Nova programació
El Centre Cívic Sagrada Família ha presentat recentment la programació d’a-
questa tardor, que inclou una oferta molt variada d’actes. El tret de sortida es

farà el 5 d’octubre amb una projecció del Cicle de Cinema Africà i Dona.

Les obres s’havien
d’acabar el 2026 
però la data ha quedat 
posposada ‘sine die’
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Fort Pienc

La residència Fort Pienc va ser
una de les més qüestionades per
la gestió feta durant els primers
mesos de la pandèmia. Tot i que
no s’ha pogut determinar amb
precisió, des de l’Associació de Fa-
miliars de Residents  situen la xi-
fra de morts per coronavirus que
hi va haver en més de 30. 
Les cicatrius segueix obertes i

els familiars no obliden tot el que
van viure. Carlos de Pedro és el pre-
sident de l’Associació de Fami-
liars Residents i actualment enca-
ra té el seu pare ingressat a la resi-
dència. “Les mesures es van pren-
dre molt tard i el que és intolerable
és que la gent que va agafar el co-
ronavirus i tenia problemes greus
no els van derivar als hospitals”,
afirma. Un dia al seu pare i a un al-
tre home els van dur al CAP Man-
so perquè els fessin una placa de tò-

rax, que va servir per diagnosticar-
los pneumònia. Tot i això, no els
van derivar a l’hospital. “Vaig dir a
la direcció de la residència que això
no podia ser. El meu pare tenia una
mútua privada i el vam poder in-
gressar en un hospital però l’altre
home era mort al cap de dos dies”,
afegeix de Pedro. 

ZERO CASOS, POQUES VISITES
Ara la residència està lliure de co-
ronavirus i les coses funcionen
millor. Una treballadora, que pre-
fereix mantenir l’anonimat, expli-
ca que “la situació és molt diferent,
treballem en millors condicions”.
Tot i això, diu que la coordinació
entre la direcció i els treballadors
encara podria millorar. 
Sobre la informació que arriba

per part de la direcció, de Pedro diu
que és insuficient, parla “d’opaci-
tat” i denuncia que el consell de par-
ticipació de la residència, un òrgan
regulat per llei per part de la Ge-
neralitat, no compleix la seva fun-
ció. “Els representants dels fami-

liars i els treballadors no els hauria
d’escollir la direcció, perquè la llei
no marca això”, diu. A banda,
també denuncia que actualment
només es permet una visita a la set-
mana, amb sortida inclosa, durant
20 minuts. “Això és molt poc i ha
de canviar perquè estem parlant del
benestar psicològic dels ingres-
sats”, afirma de Pedro. 

“MOLT ANGOIXANT”
Qui també té molt a dir sobre els
fets viscuts a la residència és Nú-

ria Verdú, que fins al 9 d’abril hi va
tenir el seu pare ingressat. Aquell
dia va morir de coronavirus.
Verdú recorda aquells dies

amb dolor. “Ens pensàvem que no
hi havia coronavirus a la residèn-
cia pel que ens deien”, recorda. Les
coses eren molt diferents i ella ho
va descobrir el 8 d’abril, quan
van portar el seu pare a l’hospital.
“Al cap de dues hores de ser-hi em
van trucar de l’hospital per dir-me
que estava en fase terminal”, re-
memora. L’experiència, afegeix, va

ser “molt angoixant” i recorda
com “els enterraments per Covid
gelen el cor”. Verdú és advocada
i va presentar una denúncia a la
Fiscalia. De moment hi ha dili-
gències obertes i està a l’espera de
com avança la denúncia.
La mort del seu pare, conclou,

va servir perquè alguns protocols
de la residència canviessin. Ara,
tot i que ningú li tornarà el seu
pare, Verdú espera que la justícia
faci la seva feina i, si n’hi ha, de-
puri responsabilitats.

“Ens estaven enganyant”
» Familiars d’usuaris de la residència Fort Pienc recorden com van viure la gestió de la pandèmia
» Ara el centre funciona millor però els familiars segueixen denunciant que hi ha “opacitat”

Albert Ribas
EL FORT PIENC

Teatre | L’Estació Escènika celebra una nova edició
El centre cívic Fort Pienc va acollir divendres i dissabte passat la tercera edició del festival
l’Estació Escènika. Un any més les obres de diferents companyies emergents van ser prota-
gonistes, en una edició que va tenir el centre cívic Parc Sandaru (Sant Martí) com a subseu.

Núria Verdú, amb el seu pare, que va morir per coronavirus després de contagiar-se a la residència. Fotos: Maps i cedida 



Guardons | El jurat ja delibera els Premis Dona i Esport 
Dimarts passat va acabar el termini per presentar candidatures a l’edició del 

2020 dels Premis Dona i Esport. Així, el jurat d’aquests guardons ja ha començat
el procés de deliberació per triar les vencedores en les quatre categories.

La gran actuació del triangle for-
mat per Raúl Verano, Jonel Pa-
lou i Adrià Tort no va ser suficient
perquè el CB Roser comencés la
temporada 2020-21 amb una
victòria. El conjunt de Juan He-
reza va competir (i va portar la
iniciativa durant molts minuts del
partit) però va acabar perdent a
Castelldefels (79-66) diumenge
passat a Can Vinader en l’estre-
na a la Lliga Catalana EBA.
El Roser va encetar el partit de

forma notable i va arribar a do-
minar de set punts cap a l’equa-
dor del primer període. El conjunt
local, però, reaccionaria per neu-
tralitzar l’avantatge i tancar els
primers 10 minuts amb un +3
(26-23). La defensa seria molt
més protagonista en el segon
quart i un parcial de 0-4 en els
instants previs al descans farien
que els d’Hereza marxessin als
vestidors manant (37-40).

L’estira i arronsa i la igualtat
es mantindria durant tot el tercer
parcial, dominat en el resultat
pels del Fort Pienc excepte en un
instantani 49-48. Els últims 10
minuts, però, començarien amb
un 50-51 favorable al CBR. Tot i
això, l’equip veuria com el BBA
acabava de capgirar el resultat
poc abans de la meitat de l’últim
quart. El Roser no tindria capa-
citat de reacció, ja que mentre l’e-
quip només va aconseguir sis
punts en la segona meitat del

quart, els del Baix Llobregat van
aconseguir anotar-ne 15.
Aquesta derrota en el pri-

mer partit en més de sis mesos,
doncs, obliga l’equip vermell a
guanyar sí o sí aquest dissabte
contra el JAC en el primer der-
bi de la temporada. El partit es ju-
garà al Pavelló de l’Estació del
Nord a partir de les sis de la tar-
da. Si el Roser guanya, haurà
d’estar pendent del partit que els
santsencs jugaran contra el BBA
el pròxim 4 d’octubre.

El Roser va mostrar una bona versió en el primer partit en mesos. Foto: BBA

Estrena amb derrota: 
el CB Roser perd a Castelldefels
Pau Arriaga
FORT PIENC

El CFS Eixample ja coneix 
el calendari del curs 2020-21

Des de la setmana pas-
sada, el CFS Eixample
de Pep Antoni Roig ja
coneix quins seran els

seus rivals en el subgrup A del
grup 2 de la Segona Divisió Na-
cional de futbol sala. De fet, el ca-
lendari del primer tram del curs
2020-21 ja està sortejat, i l’equip
roig-i-negre sap que descansarà
en la primera jornada, de manera
que encara falta més d’un mes
(exactament, un mes i un dia) per
començar el curs.
L’FS Castelldefels serà el pri-

mer contrincant en partit oficial

per al CFSE, en un partit que es
jugarà al Pavelló de Santa Isabel
el penúltim cap de setmana del
mes que ve. L’últim partit de l’oc-
tubre també serà a casa, en
aquest cas contra l’FS Ripollet.
Ja al novembre, l’equip afron-

tarà el primer desplaçament, a la
pista del filial de la Penya Esplu-
gues. La resta dels rivals del CFSE
en aquest primer tram del curs se-
ran el Futsal Aliança Mataró, el
CN Caldes, l’AECS de l’Hospita-
let, el CD la Concòrdia de la Lla-
gosta i l’Atlético Mercadal, l’únic
conjunt balear del grup.

| 12

Esports
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Algú es mor, la família es reparteix les co-
ses de valor i contracta una empresa per-
què buidi el pis. Les seves pertinences
acaben venudes als Encants i, el diu-
menge següent, un passavolant troba
tretze llibretes al mercat de Sant Antoni.
És la premissa d’Abans de les cinc som a
casa, el darrer llibre d’Albert Forns, guan-
yador del Premi BBVA Sant Joan.

Viu en línia

Llibres

Abans de les cinc som a casa
Albert Forns

Aquest país no descobert que no deixa tor-
nar de les seves fronteres cap dels seus viat-
gersés el títol de la colpidora obra d’Àlex
Rigola. Ell mateix explica: “Em van pro-
posar fer un espectacle sobre la mort i ens
ha sortit un espectacle sobre l’indivi-
dualisme, el neoliberalisme, la família... Ens
ha sortit un espectacle sobre la vida”.
Al teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

Aquest país no descobert...
Àlex Rigola

Un disc creat durant el confinament,
coincidint amb una separació senti-
mental i, en definitiva, amb un “canvi de
vida”. Així ha parlat Pau Vallvé del seu nou
treball discogràfic en una entrevista al dia-
ri Ara. El cantant barceloní acaba de pu-
blicar La vida és ara, un àlbum autoedi-
tat que inclou tretze cançons i que se
suma a una extensa discografia.

Música

David Verdaguer es posa a la pell d’un pro-
fessor substitut que assumeix la tutoria
d’un grup de sisè de primària d’un poble
que no coneix. Aviat s’adona que ha de
reintegrar a la classe un alumne malalt i
es troba amb un problema especialment
greu: els seus companys no volen que tor-
ni. David Ilundain posa l’assetjament es-
colar damunt la taula a Uno para todos.

Pelis i sèries

Uno para todos
David Ilundain

La vida és ara
Pau Vallvé

Exposició de Carlos Saura
El Centre d’Art Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat
acull, des del passat 17 de setembre, l’exposició ‘Carlos
Saura, fotògraf. Una vida rere la càmera’. La mostra, co-
missariada per Chema Conesa, inclou un total de 116
fotografies en blanc i negre, polaroids, fotografies pin-
tades, quaderns personals, llibres de fotografia sobre

l’artista i material audiovisual. A més, l’exposició buscar
traçar “un recorregut paral·lel a la vida del cineasta, que
pretén simultaniejar passions i realitats sota el guiatge

de la seva mirada”. Es pot visitar fins al 10 de gener.

“Ho porta a dins, és la seva passió i el mèrit és
molt gran”. Són les paraules que Enric Masip, un

dels jugadors d’handbol més importants de la his-
tòria del Barça, ha dedicat al seu fill Eric (Barcelo-
na, 1995). Però no parla d’handbol ni de res que
s’hi assembli: parla del futur prometedor del seu
fill com a actor. Eric Masip ha centrat titulars i cen-
tenars de comentaris a les xarxes socials arran de
la seva aparició al tercer capítol de Veneno, la sèrie
de Javier Calvo i Javier Ambrossi sobre la vida de
Cristina Ortiz, coneguda com La Veneno. L’episodi,
que es va estrenar als cinemes, ha estat un èxit i el
paper de Masip ha cridat l’atenció per algunes es-

cenes pujades de to, però sobretot per la seva
gran i sorprenent interpretació. A més, el passat
mes de juny, Antena 3 va anunciar que Masip 
protagonitzaria la pròxima sèrie original de la 
cadena, Alba, de la mà de l’actriu Elena Rivero.

E R I C  M A S I P

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un actor prometedor
També és fill de l’exjugador d’handbol Enric Masip

Famosos

Aparèixer a ‘Veneno’, la nova sèrie de moda
Els tres primers capítols s’han projectat al cinema amb èxit

Li surten fans de tot arreu
El seu pare l’ha felicitat i ha dit que n’està “orgullós”

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Super Mario 3D All-Stars
Super Mario 3D All-Stars és un recopilatori dels millors videojocs de plataformes en
tres dimensions d’aquest popular personatge. Disponible per a Nintendo Switch.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

LLACS I ESTANYS

No deixis cap mena de brossa a la muntanya: recorda agafar
una bossa de casa per recollir-ho i emportar-t’ho tot

INCENDIS

DEIXALLES

PLANIFICACIÓ

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

iMEDI AMBIENT

Potser perquè està de moda o potser perquè és de les po-
ques opcions d’oci (pràcticament) gratuït que queden, el
cas és que l’afluència d’excursionistes a la muntanya és

cada cop més elevada. Aquest mes de setembre, sense anar
més lluny, el Parc Natural de l’Alt Pirineu ha hagut de regular el
seu accés després d’alertar de la massificació de la Pica d’Estats.
Però és que fins i tot l’Everest ha vist en algunes ocasions com
es formaven cues per arribar a un dels seus cims.
Amb tot, la qüestió no és deixar d’anar a la muntanya, sinó

anar-hi amb respecte i seny. El més important és tenir clares
les normes del lloc on vas. Per exemple, has de saber que so-
vint el bany als llacs i estanys està prohibit perquè les cremes
solars o antimosquits que portem són tòxiques per a la flora i
la fauna d’aquest entorn. També hi ha normes que són de
sentit comú: recull tots els residus que generis en la teva ex-
cursió i no facis focs en zones no habilitades per fer-ho.
Per últim, recorda que la planificació de la ruta també és un

acte de responsabilitat: consulta la meteorologia, les condi-
cions de la muntanya i el grau de dificultat abans d’anar-hi.

A la muntanya, amb respecte

Les cremes solars o antimosquits que portes són 
tòxiques per a la fauna dels llacs i estanys: no t’hi banyis

Les claus

Per prevenir el risc d’incendis, no encenguis fogueres a llocs 
on no estigui permès i, evidentment, no llencis cigarretes

Consulta la meteorologia, les condicions de la 
muntanya i el nivell de dificultat abans d’anar-hi

Viu en línia
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