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“Fa 50 anys que soc activista po-
lític i aquella va ser l’experiència
política més impactant de la meva
vida”. Aquestes paraules són de
Ricardo Huélamo, un veí de 74
anys del barri de Sagrada Famí-
lia, que respon així quan se li pre-
gunta pel referèndum de l’1 d’oc-
tubre del 2017.

Han passat tres anys d’aquella
jornada històrica i Línia Eixample
ha volgut parlar amb diferents
testimonis que van viure aquell dia.
Un d’ells és Huélamo, que recor-
da l’1-O com un dia que no obli-
darà mai. “L’autoorganització de
la gent i la voluntat política de vo-
ler votar va ser molt il·lusionant i
va tenir un gran significat”, relata.
Ell va viure la jornada a l’Escola Ta-
bor, al carrer Cartagena. “Hi vaig
ser des de les 5 del matí, després
vaig anar a la Sedeta, perquè for-
mava part de la comitiva que va
acompanyar l’alcaldessa Colau a
votar, i vaig tornar a la Tabor fins
que es va fer el recompte a les 10
de la nit”, afegeix. Tot plegat, aca-
ba, va tenir un significat “im-
mens”, però afegeix que després els
polítics no van estar a l’altura.

PERDRE UN ULL
Qui té un record molt viu d’aquell
dia és Roger Español, el veí de l’es-
cola Ramon Llull que va perdre un
ull a causa del tret d’un escopeter
de la Policia Nacional. “Han pas-
sat tres anys però que tot passés tan
a prop de casa fa que el record si-
gui molt present. Cada dia que sur-
to hi penso, especialment quan és
1 d’octubre”, explica Español.

Lògicament, el que més re-
corda Español de l’1-O és el mo-
ment en què va rebre l’impacte de
la pilota de goma –el procés judi-
cial per identificar els responsables

policials segueix obert–, però tam-
bé se li barregen records bons d’a-
bans del fatídic moment. “Recor-
do la nit abans i el mateix matí, l’ai-
re que es respirava. Hi havia es-
perança. Vam anar a fer una vol-
ta pel barri i després vaig baixar a

votar”, relata. Més enllà d’això,
però, també hi ha els “moments
d’injustícia, de frustració per veu-
re com s’enduien les urnes, quan
no podies impedir el pas de les fur-
gonetes, els cops de peu, el dolor
i el tret amb la bala de goma”.
Aquesta barreja de sentiments
positius i negatius, diu, “sempre hi

serà”. A banda, el que li va passar
aquell dia també li ha acabat pas-
sant factura professionalment.
“En aquell moment em faltava poc
per acabar la meva carrera musi-
cal i aquell dia es va trencar tot. La
meva futura carrera professional
va quedar tallada”, lamenta.

Un altre testimoni de la jorna-
da és el de la Rosa Maria Plans, veï-
na de Ciutat Vella que li tocava vo-
tar a l’escola Pau Claris, una de les
que va patir més la violència poli-
cial. De fet, Plans  estava situada en
una de les escales de dins l’escola
on es va acumular molta gent per
protegir les urnes.  Just a la del seu
costat va ser on els antiavalots van
carregar amb més força, amb la
puntada voladora inclosa d’un
dels agents. “Allò no va ser el pit-
jor. Recordo una dona caient per
les escales que amb el cap anava
impactant amb els escalons”, relata
aquesta dona. Més enllà d’aquest

moment, té molt fresca la memò-
ria d’aquell dia. “Des del primer
moment es palpava que les coses
anaven de debò, que viuríem un
dia dur on hauríem d’aguantar mo-
ments complicats. La gent, però, ho
vivia amb serenitat”, relata Plans.

A banda de viure la violència
policial de molt a prop, aquesta
veïna recorda l’1-O com el dia que
va “cristal·litzar” tota la seva mi-
litància política i les seves con-
viccions. “Vaig notar que feia el
que havia de fer i que era on ha-
via de ser, tot i que en tot moment
també vaig tenir la sensació que

allò no ens duia enlloc però que
calia fer-ho encara que no ens por-
tés a l’objectiu final”.

POLICIA INVESTIGAT
Algunes de les actuacions poli-
cials d’aquell dia encara estan
sent investigades, com per exem-
ple el cas d’Español. També el de
l’agent antiavalots de la Policia
Nacional que va clavar una pun-
tada de peu voladora contra dos
votants que eren en una escala de
l’Escola Pau Claris. Segons va
avançar Betevé, l’agent identifi-
cat per l’acusació particular, que
és el col·lectiu d’advocats Irídia,
és el que va clavar la puntada de
peu. Per aquest motiu, el policia
haurà de declarar per segona
vegada després que així ho hagi
ordenat el Jutjat d’Instrucció
número 7. El primer cop que va
declarar, al febrer, va negar que
fos ell l’autor de la puntada.

Albert Ribas
EIXAMPLE

Records que no s’esborren
» Línia Eixample recorda el referèndum de l’1-O tres anys després amb testimonis d’aquell dia

» “Fa 50 anys que soc activista i és l’experiència política més impactant de la meva vida”, afirma un veí

Roger Español: “Han
passat tres anys però 
el record de tot plegat
és molt present”

“No hi ha hagut
coherència amb la gent
que ho va fer possible”,
diu una jove veïna
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Agents de la policia espanyola intentant impedir el pas a gent que volia votar a l’Escola Ramon Llull. Foto: Andrea Zamorano/ACN
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Els semàfors

Qualitat de l’Aire
La Plataforma per la Qualitat de l’Aire
va organitzar dissabte passat una pro-
testa per exigir una ciutat amb menys

cotxes i un aire més net, on els vianants
i les bicis tinguin més protagonisme. 

Els manifestants van tallar la Diagonal. 
pàgina 6

Casal Transformadors
El casal de barri Transformadors, del
Fort Pienc, ha celebrat el seu primer
aniversari. Tot i la pandèmia, des de

l’espai, gestionat de forma comunitària
pels veïns, fan un bon balanç del seu

primer any “fent xarxa veïnal”. 
pàgina 11

Ajuntament
El consistori encara no ha fet el pas per

comprar el Gimnàs Social Sant Pau i
així salvar aquest projecte, que ara ma-
teix penja d’un fil. El 2018 el consistori

s’hi va comprometre i dissabte passat
una protesta ho va tornar a exigir. 

pàgina 6

La lupa

per @ModernetdeMerda

Inhabilitar la minoria nacional

A Quim Torra se l’ha expulsat de la pre-
sidència de la Generalitat per haver reti-
rat tard (!) una pancarta (!) en què es re-
clamava la llibertat de presos polítics (!)
reconeguts per les més reputades entitats
internacionals (!) enmig d’un període
electoral. Per més que es pensi que la neu-
tralitat institucional hi obligava, els qua-
tre senyals d’exclamació són tan eixor-
dadors que és difícil afegir-hi alguna
cosa més. 

Però sí, encara s’hi pot
afegir alguna cosa més, i és el
perquè real d’aquesta inha-
bilitació. Perquè no té res a
veure ni amb la pancarta, ni
amb els terminis, ni amb l’a-
bast de la transgressió. 

A Quim Torra se l’ha inhabilitat per-
què aquell anodí acte de desobediència,
menor des de tots els punts de vista, el va
perpetrar el màxim representant de la mi-
noria nacional catalana. És tan senzill i greu
com això. Si l’hagués fet algú altre sense
aquest biaix nacional (com de fet, ja ha pas-
sat altres vegades en casos similars), el
greuge s’hauria saldat amb una sanció eco-
nòmica i cap a casa. Potser ni s’hauria po-
sat en marxa la maquinària judicial.

Però, en aquest cas, la persona que
desafia (?) el règim forma part de l’eter-
na amenaça per l’Estat, és el cap de la tri-
bu que cal mantenir a ratlla, la pedra a la

sabata que convé extreure com sigui. I per
aquest motiu, per pertànyer al col·lectiu
que pertany, Quim Torra ha estat expulsat
de la Generalitat després d’haver mig des-
obeït la Junta Electoral Central amb
una pancarta descafeïnada en què es mig
desobeïa a si mateix.

La justícia no és igual per a tots a Es-
panya. Ho sabem nosaltres i ho sap Es-
panya. Ho sap Carrizosa i tots els que di-

lluns feien veure que la decisió del Su-
prem era l’adequada; del primer a l’últim
saben perfectament que la desproporció
és absoluta, que s’aplica el dret penal de
l’enemic amb total impunitat, i que a ells,
en una situació idèntica, mai de la vida els
hauria tocat abandonar els despatxos de
la Generalitat.

Però aquesta clamorosa injustícia,
contrària als drets més fonamentals, els és
ben igual, perquè quan el teu objectiu és
esclafar una minoria nacional sols passar
per alt aquests simbolismes ètics i morals.

Com bé diu Gonzalo Boye, a Espanya
no es respecten els drets de la minoria

nacional catalana en termes de llibertat,
democràcia, igualtat, Estat de dret i
respecte dels drets humans. No només
no es respecten, sinó que es dona per
descomptat que no es respectaran. I no
només es dona per descomptat que no
es respectaran, sinó que també es dona
per bo que anys més tard un tribunal in-
ternacional revoqui aquesta clamorosa
vulneració de drets. Perquè, quan això

passi, l’atac ja estarà més que
amortitzat i l’objectiu més
que complert.

Vivim dins d’aquest
monstre (no gaire diferent
d’altres monstres amb forma
d’estat) i pinta que encara
haurem de viure-hi una tem-

porada llarga. Mentre hi siguem, el mí-
nim exigible és que siguem conscients
del que implica ser una minoria nacio-
nal a Espanya i que no deixem de de-
nunciar arreu la vulneració constant de
drets bàsics que això suposa. I quan par-
lo d'arreu parlo també de casa nostra. So-
bretot, de casa nostra.

En aquesta nació nostra tan turmen-
tada pels eufemismes i les metàfores, és ur-
gent deixar de banda la por, la prudència
i el què diran, i començar a dir les coses pel
seu nom. Com, per exemple, que el que es
va inhabilitar dilluns no va ser un presi-
dent, sinó una minoria nacional.

Si ho hagués fet algú altre sense aquest 
biaix nacional, el greuge s’hauria saldat
amb una sanció econòmica i cap a casa

Molt bé això que sur-
tin casos d’agressions
masclistes dins la CUP

per part de Quim Arrufat i surti gent,
genteta, a interpel·lar, criticar i re-
treure coses a les dones militants de
l’organització o al feminisme en ge-
neral. Quanta misèria. Tot el suport a
les víctimes.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El problema del pacto
entre el Gobierno y
Ayuso no son sus efectos.

La razón por la que la gente salta
como un resorte es que es la muestra
perfecta de una forma versallesca de
gobernar las provincias que todo el
mundo conoce bien porque es el modo
default de la administración central.

@apuente

Entre quinze i vint ho-
mes violen una nena
de 14 anys!!! Aquesta és

una de les expressions més crues de la
violència masclista, i té lloc perquè se
sustenta en moltes altres formes més
subtils i que, fins i tot, estan norma-
litzades. Cal passar a l’ofensiva femi-
nista JA.

Trump surt pel seu pro-
pi peu de l’hospital i
agafa l’helicòpter que el

portarà a la Casa Blanca. No fa decla-
racions, però clarament posa per a les
càmeres i aixeca el dit gros. Molt bé.  El
missatge al país seria: “Soc fort, he
guanyat a un virus que no és tan greu
i torno a estar al timó de nou”.

@xescoreverter@EstradaLaia@MagrinyaJordi
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Vergonzoso que el Gobierno siga
permitiendo que los fondos buitre
sigan adjudicando viviendas a
precios de saldo. Vergonzoso que
permitan esas masivas campañas
de que todos los ocupas tienen
ánimo delictivo. No he visto en
los medios ni un caso que sea por
falta de recursos. Vergonzoso que
en medio de una pandemia, sin
tratamiento factible, dejemos a fa-
milias en la calle sin recursos. Ver-
gonzoso que hayamos normali-
zado el tema de los desahucios
para lucrar a los fondos buitre.

Recordad que estos fondos se
quedan con tu casa por falta de
pago a préstamos derivados por la
falta de trabajo, por una crisis, por
una enfermedad… Nadie quiere
perder su casa y más si tiene hijos.
Lo que no puede ser es que se que-
den tu vivienda, te dejen con la
deuda mensual y posteriormente
vendan esa vivienda a un fondo
que te llama, te acosa, acude a tu
domicilio y habla con tus vecinos
para humillarte. Ese fondo perte-
nece al mismo banco que en su día
te dio la hipoteca y que te decía
“tranquila, nosotros estamos con-
tigo”. ¡Mentira! Ese banco solo
quiere lucrarse, cerrar las viviendas
y esperar a la inflación otra vez
para venderlas con ánimo de lucro.

Vergonzoso
per Rasida Bakkali

Madrid és Espanya!
per Jordi Lleal 

“Madrid és Espanya dins d’Es-
panya. Què és Madrid sinó Es-
panya? Madrid no és de ningú,
és de tots. Aquesta Comunitat
no pot ser tractada com les al-
tres”. Aquestes asseveracions
egocèntriques, vorejant l’es-
perpent, de la senyora Ayuso,
presidenta de la Comunitat de
Madrid, no és que siguin fruit
d’un delirium tremens, són
una evidència de com el Ma-
drid oficial entén com s’ha de
tractar la resta de províncies i/o
comunitats de la perifèria. 

Aquesta concepció del po-
der queda reflectida en les car-
reteres i trens radials des del
quilòmetre 0 de la plaça Puer-
ta del Sol. Ho porten en el seu
ADN, tota la classe política i el
funcionariat, que són la co-
lumna vertebral d’aquest con-
cepte de país. Les CCAA són un
mer formulisme per aparentar
que s’ha descentralitzat, com si
en un arravatament de gene-

rositat es repartís el “cafè per a
tots” a comunitats que ni volien
ser Comunitats Autònomes,
inventant a correcuita les seves
banderes. 

No siguem ingenus, ha que-
dat demostrat que si els convé
s’aplica l’article 155 o altres for-
mes jurídiques perverses i ven-
jatives per poder anar “liqui-
dant” presidents de la Genera-
litat i terroritzant uns ciutadans
que volien votar apallissant-los
o portant davant dels jutges a
2.850 persones a les quals se les
imputa qualsevol mena de de-
licte per ser contraris a l’actual
estatus polític o ser indepen-
dentistes. 

Pregunta innocent: si el trac-
te a Madrid quan van mal dades
s’ha d’estendre per tot Espanya,
quan es podrà fer el mateix a
l’hora de repartir, a les provín-
cies de la perifèria, abundants
pressupostos per a moltes altres
coses? Madrid sempre guanya!

A les xarxes

@tonimunoz: Mainat acusó a su mujer
nada más despertar del coma. “Ha sido
ella, me ha querido matar”, confesó a la ni-
ñera de sus hijos desde la ambulancia.

@punsix: Absolta Tamara Carrasco. El jut-
jat considera que el seu missatge de
WhatsApp era només “informatiu” i que
no incitava a cometre desordres públics.

#CarrascoAbsolta

@ArnauTordera: Havíem d’acabar-hi la gira
aquest any. Ànims amb la prova, Sala Apolo,
desitjo que surti bé i la música en directe
pugui tornar a aquest històric equipament.

#ProvaPilotAL’Apolo #CasMainat

Les millors
perles

L’alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, passarà uns dies a Montser-
rat per decidir si finalment dimiteix o no. En aquest temps de
descans, també aprofitarà per escriure una novel·la, segons ha

dit recentment a RAC1. Garrido havia anunciat la seva dimissió des-
prés que es filtrés un vídeo seu en estat d’embriaguesa.

El Regne Unit va deixar de registrar gairebé 16.000 casos
positius de coronavirus perquè el seu full d’Excel ja no ad-
metia més files. El primer ministre britànic, Boris Johnson,

ha explicat la situació referint-se a un error “tècnic”. Potser cal-
dria fer servir una altra base de dades, no?

Festa multitudinària sense mascaretes ni distàncies al Col·legi
Major Galileo Galilei, una residència d’estudiants de la Universi-
tat Politècnica de València (UPV). De moment, s’han detectat

120 contagis de coronavirus entre els participants. La UPV ha suspès
totes les classes presencials per als seus 20.000 alumnes.

El zoològic Lincolnshire Wildlife Park, a Anglaterra, ha ha-
gut d’aïllar cinc dels seus lloros per una raó sorprenent: in-
sultaven constantment els visitants. Aquests ocells van

entrar a viure al zoo a l’agost i, en aquest temps, han après
molts insults i se’ls han anat ensenyant els uns als altres.

Amazon Prime ha anunciat que farà una sèrie sobre la vida d’A-
mancio Ortega, el fundador d’Inditex i un dels homes més
rics del món. Des que s’ha sabut la notícia, les xarxes socials

s’han omplert de comentaris irònics i crítics amb l’empresari i la fu-
tura sèrie, que alguns consideren que hauria de dir-se “Zara al sol”. 

Safata d’entrada
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Esquerra de l’Eixample

PROTESTA4Al voltant de 300
persones es van manifestar dis-
sabte per exigir que l’Ajuntament
garanteixi el futur del Gimnàs So-
cial Sant Pau i per mostrar el seu
rebuig al desallotjament de l’espai,
previst per al 20 de gener. Cal re-
cordar que el maig del 2018 el con-
sistori es va comprometre a com-
prar la finca per fer-hi pisos públics
i blindar l’equipament.

La protesta va arrencar a les 12
del migdia des del mateix gimnàs
i va tenir forma de cadena huma-
na fins a l’Ajuntament. La cadena
es va acabar convertint també en
una marxa de protesta. Mentre es
dirigien a Sant Jaume, els mani-
festants van cridar diferents con-
signes, com ara “Salvem el Sant
Pau” o “El Sant Pau no es ven, el
Sant Pau es defensa”. 

Tot i que la jornada va co-
mençar amb una mica de fredor a
causa del fort vent, a mesura que
van anar passant els minuts la gent
es va animar. “El Sant Pau conti-
nua viu perquè molta gent s’esti-
ma el projecte, el barri i la ciutat;

tota aquesta gent ens sosté. Avui
més que mai continuem sent la
casa de tots”, van afirmar des d’a-
quest gimnàs que fa anys que tira
endavant una tasca social. De fet,
després de la protesta era fàcil veu-
re la importància del gimnàs si es
passava per davant de les instal·la-
cions, on ja hi havia una desena de
persones fent cua per entrar-hi.

CRÍTIQUES ALS COMUNS
Dos dies després de la manifes-
tació, des del gimnàs van acusar
Barcelona en Comú de fer circu-
lar “informacions que no són cer-

tes” a través dels canals interns del
partit, on es defensava la gestió
feta des de la formació per salvar
l’espai. Des del Sant Pau neguen
haver rebut una subvenció de
200.000 euros i especifiquen que
en quatre anys han cobrat “una
subvenció de 4.100 euros i un
contracte de 12.000 euros per dos
projectes puntuals”. Els 182.000
euros restants, detallen, són els
costos de tota la gent que el con-
sistori ha derivat al gimnàs, i re-
corden que la Generalitat és l’ú-
nica administració que hi ha po-
sat diners a fons perdut.

La protesta va arribar fins a la plaça Sant Jaume. Foto: Línia Eixample

Clam veïnal per exigir que se
salvi el Gimnàs Social Sant Pau

Sant Antoni

Escola Entença | L’oposició pressiona per la ubicació
El plenari del Districte de demà tornarà a servir per parlar del futur de l’Escola

Entença, ja que l’oposició demanarà que es renunciï a ubicar l’escola als jardins
de Paula Montalt. Les famílies diuen que el millor lloc és als terrenys de la Model.

Mercat | Sense novetats sobre l’espai veïnal
La inauguració del Mercat de Sant Antoni, fa més de dos anys, també havia de
suposar l’obertura d’un espai veïnal al subsòl del recinte d’uns 700 metres qua-
drats. De moment, però, l’espai no s’ha estrenat i no hi ha cap data prevista.

MEDI AMBIENT4Entitats veï-
nals i socials van tallar un tram de
la Diagonal dissabte passat per re-
clamar la reducció del vehicle pri-
vat al conjunt de la ciutat. 

Durant almenys una hora,
unes 200 persones van participar
en una concentració que va tenir
la plaça Francesc Macià com a
punt de sortida. La mobilització,
que va incloure una coreografia
per simular les morts per la con-
taminació, va tenir com a prota-
gonistes els vianants i les bicicle-
tes i era el darrer acte de la cam-
panya ‘Confinem els cotxes, re-
cuperem la ciutat’, que té com a
lema ‘Respirar net és un dret’. Els
concentrats van reclamar un pla
de xoc “urgent” de conversió de les
calçades de tota la ciutat en un es-
pai prioritari per als vianants i les
bicis i la posada en marxa d’un pe-
atge anticontaminació.

Des de la Plataforma per la
Qualitat de l’Aire, una de les
impulsores de la concentració,

Olga Margalef explicava, en de-
claracions a l’ACN, que el que de-
manen és “valentia política” per
part de les administracions per
abordar el problema de la qua-
litat de l’aire. “El que fa falta són
les mesures per realment res-
tringir els cotxes i les motos a la
ciutat, que són les principals
fonts de contaminació”, afirma-
va. A més, Margalef afegia que

en temps de pandèmia calen
més espais i accelerar les mesu-
res per reduir la contaminació.

Per la seva banda, Guille Ló-
pez, portaveu de la plataforma
Eixample Respira, va explicar
que van tornar a sortir al carrer
per reclamar una ciutat on els ni-
vells de contaminació i el soroll
es redueixin i deixi d’estar “en-
vaïda” de cotxes i motos.

Un moment de la protesta de dissabte. Foto: Twitter (@ancormesa)

Tallen la Diagonal per exigir
menys cotxes i un aire més net

EQUIPAMENTS4El passat mes
de març l’Ajuntament va anunciar
l’inici del procés d’expropiació
del solar de l’antic Teatre Talia. Tot
i això, no s’han fet passos endavant
i des de Fem Sant Antoni confir-
men que la propietat no ha rebut
cap oferta municipal pel solar.

Així doncs, i per tal de seguir
reivindicant per al veïnat un solar
que fa 30 anys que és buit, l’As-
sociació Talia Olympia ha orga-
nitzat per al pròxim 25 d’octubre
a l’espai veïnal de Calàbria 66 un
acte festiu amb diferents artistes,

com ara Gilda Love o Brigitta La-
moure, per reivindicar la recupe-
ració d’aquest espai on hi va ha-
ver l’històric teatre.

Al març el regidor Martí va ex-
plicar que la intenció és fer-hi pi-
sos de protecció i que els baixos
acullin el Centre Cívic Cotxeres Bo-
rrell, per tal de cedir el seu espai
actual a l’escola Ferran Sunyer. Les
entitats que lluiten per recuperar
el solar veuen bé la proposta del
Districte però també volen que hi
hagi un espai que recuperi la me-
mòria històrica del teatre.

Els veïns reivindicaran el
solar del Talia el 25 d’octubre

El solar fa 30 anys que està abandonat. Foto: Arxiu

Enric Granados: on la crisi
dels restaurants es fa evident
HOSTELERIA4El sector de la
restauració és un dels que està pa-
tint més els efectes de la pandè-
mia de coronavirus. El carrer
Enric Granados és, des de fa
anys, un lloc que es caracteritza
per la gran quantitat de bars i res-
taurants i, per tant, és un dels
llocs on la crisi del sector s’està
notant amb més força.

“La situació és molt compli-
cada i hem passat uns mesos
durs”, explica Jordi Castaño, l’en-
carregat del restaurant Alba Gra-
nados. “Al juny, amb el local tan-
cat però fent menjar per empor-
tar i amb la terrassa no va anar
malament, però el juliol i l’agost,
si els compares amb l’any passat,
van anar molt malament. Va ser
escandalós”, diu Castaño. El res-
ponsable d’aquest restaurant afe-
geix que la pràctica desaparició del
turisme ha estat un cop duríssim
i té molt clar que “les notícies que
veiem no conviden a l’optimisme”.
Per últim, lamenta que encara es-
peren que l’Ajuntament els digui

alguna cosa sobre l’ampliació de
la terrassa.

50% MENYS DE FACTURACIÓ
Qui parla en els mateixos termes
és Josep Diéguez, propietari del
restaurant Saffron.  “Aquí venien
molts turistes dels hotels que hi ha
al carrer i a la zona però ara la ma-
joria estan tancats”, diu Diéguez.
Explica que la facturació d’aquest
mes de setembre va caure un
50% en relació amb el setembre de
l’any passat i que les xifres de l’a-
gost són molt similars. 

Per últim, des del restau-
rant Sense Pressa també parlen
d’una caiguda del 50% de la
feina. En el seu cas el turisme no
és el problema perquè princi-
palment tenen una clientela lo-
cal, sinó que ha estat la reducció
de l’aforament. Han passat de
nou taules a quatre o cinc més
les dues de la terrassa. “Al mig-
dia treballem però les nits són
complicades”, diu Josep Lluís
Díaz, el propietari.
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SANTS – MONTJUÏC/ El districte de Sants-
Montjuïc és el més extens de Barcelona, amb
una superfície de 2.090 hectàrees, que re-
presenta gairebé la cinquena part del terme
municipal. Aquesta heterogeneïtat del terri-
tori es tradueix en una gran diversitat social
i humana. Però quan es parla de places enci-
sadores, són molt pocs els que pensen en
aquest districte. Potser no saben que estan
equivocats. A Sants-Montjuïc hi ha places
que has de conèixer. Més enllà de la famosa
plaça d’Osca, una de les més tradicionals del
barri de Sants, rodejada d'edificacions típi-
ques del segle XIX, n’hi ha d’altres que no
tenen pèrdua, sobretot al barri del Poble-sec. 
Envoltada d’arbres, edificis i petits co-

merços s’amaga la plaça del Setge de 1714,
on confluïen el barri de l’Eixample de Santa
Madrona i el barri de la França Xica. La

plaça és un espai molt freqüentat pel veï-
nat del districte, especialment durant la
Diada nacional de Catalunya, l’Onze de Se-
tembre, quan s’omple d’ofrenes i senyeres
que commemoren aquest fet històric. An-
tigament, les edificacions tenien altres
usos, encara visibles avui dia.

Sense moure’ns del Poble-sec, aquest
barri té una de les places més carismàtiques
de Barcelona. Envoltada de restaurants, edi-
ficis i petits comerços, la plaça del Sortidor
és punt de trobada de veïns i veïnes que es
refugien en aquest peculiar espai. Hi des-
taca la font de la plaça, igual que la de Ca-
naletes, i el Centre Cívic El Sortidor, on es
programen tallers i exposicions que animen
la vida de barri. Per la seva forma quadrada,

havia de ser l’eix del creixement urbanístic
del Poble-sec, però no ho va arribar a ser mai
a causa de la posterior construcció desor-
denada dels carrers. Actualment encara és
un lloc de trobada destacat amb un caràcter
propi excepcional.
Com també ho és la plaça de Santa Ma-

drona. Entre el carrer de la Font Honrada i el
carrer de Grases, els seus restaurants i petits
comerços la converteixen en un espai que

conserva les tradicions més arrelades del
Poble-sec, on tenen lloc activitats progra-
mades i festes populars. Des d’aquí s’inicia,
per exemple, el conegut aplec de Santa Ma-
drona, que porta els visitants fins a l’ermita
de Montjuïc.
Amb tot, tres places a les quals se’n po-

drien afegir d’altres d’arreu del districte i que
fan de Sants-Montjuïc un lloc on poder en-
dinsar-se en aquella llunyana vida de poble.

GRÀCIA/Quatre lleons alats coronen la gran estructura de
formigó armat amb ferro que sorprèn qualsevol que pas-
sa pel barri de Vallcarca i els Penitents. És el viaducte de
Vallcarca, un pont que uneix els dos cims d’aquest barri i
que ofereix una vista impressionant de la ciutat fins al mar.
Vallcarca era un antic nucli d’estiueig on les famílies cer-

caven la pau que la ciutat ja no oferia. Enfilant-se per les fal-
des dels turons, es van edificar cases d’estiu que convivien
amb les masies dels pagesos als nombrosos camps de con-
reus de la zona. Un paisatge que encara sorprèn els visitants
quan miren cap als turons i els veuen esquitxats de petites
cases construïdes amb un cert desordre urbanístic.
A una banda, el Coll, a l’altra, el Putxet, i al mig una rie-

ra que semblava insalvable, fins a la construcció del pont.
El viaducte de Vallcarca és una gran obra d’enginyeria ci-
vil de l’arquitecte Miquel Pasqual Tintorer, en la qual per pri-
mera vegada es va aplicar el formigó armat amb ferro per
poder cimentar una construcció a les lleres d’una riera.
Passar pel viaducte és tota una experiència perquè hi

ha una de les millors vistes de Barcelona i el mar.

CIUTAT VELLA/ El moviment cooperativista barcelo-
ní, nascut a mitjans del segle XIX per combatre l’ex-
plotació del proletariat a mans del capitalisme indus-
trial, va fundar cooperatives obreres de consum sobretot
als antics pobles del pla barceloní: Sants, Poblenou, el
Clot o Gràcia. Al barri del Raval hi va aixecar projectes
d’intercooperació, com la Unió de Cooperatives per a
la Fabricació de Pastes per a Sopa, al carrer Aurora. Cons-
tituïda el 1920 com a cooperativa de segon grau, pro-
duïa per abastir la quarantena de cooperatives de con-
sum que la van fundar i, amb els excedents de la com-
pra mancomunada, va aconseguir oferir serveis socials,
culturals i educatius.

T’enamoren les places?
No et perdis aquestes tres

Una de les millors vistes de la ciutat
i del mar, al viaducte de Vallcarca

La Unió de Cooperatives:
testimoni del segle XIX

la Barcelona desconeguda 

La plaça del Sortidor 
és punt de trobada 

de veïns i veïnes que es
refugien en aquest lloc

amb caràcter propi 

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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EIXAMPLE/ El nom de l’edifici ve precisa-
ment de l’objectiu amb què va ser construït a
principis del segle XIX, gràcies al mecenatge
social de la burgesia: la Casa de la Lactància
acollia nens desemparats i un hospital ma-
ternal on moltíssimes dones van donar a llum
les seves criatures. Ara és una residència per
a la gent gran.

MODERNISME SOBRI
L’arquitecte Pere Falqués va projectar la Casa
de la Lactància l’any 1907 i Antoni de Fal-
guera va enllestir-ne la construcció el 1913.
És una preciosa casa modernista de façana
de ceràmica blava i finestres neogòtiques,
senzilla en les formes però d’estil clarament
modernista. A l’interior s’hi conserven en per-
fecte estat els vitralls modernistes, la clara-

boia del sostre, les baranes de ferro forjat i els
arrambadors de mosaic en ceràmica. A la fa-
çana, un relleu escultòric que és una al·lego-
ria de la infància recorda els orígens de
l’edifici.

DE LA INFANTESA A LA TERCERA EDAT
La Casa de la Lactància, situada a la Gran Via
de les Corts Catalanes, 475, es va construir,
doncs, com un projecte de mecenatge social
per atendre i alimentar els nens desemparats.
Era el lloc on les nodrisses donaven el pit a
nens aliens a canvi d’uns diners. Fins al 1980
va funcionar com a hospital maternal i se’l co-
neixia com La Maternitat. Actualment l’edifici
és la seu de la Residència Municipal Francesc
Layret, de manera que ha passat d’acollir in-
fants a atendre persones de la tercera edat.

Quan la Casa de la Lactància
acollia nens desemparats

L’aqüeducte de Ciutat Meridiana:
història viva de l’aigua a la ciutat

NOU BARRIS/ Quan a les acaballes del segle XIX
Barcelona va començar a créixer i els abastiments
d’aigua es van fer insuficients, es van construir di-
verses infraestructures per proveir la ciutat, entre
les quals hi havia l’aqüeducte de Ciutat Meri-
diana. Aquesta gran construcció, que avui dia en-
cara es pot veure elevant-se en dos trams als
torrents de Tapioles i de la Font Magués, portava
aigua des de les rieres de Ripoll i Caldes.

ELS RECORREGUTS DE LES RIERES
Situat al peu de les muntanyes de Collserola,
Nou Barris sempre ha tingut infraestructures
vinculades amb l’abastiment d’aigua de Bar-
celona que han deixat un llegat arquitectònic
sorprenent. Un dels principals exponents és,
doncs, l’aqüeducte de Ciutat Meridiana, avui
dia en desús, que s’eleva imponent al districte.

Aquest canal de conducció d’aigua for-
mava part de l’aqüeducte del Baix Vallès que
va projectar Andreu Marí i que va finançar el
banquer Manel Girona. Va ser construït a les
acaballes del segle XIX aprofitant que Barce-
lona estava creixent i que el Rec Comtal i els
pous començaven a ser insuficients per pro-
veir la ciutat. L’aqüeducte feia 18 quilòmetres
de llargada i conduïa 1.700 metres cúbics d’ai-
gua al dia des de les rieres de Ripoll i Caldes.

REVITALITZAR LA HISTÒRIA
Entre els alts edificis d’habitatges que definei-
xen actualment aquesta part de Nou Barris, l’a-
qüeducte de Ciutat Meridiana destaca com un
dels monuments històrics que conserva el dis-
tricte. Per aquest motiu, l’any 2012 l’Escola Mes-
tre Morera va treballar en un projecte conjunt

amb el Museu d’Història de Barcelona anome-
nat Patrimonia’mque va servir per fomentar la
conservació de l’aqüeducte de Ciutat Meri-
diana i fer-ne valer la rellevància històrica.

EL REC COMTAL
De fet, també al districte de Nou Barris, en
aquest cas al barri de Vallbona, l’aigua del ja
citat Rec Comtal baixa descoberta com ho feia
segles enrere i alguns veïns l’utilitzen encara
per regar els horts. 
Aquest canal, que va estar actiu fins al segle

XIX, va ser el principal subministrador d’aigua
a Barcelona durant gairebé un mil·lenni. Avui
dia, el seu tram descobert transcorre en un en-
torn verd i tranquil, allunyat del bullici de la ciu-
tat. L’aigua és transparent i hi viuen peixos,
granotes, ànecs i cignes.

L’extraordinari parc 
de Diagonal Mar

Ramificant-se en estanys com si es
tractés d’uns aiguamolls contem-
poranis, el parc de Diagonal Mar és
un espai on el blau de l’aigua com-
parteix protagonisme amb el verd
de la vegetació exuberant. Dissen-
yat pel tàndem d’arquitectes Mira-
lles i Tagliabue, és el segon parc més
gran de Barcelona i una de les obres
contemporànies que van marcar la
recuperació de la zona del Fòrum.
Situat a la nova Barcelona del

Fòrum, als terrenys que antiga-
ment ocupava una fàbrica, el parc
de Diagonal Mar s’estén al llarg de
14 hectàrees que es ramifiquen per
bandes diferents, barrejant-se amb
la ciutat i obrint un espai natural
molt diàfan. Cadascuna d’aquestes
bandes s’uneix com un trencaclos-
ques amb l’altra, mitjançant camins
que també es ramifiquen i amb l’a-
juda de llarguíssims bancs que
evoquen les onades del mar.

A IMATGE D’UNS AIGUAMOLLS
Segons expliquen els seus col·la-
boradors, el dia que els arquitectes
van visitar els terrenys havia plogut
i tot era ple de tolls d’aigua i gavi-
nes. I aquella imatge de seguida
els va inspirar la idea de fer un
espai que evoqués uns aigua-
molls. Un espai on el verd de la
gespa i la vegetació es barreja amb
el blau de l’aigua del gran llac, dels
estanys i de les fonts, que té com a
resultat una fusió de colors present
en tota l’extensió del parc.
Una estructura tubular elevada,

que recorda una teranyina treba-
llada per una aranya, és la guar-
diana del parc. Aquesta línia en
moviment abraça, de tant en tant,
jardineres en suspensió que recor-
den l’arquitectura orgànica de Gaudí.

Sant Martí

@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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CULTURA4El barri tindrà a
partir del mes de febrer una
nova llibreria. Es tracta de la Fi-
nestres, que obrirà les portes al
número 249 del carrer Diputa-
ció, en un local de 800 metres
quadrats on fins fa poc hi havia
el restaurant Monvínic. 

El soci fundador de la lli-
breria és l’empresari farmacèu-
tic Sergi Ferrer-Salat, que era el
propietari del Monvínic. El pro-
jecte també el tiraran endavant

les llibreteres Àurea Perelló i Mi-
reya Valencia, l’scout literària
Camila Enrich i els escriptors
Marina Espasa i Kiko Amat. Fi-
nestres també serà un projecte
cultural amb beques i guardons
literaris en català i castellà (les
dotacions sumen un total de
90.000 euros) i una nodrida
agenda d’activitats que es “des-
marcarà de les modes edito-
rials”, tal com expliquen els
seus responsables. 

El carrer Diputació tindrà 
una nova llibreria, la Finestres

RESTAURACIÓ4La ruta de ta-
pes Tapitast, que organitzen l’eix
comercial Sagrada Família i Gau-
dí Shopping, ja té els locals guan-
yadors del concurs a la millor
tapa. El primer premi ha anat a
parar al bar Copitas, un bistró
francès situat al número 473 del
carrer Rosselló, que prepara la
tapa ‘Cabra mon amour’. Es trac-
ta d’una rodanxa de formatge
fresc de cabra amb cendres Sain-
te Maure sobre un pa de nous i
una vinagreta sorpresa.

Pel que fa al segon i el tercer
premi, han estat per al restaurant
Casa Díaz i el Celler Miquel. A
Casa Díaz, un local especialitzat en
tapes situat al número 285 del ca-
rrer Castillejos, ofereixen la tapa
‘Cachapita Casa Díaz’, mentre
que al Celler Miquel, una vermu-
teria i vinoteca del número 345 del
mateix carrer, fan per al concurs
una broqueta de sobrassada.

FINS AL 19 DE NOVEMBRE
La ruta de tapes Tapitast es va po-
sar en marxa el passat 16 de juliol

i s’allargarà fins al 19 de novem-
bre. Hi participen un total de 24
establiments i enguany celebra la
vuitena edició. Per només dos
euros i mig els dijous es pot gau-
dir d’una tapa i una beguda entre
les set de la tarda i les deu de la nit.

En paral·lel, tothom que visi-
ti un dels locals participants pot
participar en el sorteig d’un val de

100 euros per gastar als comerços
adherits de l’Eix Comercial Sa-
grada Familía i a Gaudí Shopping.

D’altra banda, l’edició del Mer-
cat Tradicional Català que s’havia
de celebrar el cap de setmana del
17 i 18 d’octubre no es farà a cau-
sa de la pandèmia. Tot i això, des
de l’eix comercial no descarten fer-
la més endavant.

El Copitas ha guanyat el concurs de tapes. Foto: Eix Sagrada Família

El Copitas guanya el premi 
de la ruta de tapes Tapitast 

Sagrada Família

Cor Eixample | S’acaba la Setmana de la Salut
Cor Eixample va celebrar des del dimecres 28 de setembre i fins aquest passat

diumenge la quarta edició de la Setmana de la Salut. Durant aquests dies es van
fer diferents activitats presencials i en línia per promoure hàbits saludables. 

Lleure | El Recinte Modernista Sant Pau programa activitats
El Recinte Modernista Sant Pau programa per a aquesta tardor diferents visites guia-
des per conèixer la seva història. Aquest octubre, i també el novembre, es fan les visi-
tes ‘L’higienisme a Sant Pau’, ‘Capvespres Sant Pau’ i ‘Un hospital en temps de guerra’.

MÚSICA4La pandèmia ha tras-
tocat el dia a dia dels centres
d’ensenyament i el Conservatori
Municipal de Música no se n’es-
capa. Situat al carrer Bruc, el con-
servatori va arrencar fa pocs dies
un curs que no serà com els altres. 

Lito Iglesias és el seu director
i en declaracions a Línia Ei-
xample explica com s’estan adap-
tant a la nova situació. “Nosaltres
hem de seguir la normativa que
marca Ensenyament i les noves
mesures de seguretat ens afecten
de forma diferent segons l’acti-
vitat”, explica Iglesias. Un exem-
ple és el cas de les orquestres sim-
fòniques, que dels 60 músics
habituals  que toquen de forma
conjunta ara s’ha passat a 20
amb grups desdoblats. Per mi-
llorar tota aquesta logística, el
conservatori ha habilitat el pati
central com a sala d’estudi.

Una altra qüestió que afecta
el dia a dia del centre, explica
Iglesias, és el cas dels instru-

ments que s’han de compartir,
com pot ser un piano o un con-
trabaix, i que cal desinfectar-los
cada vegada que es fan servir.
Més delicat és el cas dels instru-
ments de vent, ja que  no es po-
den tocar amb mascareta. “En
aquest cas hem augmentat la
protecció posant pantalles i fent
una distància de seguretat de tres
metres”, explica el director.

Pel que fa a les matrícules
d’enguany, la caiguda “ha estat

molt petita”, celebra Iglesias. “Es-
tem contents i de moment no hi
ha hagut positius. El nostre per-
fil d’alumnes principalment és
de secundària i les mesures de se-
guretat de les escoles ens fan de fil-
tre”, afegeix.

Per últim, Iglesias destaca que
tot i la situació actual el conserva-
tori segueix programant concerts.
“Som un centre educatiu i seria fà-
cil no fer-los però hem volgut
apostar per la música”, conclou.

El Conservatori de Música
s’adapta a un curs inusual 

CONCERT4El Centre Cívic Sa-
grada Família té demà una cita
amb el Festival Tangent a partir de
les vuit del vespre. Concretament
es tracta del concert que oferirà la
cantant barcelonina d’origen
equatoguineà Marga Mbade, que
presentarà Afromantik, el seu
pròxim àlbum, que està previst
que vegi la llum a finals d’any.

Mbade, que tocarà amb The
Clefttones (ella mateixa, Olushola
al baix, Mcfori als teclats i Jordi
Anchobeta a la percussió), és un
dels noms més destacats de l’ac-

tual escena soul i afropop de la
ciutat. Destaca per la seva ele-
gància, una veu molt poderosa i
l’habilitat per connectar amb el
públic. “Busco connectar amb el
públic i quan això passa em dono
per satisfeta”, afirma.

A Afromantik, el seu nou
treball, ha buscat reforçar una
identitat marcada per l’afrobe-
at, l’afrofusió i l’afropop. I és que
Mbade va créixer envoltada de
música africana i soul i això ha
marcat la seva destacada tra-
jectòria musical.

El Festival Tangent porta 
els ritmes africans al barri

El concert de Marga Mbade serà demà. Foto: Facebook

El conservatori té el curs en marxa des de fa pocs dies. Fotos cedides
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Fort Pienc

EQUIPAMENTS4L’edifici Trans-
formadors, situat al número 60
del carrer d’Ausiàs Marc, va obrir
a finals de setembre de l’any pas-
sat convertit en un equipament
públic de barri modern format
per un total de sis plantes més
una de subterrània. Dissabte,
per celebrar el primer aniversa-
ri,  des del casal del barri, que ocu-
pa dues plantes de l’equipament
 –en una altra hi ha l’Espai de
Gent Gran, que actualment està
tancat a causa de la pandèmia–
i és gestionat de forma comuni-
tària per un equip de veïns creat
expressament, es va organitzar
una  jornada amb activitats, tot i
que finalment només es va poder
fer la meitat del que estava pre-
vist a causa de les restriccions que
imposa la pandèmia.

Els actes del matí s’havien de
fer al Mercat de Pagès del barri,
a la plaça d’André Malraux, però
es van suspendre, tot i que a la
tarda sí que es van poder fer les
activitats previstes a l’exterior de

casal, a les taules que s’han ha-
bilitat a causa del coronavirus i
que es van estrenar fa poques
setmanes. Així doncs, al llarg de
la tarda hi va haver ball en línia,
un espectacle infantil i jocs de
taula. Les activitats del matí al
Mercat de Pagès està previst
fer-les dissabte 17 d’octubre.

“DINAMITZAR EL BARRI”
Des del casal de barri de Trans-
formadors s’impulsen una sèrie
de projectes. Actualment n’hi
ha diversos en marxa, com per
exemple el taller comunitari de
projectes d’art. També s’orga-
nitzen xerrades, com la que es va
fer el passat 29 de setembre so-
bre la mobilitat de la ciutat i la
necessitat de reduir la presència
de cotxes.

“El balanç d’aquest primer
any és positiu, tot i que amb la
pandèmia lògicament moltes
coses han quedat frenades”, ex-
plica Glòria Justel, una de les veï-
nes voluntàries que forma part

del casal. Justel diu que la prio-
ritat del Casal Transformadors
“és fer xarxa veïnal i dinamitzar
el barri”, cosa que apunta que en
aquest poc temps ja s’ha acon-
seguit. Tot i que el Fort Pienc “és
com un petit poble”, creu que en-
cara falta que qualli més un es-
perit col·lectiu com per exemple

pot haver-hi a barris com el Po-
blenou. “Anem en la bona di-
recció. La idea de crear grups au-
tònoms ha funcionat”, explica.
Un altre dels objectius, afegeix
Justel, és el de començar a pro-
moure les activitats físiques.

Una de les assignatures pen-
dents que li queda a l’edifici de

Transformadors és l’obertura
del Punt d’Informació Juvenil,
que s’havia de posar en marxa
aquest any però que el corona-
virus ha frenat. I és que el jovent
del barri és una altra peça clau
d’aquest engranatge que ha de
fer que el Fort Pienc sigui un ba-
rri més dinàmic i cohesionat.

Unany fent xarxa veïnal
» El Casal Transformadors va celebrar dissabte el primer aniversari amb l’organització d’activitats
» La gestió és comunitària i els veïns en fan un balanç positiu tot i les limitacions per la pandèmia 

Dissabte es van fer diferents activitats per celebrar el primer aniversari del casal. Fotos: Transformadors

Festival Tangent | Arriba el concert de Ketekalles
El Centre Cívic Fort Pienc acollirà divendres el concert del grup Ketekalles en el marc

de la celebració del festival Tangent. Ketekalles és una banda formada el 2016 per
quatre dones (Nadia, Cami, La Tole i Sombra Alor) que fusiona diferents estils urbans.



Futbol | Victòria de l’FC l’Esquerra en l’estrena a la lliga
Un gol de Jorge Sanchiz a les acaballes del partit va donar la victòria a l’FC
l’Esquerra de l’Eixample en l’estrena a la lliga contra el CD Carmelo (0-1). 

Els blancs debutaran a casa diumenge contra els Vallvidrera Senglars.

L’inici de curs és més que pro-
metedor. El CB Roser s’ha clas-
sificat per a la Final a Vuit de la
Lliga Catalana EBA gràcies al
triomf del JAC contra el BBA
Castelldefels de diumenge passat.
Així, el conjunt del Fort Pienc ju-
garà el partit de quarts de final
aquest dissabte a dos quarts de
set de la tarda contra el CB Artés
a l’Estació del Nord.

“No ens ho esperàvem. De fet,
quan va començar la Lliga Cata-
lana havia donat festa als juga-
dors aquest cap de setmana. Te-
níem previst jugar un amistós
demà, abans de començar la lli-
ga”, explica a Línia Eixample el
tècnic del CBR, Juan Hereza,
que admet que les sensacions fins
ara “han estat molt bones, tot i
que l’equip ha hagut d’estar atu-
rat per un positiu”.

Així, doncs, el calendari im-
mediat del conjunt del Fort Pienc

canvia. “Que el partit de quarts el
juguem a casa (les semifinals i la
final, previstes per a diumenge i
dilluns, serien en seu única) ens
ha de donar encara més ganes.
També valoro positivament que
jugar com a mínim un partit
oficial més ens permetrà arribar
amb tensió competitiva a l’es-
trena de l’EBA (diumenge de la
setmana que ve a la pista del JAC
Sants)”, afegeix.

L’Artés, segons el tècnic ro-

serenc, serà un rival duríssim,
ja que “s’ha classificat en un
grup molt dur, amb l’Igualada,
el Martorell i l’Esparreguera”.
El conjunt del Bages manté el
bloc que va aconseguir l’ascens
des de Copa Catalunya la tem-
porada passada i ha incorporat
tres jugadors del Bàsquet Man-
resa, club amb qui tenen un
acord de vinculació. Hereza
també lloa la direcció des de la
banqueta de Jordi Estany.

El partit es jugarà a l’Estació del Nord. Foto: AIA

El CB Roser rep l’Artés en els
quarts de la Lliga Catalana EBA 

Pau Arriaga
EL FORT PIENC

Una de freda i una de calenta
per als equips de Tercera

FUTBOL SALA4Bona estrena
per al Bosco Rocafort i no tan po-
sitiva per al CFS Eixample. La
primera jornada del grup 2 de
Tercera Divisió va deixar diver-
sitat de resultats per als dos con-
junts del districte.

La millor notícia va ser el
triomf del Bosco al camp de l’Es-
tel Vallseca (3-4). De fet, entre els
minuts 11 i 17 del partit, l’equip va
marcar tres gols (Sergi Trillas,
Marc Cano i Marc Sáez) que van
encarrilar el matx. Els visitants re-
tallarien el 0-3 al primer minut de
la represa, però un autogol va dei-
xar el partit ben encarrilat. Al fi-
nal, però, el Bosco va haver de pa-

tir. L’estrena a la pista de les
Tres Xemeneies serà aquest dis-
sabte a les 12 contra un dels co-
cos de la lliga, les Corts UBAE.

El CFSE, en canvi, va encaixar
una golejada a la pista de l’AE
Xarxa Horta (7-3). El guió del
partit va ser l’oposat al del Bos-
co, amb els d’Ignasi Calaf encai-
xant tres gols en el primer quart
d’hora. Tot i que retallarien la dis-
tància per marxar al descans
perdent per 3-2, l’empenta dels
hortencs en el segon temps evi-
taria la victòria. L’estrena de l’e-
quip al Pavelló de Santa Isabel
serà dissabte a tres quarts de sis
contra el Jesús-Maria.

| 12
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El protagonista de L’endemà de la teràpia
passa sis dies amb un metge alternatiu en
un pis de l’Eixample. Quan torna, passa
una cosa inesperada, estranya i terrible que
ningú acaba d’entendre. El nou llibre de
Ramon Mas és una sàtira sobre les terà-
pies alternatives, els gurús i l’autoajuda,
però també una advertència sobre els pe-
rills de jugar amb forces que no controlem.

Llibres

L’endemà de la teràpia
Ramon Mas

Al Decameronde Boccaccio, deu joves fu-
gien de la pesta bubònica que afectava
Florència a mitjans del segle XIV. A l’obra
coordinada per Albert Arribas en plena
pandèmia del coronavirus, aquestes deu
veus són les de Carnevali, Comadira, Cu-
nillé, Dimitriadis, El Hachmi, Luri, Marín-
Dòmine, Morales, Novarina i Perejaume.
Al TNC, a Barcelona.

Teatre

Decameró
10 autors, coordinació d’Albert Arribas

23 cançons. Pocs àlbums en tenen tan-
tes, però és que pocs àlbums són tan am-
biciosos com El regreso de Abba de Si-
donie. El novè disc del grup català com-
parteix títol i univers amb la novel·la que
va publicar Marc Ros, el cantant i com-
positor de la banda, el passat mes de
març. El disc inclou cinc col·laboracions
i el primer tema del grup en català.

Música

El títol no enganya: a Explota, explotaels
grans èxits de la cantant italiana Raffae-
lla Carrà són el fil musical constant. A la
nova pel·lícula de Nacho Álvarez, Ingrid
García-Jonsson es posa a la pell d’una jove
ballarina amb ganes de llibertat a l’Es-
panya de principis dels anys 70, un con-
text poc amic de la llibertat. Tot i això, la
protagonista perseguirà el seu somni.

Pelis i sèries

Explota, explota
Nacho Álvarez

El regreso de Abba
Sidonie

Festival Tangent 2020
El Festival Tangent és el festival cultural del districte de
l’Eixample de Barcelona. Aquest any, la proposta ha ha-
gut de canviar les nits de juliol pels vespres de tardor
per culpa de la pandèmia del coronavirus. La quarta
edició del Tangent, que va començar a mitjans de se-
tembre, continua activa i s’allargarà fins al 12 de no-

vembre, amb el gruix dels actes programats aquest oc-
tubre. Els escenaris d’aquesta iniciativa són els centres
cívics del districte: Ateneu Fort Pienc, Casa Golferichs,
Cotxeres Borrell, Casa Elizalde, Sagrada Família i Urgell.

Mig segle de vida dalt dels escenaris, comen-
çant com a part del moviment de la Nova Cançó
fins a integrar el cartell d’un festival tan eclèctic
i modern com el Primavera Sound. És evident
que parlem de Maria del Mar Bonet (Palma,

1947), una de les grans veus de la música en ca-
talà. La cantautora mallorquina ha mantingut
viva i present la tradició musical dels Països Ca-
talans, fins i tot en els moments més foscos per
a la cultura catalana. La seva versió de La Balan-
guera, l’himne oficial de Mallorca, és la més co-
neguda i, malgrat no ser himnes d’enlloc, algu-
nes de les seves cançons, com Què volen aques-
ta gent?, s’hi han acabat convertint. Als seus 73

anys, Maria del Mar Bonet no ha passat de
moda. Aquest mes d’octubre, el Consell Nacio-
nal de la Cultura i de les Arts (CoNCA) li ha ator-
gat un dels Premis Nacionals de Cultura 2020.

M A R I A  D E L  M A R  B O N E T

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans cantants en català 
Ha mantingut viva la tradició musical dels Països Catalans

Famosos

Rebre el Premi Nacional de Cultura 2020
És un reconeixement a més de cinquanta anys de trajectòria

Merescudíssim
Tothom admet que Bonet havia de rebre aquest guardó

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Crash Bandicoot 4
Crash Bandicoot 4: It's About Time va arribar el dia 2 al mercat per als

amants dels videojocs de plataformes. Per a PS4 i Xbox One.Viu en línia

QUI ÉS?
La fitxa
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

OLFACTE I GUST

Els pacients positius de coronavirus rarament 
tenen mocs i mai tenen esternuts

FEBRE

MOCS I ESTERNUTS

PCR

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

i SALUT

Tothom ho deia quan començaven a arribar notícies de la
Xina a principis d’any: “El coronavirus és com una grip”. I, si
bé hem descobert que el seu impacte ha estat molt més

greu i cruel que el de la grip estacional, el cert és que els símp-
tomes de la Covid-19 s’assemblen molt als de la grip i als d’un
refredat comú. Tot i això, hi ha algunes formes de distingir-los.
Un dels símptomes més comuns en els malalts de coronavi-

rus i molt menys habitual en els altres dos casos és la pèrdua
del sentit de l’olfacte i/o del gust. En canvi, el coronavirus rara-
ment provoca mocs i mai provoca esternuts, segons ha dit l’ex-
perta en epidemiologia María Elisa Calle al diari El País. Un altre
símptoma molt comú en els pacients que tenen Covid-19 és la
febre; el problema és que també passa en el cas de la grip.
Amb tot, Calle alerta que fins i tot per als metges de família és
difícil distingir entre grip i coronavirus (mentre que diferenciar
aquestes dues malalties d’un refredat és relativament més sen-
zill). Per això, és imprescindible que, en cas de dubte, una per-
sona amb aquests símptomes truqui al seu CAP i demani fer-se
la prova PCR. I cal recordar que molta gent és asimptomàtica.

Coronavirus, grip o refredat?

La pèrdua del sentit de l’olfacte i/o del gust és un 
símptoma molt comú entre els malalts de coronavirus

Les claus

El coronavirus provoca febre en la majoria dels casos, el problema 
és que la grip estacional també, mentre que el refredat no

Una persona amb símptomes compatibles amb el coronavirus ha de 
trucar al seu CAP i demanar fer-se la prova PCR per sortir de dubtes
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