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La contaminació de l’aire pro-
voca mil morts anuals a Barce-
lona, el 7% de totes les defun-
cions naturals que es produeixen
en un any a la ciutat. Són les da-
des que es desprenen del darrer
informe sobre la qualitat de l’ai-
re publicat per l’Agència de Sa-
lut Pública de Barcelona (ASPB)
amb xifres de 2019. L’estudi és
especialment demolidor amb
l’Eixample: diu que el districte
concentra el 23% de la mortali-
tat atribuïble a la contaminació
i que unes 225 morts anuals són
causades per aquest fenomen.

El 94% dels veïns del distric-
te més poblat i amb més trànsit
de la ciutat estan exposats a ni-
vells de diòxid de nitrogen su-
periors al límit legal que marca
la UE (40 µg/m³), mentre que al
conjunt de la ciutat el percentatge
cau fins a un també preocupant
35%. En aquest sentit, cal tenir
en compte que “la legislació eu-
ropea és més permissiva que les
recomanacions de l’OMS”, re-
corda a Línia Eixample María
García, portaveu de la Platafor-
ma per la Qualitat de l’Aire.

“Aquesta ciutat ens està ma-
tant”, diu més contundentment
Guille López, portaveu d’Eixam-
ple Respira, l’entitat que fa temps
que denuncia l’excés de conta-
minació al districte i l’impacte
que té en la salut dels veïns. “I el
pitjor és que no hi ha un calen-
dari que ens digui quan canvia-
rà això”, afegeix López, que coin-
cideix amb García a considerar
insuficients i tímides les mesures
polítiques preses fins ara. 

Pel que fa a la solució, sem-
bla que tothom ho té clar: reduir
el trànsit. “O ocupem l’espai que
es dedica al vehicle privat o no

ens en sortirem”, va dir l’inves-
tigador de l’ISGlobal, Jordi Sun-
yer, en la presentació de l’infor-
me de l’ASPB. Des de la Plata-
forma per la Qualitat de l’Aire
apunten al peatge urbà com a via
per buidar de cotxes la ciutat.

“Hem de dissuadir de l’ús indi-
vidual del vehicle privat, que
suposa el 23% dels desplaça-
ments de l’AMB”, detalla García,
que denuncia que la Zona de Bai-
xes Emissions (ZBE) no dona els
resultats necessaris. En la ma-
teixa línia, López critica que
“l’Ajuntament ja diu d’entrada

que la ZBE no és suficient, però
no diu què més i quan ho farà”.
“Ens exaspera aquesta manca
d’urgència”, lamenta López.

LA SALUT INFANTIL, EN JOC
L’informe sobre la qualitat de
l’aire també ha posat xifres a l’a-
fectació que té l’excés de conta-
minació en els més petits. Segons
l’ASPB, aquesta és la causa del
33% dels nous casos d’asma in-
fantil que es diagnostiquen a la
ciutat. A més, una de cada qua-
tre escoles barcelonines està ex-
posada a nivells de diòxid de ni-
trogen per sobre del límit legal.
“Aquesta exposició afecta apro-
ximadament 30.000 infants,
dels quals la meitat s’escolaritzen
a l’Eixample”, afirma l’estudi.

“Una ciutat que no pot ga-
rantir la salut dels seus infants és
una ciutat fracassada”, sentencia
López. Per al portaveu d’Ei-

xample Respira, la pacificació de
l’entorn d’algunes escoles que ha
posat en marxa l’Ajuntament
“és una actuació puntual, com les
superilles, i el que cal són me-
sures estructurals: un canvi de
model”. Aquest concepte, canvi

de model, és el que defensen
també des de la Plataforma per
la Qualitat de l’Aire i moltes al-
tres entitats que es van sumar a
la campanya ‘Confinem els cot-
xes. Recuperem la ciutat’ el pas-
sat mes de maig. Reclamen una
mobilitat que doni prioritat al

vianant, la bicicleta i el transport
públic i que aparti el cotxe.

LA DRETA DE L’EIXAMPLE
Si el districte que surt pitjor pa-
rat de l’informe de l’ASPB és
l’Eixample, en el cas dels barris,
la Dreta s’emporta la palma: és on
es registra el nivell màxim anual
de diòxid de nitrogen. “L’informe
és claríssim i ha de comportar
canvis molt importants”, asse-
gura el president de l’AV de la
Dreta de l’Eixample, Jaume Ar-
tigas. Com els portaveus de les
entitats ecologistes, el represen-
tant veïnal també situa el quid de
la qüestió en el model de mobi-
litat: “Cal tirar pel dret i seguir re-
duint el trànsit. El problema de
Barcelona és l’accessibilitat des de
l’àrea metropolitana, ja que con-
tinua sent més barat i fàcil arri-
bar en cotxe que no en transport
públic”, conclou Artigas.

Anna Utiel
EIXAMPLE

Elperill ésa l’aire
» La mala qualitat de l’aire va provocar unes 225 morts a l’Eixample durant l’any passat

» Gairebé tots els veïns del districte estan exposats a nivells de contaminació per sobre del límit legal

El trànsit és el principal causant de la contaminació de l’aire. Foto: Línia Eixample

Guille López, portaveu
d’Eixample Respira:
“Aquesta ciutat ens
està matant”

15.000
infants escolaritzats a
l’Eixample s’exposen a
nivells de contaminació
per sobre del límit legal
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Els semàfors

Ajuntament
El consistori va anunciar la setmana

passada que les obres de transformació
de la Model, per tal que aculli diferents
equipaments i espais verds, no comen-
çaran fins al 2023. En principi les obres

havien de començar l’any que ve. 
pàgina 6

Som Sant Antoni
L’associació de comerciants Som Sant
Antoni, juntament amb l’ONG De Veí a
Veí i els Encants de Sant Antoni, ha cre-
at el projecte ‘Riders Solidaris’. Es tracta
d’un servei d’entrega a domicili gratuït

que vol reforçar el comerç del barri. 
pàgina 6

Ateneu El Poblet
L’Ateneu El Poblet del barri de la Sa-
grada Família ha arribat al seu primer

any de vida. Tot i que l’any ha estat
marcat per la pandèmia, des d’aquest
equipament valoren de forma positiva
les activitats que han pogut organitzar.  

pàgina 9

La lupa

per @ModernetdeMerda

Tornar-la a materialitzar 

Fa uns quants dies, a TV3, la periodista
Núria Orriols preguntava a Laura Borràs
quina era la seva proposta si en les pro-
peres eleccions catalanes l’independen-
tisme supera el 50% dels vots. Borràs va
contestar que, si se supera aquest per-
centatge, “hem de fer que el resultat de
l’1-O es pugui aplicar, que això tingui con-
seqüències polítiques”.

Quan la periodista va repreguntar
per esclarir el significat d’aquestes “con-
seqüències polítiques”, Borràs va res-
pondre que la idea és que tot el ventall
de forces independentistes
“s’agrupi al voltant de fer
efectiu l’1-O”.

Finalment, veient que Or-
riols no quedava convençuda,
va cloure per tercera vegada
l’explicació afirmant que el
que es farà, en definitiva, és
“materialitzar la independència”.

Bé, materialitzar la independència
no vol dir res. Ho sap Borràs, ho sap Or-
riols i, per anar bé, a hores d’ara ho hau-
ríem de saber la resta de catalans. Ma-
terialitzar la independència, avui dia,
només és un concepte més per afegir al
diccionari procés-català, al costat dels
18 mesos, el fer república, o l’obeir el
mandat de l’1 d’octubre. Forma part del
llenguatge que ens ha dut fins aquí en
un context pre-repressiu, quan encara
es creia que ni Espanya s’hi atreviria ni
Europa ho permetria.

Però ara som al 2020. Amb presos

polítics, amb exiliats, amb vora 3.000
represaliats, amb una Europa absent,
amb Operacions Judes, amb Tamares,
amb inexistents taules de diàleg, amb
una Generalitat convertida en una
gestoria, amb tota la classe política obe-
int lleis estatals mentre es recriminen
els uns als altres estar obeint lleis es-
tatals, amb una societat civil desmo-
bilitzada, amb uns Mossos al servei de
l’Estat, amb unes estructures d’estat en-
cara per estructurar-se, amb els lide-
ratges escapçats, amb llibres de tota

mena destapant des de tots els prismes
la realitat d’aquell 2017, amb una visió
clarament autonomista del present
polític, amb uns votants fràgils i es-
carmentats.

I és en aquest context reparador (i
pandèmic) del 2020 quan ens apareix la
primera força política independentista en
prime timea parlar de materialitzar la in-
dependència com si aquests tres anys no
existissin, com si en la situació actual es
pogués materialitzar la independència i,
encara pitjor, com si realment es pre-
tengués materialitzar la independència
en aquests moments.

Fa tres anys que, dia a dia, la realitat
ens vacuna contra el vocabulari d’aquell
2017. Tres anys. Els braços dels inde-
pendentistes són autèntics coladors, des-
prés de tot el que hem viscut. Cada dia,
en cada nova conseqüència de la derro-
ta, una nova dosi de realitat en forma de
detenció, de judici, de dependència eco-
nòmica o de política autonomista ens re-
corda el país que som i la desfeta políti-
ca i emocional en què ens trobem. ¿I en-
cara ens veiem amb cor d’apel·lar a una
materialització de la independència com

si tot just esclatés la prima-
vera del 2017?

És ben cert que la re-
pressió ens ha deixat vençuts
emocionalment, i que les
hòsties han estat tan cruels
que convé excusar o relati-
vitzar determinades actituds

dins del supervivent món independen-
tista. Però comencen a fer-se evidents es-
tratègies que no semblen sorgides d’a-
quest estat catatònic, sinó d’un nou intent
d’apropar la ciutadania a aquella falsa re-
alitat de 2017.

No sé si es materialitzarà la indepen-
dència, però el que és evident és que hi ha
voluntat de tornar a materialitzar la idea
que es tornarà a materialitzar la inde-
pendència demà passat. I potser aquest
camí fa (aparentment) menys mal que la
repressió de l’enemic, però acaba destruint
igualment les emocions, les il·lusions i el
compromís de la teva gent.

I encara ens veiem amb cor d’apel·lar a una
materialització de la independència com 
si tot just esclatés la primavera del 2017?

Entenc la necessitat
d’aquests confinaments
[de cap de setmana],

però allò d’escoltar les necessitats de la
gent i la nostra salut mental on queda?
Només tancar-nos els caps de setmana,
que és quan “vivim” sense les pressions
laborals, és poc sa mentalment... Po-
dríem buscar alternatives intermèdies? 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Recordatorio: las ca-
gadas políticas no nos

eximen a los demás de la
responsabilidad individual, del mis-
mo modo que los comportamientos
poco responsables no eximen a las ins-
tituciones de hacer su fucking trabajo.
Que el falaciómetro va a estallar en am-
bas direcciones.

@17Mn

Mentre discutim pel
toc de queda, hi ha em-

preses amb centenars de
treballadors en espais mal ventilats
que podrien fer teletreball i no en fan.
I no en fan perquè cap govern no els hi
obliga. Això sí, hem evitat els cèle-
bres contagis de la matinada de di-
umenge a dilluns.

Les escoles hem de ro-
mandre obertes, però

cal proveir els docents
de mascaretes i material i, sobretot, fer-
nos PCR perquè no ens contagiem ni
propaguem el virus. Sembla que ningú
es cregui que som treball essencial. Ja
hem començat la setmana set. Ànims,
companys!

@GerardSegu@rgsait@alba_a_c
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Salut fa una crida a extremar 
la precaució els pròxims dies1

2 Solidaritat sobre dues rodes a Sant Antoni

El suïcidi: un problema social 
de primer ordre envoltat de silenci

La Biblioteca Arús vol deixar de ser 
“una gran desconeguda” del Fort Pienc

Entitats i veïns debaten sobre 
el futur del Taller Masriera

El + llegit líniaeixample.cat
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4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Eixample no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

 Safata d’entrada
Les millors
perles

Un cotxe policial acaba a l’aigua en una operació contra un 
botellón. Ha passat a Vilanova i la Geltrú, on la policia va anar
a aturar una festa clandestina amb quaranta persones al

port. De cop, quan els agents ja eren fora dels vehicles, un dels cot-
xes es va desfrenar i va acabar precipitant-se a l’aigua.

Dos pingüins han robat un niu d’ous de dues pingüines. I
com ho expliquen els titulars? “Una parella gai de pingü-
ins roba els ous d’una parella de lesbianes per convertir-

se en pares”, ha titulat el mitjà britànic Unilad. Detallen que els
mascles van aprofitar que les femelles estaven despistades.

Un nen de 9 anys que no té internet a casa seva s’acosta cada
dia a l’institut per connectar-se a la xarxa i poder seguir les
classes virtuals. És una imatge colpidora que s’ha vist a Nou

Mèxic, als Estats Units, i s’ha fet viral. Gràcies a això, un usuari commo-
gut per la situació ha pagat la connexió a internet de casa del menor.

Ciutadans ha denunciat que el Govern els fa arribar arxius
amb contrasenyes independentistes. L’agència Efe ha tin-
gut accés a la queixa, que explica que sovint han d’acce-

dir als arxius introduint claus com “presospolítics”, “indepen-
dència” o “república digital”. Pobres.

Aconseguir que els fills mengin sa és una tasca molt difícil i so-
vint pot arribar a ser desesperant. I si no, que li expliquin a la
Lesslie, una mare britànica que ha decidit hipnotitzar la seva

filla de 6 anys, la Jessica, perquè deixi de menjar només nuggetsde
pollastre, l’únic plat que li agrada.

A les xarxes

@aleixcosta7: Pujol, apartat de JxCat per
denúncies d’assetjament sexual. Diputat i
exdirector del mitjà referent a Catalunya.
Vagin passant, que n’hi ha a tot arreu.

@oriolbertrann: Despertar-te un dilluns
amb ressaca emocional, classe online i
amb un confinament de cap de setmana
“sobre la taula”. Va, home, va.

#AMésDelTocDeQueda

@_bdamian: Si el Congreso aprueba la
prolongación del estado de alarma hasta
el 9 de mayo, ¿cuándo nos quitamos este
año el sayo?

#EstatD’Alarma2.0 #EduardPujol

Un altre president de la Genera-
litat ha estat descavalcat del seu
càrrec polític per una via gens
democràtica. Ara ha estat el Molt
Honorable Quim Torra i Pla qui
ha estat apartat del legítim poder
polític mitjançant una mesura
molt poc clara, anomenada in-
habilitació. El més greu del cas és
que una institució administra-
tiva —la JEC— ha maniobrat
perquè una sanció que en qual-
sevol país de l’Europa civilitzada
hauria quedat en una multa, o en
no-res, hagi pogut adreçar-se per
la via judicial i passar al TSJC i el
Tribunal Suprem. Una vegada
més s’ha fet servir la repressió a
través d’una justícia molt poli-
titzada i encara més caducada.
Però atenció, aquesta sentència
encara ha de passar el filtre del
Tribunal Constitucional i de la
Justícia Europea.

No hi ha dubte que Quim
Torra i Pla ha estat un president
molt singular. Va ser nomenat
després de la impossibilitat de fer
president Carles Puigdemont
perquè es trobava (i encara s’hi
troba) a l’exili. Quim Torra ha es-
tat més un intel·lectual que un

Inhabilitació o repressió? 
per Josep Loste 

polític. Una simple pancarta ha
arruïnat el seu mandat. És es-
pecialment greu que el con-
cepte de desobediència a l’Estat
espanyol representi una mena
de delicte, amb mentalitat me-
dieval, com també ho és la se-
dició, que va comportar una
presó molt injusta per als nou
presos polítics catalans. Aquest
delicte d’inhabilitació aplicat a
Quim Torra ha estat definit per
insignes catedràtics de dret pe-
nal i constitucional com una ve-
ritable barbaritat, com una
aberració en majúscules que
podria provocar que la sentèn-
cia fos declarada nul·la de ple
dret. Tot plegat dona més força
a l’argument que l’estat espa-
nyol és una democràcia de molt
baixa qualitat.

El més interessant del man-
dat del president Quim Torra
són les seves darreres reflexions
sobre l’autonomia; en el sentit

que aquest element, que en
principi havia de servir perquè
els catalans poguessin gaudir
de més llibertat i qualitat de
vida, hagi esdevingut un motiu
més per impedir que Catalunya
pogués votar lliurement i deci-
dir el seu esdevenidor col·lectiu.
Cal insistir que sense autono-
mia estaríem molt pitjor (que ja
és difícil), però aquí cal posar de
manifest que en aquests mo-
ments l’autonomia de Catalu-
nya, l’autogovern català, ha es-
tat completament laminat i ha
passat a ser una figura comple-
tament buida de contingut. Ac-
tualment, el marge polític de
Catalunya per autogovernar-se
és pràcticament zero. L’anome-
nada “política autonòmica” ha
passat a ser controlada per una
justícia polititzada, que amb mà
de ferro converteix l’Estatut i el
govern català en un autèntic pa-
per mullat.
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Esquerra de l’Eixample

COMERÇ4L’eix comercial Nou
Eixample acaba d’estrenar la
targeta VINE, una evolució de la
targeta ECNE, creada l’any 2013.
Es tracta d’una eina que pretén
fidelitzar la clientela del comerç
local amb descomptes, punts,
sortejos i altres avantatges.

La novetat principal de la
targeta VINE (Virtual Nou Ei-
xample) respecte de l’ECNE és el
format: ha passat a ser comple-
tament virtual, abandonant la
targeta de plàstic que funciona-
va fins ara. Des de l’eix desta-
quen el benefici doble d’aquest
canvi, ja que afavoreix el medi
ambient alhora que evita el con-
tacte físic i, per tant, els possibles
contagis de coronavirus.

EN FASE DE PROVA
“La VINE encara està en fase de
prova, però de moment està
agradant”, diu el president de
Nou Eixample, Sergio Moral,
que explica que tots els comer-
ços associats a l’eix tenen aques-

ta eina al seu abast de forma gra-
tuïta. “Això és molt important,
volem ajudar a fomentar el co-
merç de proximitat sense que su-
posi un sobrecost per als co-
merciants”, detalla Moral a Línia
Eixample. Només han de pagar
si volen accedir a una mena de
versió prèmium i tenir certs pri-
vilegis, com ara sortir en primer
lloc en els resultats de cerca:
“Aquesta és la manera que la pla-
taforma sigui viable econòmi-
cament”, matisa Moral.

En el cas dels clients, l’accés
a la targeta també és gratuït: no-
més cal que es registrin a la pà-
gina web de l’eix i que establei-
xin el seu ‘MOT’, una contra-
senya que hauran de dir en el
moment de pagar perquè se’ls
apliqui el descompte o el bene-
fici en qüestió. En registrar-se,
també poden “indicar els seus
gustos i preferències per tal que
els apareguin ofertes adapta-
des de comerços que tenen a
prop”, afegeix Moral.

EQUIPAMENTS4Han passat tres
anys des del tancament de la pre-
só Model i n’hauran de passar al-
menys tres més perquè comen-
cin les obres de transformació de
l’equipament. Tot i que l’inici
dels treballs estava previst entre
finals del 2020 i principis del
2021, ara l’Ajuntament situa les
obres en el següent mandat.

Ho va dir dijous passat la ti-
nenta d’alcaldia d’Urbanisme,
Janet Sanz, en l’acte per anun-
ciar la proposta guanyadora del
concurs per reordenar l’antiga
presó. La previsió és que els
projectes executius estiguin en-
llestits el 2022 perquè les obres
puguin començar el 2023, se-
gons va detallar Sanz, que va ne-
gar que s’hagi produït un retard:
“Crec que el calendari sempre ha
estat el mateix: 2022-2023”.

‘MODEL, BATEGA!’
La proposta ‘Model, batega!’ ha
estat l’escollida pel jurat entre les

sis que s’han presentat, perquè
consideren que ofereix “el millor
plantejament de reordenació i
transformació de l’antic centre
penitenciari en un gran pol d’e-
quipaments i espai verd” sense
alterar el patrimoni, tal com de-
tallen des del consistori. El pro-
jecte guanyador no preveu la
construcció de nous edificis i
contempla els set equipaments

públics acordats al Pla Director
de 2019: un memorial, un insti-
tut-escola, una escola bressol, un
equipament residencial, un pa-
velló poliesportiu, un espai per
a joves i espais d’economia social
i solidària. A més, aquesta pro-
posta, creada per l’equip tècnic
Forgas Arquitectes i Planas Es-
quius Segatti, inclou 140 habi-
tatges públics i un parc urbà.

La transformació de la Model va per llarg. Foto: Arxiu

Nou retard en les obres de 
la Model: començaran el 2023

Nou Eixample busca fidelitzar
el client amb eines digitals

Solidaritat | Que cap nen es quedi sense ordinador
El Casal de Joves Queix ha posat en marxa una recollida d’ordinadors i taule-

tes perquè cap alumne de les escoles del barri es quedi sense el material neces-
sari per seguir el curs, especialment de cara a un possible nou confinament. 

Sant AntoniEquipaments | El Centre LGTBI, sense activitats presencials
El Centre LGTBI ha suspès temporalment totes les activitats presencials a causa de les
restriccions imposades per la situació de la pandèmia del coronavirus. De moment la
suspensió s’aplicarà fins aquest dissabte. La programació en línia, però, segueix.

COMERÇ4Diuen que la unió fa
la força i sembla que a Sant An-
toni ho tenen clar. Prova d’això
és la pinya que han fet l’ONG De
Veí a Veí, els comerciants dels
Encants de Sant Antoni i els de
l’associació Som Sant Antoni.
Les tres entitats han posat en
marxa aquest mes d’octubre la
iniciativa ‘Riders Solidaris’, que
ofereix servei de repartiment a
domicili gratuït per als comerços
del barri. De fet, ja feia temps que
estaven treballant en aquest pro-
jecte, però el nou tancament de
bars i restaurants en va accele-
rar l’estrena.

De moment, compten amb
sis bicicletes que els voluntaris de
De Veí a Veí fan anar amunt i
avall per arribar a cada comerç
–encara que no estigui associat
a les entitats impulsores– i a
cada casa del barri, i estan fent
difusió per donar a conèixer la
proposta. “El barri ho està pas-
sant fatal”, lamenta el president

dels Encants, Joan Mestre, en
declaracions a Línia Eixample.
En la mateixa línia, el president
de l’ONG, Rafa Martínez, re-
corda que “el comerç és del tot
vital a Sant Antoni i ara està pa-
tint molt”, i afegeix que els pre-
ocupa especialment la campan-
ya de Nadal i la competència
amb plataformes com Amazon.
“Com a ONG, qui ens ajuda no
són les grans empreses, sinó el
petit comerç: ara ens toca de-
fensar-lo a capa i espasa”, afirma
Martínez, convençut.

En paral·lel, també són cons-
cients que molts veïns, espe-
cialment la gent gran o altres
col·lectius de risc davant la pan-
dèmia, han d’evitar sortir de
casa tant com puguin i fins i tot
tenen por de fer-ho. Per això, ja
durant el confinament, De Veí a
Veí repartia medicaments i pro-
ductes de primera necessitat a les
llars dels més vulnerables. Ara,
però, han anat més enllà: “Volem

posar fàcil als veïns el fet de do-
nar suport al comerç local”, ex-
plica Martínez. Així, els riders so-
lidaris s’han de convertir en l’en-
llaç entre la gent i els comer-
ciants del barri, perquè el coro-
navirus no trenqui la relació que
els ha unit sempre.

LA PRESÈNCIA A INTERNET
Amb la crisi del coronavirus, la
necessitat que els negocis de ba-
rri tinguin presència a internet

s’ha fet més urgent que mai. En
aquest sentit, l’associació Som
Sant Antoni va fer un pas de ge-
gant durant la quarantena: va
crear comproalbarri.com, un
directori amb tots els establi-
ments comercials del barri.
Ara, tal com explica la seva vi-
cepresidenta, Lidia Núñez, es-
tan difonent entre els comerços
una nova eina, WhatsApp Bu-
siness, que és gratis i facilita el
contacte directe (via trucada,

xat o videoconferència) entre
client i venedor. “Hem publicat
un tutorial a la pàgina web
perquè tothom es descarregui
aquesta aplicació, i també ho
anem explicant de forma pre-
sencial”, diu Núñez. L’objectiu
és “empoderar el comerç local”,
en paraules de la vicepresi-
denta de Som Sant Antoni, i
que la digitalització no faci des-
aparèixer el seu gran valor afe-
git: la proximitat.

Solidaritat sobre dues rodes
» De Veí a Veí, els Encants de Sant Antoni i Som Sant Antoni s’uneixen per ajudar comerciants i veïns
» El projecte ‘Riders Solidaris’ entrega a domicili les comandes del comerç del barri de forma gratuïta
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Entitats i veïns debaten sobre
el futur del Taller Masriera

EQUIPAMENTS4La celebració
del 48H Open House Barcelona
va permetre dissabte l’obertura
del Taller Masriera, una gran
oportunitat per veure per dins un
edifici que fa molts anys que està
tancat i que, en un futur no a gai-
re llarg termini, ha de reobrir les
portes sota gestió veïnal.

Aprofitant la jornada de por-
tes obertes, les entitats veïnals que
han liderat la recuperació d’aquest
espai –l’AV Dreta de l’Eixample,
Òmnium i el Casal de Joves La
Dreixa  –van organitzar un debat
per parlar sobre quina ha de ser
la gestió d’aquest futur equipa-

ment i quines activitats s’hi han de
fer. “Reclamem que es converteixi
en un espai públic, igual que ho
són les escoles, però relacionat
amb el teatre i altres activitats cul-
turals”, explica Jaume Artigas,
president de l’AV Dreta de l’Ei-
xample. Artigas afegeix que l’ob-
jectiu és recuperar l’esperit que l’e-
difici va tenir als anys 30, quan era
un referent del teatre català.

Per últim, des de l’AV Dreta de
l’Eixample han volgut agrair a l’or-
ganització de l’Open House la
jornada de portes obertes, al co-
reògraf Toni Mira el mapping que
va fer i el suport del COAC.

SALUT4 La pandèmia del co-
ronavirus ha fet que vacunar-se
de la grip sigui més important
que mai, sobretot per als col·lec-
tius de risc. Les autoritats sani-
tàries hi han insistit molt i la po-
blació n’ha fet cas, fins al punt
que la demanda de la vacuna
s’ha disparat. És per això que la
vacunació al Casal de Gent Gran
Carlit –l’espai de la Dreta de l’Ei-
xample habilitat per evitar la sa-
turació del CAP Roger de Flor–
va quedar aturada la setmana
passada per manca de vacunes.
Dijous, però, es va poder recu-
perar la normalitat.

“En un dia, vam fer el doble
de vacunes que en tot un any
normal”, explica la metgessa de
família del CAP, Sílvia Zamora,
a Línia Eixample. Així, el dia 16,
l’endemà d’haver començat la
campanya, el centre va anunciar
que s’havia quedat sense vacu-
nes i va haver d’esperar sis dies
per rebre una nova remesa. 

Amb l’objectiu d’evitar que
aquesta situació es torni a repe-
tir, el CAP ha hagut de canviar el

procediment que aplicava fins
ara: “Per afavorir l’accés de to-
thom a la vacuna de la grip, feia
quinze anys que no donàvem
cita, però ara hem hagut de can-
viar l’estratègia i fer una progra-
mació”, diu la doctora Zamora.
Els usuaris poden demanar cita
per telèfon o per internet a la pà-
gina web eapdretaeixample.cat. 

“ESTEM DESBORDATS”
Tot plegat ha coincidit amb la se-
gona onada de la pandèmia i ha
acabat de posar els CAPs al límit.
“Estem desbordats, la Covid su-
posa una demanda tan gran i im-
mediata (cal fer PCR de seguida)
que deixa poc temps per als més
fràgils, com la gent gran o els ma-
lalts crònics”, lamenta Zamora.

L’alta demanda va deixar el CAP sense vacunes. Foto: Àlex Recolons / ACN

Es dispara la demanda 
de la vacuna de la grip al barri

Coronavirus | El barri amb la taxa de contagi més alta
La Dreta de l’Eixample, tal com mostres les dades de l’Agència de Salut Pública

de Barcelona, forma part de l’àrea de la ciutat on hi ha una taxa de contagi 
del coronavirus més alta. És d’1,95 contagis de mitjana per cada cas positiu.

Dissabte es va fer un debat sobre el futur de l’espai. Foto: Twitter (@myka777)
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Sagrada Família

EQUIPAMENTS4365 dies (i es-
caig) fent barri. És la fita que ha
aconseguit aquest mes d’octubre
l’Ateneu El Poblet, impulsat per
l’Associació Cultural Barri del
Poblet, i no ha estat gens fàcil. “El
fet de posar-lo en marxa després
de tres anys de feina ja va ser tot
un èxit”, diu la directora de l’e-
quipament, Cristina Sans, re-
cordant la inauguració, ara fa un
any, d’un “espai molt volgut i re-
clamat pel barri”.

L’Ateneu El Poblet celebra un
primer aniversari agredolç, que
arriba amb el gruix de l’activitat
presencial aturada i amb la Fes-
ta Major de la Sagrada Família
suspesa per tercer cop a causa de
la pandèmia. Després d’haver
conviscut més de mig any amb el
coronavirus, “els objectius anuals
s’han alentit”, admet Sans a Lí-
nia Eixample, però El Poblet ha
continuat avançant. Un exemple
d’això és que, des de fa un mes i
malgrat tot, el local del 268 del
carrer Nàpols acull ‘Dansant

sense etiquetes’, un projecte de
biodansa de la mà de l’associació
Cuida la Vida, tal com explica la
dinamitzadora Ana Iglesias.

EL REPTE: PARTICIPACIÓ VEÏNAL
“L’Ateneu s’adreça a dos pú-
blics: les entitats i els veïns”, de-
talla la dinamitzadora Laura
Oriol, que reconeix que, mentre
que les entitats sí que s’han sen-
tit l’equipament com casa seva,
“la participació veïnal continua
sent el gran repte” (i la Covid-19,
òbviament, no hi ha ajudat).

Sense perdre de vista l’ob-
jectiu de ser un projecte de ges-
tió comunitària –en el qual els
veïns i les entitats proposin les
activitats que hi volen fer–, l’e-
quip tècnic del centre s’ha es-
forçat per dinamitzar El Poblet
en l’any de la seva arrencada. En
aquest sentit, dos dels grans
èxits de programació han estat el
Cicle de Dones Creadores (es-
troncat per l’esclat de la pandè-
mia) i les activitats de juliol. 

LA XARXA DE SUPORT MUTU
La crisi sanitària no només ha fre-
nat el funcionament normal de la
societat, sinó que ha posat da-
munt la taula noves necessitats.
Durant el primer confinament, el
veïnat de Sagrada Família va ser
un dels primers a respondre a l’e-
mergència sociosanitària creant

la Xarxa de Suport Mutu i, com
a part del barri, l’Ateneu El Poblet
s’hi va sumar de seguida. De fet,
encara funciona com l’anomenat
Armari del Poblet, l’espai de re-
collida de roba, cotxets i altres
materials per a les famílies amb
fills que ho necessitin.

“La pandèmia ens ha posat a

prova”, diu Sans fent un balanç de
la primera etapa de l’Ateneu.
“Ens estem fent el nostre lloc al
barri”, afegeix Iglesias en la ma-
teixa línia, i recorda que, per so-
bre de tot, els ateneus “són cen-
tres de cultura que han d’estar a
prop de la gent”. I això és el que
vol ser o, més ben dit, és El Poblet.

Del barri i per al barri
» L’Ateneu El Poblet viu un primer any difícil en què el coronavirus ha fet “alentir els objectius anuals”
» “Ens estem fent el nostre lloc al barri”, diuen des de l’equipament que ja és la llar de les entitats

Una de les activitats del juliol adaptades a les mesures sanitàries. Foto: Twitter (@AteneuElPoblet)

L’Engorilada | Nova data per al desallotjament 
El 25 de novembre és la nova data en què està previst el desallotjament de l’espai ocupat
l’Engorilada. Segons els seus membres, l’empresa propietària vol enderrocar l’edifici per

construir-ne un d’ecològic que sigui “un referent europeu d’arquitectura sostenible”.
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CULTURA4El 24 de març de
1895 s’inaugurava al número 26
del Passeig de Sant Joan la Bi-
blioteca Pública Arús, la prime-
ra d’accés públic de Barcelona. Va
ser creada per ordre del filantrop
Rossend Arús, que va deixar
aquest encàrrec als seus mar-
messors, Valentí Almirall i An-
toni Farnés, amb l’objectiu que
les classes populars comptessin
amb una biblioteca on formar-se,
informar-se i distreure’s. 

De tot això ja fa 125 anys,
però les persones que fan possi-
ble la continuïtat de la Bibliote-
ca Arús avui dia tenen clar que
cal seguir reivindicant-la i pro-
movent-la. Per això, el passat
mes de març havia de començar
a desplegar-se un programa d’ac-
tes que duraria tot un any per ce-
lebrar l’aniversari d’aquest equi-
pament, però la primera onada
de la pandèmia ho va impedir.
Aquest mes d’octubre, per fi,
s’ha posat en marxa una pro-
gramació adaptada a la situació

sanitària que s’allargarà fins al
març de 2021.

El resultat d’aquesta refor-
mulació del programa són una
dotzena d’actes, la meitat dels
quals es faran al Casal de Barri
Transformadors, que té més ca-
pacitat que la biblioteca (amb les
mesures actuals, la sala d’actes de
la biblioteca només podria aco-
llir unes deu persones). Tan sols
l’exposició ‘Biblioteca Pública
Arús (1895-2020). Cent vint-i-
cinc anys al servei del poble’ s’ha
instal·lat, des d’ahir i fins al 22 de
gener, a la mateixa biblioteca.

La conferència inaugural de
la celebració es farà demà al
Saló de Cent de l’Ajuntament,
una ubicació que està a l’altura
de la importància de la Biblioteca
Arús i del seu impulsor i que la
directora de l’equipament, Ma-
ribel Giner, valora positivament.
En la mateixa línia, Giner cele-
bra que l’acte de cloenda, previst
per al 25 de març de l’any que ve,
es farà al Pati Manning de la Di-

putació de Barcelona i serà pre-
sentat per la presidenta d’a-
questa institució, Núria Marín.

UNA GRAN DESCONEGUDA
“Fa anys que col·laborem amb el
Districte, que fem activitats amb
entitats del barri i que participem
en l’Open House, però la Biblio-
teca Pública Arús continua sent
una gran desconeguda”, explica

Giner a Línia Eixample. “Enca-
ra et trobes gent del barri del Fort
Pienc que no coneix la bibliote-
ca o que no hi ha entrat mai”, la-
menta la directora d’aquest equi-
pament, especialitzat en maço-
neria, moviment obrer, anar-
quisme i catalanisme, a més de
l’univers de Sherlock Holmes.

Tot i que la biblioteca dona
prioritat als investigadors que

volen endinsar-se en el seu fons
especialitzat, també acull estu-
diants que ara es toparan amb
l’exposició cada cop que hi vagin
i podran descobrir la història
d’un equipament que els trans-
porta a una altra època sempre
que el trepitgen. Així, potser, es
farà realitat un dels objectius que
persegueix Giner: “Que la gent se
senti seva la Biblioteca Arús”.

“Unagrandesconeguda”
» Els actes del 125è aniversari de la Biblioteca Arús, situada al passeig de Sant Joan, ja estan en marxa
» La directora, Maribel Giner, vol trencar la barrera que hi ha entre la biblioteca i els veïns del barri

La biblioteca està especialitzada en moviments socials dels segles XIX i XX. Foto: Ajuntament

Joventut | Creen un espai d’estudi a la Casa Groga
Els joves de la Casa Groga han habilitat un espai d’estudi al seu edifici, situat
al número 120 del carrer Alí Bei, per “fer classe virtual, treballs en grup o fei-

na individual”, amb mascareta, distància de seguretat i aforament limitat. 
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La segona jornada de la Segona
Divisió (que per al CFS Eixample
significava –o havia de signifi-
car– el debut) va deixar una d’a-
quelles imatges que conviden a la
reflexió. L’equip de Pep Antoni
Roig havia de jugar dissabte a la
tarda contra l’FS Castelldefels,
però el conjunt del Baix Llobre-
gat no es va presentar al Pavelló
de Santa Isabel.

El CFSE, de fet, ja sabia que el
seu rival no es presentaria, ja
que dijous passat havia sol·licitat
l’ajornament del partit, al·legant
que “no es pot assegurar la seva
celebració amb plenes garanties
sanitàries”, però la petició no va
ser acceptada. Davant la negati-
va rebuda, el club castelldefelenc
va decidir no viatjar a Barcelona
perquè entenia “que correm i
fem córrer un risc absolutament
innecessari tant a les nostres prò-
pies jugadores com a les rivals”.

Hores després d’aquest epi-
sodi, l’entrenador del CFSE va
penjar un fil a Twitter assegurant
que la decisió del Castelldefels de
no jugar és “honesta, valenta i co-
herent”, però va argumentar la
decisió del seu equip de disputar
el partit “perquè hi havia els
mateixos riscos que existien fa set
dies”, quan les del Baix Llobregat
van jugar (i empatar a 3) contra
el CN Caldes en un partit que es
va poder veure per televisió a la
pàgina web de la Federació Ca-
talana de Futbol.

Falta saber, doncs, quina és la
resolució del Comitè de Compe-

tició de la Federació Espanyola de
Futbol (RFEF), tot i que en casos
d’incompareixença com aquest, el
més habitual és donar el partit per
perdut (i en aquest cas victòria al
CFSE) per 3-0. Una segona in-
compareixença podria provocar
l’expulsió de l’equip de la lliga.

Les de Roig seguiran prepa-
rant el partit previst per a aquest
cap de setmana contra l’FS Ri-
pollet en la que serà una de les
darreres cites que es jugaran
abans que els clubs comencin a
rebre els tests que la RFEF es va
comprometre a fer arribar abans
del 6 de novembre.

El CFSE, al Pavelló de Santa Isabel. Foto: Pep Antoni Roig

El CFS Eixample veu com 
l’FS Castelldefels no es presenta
Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

Atletisme | La Marató de Barcelona d’enguany serà virtual
La Marató serà virtual (s’ha rebatejat com a Virtual 42/7 Zurich Marató Barcelona). Així es

va anunciar dimecres passat, quan el comissionat d’Esports David Escudé va dir que els atle-
tes podran triar el seu recorregut per fer els 42 quilòmetres entre el 8 i el 15 de novembre.

L’ajornament de la lliga EBA,
fins a la tercera jornada

Dijous passat es va
confirmar que l’inici
del grup C de la lliga
EBA encara trigarà

uns dies més. La Federació Es-
panyola de Bàsquet (FEB) con-
firmava “l’ajornament amb ca-
ràcter general de les jornades 2 i
3” tot i que donava llibertat als
equips que ho vulguin per sol·li-
citar la disputa dels partits.

D’aquesta manera, el CB Ro-
ser ja sap que calen buscar dates
per a aquests dos enfrontaments
(a la pista del JAC i a casa contra
el Lliçà d’Amunt, ja que en la ter-

cera jornada els de Juan Hereza
haurien descansat) i comunicar
la decisió a la FEB com més aviat
millor. En cas que els dos equips
no arribessin a un acord abans
del 2 de desembre, seria la ma-
teixa Federació qui fixaria la data
dels partits, que s’han de jugar
abans que s’acabi la primera vol-
ta (17 de gener del 2021).

Així, el primer partit que els
roserencs tenen fixat ara mateix
és el dia 8 del mes que ve, a la
una del migdia, quan el conjunt
d’Hereza ha de rebre la visita de
la UE Sant Cugat.
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Un bon cel. El zelador d’Olot i la banalitat
de la mort. Aquest és el títol complet del
nou llibre de Toni Soler, que recupera una
història que va passar la tardor del 2010
a la ciutat d’Olot: els veïns es van com-
mocionar en conèixer la detenció de Joan
Vila Dilmé, un zelador que havia propi-
ciat la mort d’onze persones grans a la re-
sidència geriàtrica de La Caritat.

Viu en línia

Llibres

Un bon cel
Toni Soler

A principis del segle XX, un boxejador
nord-americà arriba a Barcelona. Es diu
Jack Johnson i ha estat el primer afroa-
mericà que s’ha proclamat campió mun-
dial de pesos pesants després d’enfron-
tar-se a Jim Jeffries en l’anomenat Com-
bat del segle i, contra tot pronòstic, guan-
yar-lo. Una victòria contra el racisme.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

El combat del segle
Denise Duncan

Després de presentar-lo amb èxit al
Mercat de Música Viva de Vic, Gemma Hu-
met publica aquest mes d’octubre el seu
nou àlbum: Màtria. En aquest treball
discogràfic, la cantant i pianista terras-
senca ha volgut aconseguir “una sonoritat
més electrònica”, tal com ella mateixa ha
explicat a l’ACN. “Tenia ganes d’explicar
coses noves i reinventar-me”, ha afegit.

Música

Javier Cámara, Belén Cuesta, Alberto
San Juan i Griselda Siciliani. Aquest és el
repartiment de luxe amb què ha comp-
tat el director de cinema barceloní Cesc
Gay en la seva nova pel·lícula, Senti-
mental. Al film, una parella que fa anys
que estan junts i que han perdut la mà-
gia coneixen els seus veïns, una parella
més jove i amb més vida sexual que ells.

Pelis i sèries

Sentimental
Cesc Gay

Màtria
Gemma Humet

BCN Jazz Festival
El Festival de Jazz de Barcelona ja és aquí i s’allargarà
fins al 29 de gener amb concerts d’artistes de primer
nivell. Els amants d’aquest gènere musical estan d’en-
horabona perquè, malgrat les noves restriccions que

ha imposat la Generalitat per frenar la pandèmia, la 52a
edició del festival s’ha pogut mantenir. Això sí, l’orga-
nització de l’esdeveniment ha hagut de canviar els ho-
raris arran de l’establiment del toc de queda: els con-

certs que inicialment havien de començar a les 20.30 o
a les 21.00 hores, hauran de fer-ho a les 20.00 h. 

G U I L L E M  C L U A

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser dramaturg, guionista i director
Ha treballat sobretot al teatre, però també a la televisió

Famosos

Rebre el Premi Nacional de Literatura Dramàtica
L’hi ha atorgat el Ministeri de Cultura per l’obra ‘Justícia’

L’enhorabona de companys, polítics i públic
L’han felicitat moltes personalitats de la cultura i la política

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?

Llicenciat en Periodisme a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, Guillem Clua (Barcelona, 1973)
va començar la seva formació teatral a Londres i,
des de l’any 2000, està vinculat a la Sala Beckett.
La seva opera prima com a dramaturg, Invisibles,
va rebre el Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi el 2002.
El va tornar a guanyar dos anys més tard amb La
pell en flames, una de les seves obres més cone-
gudes juntament amb Smiley i L’oreneta, traduï-
des a diverses llengües i representades arreu del
món. Clua també ha treballat a la televisió, àmbit
en què destaca la seva feina com a guionista i di-

rector argumental de la famosa sèrie de TV3
El cor de la ciutat. Ara, l’obra Justícia, estre-
nada el febrer passat al Teatre Nacional
de Catalunya (TNC), li ha valgut el Premi
Nacional de Literatura Dramàtica que

atorga el Ministeri de Cultura.

| Ghostrunner
Arriba un nou videojoc de parkour i acció en un món cyberpunk. Es tracta
de Ghostrunner, ja disponible per a Play Station 4, Switch, PC i Xbox One. 

La fitxa
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

GRUPS REDUÏTS

Només dins dels grups de convivència estable, 
rentant-se les mans molt sovint i portant mascareta

HALLOWEEN TAMPOC

FER PANELLETS

ALTERNATIVES

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

i OCI

Quan ve el temps de collir castanyes... ja sabem què toca.
O, més ben dit, què tocava. Les trobades amb tota la fa-
mília, les celebracions amb amics i, per descomptat, les

festes multitudinàries no es podran fer aquest any. El coronavi-
rus s’ha anat carregant, una a una, totes les festes i tradicions i
ara, tant si ets més de Castanyada com si prefereixes el Hallo-
ween, no podràs viure aquesta data com t’agradaria. D’entrada,
com cada dia, a les deu de la nit tothom haurà de ser a casa
seva. Tot i això, Protecció Civil ha fet diverses recomanacions
per viure una Castanyada diferent i respectuosa amb les mesu-
res contra la Covid-19. El text parla de celebrar la festa “en famí-
lia”, però haurà de ser en grups de màxim sis persones (excepte
si tots viuen junts) i de dia. No es podran fer balls ni botellons a
la via pública, i s’haurà de respectar sempre la distància inter-
personal. Una de les tradicions més arrelades, la de fer panellets
en família, es podrà fer només dins dels grups de convivència
estable, rentant-se les mans amb aigua i sabó molt sovint i por-
tant mascareta. Els fans de Halloween hauran de prescindir del
‘truc o tracte’ i fer passatges de terror amb els seus convivents. 

Temps de collir castanyes

Recomanen celebrar la festa “en família”, 
sense superar el màxim de sis persones a les trobades

Les claus

Els fans de Halloween no tindran ni ‘truc o tracte’
ni passatges de terror convencionals

Protecció Civil proposa organitzar cursos virtuals de 
panellets o una nit temàtica només amb els convivents
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