
Setmanari · 18/11/2020 · Núm. 138 · liniaeixample.cat
líniaeixamplecada dimecres

OJD-PGD: 5.008 exemplars setmanals | redacció: 657 165 047 – liniaeixample@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com

SAGRADA FAMÍLIA pàg 9

La Comuna d’Aliments
reivindica la solidaritat
veïnal constant

EL FORT PIENC pàg 10

Queixes per la parada 
dels autobusos d’Inditex

FUTBOL SALA pàg 12

El Bosco s’emporta 
el derbi de la primera volta

ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
Les obres dels pisos de
Germanetes per a gent 
gran es reprendran aviat pàg 6

COMERÇ DE BARRI pàg 6

Jordi Arias agafa les regnes
dels botiguers de l’associació
Sant Antoni Comerç

Colau vol transformar la mobilitat

Superilla 2030

Recta final per a les obres 
de l’AVEd’Urgell i Nàpols 

Adif diu que estaran acabades el gener i el març després que comencessin el novembre i el maig del 2018 pàg 8

de l’Eixample en una dècada pàg 3



| 2

líniaeixample.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 51718 de novembre del 2020



3 | 

líniaeixample.cat18 de novembre del 2020En Portada

URBANISME4El govern muni-
cipal té la intenció de transfor-
mar l’Eixample en una gran su-
perilla que inclogui més zones
verdes i places on actualment el
protagonisme és per als carrers
tradicionals i les cruïlles.
Partint del model de la su-

perilla de Sant Antoni, l’execu-
tiu municipal proposa fer un
“salt d'escala” per estendre
aquesta aposta urbanística a la
resta de la ciutat prioritzant la
trama Eixample. L’objectiu és a
llarg termini i es busca que d’a-
quí al 2030 els veïns tinguin a un
màxim de 200 metres una pla-
ça o un anomenat eix verd. “Vo-
lem que el model de superilles
s’estengui per tot Barcelona”, ha
assegurat l’alcaldessa Colau, que
ha reivindicat la idea de Cerdà
de “ciutat saludable” per guan-
yar verd i espai “de qualitat”.

El pla per als pròxims 10
anys preveu transformar 21 ca-
rrers de l’Eixample en eixos verds
i fer 21 noves places a les cruïlles.
Això significaria que el 2030 un
de cada tres carrers a l'Eixample
sigui un eix verd pacificat. Lògi-
cament, tot plegat dependrà de
les intencions que puguin tenir
els futurs governs municipals.
A curt termini, però, el go-

vern de comuns i socialistes vol
fer passos endavant durant
aquest mateix mandat. Així
doncs, l’executiu municipal té
previst posar en marxa aviat
dos concursos públics per con-
vertir quatre carrers en eixos
verds –Consell de Cent, Girona,
Rocafort i Comte Borrell– i qua-
tre noves places a les cruïlles de
Rocafort, Comte Borrell, Enric
Granados i Girona amb el carrer
del Consell de Cent. 

El calendari amb el qual tre-
ballen des de l’Ajuntament pre-
veu que les obres, que necessi-
taran una primera inversió de
gairebé 38 milions d’euros, co-
mencin a principis del 2022 i
durin entre 10 i 12 mesos. Més
enllà d’aquests primers canvis,
l’ambiciós projecte inclou que,
dels 61 carrers que té el distric-
te, 21 acabin sent transformats.
A la llista hi ha carrers com ara
Provença, Ausiàs Marc, Nicara-
gua, Casanova i Sicília.
Tot plegat implicarà, en els

carrers que es reformin, que la
circulació quedi limitada al tràn-
sit local i a una velocitat de 10
quilòmetres per hora. L’Ajun-
tament defensa que el principal
objectiu és assolir “un model
d’espai públic pensat per a les
persones que sigui més soste-
nible i més saludable”. 

Unagran superilla
» L’Ajuntament anuncia que vol transformar el model de mobilitat de l’Eixample en una dècada

» Està previst transformar 21 carrers en eixos verds i fer 21 noves places abans del 2030

El consistori vol replicar el model de Sant Antoni (esquerra) en altres zones, com pot ser el cas del carrer Girona, que podria tenir aquest disseny (dreta). Fotos: Ajuntament

CONTAMINACIÓ4La plata-
forma Eixample Respira no
ha rebut amb especial alegria
el projecte de l’Ajuntament.
El seu portaveu, Guille López,
critica que en cap moment es
parli del carrer Aragó i la
Gran Via. 
“En aquests carrers no es

preveu fer res quan són dues
autopistes urbanes”, afirma
López. La plataforma es mos-
tra sorpresa perquè el mateix
Ajuntament diu que cada dia
entren i surten de l’Eixample
250.000 vehicles “però no-
més faran canvis en les vies
perifèriques”.

López deixa clar que cele-
bren les transformacions
anunciades en diferents ca-
rrers del districte però creu que
per rebaixar la contaminació
“tindran un impacte zero” i la-
menta que el projecte sigui a
10 anys vista. “No representa
fer un salt de qualitat respec-
te de la situació actual. Es
tracta d’un model continuista”,
diu el portaveu d’Eixample
Respira, ja que estem en un es-
cenari, afegeix, “on s’aposta
per les superilles, un model
que compartim, però no es to-
quen les autopistes urbanes de
cinc o sis carrils”. 

Eixample Respira: “No es farà
res a Aragó i la Gran Via”
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La lupa

Un total de 70 milions de persones han votat
Donald Trump. D’entre les raons per les
quals poden haver-ho fet, n’hi ha una que
sembla bastant òbvia segons els que hi en-

tenen: Trump parla clar, Trump s’expressa de la ma-
teixa manera que s’expressa la gent que el vota. Hi ha
uns ciutadans que pensen A, un candidat que expres-
sa sense subterfugis A i uns vots que conseqüentment
van a parar a A. El cercle es fa sol.
Aquesta realitat, matisada i adaptada a les circum-

stàncies, s’ha traslladat també a Espanya a través de Vox.
Hi ha gent que ha trobat un partit que utilitza la mateixa
demagògia que utilitzen ells amb els seus amics, amb
els mateixos titulars fàcils, les mateixes mentides au-
toproclamades i tot un patró d’estil basat en la no-po-
lítica i l’odi cap al diferent. En veure Vox, tota aquesta
gent ha respirat tranquil·la.
Però, i a Catalunya? A Catalunya de moment no ha

emergit un fenomen populista postdemocràtic. Però
sí que els ingredients que tenim sobre la taula s’as-
semblen molt als que acaben provocant que apareguin
aquests fenòmens. A tall d’experiment, us recomano
que aneu a les xarxes socials dels principals partits in-
dependentistes i que feu una repassada al to i al con-
tingut dels missatges que es comparteixen a granel. Us
servirà per veure la llunyania entre el missatge polí-

tic dels partits i l’estat anímic dels votants. En cito no-
més alguns exemples.
“La repressió no ens aturarà”. Ens ha aturat. És evi-

dent que ens ha aturat. ¿Quin sentit té dir que no ens
aturaran quan actues com si t’haguessin aturat i quan
el teu votant sap que, efectivament, ens han aturat? La
gent, amb el seu entorn, es lamenta que estem aturats.
No comenta que no ens aturaran.
“No podran contra tot un poble”. Han pogut con-

tra tot un poble. I no només han pogut, amb prop de

3.000 represaliats, sinó que ni tan sols els ha calgut anar
contra tot un poble; n’han fet prou reprimint una part
d’aquest poble. La part independentista, concreta-
ment. La part que sovint confonem amb el tot per creu-
re’ns un sol poble. ¿“No podran” és el missatge que bus-
ca sentir un votant envoltat de víctimes de la repressió?
“Prou repressió!”. A nivell polític, ¿té sentit cridar

prou repressió quan en cap moment estàs collant l’Es-

tat perquè faci cas a la teva proclama? ¿Què passa quan
crides “prou repressió” però simplement com a prec, no
com a amenaça amb contingut polític? ¿Se sent repre-
sentat, el votant, o sent un cert ridícul?
“Mai podran inhabilitar les idees”. És molt proba-

ble que sí. De fet, ja fa mesos que utilitzen la por per in-
habilitar-nos-les. L’Estat vol atemorir-nos perquè la por
ens congeli l’activisme i, per tant, no puguem posar en
pràctica les nostres idees. Torno a la mateixa pregun-
ta d’abans. ¿Hi ha algú al carrer que comenti que mai
ens podran inhabilitar les idees?
Són només alguns exemples ràpids, en trobaríem molts

més en la comunicació dels partits independentistes. I crec
que tots ells deixen entreveure des de fa mesos que el dis-
curs polític, en general, està a anys llum del discurs del car-
rer. Diria que una gran part de l’independentisme no s’es-
tà sentint representada pels seus polítics, a dalt i a baix no
es parla el mateix idioma. I aquesta disfunció discursiva
pot acabar generant monstres que omplin aquest forat ex-
plotant el populisme, la mentida i l’odi per canalitzar tots
els sentiments que avui no estan sent canalitzats.
De moment, els partits respiren tranquils perquè sa-

ben que no hi ha substitut. Ni d’aquesta mena ni de cap
altra. Però estan jugant amb foc. I arreu del món tro-
bem casos de partits convencionals que van jugar mas-
sa amb foc. Tant, que van acabar cremant la gent.

Una part de l’independentisme no
se sent representada pels polítics,

no parlen el mateix idioma

per @ModernetdeMerda

Discursos paral·lels

N

Les millors
perles

Cànnabis, amfetamina, metamfetamina, heroïna i cocaïna. En
tot això ha donat positiu un conductor navarrès que, a més,

no tenia assegurança, no havia passat la ITV des de 2017, duia
arma blanca i haixix i s’havia saltat confinament i toc de queda.

La missió per posar en òrbita el satèl·lit espanyol Ingenio
ha fracassat. El coet Vega, que transportava aquest i un

altre satèl·lit, s’ha desviat de la trajectòria poc després de
l’enlairament. Vuit minuts, concretament.

Netflix Espanya pregunta als usuaris de Twitter per què
s’hauria de fer una sèrie sobre la seva vida. “A veure, per on

començo?”, respon Josep Maria Mainat. A Netflix (com a la xarxa
en general) li ha agradat la idea i ja ha triat títol: El cas Mainat.

Les rates del cel. Així és com molta gent anomena els
coloms. Segurament no dirien el mateix del colom

missatger belga pel qual han pagat més d’un milió i mig
d’euros. Es diu New Kim i ha batut un rècord.

LA FOTOper Anna Utiel Albert Segura / ACN
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L’habitatge, peça clau de l’estat del benestar1

2
Les famílies demanen millorar 
l’entorn de l’Escola Auró

L’associació Som Sant Antoni 
o com reinventar-se quan cal

Les obres de l’AVE d’Urgell i Nàpols 
s’acabaran el gener i el març

Objectiu ambiciós: l’Ajuntament vol 
que l’Eixample sigui una gran superilla

El + llegit líniaeixample.cat

3

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.

Els semàfors

Colau ha anunciat que l’Eixample
serà una gran superilla el 2030.

Per fer-ho, transformarà una
vintena de carrers en eixos verds.

Eixample Respira critica que al
carrer Aragó i a la Gran Via no s’hi

farà res i que els canvis són 
en vies perifèriques. 

pàgina 3Ajuntament

Jordi Arias és el nou president
dels botiguers de Sant Antoni
Comerç. Arias agafa les regnes

de l’entitat amb l’objectiu de fer
un pas endavant en la seva

modernització i digitalització.
Arias ja va formar part de les

dues darreres juntes.
pàgina 6Jordi Arias

El primer derbi de Tercera
d’aquesta temporada 2020-21

va ser per al Bosco. Un gol a
cada meitat va servir perquè els
locals guanyessin per 2-1, ja que
tot i que el CFSE va marcar a les
acaballes del partit, va tornar a

casa amb les mans buides. 
pàgina 12Bosco Rocafort

Tribuna

Garantir l’accés a l’habi-
tatge és garantir un es-
pai de seguretat, pro-
tecció i dignitat per a

moltes famílies. En aquest sentit, la
dificultat per accedir a un habitat-
ge genera desigualtat i pot revertir
en un increment de la pobresa, fal-
ta d’oportunitats i risc d’exclusió so-
cial, a més de complicar l’emanci-
pació del jovent i el desenvolupa-
ment d’un projecte vital propi.
Per això és tan important que

totes les administracions s’impli-
quin en la lluita pel dret a l’habi-
tatge i hi posin les eines i els re-
cursos legals i econòmics neces-
saris. Sense això, difícilment tin-
dran èxit les polítiques públiques
de lluita contra la pobresa i l’ex-
clusió. Perquè tenir una llar on
sentir-se segur, protegit, on com-
partir, conviure i des d’on desple-
gar el propi projecte vital és la peça
clau de l’estat del benestar.
Cal l’impuls de polítiques pú-

bliques molt diverses: des de no-
ves regulacions que blindin el
dret a l'habitatge i més inversió de
recursos públics fins al foment de
la col·laboració público-privada
per incrementar l'oferta d'habi-
tatge assequible. Sense oblidar
els bancs, que tenen un deute
moral, social i econòmic amb la
ciutadania des que el 2008 foren
rescatats amb diners públics.
Dos bons exemples de políti-

ques públiques que empenyen
en la direcció que defensem són les
mesures impulsades des del Go-
vern català i el Parlament de Ca-
talunya: la llei de regulació del preu
dels lloguers i la modificació de llei
per obligar la Sareb (o banc dolent)
a garantir el retorn social del res-

L’habitatge, peça clau
per Ernest Maragall i Eva Baró (ERC Barcelona)

cat bancari. Dues mesures que
posen al centre la ciutadania,
com ho és també el decret llei ur-
gent per suspendre els desno-
naments de grans tenidors a
col·lectius vulnerables que no
disposin d’una alternativa en
forma de lloguer social. Una
acció valenta per compensar la
paràlisi del govern estatal.
També a Barcelona estem

aprofitant totes les escletxes al
nostre abast per contribuir a
millorar les condicions d’accés a
l’habitatge. En un any i mig de
mandat, des d’Esquerra hem
impulsat diferents mesures, com
la comissió que ha estudiat la
idoneïtat de regular els preus
dels lloguers de l’habitatge a
Barcelona i la seva àrea metro-
politana. També hem arrancat el
compromís polític del govern
municipal per fer unes orde-
nances que facilitin el trànsit dels
habitatges que tenen actual-
ment un ús turístic cap a l’ús re-
sidencial, lleials a la funció social
que ha de tenir tot habitatge.
Hem denunciat el problema

de l’infrahabitatge que patei-
xen molts ciutadans de Barce-
lona; hem evitat la privatització
de solars públics on s’havia de fer
habitatge protegit i estem exigint
per terra, mar i aire que el go-
vern municipal, que té els ma-
teixos colors polítics que el go-
vern de l’Estat, impulsi la mo-
ratòria universal de desnona-

ments per a totes les persones
vulnerables (independentment
de la causa d’aquesta vulnera-
bilitat) mentre duri la crisi.
A més, vam condicionar l’a-

provació del pressupost del
2020 a la creació d’un fons de 50
milions per adquirir habitatge
per al parc públic i social i a re-
forçar les Oficines d’Habitatge,
ja al límit del col·lapse abans que
arribés la pandèmia. Finalment,
hem emplaçat a modificar la
LEC per impedir aquelles de-
mandes de desnonaments sen-
se que el demandant acrediti ha-
ver ofert un lloguer social i hem
demanat un pla de xoc per a l’e-
mergència habitacional que viu
Barcelona, per proporcionar so-
lucions de reallotjament dig-
nes per a les famílies i sosteni-
bles per al consistori, evitant l’ús
crònic de pensions.
Sorprenentment, moltes

d’aquestes mesures han estat re-
budes sense cap entusiasme
per part del govern municipal.
Però, en tot cas, el nostre ob-
jectiu és ser útils als ciutadans
i ajudar-los tant com sigui pos-
sible, especialment davant una
situació de pandèmia com la
que estem vivint. Per això no pa-
rarem de treballar en la línia,
amb la intensitat i amb el com-
promís republicà amb el qual
hem treballat d’ençà que vam
guanyar les eleccions municipals
a Barcelona el maig del 2019.

A les xarxes

@gmnzgerard: La vacuna de Moderna
presenta els mateixos resultats (fins i tot
millors) que la de Pfizer-BioNtech! L’hivern
del 2021 serà totalment diferent d’aquest.

@agenciaacn: Restauració al 30% i es-
port a l’aire lliure i cultura al 50%, aquesta
és la primera fase de l’esborrany del pla de
desescalada.

#OberturaDilluns23?

@Albertmvidal: N’hem parlat amb molta
gent i en parlarem més, però hi ha unani-
mitat: operació dolenta per a l’economia
catalana i molt dura per als treballadors.

#FusióBBVA-Sabadell #PfizerOModerna
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Esquerra de l’Eixample

COMERÇ4L’associació de co-
merciants Sant Antoni Comerç té
en marxa un procés de renovació
que ha fet que Jordi Arias hagi es-
tat escollit nou president.  Arias va
ser nomenat dilluns per liderar la
part de l’associació de botiguers de
l’entitat, mentre que pel que fa a
la federació hi ha una presidenta
en funcions, Fuensanta García.
En declaracions a Línia Ei-

xample, Arias, que té una botiga
de tes al carrer Parlament, recor-
da que ja va formar part de la jun-
ta durant l’últim tram del mandat
de Vicenç Gasca, l’històric presi-
dent de l’entitat. “En Vicenç em va
cridar durant els últims mesos de
la seva presidència perquè co-
neixia des de fa molts anys el
meu pare, que va ser el president
dels comerciants d’Horta”, expli-
ca Arias. Amb l’arribada d’Enric
Bernaus a la presidència Arias va
seguir com a vocal de la junta i ara
ha agafat el seu relleu després que
aquest deixés el càrrec el juliol.
El nou president explica que

la junta “és continuista” però

que té previst convocar elec-
cions per si hi hagués alguna al-
tra candidatura que volgués op-
tar a la presidència. “Ara mateix,
però, he entomat el projecte per
responsabilitat, ja que necessitem
una junta activa”, diu Arias.

DIGITALITZACIÓ
Un dels principals reptes que té
el nou president és impulsar el
procés de digitalització de l’enti-

tat, que actualment té al voltant
de 180 comerços associats. “Es-
tem millorant el tema de les xar-
xes socials per arribar a més
clients i perquè els nostres asso-
ciats puguin arribar més a la
gent del barri”, afirma Arias. 
De cara a la campanya de

Nadal, tot i les limitacions d’en-
guany, el nou president diu que
volen fer “petites accions de ca-
rrer” per fer promoció.

Arias és el nou president de Sant Antoni Comerç. Foto cedida

Jordi Arias, nou president
de Sant Antoni Comerç

Sant AntoniRonda Sant Antoni | Sense data per a la reforma
L’esperada reforma de la ronda de Sant Antoni, que acumula un retard considerable, segueix sense tenir
data. El regidor Martí, durant la darrera Audiència Pública, va afirmar que actualment està en marxa 
“el procés de disseny”, al mateix temps que va afegir que a dia d’avui no podia “concretar cap calendari”.

POLÈMICA4L’associació de co-
merciants Sant Antoni Comerç
va aprofitar la darrera Audièn-
cia Pública per denunciar que al
local situat als baixos de l’edifi-
ci del número 18 de l’avinguda
Mistral hi ha una “deixalleria
il·legal”.
Des de l’entitat expliquen

que en els últims temps s’hi pot
veure diferents persones que es
dediquen a la recollida de ferra-
lla i que fan servir el local de punt
de distribució del material. En al-
gun moment, afegeixen, s’hi han

vist furgonetes o camionetes
que s’hi paren a recollir.
Durant l’Audiència Pública, el

regidor Jordi Martí va afirmar que
el Districte mirarà de conèixer
amb més detall la situació, però al
mateix temps va afegir que en un
context de crisi econòmica i social
com l’actual  s’hauran de “conte-
nir i gestionar activitats irregulars
que moltes vegades són una for-
ma que alguns ciutadans tenen
per anar tirant”. “Aquesta eco-
nomia informal la tindrem perquè
la crisi és molt forta”, va remarcar.

Denuncien una “deixalleria
il·legal” a l’avinguda Mistral

Desnonaments | Multes per les protestes
L’Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample ha denunciat que Interior
ha tramitat més d’una vintena de multes contra la gent que a principis d’octubre es va
mobilitzar per evitar un desnonament al carrer Còrsega. La sanció és de 600 euros.

EQUIPAMENTS4L’ampliació de
l’Hospital Clínic s’ha convertit en
una de les grans qüestions que
afecten el barri i el conjunt del dis-
tricte. En aquesta línia, el darrer
pronunciament del Districte va
arribar durant l’última Audiència
Pública quan el regidor Jordi
Martí va afirmar que l’ampliació
del Cínic “s’hauria de fer a l’Ei-
xample”.
Tot i això, Martí també va afe-

gir que “s’ha de veure quin tipus
d’ampliació es pot fer”, fent refe-
rència a l’Escola Industrial, que ara
mateix és l’espai més ben situat per

acollir l’ampliació, un projecte
que genera polèmica i que ha
provocat el naixement de la pla-
taforma ‘Un nou Clínic és possible
salvant l'Escola Industrial’. Des d’a-
questa plataforma han demanat
protegir l’Escola Industrial perquè
no aculli l’ampliació, al mateix
temps que també recorden que
també cal decidir si la caserna de
bombers, que de forma provisio-
nal està situada al parc Joan Miró
en un espai que està qualificat de
zona verda, torna al carrer Pro-
vença, on en primer lloc es va pro-
jectar l’ampliació del Clínic.

Martí: “El Clínic s’hauria
d’ampliar a l’Eixample”

HABITATGE4Les obres de la pro-
moció de pisos per a gent gran del
solar de Germanetes, a la banda
del carrer Viladomat, es podrien
tornar a posar en marxa a princi-
pis de l’any que ve, tal com va ex-
plicar el regidor Jordi Martí durant
l’última Audiència Pública. 
Responent a una pregunta de

l’Associació de Veïns i Veïnes de
l’Esquerra de l’Eixample, Martí va
afirmar que els tècnics municipals
han confirmat que “està previst
que les obres es tornin a posar en
marxa el 2021 i que aproximada-

ment farà falta un any perquè s’a-
cabin”. Per tant, va afegir, s’espe-
ra que estiguin acabades “al llarg

del 2021”. Uns terminis que des de
l’associació de veïns consideren
que són molt optimistes.
Cal recordar que a principis

d’aquest any el Districte va atu-
rar el projecte per problemes
amb la constructora, que va
obligar a suspendre la concessió
i a tornar a obrir el procés de li-
citació, que encara no ha estat
completat del tot.

PISOS A BORRELL
Els pisos socials que ja estan a la
recta final són els que s’estan fent
al mateix solar de Germanetes
però al costat del carrer Borrell.
La promoció consta de 35 habi-
tatges de lloguer social i d’aquí a
molt poc ja es podran entregar.
De fet, està previst que l’11 i el 12
de desembre es facin unes jor-
nades de portes obertes.

Els pisos seran per a la gent gran. Foto: Línia Eixample

Les obres dels pisos aturats de
Germanetes es reprendran aviat

L’Escola Industrial és la primera opció per a l’ampliació. Foto: Línia Eixample

Les obres es van haver
d’aturar a principis
d’any per problemes
amb la constructora

El local que ha causat les queixes. Foto: Línia Eixample
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En marxa les obres 
del carril bici al carrer Aragó

MOBILITAT4Les obres del futur
carril bici del carrer Aragó van
començar el passat cap de set-
mana i està previst que s’acabin
el pròxim mes de gener.
Aquest nou carril bici tra-

vessarà el districte i tindrà una
longitud de gairebé cinc quilò-
metres. Serà unidireccional,
anirà de l’avinguda Meridiana al
carrer de Tarragona en sentit
Llobregat i estarà situat a l’es-
querra de la calçada, a la banda
de mar. Per fer-lo s’eliminarà un

carril de circulació de trànsit,
que serà el segon que perd Ara-
gó en un any després que l’any
passat es fes un nou carril bus.
El primer dia de les obres, dis-
sabte, es van poder veure algu-
nes retencions.
Des de la plataforma Ei-

xample Respira han celebrat el
començament de les obres del
nou carril bici. “És un pas més
en la transformació d’aquesta
autopista urbana i per a la pro-
moció de la bicicleta”.

INFRAESTRUCTURES4Les
obres que des del maig del 2018
estan en marxa al carrer Nàpols
per fer una sortida d’emergència
de l’AVE, i que fins al 2019 tam-
bé van afectar el carrer Mallor-
ca, estaran enllestides el març de
l’any que ve.
La data l’ha confirmat ADIF

a Línia Eixample aquesta ma-
teixa setmana, cosa que implica
que pràcticament es mantingui
l’última previsió que va fer l’ens
encarregat d’administrar les in-
fraestructures ferroviàries de

l’Estat, ja que a finals de l’any
passat va situar a principis del
2021 la data d’acabament de
les obres.
Des d’ADIF detallen que a fi-

nals d’any ja hi haurà una part de

les obres acabades i que durant
el gener i el febrer s’acabaran
qüestions relacionades amb l’es-
cala i les instal·lacions. 

CARRER URGELL
Pel que fa a les obres del carrer
Urgell, entre Mallorca i Ros-
selló, a l’Esquerra de l’Eixam-
ple, on també s’està acabant de

fer una altra sortida d’emer-
gència  de l’AVE, aquestes es-
tan més avançades i ADIF con-
firma que  al gener ja estaran
acabades. Sobre la urbanització
dels xamfrans afectats, l’ens
ferroviari afegeix que estan a
l’espera que l’Ajuntament els
confirmi les dates per comen-
çar a fer les obres.

Una imatge actual de Nàpols tocant a Mallorca. Foto: Línia Eixample

Les obres de l’AVE del carrer
Nàpols s’acabaran el març

Tecnologia | Preocupació per una antena de 5G
L’Associació per un Eixample Sostenible ha mostrat la seva preocupació per l’antena de
5G que a l’octubre es va instal·lar a l’edifici que hi ha situat al número 23 del carrer Bai-
lén. Un veí de la finca del costat també va exposar el cas a la darrera Audiència Pública.

Les obres van començar
el maig del 2018 
i també van afectar 
el carrer Mallorca
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Campanya de JxCat per
reivindicar el comerç de barri
COMERÇ4JxCat ha impulsat
la campanya ‘Compra al barri!’
amb l’objectiu de reivindicar
el comerç local de la ciutat.
Dissabte el partit va dur a ter-
me una primera acció que va
consistir a enganxar 10.000
cartells en els carrers dels en-
torns dels 39 mercats munici-
pals de la ciutat.
Segons la presidenta del

grup municipal de JxCat, Elsa
Artadi, “depèn de tots nosaltres
que el comerç de proximitat

pugui mantenir les persianes ai-
xecades”. Dissabte Artadi va
reivindicar la importància del
comerç local perquè dona “vida,
llum i seguretat i és el tret defi-
nitori de la ciutat”. La cap de fi-
les de JxCat ho va fer des de da-
vant del Mercat de la Sagrada
Família.
A l’acció d’aquest cap de

setmana hi van participar 300
afiliats, regidors i diputats a
Madrid i al Parlament de la
formació independentista.

DESIGUALTATS4La Comuna
d’Aliments, la xarxa d’aliments
del barri, que també arriba a la
Dreta de l’Eixample i al Fort
Pienc, ha reivindicat recentment
el seu model solidari en compa-
ració amb el que representa el
Banc d’Aliments.
Des d’aquesta entitat han

recordat com durant la prime-
ra fase de la pandèmia van fun-
cionar amb donacions veïnals
però també amb el Banc d’Ali-
ments  “perquè s’havia de donar
una resposta immediata” i per-
què pràcticament no tenien una
estructura logística. Al setem-
bre, expliquen des de la Comu-
na d’Aliments, el Banc d’Ali-
ments els va comunicar que
per continuar rebent aliments
havien de complir una sèrie de
condicions que implicaven ac-
tuar sota el paraigua dels Ser-
veis Socials. Això, afegeixen,
els suposa un problema perquè
els circuits municipals “estan
desbordats i per arribar a acon-
seguir l’ajuda és necessària una
gestió de temps que s’allarga

mesos”. A banda, també criti-
quen que les persones sense
papers en queden fora.

“SUPORT MUTU”
L’escenari actual, doncs, és que
la Comuna d’Aliments ja no rep
donacions del Banc d’Aliments,
que ara ha posat en marxa el
‘Gran Recapte’. Des de l’entitat

veïnal, però, remarquen que la
seva aposta es basa en “l’orga-
nització de les xarxes d’aliments
de cada barri i treballar amb su-
port mutu i solidaritat entre els
veïns, perquè són les nostres
millors armes”. Un model que el
contraposen al de les “campan-
yes caritatives en moments de
l’any puntuals”.

La Comuna d’Aliments funciona des de fa mesos. Foto: Twitter (@SuportSaFa)

La Comuna d’Aliments
reivindica la solidaritat veïnal

Literatura | Relats en clau femenina 
El Centre Cívic i la Biblioteca Sagrada Família organitzen un any més el ‘Premi de Re-
lats Curts: Relats en Femení’, que té com a objectiu crear un espai de reflexió, creativitat
i expressió literària per a les dones. Els relats es poden presentar fins al 31 de gener.

Elsa Artadi mostrant un dels cartells de la campanya. Foto: Carola López
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Fort Pienc

El CAP Sant Joan es reuneix
avui amb la Generalitat

SANITA4El personal del CAP
Sant Joan tindrà avui una reunió
amb representants del departa-
ment de Salut, just un dia abans
que se celebri la protesta de
demà per tornar a reivindicar
l’ampliació provisional i la cons-
trucció del futur CAP Fort Pienc.
La trobada d’avui amb la Ge-

neralitat hauria de servir perquè
el Govern informi els responsa-
bles de l’equipament sanitari so-
bre quan estarà enllestida l’am-
pliació provisional en barracons,
que s’ha de fer al carrer Ali Bei. I
és que la darrera data que Salut

havia promès als responsables del
CAP, el 14 de desembre, ja ha
quedat descartada i hi haurà un
nou endarreriment.
Mentrestant, el personal del

CAP Sant Joan haurà de seguir
treballant en les mateixes condi-
cions precàries dels últims mesos,
cosa que tornaran a denunciar
demà, juntament amb diferents
entitats, amb una protesta que
consistirà a tallar el trànsit entre
les set de la tarda i les nou del ves-
pre a la cantonada del carrer Nà-
pols i Gran Via, que és on s’ha de
fer el nou centre sanitari.

MOBILITAT4La cruïlla del pas-
seig Sant Joan amb la Gran Via,
a la zona de la plaça Tetuan, és
un punt que serveix com a pa-
rada, cada matí de tots els dies
laborables, per al servei de
transport amb autobusos per
als treballadors d’Inditex de
fora de Barcelona i d’alguna al-
tra empresa. Aquesta parada,
tal com denuncien alguns veïns
de la zona, provoca diferents
molèsties.
El cas el va portar una veï-

na a la darrera Audiència Pú-
blica, on va denunciar que a
partir de tres quarts del vuit del

matí els busos arriben i “estan
uns 15 o 20 minuts amb els
motors engegats”. “El dia 2 de
novembre n’hi va arribar a ha-

ver sis d’aparcats”, explica
aquesta mateixa veïna, que de-
nuncia que es tracta d’una “pa-
rada encoberta”. El cas també
ha arribat a l’Associació de
Veïns del Fort Pienc, que con-
sidera que s’hauria de trobar
una solució per mirar d’arre-
glar el problema.

Per la seva banda, des de l’A-
juntament confirmen a Línia Ei-
xample que els busos tenen
l’autorització per fer la recollida
de la gent però no per estacionar
com si el punt fos una parada,
que és el que normalment aca-
ba passant, tal com denuncia
aquesta veïna afectada.

Els busos estan aparcats durant força estona, diuen els veïns. Foto: Unsplash

Queixes veïnals per la parada
dels autobusos d’Inditex

Esplai Xiroc | Reivindiquen els espais de lleure
L’Esplai Xiroc s’ha afegit a la reivindicació del sector del lleure que reclama po-
der tornar a organitzar activitats. Sota la campanya ‘El lleure no es confina’ els
esplais i els caus defensen que són un espai segur i, al mateix temps, necessari.

L’edifici on s’ha de fer el nou CAP Fort Pienc. Foto: Línia Eixample

Denuncien que els
busos estan aparcats
15 minuts amb els
motors en marxa
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Esports urbans | La ciutat celebra el 10è ImaginExtreme
El Parc del Fòrum va ser l’escenari, el passat cap de setmana, del 10è ImaginExtreme,
una de les cites de referència en action sports i urban lifestyle. Durant els dos dies es
van celebrar proves de modalitats com BMX, scooter, roller freestyle i skateboard.

Tot i que el partit es va jugar sen-
se públic, el Bosco Rocafort va sa-
ber imposar la seva condició de
local per coronar-se victoriós al
derbi de Tercera Divisió de dis-
sabte passat contra el CFS Ei-
xample (2-1). Els locals van mar-
car un gol a cada part a les Tres
Xemeneies, mentre que la diana
del CFSE a les acaballes del par-
tit li va posar emoció.
El Bosco va trencar el 0-0 ini-

cial amb un gol (el segon de la
temporada) de Sergi Trillas quan
només s’havien jugat set minuts
del primer temps. El marcador no
tornaria a canviar fins passat l’e-
quador de la segona meitat, amb
el 2-0, obra de Marc Cano. Això
va obligar els visitants a arriscar
en l’ofensiva i tindrien premi
pocs minuts més tard, quan Ton
Alboquers superaria Dani Rueda,
però aquest gol del ‘4’ del CFSE
seria l’últim del matx.

La lliga seguirà aquest cap de
setmana amb el Bosco visitant la
pista del Gràcia FSC dissabte a
dos quarts de sis de la tarda i el
CFSE rebent, el mateix dia i a la
mateixa hora, el Molins 99 CFS.

COLÍDERS
La bona notícia per al CFSE, el
passat cap de setmana, va ser la
victòria del primer equip femení
(3-0 a Santa Isabel contra el Fut-
sal Aliança Mataró). Lydia Abe-
llán i Àlex Giró (que havia recu-

perat la pilota i assistit en el pri-
mer gol) van marcar per a les de
Pep Antoni Roig abans del des-
cans, mentre que Nahia Jaussi,
després d’una gran pressió col·lec-
tiva, va sentenciar amb un xut que
es va colar per sota dels cames de
la portera del Mataró.
El CFSE, colíder del grup (el

Comitè de Competició va donar
per guanyat per 6-0 el partit con-
tra el Castelldefels) visitarà aquest
cap de setmana la pista del Club
Natació Caldes.

Els locals van marcar un gol a cada meitat. Foto: Bosco Rocafort

El Bosco guanya per la mínima
el derbi de la primera volta

» El gol a les acaballes del CFS Eixample va donar emoció al matx
» El sènior femení del CFSE, colíder del seu grup de Segona Divisió

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

Classificacions2a Femenina de futsal Lliga EBA 3a de futsal 3a Catalana de futbol
Equip

CFS Eixample
AECS
CN Caldes
CD La Concòrdia
Penya Esplugues B
FS Ripollet
Aliança Mataró
FS Castelldefels
Atlético Mercadal

PTS

10
10
7
7
5
4
3
1
0

GC

1
7
5
5
6

17
11
20
33

GF

15
17
11
9

10
20
7

14
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Equip

CB Vic
AE Llucmajor
UE Barberà
FC Martinenc
Alfindén
CB Roser
JAC Sants

PTS

3
2
2
2
2
1
0

PC

149
65
75
82

173
85
0

PF

178
77
85
85

129
75
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Equip

Les Corts UBAE
AE Xarxa Horta
AECS
Jesús-Maria
Bosco Rocafort
CFS Eixample
Molins 99 CFS
Gràcia FSC
Estel Vallseca

PTS

12
12
10
8
6
4
4
3
1

GC

10
16
13
20
18
21
23
24
22

GF

24
25
22
24
13
16
15
13
15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PTS

6
6
6
3
3
3
3
3
3

GC

2
2
1
2
0
5
5
5
2

GF

5
5
4
4
2
6
6
6
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Equip

UD Pastrana
FC l’Esquerra
Penya Anguera
Olympia II
AE Bon Pastor
FC Martinenc B
Vallvidrera Senglars
Montsant de la Peira
CF Chacarita

La represa de les lligues
apunta a principi de desembre
COMPETICIONS4A finals de la
setmana passada, la Federació
Catalana de Futbol (FCF) va
emetre un comunicat assegu-
rant que la seva Junta Directiva
ha donat llum verda al retorn de
les competicions d’àmbit terri-
torial a Catalunya per al primer
cap de setmana del mes que ve.
Això està condicionat al fet

que les restriccions a la pràctica
esportiva federada no vagin més
enllà del dilluns de la setmana
que ve, cosa que significaria que
tots els equips, absoluts i de base,
tindrien dues setmanes senceres
per entrenar abans que es tor-
nessin a disputar partits.

Ja que la gran majoria de
competicions havien començat,
els calendaris es reiniciarien.

EL CAS DEL BÀSQUET
La Federació Catalana de Bàsquet
(FCBQ), en canvi, ha optat per
una solució més conservadora i
ha mogut al gener de l’any que ve
(als caps de setmana dels dies 16
i 17 i 23 i 24) l’arrencada de les se-
ves diferents competicions, tant
absolutes com de base.
Aquesta decisió, en alguns

casos, anirà acompanyada d’un
canvi de format de les lligues, que
l’organisme anunciarà tan bon
punt tingui enllestit.

Tot l’esport, a liniaeixample.cat
* Competició aturada
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Com respon l’Estat quan se sent amena-
çat, quan veu trontollar el seu ordre o algú
en qüestiona la unitat? Quins mecanismes
s’activen, fins i tot al marge del govern de
torn? Són les preguntes que es fa la pe-
riodista Sara González a Per raó d’Estat (Ara
Llibres), que inclou testimonis de repre-
saliats per l’Estat, així com de Pablo Igle-
sias, Xavier Trias i Jorge Fernández Díaz.

Viu en línia

Llibres

Per raó d’Estat
Sara González

Francesca Piñón ha adaptat el clàssic de
Simone de Beauvoir sobre la violència es-
tructural dels rols de gènere. La dona tren-
cadahavia d’estar a la Sala Tallers del TNC
del 29 d’octubre a l’1 de novembre, però
no va poder ser. Per això, aviat arribarà a
l’espai virtual que ha creat el teatre. Un es-
pectacle val 5€; la temporada sencera, 29.

Al TNC Digital.

Teatre

La dona trencada
Francesca Piñón

Onze cançons (de les quals, tres en català)
formen el nou àlbum de Miki Núñez: Ice-
berg. Des que va sortir d’Operación
Triunfo 2018, el terrassenc ha sabut fer-
se un lloc a la indústria musical del país,
tal com va demostrar amb Amuza–el seu
primer treball, que incloïa èxits com Es-
criurem– i ho ha tornat a fer amb els sin-
gles Me Vale i Viento y Vida, del nou disc.

Música

Netflix ja ha estrenat l’esperadíssima
quarta temporada de The Crown, cen-
trada principalment en la dècada dels 80.
La reina Isabel II (Olivia Colman) veurà
amb inquietud com entren a la seva vida
dues dones: la primera ministra Marga-
ret Thatcher (Gillian Anderson) i Diana
Spencer, que es convertirà en Diana de
Gal·les (Emma Corrin). Tres pesos pesants.

Pelis i sèries

The Crown
Peter Morgan

Iceberg
Miki Núñez

Zoom Festival
La 18a edició del Zoom Festival, el festival internacional

de continguts audiovisuals de Catalunya, se celebrarà
en línia entre el 24 i el 19 de novembre. Sota el lema

‘Believe!’ (creure, en anglès), aquesta edició fa una crida
a la confiança en els productes audiovisuals fets a casa

nostra. El festival s’inaugurarà amb 100×100 Tito, un do-
cumental en record a l’entrenador del Barça Tito Vilano-
va. En total, aquesta 18a entrega comptarà amb 45 pro-

duccions de cinc seccions diferents: Ficció, Cultural i 
divulgatiu, Entreteniment, Esports i Informatius.

K A T Y  P E R R Y

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans dives del pop actual 
Va fer el salt a la fama el 2008 amb ‘I kissed a girl’

Famosos

Col·laborar amb la baixllobregatina Aitana
Han estrenat el remix de ‘Resilient’ de la mà de DJ Tiësto 

Sorpresa positiva
La inesperada col·laboració ha tingut molt bona acollida

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?
La fitxa

La de Katy Perry (Santa Bàrbara, Califòr-
nia, 1984) és una de les veus habituals a
les ràdios d’arreu del món des del 2008,

quan es va donar a conèixer amb l’èxit 
I kissed a girl. Anys després, per cert, va

dir que es penedia de la lletra d’aquesta
cançó perquè reproduïa “un parell d’es-

tereotips”. Sigui com sigui, des d’alesho-
res s’ha mantingut com una de les can-

tants més exitoses, arribant a fer el pres-
tigiós concert de la mitja part de la Su-

per Bowl el 2015. Ara, en un any molt es-
pecial per a ella –ha sigut mare per pri-

mer cop amb Orlando Bloom i ha publi-
cat el cinquè àlbum–, ha col·laborat

amb la cantant Aitana per fer el remix
de Resilient. “És un somni fet realitat”, 

ha dit la jove del Baix Llobregat.

| Call of Duty: Black Ops Cold War
El joc de guerra més famós ja té nova entrega, la història de la qual es desenvolupa

en els anys de la Guerra Freda. Disponible per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Xbox Series X.
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

PEIX BLAU

La llet sencera (i no la desnatada ni la semi) i els seus derivats, 
com el formatge o la mantega, són aliments rics en vitamina D

OUS I ALGUNS BOLETS

LACTIS

SI POTS...

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

i SALUT

Es diu que la vitamina D és la vitamina del sol. I, efectiva-
ment, la llum solar és una font molt important de vitami-
na D. Aleshores, d’on la podem obtenir quan no fa sol? 

Als països nòrdics, on les hores de sol es veuen reduïdes al
no-res durant els mesos d’hivern, és habitual que la gent
prengui suplements de vitamina D. A casa nostra tenim la
sort que el sol ens acompanya tot l’any, però és cert que ara,
amb l’horari d’hivern, en plena tardor (i, per tant, amb força
dies plujosos) i amb la recomanació de no sortir gaire de casa,
la nostra dosi de vitamina D disminueix bastant. 

Però hi ha maneres de fer que el nostre cos continuï re-
bent aquesta vitamina, que és essencial per a la salut dels os-
sos, entre altres coses. En aquest sentit, hi ha aliments que es
poden convertir en els nostres aliats. El peix blau n’és l’exem-
ple més clar: el salmó, les sardines, la tonyina i el verat són els
peixos que més vitamina D contenen. També en contenen la
llet sencera i els seus derivats, així com els ous (especialment
el rovell) i alguns bolets, com els xampinyons o els xiitakes.
Ara bé, sempre que puguis, deixa que et toqui la llum solar.

La vitamina D quan no fa sol

El salmó, les sardines, la tonyina i el verat són els peixos 
que més vitamina D contenen i, a més, són rics en Omega 3

Les claus

El rovell de l’ou i alguns bolets, com els 
xampinyons, són fonts de vitamina D

En la mesura que puguis, surt de casa en les hores de sol: 
aquesta és la millor manera d’obtenir la teva dosi de vitamina D
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