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FORT PIENC pàg 10

Onada de suport 
a dues noies joves en 
risc de ser desnonades

SAGRADA FAMÍLIA pàg 9

La colla castellera del barri
ja mira cap al 2022

FUTBOL SALA pàg 12

El Bosco Rocafort trenca
la imbatibilitat del líder

Alerten que la pandèmia està fent

Viure en precari

Tallaran el carrer Aragóper
denunciar la contaminació

Eixample Respira farà talls de trànsit quinzenals a partir de diumenge després de l’èxit de les protestes escolars pàg 6
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BAIXEN ELS LLOGUERS? pàg 8

Les immobiliàries parlen
d’una caiguda de preus
però les entitats ho neguen

SANT ANTONI pàg 6

Xavi Morta: “Hem creat la 
cervesa Veïna per recaptar 
fons per a De Veí a Veí”

créixer la pobresa energètica pàg 3
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Arribar a casa, en ple hivern i amb
els termòmetres marcant tem-
peratures molt baixes, i no poder
encendre la calefacció. Aquesta és
la realitat que viu una part, peti-
ta però significativa, de la pobla-
ció. És la pobresa energètica.
Enguany aquesta realitat en-

cara ha estat més complicada
perquè un total de 13 municipis
metropolitans, amb Barcelona in-
closa, han patit talls de llum. Ba-
dalona, Santa Coloma de Gra-
menet i Gavà, per posar tres ex-
emples, han estat alguns dels llocs
afectats. La combinació d’aques-
tes dues problemàtiques, més el
fort augment del preu de la llum
que hi va haver durant alguns dies,
ha tornat a posar sobre la taula
aquest problema estructural.
“Tot i que no hi ha dades ac-

tualitzades, intuïm que la pobre-
sa energètica haurà crescut a cau-
sa dels efectes de la pandèmia”,
afirma Maria Campuzano, porta-
veu de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica. Campuzano explica
que els últims mesos han atès
persones que fins ara mai s’hi ha-
vien adreçat. “Hi ha molta gent
sense feina o en ERTOs”, afegeix.

LA LLEI CATALANA
Malgrat aquesta dura realitat
que pateixen moltes famílies, la
llei catalana en aquesta matèria
és la que ofereix més garanties de
l’Estat, però sembla evident que
amb això no n’hi ha prou. I és que
la llei 24/2015 estableix que les
empreses distribuïdores no po-
den interrompre els subminis-
traments a les persones o famílies
que estiguin en situació del que
anomena “exclusió residencial”.
Concretament, un dels articles de
la llei especifica que l’empresa

subministradora, abans de ta-
llar el servei, ha de demanar un
informe als serveis municipals.
“Ara aquesta part de la llei fun-
ciona, però fins al novembre del
2016 les empreses l’incomplien
del tot. Llavors va morir una
dona a Reus a qui li havien tallat

la llum i es van posar les piles”,
afirma Campuzano.
Un dels grans problemes ac-

tuals, doncs, no són tant els talls de
subministrament sinó el deute
que va acumulant la gent amb les
factures que no pot pagar. Aquí hi
ha un conflicte entre Endesa, la
principal comercialitzadora, i la Ge-

neralitat, que de moment no han
arribat a un acord per establir
com es dividiran el deute, que a
mitjans de l’any passat se situava
al voltant dels 26 milions d’euros. 
Més enllà d’aquesta situació,

des de l’Aliança contra la Pobre-
sa Energètica consideren que l’ar-
rel de tot el problema rau “en el
model actual de gestió dels serveis
bàsics, que fa que estiguin en
mans privades i de grans multi-
nacionals”. Segons l’entitat, caldria
anar cap a un model “basat en la
gestió pública o comunitària i
que garanteixi el control de la ciu-
tadania”. “Una gestió més des-
centralitzada, que es faci més des
del municipi, com ja passa amb
l’aigua”, conclou Campuzano.

“ÉS UN MAL VIURE”
Qui pot parlar amb coneixement
de causa d’aquesta realitat és en
Jose Luis, un veí de 68 anys del
barri de Sants de Barcelona que fa

anys que pateix pobresa energè-
tica. Jubilat des del 2019, el 2010
va començar a necessitar l’ajuda
dels serveis socials després que el
2004 perdés la seva feina al sec-
tor tèxtil, on va treballar 34 anys.
“A partir de llavors vaig començar
a fer feines per anar sobrevivint i

actualment tinc una pensió de
jubilació molt justa i segueixo
anant a un menjador social”, ex-
plica. El 2015 va començar a rebre
assessorament de l’Aliança contra
la Pobresa Energètica.
El seu dia a dia, remarca, s’ha

convertit en “un mal viure” perquè
no té la capacitat per pagar els ser-

veis bàsics que necessita. “Haig de
controlar molt. Poso l’estufa elèc-
trica molt poques vegades i fa
poc vaig poder estalviar una mica
i comprar-me una estufa de butà,
però també haig de vigilar i fer du-
rar la bombona dues o tres set-
manes. I poso la rentadora al
matí per gastar menys. Haig de ser
espartà”, relata. 
L’altra gran preocupació, a

part d’aquest dia a dia complicat,
és el deute que està generant per
les factures que no pot pagar.
“Entre la llum i el gas tinc uns
2.000 euros de deute. I això és
com tenir una espasa de Dàmocles
al coll perquè les companyies elèc-
triques, a partir dels 3.000 euros
de deute, et poden portar al jutjat”,
explica amb angoixa. Per sort,
afegeix, el 2017 la Generalitat va as-
sumir el deute, que en el seu cas no
era gaire gran, que fins aquell
moment havia generat. Si no, l’ac-
tual encara seria més insalvable.

Albert Ribas
BARCELONA

“Poso l’estufamolt poc”
» Les baixes temperatures d’aquest inici d’any agreugen el problema de la pobresa energètica

» Alerten que la pandèmia està provocant que gent que no ho havia fet mai hagi de demanar ajuda

Els últims anys s’han organitzat diferents protestes contra la pobresa energètica. Foto: Andrea Zamorano / ACN

L’Aliança contra la
Pobresa Energètica vol
un canvi en la gestió
dels serveis bàsics

La Generalitat i Endesa
han de resoldre com
es pagarà el deute per
les factures impagades
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La lupa

Sortosament, hi ha un sector independentista
que té claríssims els noms. Escolti’m, els tra-
ïdors són aquest, aquest i aquest. Et miren
per sobre les ulleres i, acte seguit, subrat-

llen ben subratllats sobre el paper diversos noms
de traïdors evidents. En l’àcting, aprofiten la con-
tundència per, de passada, demostrar la seva ab-
soluta innocència en tot aquest afer de la traïdoria
nacional.
Al final, la imatge és bastant entendridora. Per-

què el senyor polític t’ha omplert els noms en un pa-
per autonòmic, utilitzant un subratllador autonòmic,
assegut en una cadira autonòmica, i tornant-te a mi-
rar després amb uns ulls tan categòrics com auto-
nòmics. Els mateixos ulls amb què més tard anirà
a La Sirena a gastar-se part del seu sou autonòmic,
un cop aprovades les polítiques autonomistes de l’en-
demà.
Ens agradi o no, ens faci sentir més o menys cò-

modes, pràcticament tots formem part d’aquesta me-
ravellosa gestoria que és Catalunya, i els fets de-
mostren amb insistència que en el nostre dia a dia
pràcticament tots actuem des d’un grau de traïdo-
ria similar. Al carrer però, sobretot, a la política. És

una traïdoria que ve d’una derrota, que a cada pas
ens rebenta bona part dels nostres principis sense
gairebé adonar-nos-en, i que, per molt que l’ador-
nem de paraules i intencions, ens situa allà on som.
En un traïdoríssim cul de sac.
Davant d’aquesta situació, els senyors del sub-

ratllador han optat per passar-se el dia subratllant
noms. Les estones lliures entre decisions innòcues
per arribar a la independència les dediquen a sub-
ratllar noms. I, per cada nom que subratllen, tam-
bé subratllen els seus escrúpols i la seva alçada po-
lítica i moral. Però ells perceben que només estan
subratllant noms d’altres. Bé, que vagin subratllant,
si això els apropa a la independència. La indepen-
dència vers la realitat, dic.
La quantitat de gent que se suma amb entu-

siasme a aquesta revolució dels subratlladors no em
sorprèn. No em sorprèn perquè és fàcil, perquè fer-
ho ens exculpa l’ànima i perquè, al capdavall, les der-
rotes sempre comporten reaccions psicològiques que
només tenen a veure amb la passió i la culpabilitat.
Però que no em sorprengui no significa que no ho
trobi altament preocupant. Els subratlladors estan
condemnant aquest païset nostre a no sortir del cul
de sac durant una llarga i insofrible estona.

Pràcticament tots formem 
part d’aquesta meravellosa 
gestoria que és Catalunya

per @ModernetDeMerda

Els subratlladors

NLes millors
perles

Deu dies després del seu funeral, la Rogelia va aparèixer viva.
Sembla El muerto vivode Peret, però ha passat a Galícia.

Havia estat traslladada d’un geriàtric de Lugo a Ourense, però
el centre va comunicar la seva mort a la família per error.

Ser negatiu en temps de coronavirus és positiu. I aixòconfon. Una tuitaire, @marysteavecole, va dir a la seva
àvia que era negativa. La seva resposta: “Això mai, es
tenen dies millors i pitjors”. La conversa s’ha fet viral.

De 652 vols a 58. Aquesta és la foto del desastre aeri provocat
pel coronavirus que ha publicat Flightradar24. Les xifres són

del 25 de gener d’enguany, quan només 58 avions sobrevolaven
Europa, i del 25 de gener del 2020, quan ho feien 652.

Hauria abusat sexualment de 245 menors obligant-los a
gravar-se en activitats sexuals, en alguns casos amb altres

nens o animals. Aquesta és l’acusació a la qual s’enfronta un
youtuberaustralià de 25 anys. Veure-ho per creure-ho.

LA FOTOper Anna Utiel Brendan Smialowski / AFP
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Set anys transformant un barri: 
l’èxit de l’Espai Germanetes1

2
Una “revolta veïnal” tallarà 
el carrer Aragó aquest diumenge

Onada de suport a dues joves 
en risc de desnonament

Veïns i entitats condemnen 
la mort d’una persona sense llar

Els Encants de Sant Antoni tornen 
a obrir després de dues setmanes

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

La plataforma segueix amb la
lluita contra la contaminació 

i aquest diumenge farà la
primera “revolta veïnal” després
de l’èxit dels talls de trànsit a les

escoles. Serà un nou tall de
trànsit i es farà al carrer Aragó,

entre Balmes i Aribau. 
pàgina 6Eixample Respira

La botiga de cerveses belgues
Lambicus ha impulsat,

juntament amb l’ONG De Veí a
Veí, la cervesa solidària ‘Veïna’.

Cada cervesa que es ven serveix
per recaptar fons per a De Veí a
Veí. Darrere del projecte hi ha

un bon grup de veïns voluntaris. 
pàgina 6Lambicus

El consistori ha dit que traurà els
polèmics blocs de formigó que

serveixen per separar el nou
espai per als vianants, creat a

causa de la pandèmia, que hi ha
a la calçada d’alguns carrers.

L’oposició ho demanava i Janet
Sanz ha dit que ja estava previst. 

pàgina 8Ajuntament

A les xarxes

@324cat: Illa ha estat ministre de Sanitat
un any. Nomenat just abans de la pandè-
mia, deixa el càrrec amb la tercera onada
disparada a molt llocs d’Espanya.

@nurbacardit: La meva germana, en
plena convalescència per Covid, feta un
nyap, ha rebut la notificació per anar a una
mesa electoral. La festa de la democràcia.

#EleccionsPandèmiques

@FranFPerea: Una magnífica y esperan-
zadora noticia contra la Covid-19: un an-
tiviral, todavía en fase de ensayo clínico,
efectivo incluso con las mutaciones.

#AntiviralEsperançador #DeMinistreACandidat

Safata d’entrada

Una vida humil i tran-
quil·la porta més felicitat
que la persecució de l’è-

xit, ja que perseguir un somni tant
sí com no, no garanteix la felici-
tat. Potser les paraules del Nobel
de física, Albert Einstein, anaven
dirigides a tothom, però hi ha qui
hauria de prendre bona nota.
El principi d’incertesa, d’un al-

tre Nobel, Werner Heisenberg,
abunda en el mateix: fins que no
obrim una caixa, per molt pre-
cintada que estigui, no podrem
comprovar amb exactitud el que
hi ha dins. El dubte no és altra
cosa que donar compte que la re-
alitat no és previsible, que ofereix
conjectures, que gestionar una
cosa altera altres (avui dia fer di-
ners a pocs empobreix a molts).
Tenir en compte que allò que no
es veu és fonamental, que espe-
cialitzar-se massa pot fer perdre
de vista el conjunt, que el que avui
veiem negre demà pot ser blanc.
Que només amb la voluntat no es
fa camí...
Vivim en el regne de l’ines-

perat. Tot és un “potser”, allà on
una de les poques certeses segu-
res és que la vida va canviant. La
qüestió segueix sent si per a mi-
llor o pitjor, i això pot deixar in-
diferent a certa gent, perquè a cer-
ta gent li és exactament igual el
preu que paguem els seus sem-
blants. La ja coneguda “zona de
confort” suggereix que l’escasse-

La Felicitat Nacional Bruta
per Francesc Reina

tat i la vulnerabilitat “ens fan
créixer”. Encara que sembli
una frase impresa a la tómbo-
la de la fira del poble, no podem
posar-nos en contra de l’em-
powermento de la resiliència:
esperar l’inesperat potser és
millor que sucumbir a la por, i
aspirar a algun lloc on tenir el
control d’alguna cosa no ha de
ser tan dolent. Es tracta d’intuir
l’invisible. Però per moltes ex-
plicacions racionals que ens
donin per entendre aquest em-
bolic, estem obligats a canviar
de mètode, a millorar els nos-
tres entorns que són molts i
cada vegada ens influencien
més, sovint, amb mala intenció.
La ciència econòmica dis-

posa d’una extensa llista de
dades per mesurar el desenvo-
lupament de la riquesa -o la po-
bresa-, per certificar l’abun-
dància o l’escassetat. El PIB,
producte interior brut, és un
d’aquests indicadors, una eina
que s’aproxima a l’expressió
del rumb de renda dels territo-
ris, i un referent mundial. Però
la fertilitat frugal no és condi-
ció suficient ni necessària per a
sentir-nos satisfets. Si aquesta

redueix les preocupacions i afa-
voreix sentiments de satisfacció
en promoure la igualtat d’o-
portunitats, estem parlant de
l’Índex de Llocs Pròspers.
Desafiar la creença que el

creixement econòmic és l’única
mesura d’èxit en la societat
aporta un espai de convenci-
ment, gairebé artístic, per in-
cloure aspectes com la salut fí-
sica i mental, l’educació, les
oportunitats de coneixement i
aprenentatge, la qualitat me-
diambiental, les connexions en-
tre les persones i la seva comu-
nitat. Tot i que posat en dubte
(des de fa força temps), l’Índex
de Desenvolupament Humà
diu que, a més de la folgança
monetària, una cosa fonamen-
tal i complicadament moral és
acontentar les capes més hu-
mils. La paradoxa està servida:
majors increments de renda no
comporten a una vida equitati-
va i això depèn molt de la qua-
litat de les institucions i de les se-
ves polítiques, de la pèrdua d’a-
quest vincle amb les males arts
de les corrupteles de governs i
empreses, de saber-ho fer bé i
esforçar-se per fer-ho millor.
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PROTESTA4Una cinquantena
de persones es van concentrar di-
mecres passat al vespre per con-
demnar la mort d’un home sen-
se sostre que dormia al barri.
L’acte, convocat per la Xarxa
d’Habitatge de l’Esquerra de
l’Eixample, es va fer davant del
portal de Consell de Cent on la
víctima passava les nits i on va ser
trobada sense vida un dia abans.
Per als participants en la

concentració, la mort d’aquesta

persona sense llar va ser “un as-
sassinat perpetrat pel model
econòmic que regeix la nostra
societat”.  Per això, consideren
“responsables” la Generalitat i els
principals bancs i reclamen a l’A-
juntament “solucions dignes”.
Cal recordar que aquesta va ser
la tercera mort d’un sensesostre
a la ciutat en vuit dies.
L’acte també va comptar amb

la presència d’altres entitats del
districte, com Fem Sant Antoni.

MEDI AMBIENT4Dels creadors
de la “revolta escolar”, arriba la
“revolta veïnal”. Després de l’è-
xit dels talls de trànsit quinzenals
als entorns de diverses escoles,
Eixample Respira –juntament
amb altres entitats ecologistes
d’arreu de Catalunya– ha im-
pulsat una iniciativa que con-
sisteix a tallar “autopistes urba-
nes” l’últim diumenge de cada
mes. La primera convocatòria és
aquest diumenge, dia 31, a les
11.30 hores i, en el cas del dis-
tricte, es tallarà el carrer Aragó
entre Balmes i Aribau.
“Veïnat, veniu a gaudir de

l’autopista urbana d’Aragó com
si fos un carrer per a les persones.
Sense cotxes, sense contamina-
ció, sense soroll i amb gent, amb
converses, amb tranquil·litat...”.
Aquest missatge, amb el qual Ei-
xample Respira ha fet una crida
a la participació, evoca una imat-
ge que es va veure el 8 de març
de l’any passat en el marc del pro-

jecte ‘Obrim Carrers’ de l’Ajun-
tament, que contemplava un cap
de setmana al mes sense trànsit
a Aragó. Amb la pandèmia, però,
això va quedar suspès.

LES ESCOLES NO S’ATUREN
Mentre l’anomenada “revolta
veïnal” prepara el seu primer tall
de trànsit amb la intenció de fer-
ne un al mes, el moviment tam-
bé liderat per Eixample Respira

i format per cada cop més esco-
les ja pensa en el seu tercer tall
quinzenal. Serà aquest divendres
en l’horari de sempre, de 16.30
a 17.00 h, i es preveu que tingui
encara més repercussió que els
anteriors. De moment, ja hi ha
convocats 41 talls i es compta
amb la participació d’una cin-
quantena d’escoles, no només de
Barcelona, sinó també de ciutats
com Badalona o Sabadell.

Aragó, tallat al trànsit en el marc d’Obrim Carrers. Foto: Pau Cortina / ACN

Una “revolta veïnal” tallarà el
carrer Aragó aquest diumenge

Veïns i entitats condemnen la
mort d’una persona sense llar

SOLIDARITAT4L’enginy i la crea-
tivitat són els segells de l’ONG De
Veí a Veí. Aquesta entitat, que a
finals de 2021 farà deu anys que
funciona i que és un element de
cohesió del barri de Sant Antoni,
ho ha tornat a demostrar amb la
creació de la “birra de barri”. Es
tracta d’una cervesa solidària
batejada amb el nom de Veïna i
creada de la mà del bar i la boti-
ga Lambicus, especialistes en
cervesa belga. Cada venda de
Veïna contribuirà a finançar els
projectes de l’ONG.
“Hem creat aquesta iniciati-

va, que segueix la línia de la del
cava solidari, per recaptar fons
per cobrir les necessitats bàsiques
dels nostres usuaris”, explica el
dissenyador Xavi Morta, mem-
bre de l’ONG molt actiu en el pro-
jecte. L’empremta del barri ha es-
tat present en tot el procés de
creació: el disseny, la il·lustració,
el vídeo promocional... tot ha es-
tat fet per veïns voluntaris que
han aportat els seus coneixe-
ments professionals. Pel que fa a

la tria de la cervesa, diversos
membres de l’entitat van fer un
tast a cegues a Lambicus i van es-
collir el seu gust preferit. El re-
sultat: “una cervesa IPA, fresca i
floral”, detalla Morta.
“No podem lluitar amb les

grans marques de cervesa perquè
no tenim prou capacitat de pro-
ducció, per això hem triat una
cervesa diferent, que despun-

ta”, afegeix, alhora que matisa
que “no és econòmica, però és de
qualitat”. La “birra de barri” es
podrà trobar a cada cop més
restaurants i comerços de Sant
Antoni i, tal com afirma Morta,
els clients tindran diversos mo-
tius per demanar-la: “La idea és
que la gent la vulgui prendre per-
què és molt bona, perquè és del
barri i perquè és solidària”.

La “birra de barri” es diu Veïna i té una finalitat solidària. Foto: Oriol Miralles

Veïna, una cervesa amb 
gust de barri i solidaritat

Sant Antoni

Estació de Sants | Ampliació pel costat Eixample
L’Ajuntament i Adif han acordat la reforma de l’estació de Sants i el seu en-
torn. Està previst ampliar el vestíbul avançant la façana del costat que dona

a l’Eixample uns 40 metres i unir-la amb la plaça dels Països Catalans.

AV Sant Antoni | Punt d’informació i suport al veïnat
L’Associació de Veïns de Sant Antoni ha obert un punt d’informació i suport al ve-
ïnat per donar suport a tots aquells veïns que estiguin patint dificultats a causa de
la crisi provocada per la pandèmia. Està situat al número 28 de l’avinguda Mistral.

Concentració davant del portal on dormia l’home. Foto: Twitter (@XHabitatgEE)

COMERÇ4Els Encants de Sant
Antoni van reobrir divendres
passat després d’estar dues set-
manes tancats per les restric-
cions que van entrar en vigor el
dia 7. “Ens van tancar per error.
Nosaltres no som una gran su-
perfície, som petit comerç”, diu
el president de l’Associació de
Venedors i Venedores dels En-
cants de Sant Antoni, Joan Mes-
tre, que celebra que el Procicat
finalment reparés “aquesta pe-
tita errada”.
Mestre recorda que els co-

merciants van fer un esforç per

garantir en tot moment la segu-
retat al recinte, que compta amb
dotze accessos amb control d’a-
forament i vuit zones diferen-
ciades. Per això, des del princi-
pi van insistir perquè es revertís
la decisió de tancar-los. En
aquest sentit, Mestre agraeix el
suport de l’Ajuntament i asse-
gura que “tots els partits van re-
mar en la mateixa direcció”. 
Amb tot, els venedors dels

Encants van poder tornar di-
vendres a l’activitat (i a les re-
baixes), tot i que el mal temps no
va ajudar a rebre gaire clientela.

Els Encants tornen a obrir
després de dues setmanes

Els Encants van reobrir divendres passat. Foto: Twitter (@EncantsStAntoni)
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Dreta de l’Eixample

Els blocs de formigó passaran
a la història aquest any

URBANISME4Els blocs de for-
migó, presents en carrers com
Consell de Cent, tenen els dies
comptats. L’Ajuntament els re-
tirarà al llarg d’aquest any i els
substituirà per altres elements.
Aquest compromís ha arribat

com a resultat d’una proposta
presentada pel grup municipal
de Ciutadans i esmenada per de-
terminar que l’actuació s’execu-
tarà durant el 2021. La petició es
va aprovar la setmana passada
per unanimitat durant la Co-
missió d’Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat. Ara,

Cs demana que els elements
substitutoris “ajudin a millorar
la qualitat arquitectònica de l’es-
pai públic” i siguin “més se-
gurs” per a les motos i els vehi-
cles de mobilitat personal.
Els blocs de formigó formen

part de l’anomenat “urbanisme
tàctic” impulsat pel govern mu-
nicipal i han rebut crítiques des
del primer dia, però les queixes
van augmentar després que es
relacionés la mort d’un motorista
el mes passat amb un d’aquests
elements, una vinculació que el
consistori nega. 

HABITATGE4El preu mitjà de
l’oferta de lloguer a Barcelona va
disminuir un 21% a l’octubre res-
pecte a l’abril i es va situar en la
xifra més baixa des de gener de
2019, segons l’Observatori Me-
tropolità de l’Habitatge de Bar-
celona. Aquestes dades, publi-
cades la setmana passada, són
les últimes de què es disposa i
s’han obtingut a partir de la in-
formació dels portals immobi-
liaris Fotocasa i Habitaclia. Des
del Sindicat de Llogateres con-
sideren, però, que les informa-
cions de portals com aquests
“no són vàlides” i, basant-se en
el registre de fiances de l’Incasòl,
neguen que el preu del lloguer
hagi baixat: “S’ha mantingut re-
lativament estable”, asseguren.
Parlant amb dues immobi-

liàries situades a la Dreta de l’Ei-
xample, Anzizu i Atipika, el mis-
satge és que sí que hi ha hagut
una caiguda del preu del lloguer,
fins al punt que “s’han vist pre-
us de fa dotze o tretze anys”, afir-
ma la directora comercial d’Ati-
pika, Meritxell Miret. “El punt

d’inflexió el vam notar al de-
sembre, quan es van llogar pisos
per sota del preu mitjà de l’índex
de referència”, explica Ariadna
Vidal, directora del departament
comercial d’Anzizu.

LA CRISI ES FA NOTAR
Davant d’això, es podria arribar
a la conclusió que accedir a un
lloguer és més fàcil ara que
abans de la pandèmia, però hi ha
un aspecte en què tothom sem-
bla estar d’acord i que fa tronto-
llar aquesta idea: la butxaca de la
gent s’ha vist molt afectada.
“Abans, la demanda de lloguer se
situava entre els 800 i els 1.100

euros; ara, entre els 600 i els
900. Això és perquè ara hi ha
una demanda molt més local, de
gent de la ciutat que té una si-
tuació econòmica molt compli-
cada i incerta”, detalla Vidal. 
“L’accés a l’habitatge no ha

millorat, el nivell adquisitiu de la
població s’ha reduït i els pobres
encara s’han empobrit més”, re-
corden des del Sindicat de Llo-
gateres. En aquest sentit, cele-
bren que des del setembre exis-
teixi la llei que regula el preu del
lloguer a Catalunya i esperen que
aviat n’hi hagi una d’àmbit esta-
tal, ja que “és una eina clau en les
negociacions amb propietaris”.

El mercat de l’habitatge, sempre polèmic. Foto: Sílvia Junyent / ACN

Viure de lloguer: més fàcil o
més difícil amb la pandèmia?

Els blocs de formigó de Consell de Cent. Foto: Blanca Blay / ACN

Galeria Barnadas | Sergi Cadenas presenta ‘Dualitats’
La Galeria Jordi Barnadas acull a partir de demà i fins al 27 de febrer l’exposi-

ció ‘Dualitats’ de l’artista Sergi Cadenas. La mostra inclou diferents obres 
tridimensionals de Cadenas, un artista d’art òptic de referència mundial. 
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Es reprenen les obres 
de la Sagrada Família

PATRIMONI4Les obres de la
Sagrada Família es van repren-
dre aquest dilluns després de
més de deu mesos aturades per
la pandèmia. L’objectiu és aca-
bar aquest any la torre de la
Mare de Déu, la segona més
alta del conjunt de la Basílica, de
138 metres d’alçada. 
Actualment, tots els nivells de

la torre estan col·locats i només
falta el terminal de 25 metres, la
part final de la torre, que estarà
coronat per una estrella de dot-
ze puntes il·luminada. Segons
han informat des de la Sagrada
Família i recull l’ACN, si les me-

sures sanitàries ho permeten,
durant el primer trimestre de l’a-
ny es col·locaran els panells de la
corona, la primera de les tres
parts que formen el terminal. Es
tracta d’una corona de pedra, de
sis meteres d’alçada i acabada
amb dotze estrelles de força.
En segon lloc hi haurà un fust

de divuit metres d’alçada, situ-
at al mig del terminal, que està
previst que s’instal·li durant el
tercer trimestre de l’any. L’últim
pas serà la instal·lació de l’estel
de set metres i mig i dotze pun-
tes, amb totes les cares de vidre
texturat i il·luminat des de dins.

CULTURA4Desenes de persones
ben a prop, fent pinya, cridant,
agafant-se fort i respirant a pocs
centímetres els uns dels altres,
per descomptat, sense mascare-
ta: això, que en temps de coro-
navirus sembla ciència-ficció,
és el que fa deu mesos que enyo-
ren els Castellers de la Sagrada
Família (i de tot arreu). “Som
conscients que els castells són de
les coses que més trigaran a tor-
nar”, admet la presidenta de la
colla del barri, Sandra Farré,
que malgrat tot té molt clar que
l’entitat vol mantenir-se viva.
La pandèmia els va esguerrar

el divuitè aniversari, que havien
de celebrar l’octubre passat, però
ara tenen la mirada –i l’espe-
rança– posada en el vintè, que
serà el 2022. Mentrestant, in-
tenten conservar la unió i l’espe-
rit de la colla a través de video-
trucades, xarxes socials i alguna
activitat virtual. “El canvi ens ha
costat molt, perquè estàvem acos-
tumats a veure’ns i assajar di-
versos cops per setmana”, reco-
neix Farré. A l’hora de pensar en

el futur a curt i mitjà termini, la
presidenta de la colla és realista:
“Quan la situació millori, potser
podrem ser organitzadors de
concerts o altres activitats al bar-
ri, però per recuperar els castells
encara haurem d’esperar”. 
Organitzar actes populars

els ajudaria a recuperar les des-
peses d’aquest últim any, com el

lloguer del local o la preparació
de la festa major del barri, que es
va suspendre per enèsima ve-
gada la tardor passada. Tot i
això, Farré assegura que el mo-
tiu pel qual tenen ganes de tor-
nar és perquè volen estar pre-
sents al barri i deixar clar un mis-
satge: “Encara som aquí i aques-
ta és la nostra cultura”.

Una actuació de la colla al barri. Foto: Castellers Sagrada Família

La supervivència dels castellers
en un món sense contacte físic

Preveuen acabar enguany la torre de la Mare de Déu. Foto: Pau Cortina / ACN

Mercat | Una mostra sobre les armes nuclears
El mercat de Sagrada Família acull fins aquest dissabte l’exposició ‘Armes
Nuclears #MaiMés’, una iniciativa de Fundipau que mostra les terribles

conseqüències d’aquest tipus d’armament i la lluita per prohibir-lo.
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HABITATGE4Desenes de per-
sones es van aplegar dimecres
passat al barri per donar suport
a la Tura i la Vinyet, dues ger-
manes que corren el risc de ser
desnonades perquè no poden
pagar el lloguer. El Sindicat de
Llogateres i el Sindicat d’Habi-
tatge de l’Eixample Dret van
convocar una roda de premsa
davant del 187 del carrer Mari-
na –on viuen les joves de 25 i 22
anys i on també va viure el seu
avi durant cinquanta anys– per
denunciar el cas.
L’avi de la Tura i la Vinyet te-

nia un contracte de renda anti-

ga i pagava 250 euros al mes.
Quan va morir, l’any 2019, les
seves netes ja feia un temps
que vivien amb ell i, per no

quedar-se al carrer, van accep-
tar signar un contracte de tres
anys amb la propietat, Inver-
siones Mobiliarias e Inmobi-
liarias, que suposava un aug-
ment significatiu del lloguer.
Durant un any, pagarien 450 eu-
ros, però després passarien a pa-
gar-ne 950. 
El darrer increment del preu

del lloguer va coincidir amb l’es-
clat de la pandèmia, quan totes

dues van perdre la feina. Ara ja
fa un any que intenten negociar
un lloguer social amb la propie-
tat, que, per contra, les ha de-
nunciat per impagament i les
portarà a judici. El Sindicat de
Llogateres assegura que Inver-
siones Mobiliarias e Inmobilia-
rias està incomplint la llei
24/2015 i recorda que l’empre-
sa és propietària de “noranta im-
mobles arreu de la ciutat”.

La Tura, al mig, explicant el seu cas. Foto: Twitter (@SindicatLloguer)

Onada de suport a dues 
joves en risc de desnonament

Equipaments | Reobre la biblioteca Fort Pienc
La biblioteca Fort Pienc va tornar a obrir les portes aquest dilluns, recupe-
rant el seu horari i serveis habituals, però, això sí, amb el 50% d’aforament.
L’equipament havia estat tancat per obres des de principis de desembre. 

L’Estació del Nord serà un
punt d’arribada de turistes

TURISME4Convertir l’Estació
del Nord en un ‘hub’ d’arribada
dels autocars provinents de la
Costa Brava i el Maresme.
Aquesta és una de les dotze pro-
postes que s’inclouen al pla d’ac-
ció per atraure el turisme cultu-
ral que impulsarà l’Ajuntament
i que és el resultat del ‘Fòrum de
Debat Ciutat, Turisme i Cultura:
una oportunitat conjunta’. 
La intenció és que els turis-

tes allotjats en poblacions de la
Costa Brava i el Maresme que
vulguin fer una visita d’un dia a
Barcelona arribin a l’estació ubi-

cada al Fort Pienc i surtin tam-
bé d’allà per tornar als seus
allotjaments. “L’objectiu és re-
duir la mobilitat d’autocars al
centre de la ciutat i comunicar i
informar sobre els diferents con-
tinguts que la ciutat ofereix més
enllà dels grans focus d’atracció”,
expliquen des del consistori. 
Entre la resta d’accions pre-

vistes en el pla, hi ha la creació
d’un mapa i un cens de les acti-
vitats i esdeveniments culturals
de la ciutat i una línia d’ajuts a les
pimes i emprenedors del sector
del turisme cultural.

Hi arribaran els autocars de la Costa Brava i el Maresme. Foto: Ajuntament

La Tura i la Vinyet, dues
germanes de 25 i 22
anys, no poden pagar
els 950 euros de lloguer
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El cap de setmana de la setmana
passada va ser d’aquells per em-
marcar. I és que el Futbol Sala Bos-
co Rocafort no només va aconse-
guir els sis punts que estaven en
joc, sinó que en una de les seves
dues victòries va aconseguir el
que cap dels equips del grup ha-
via fet: derrotar el líder, les Corts
UBAE, que havia guanyat tots els
partits jugats anteriorment.
El triomf contra el conjunt

cortsenc (4-6) posava el punt fi-
nal a un gran cap de setmana que
havia començat dissabte amb la
victòria a la pista del Jesús-Ma-
ria (2-8). Contra els de les Corts,
a més, el Bosco va portar la ini-
ciativa en tot moment i els de Val-
tinho només van arribar a em-
patar. En cap moment van posar-
se per davant en el marcador.
Aquests sis punts catapulten

el Bosco i l’acosten al tercer, que
ara és l’AE Xarxa Horta. L’equip

buscarà mantenir aquesta mag-
nífica ratxa recent diumenge a les
sis de la tarda a casa contra
l’AECS, mentre que el CFS Ei-
xample, que no va tenir partit el
passat cap de setmana, torna a
competir i dissabte visitarà la
pista del cuer, el Gràcia FSC.

NOU EMPAT A DOMICILI
L’equip del CFSE que sí que va ju-
gar és el sènior femení de Pep An-
toni Roig, que dissabte passat va

estrenar-se enguany amb un nou
empat a domicili (el quart de la
temporada en quatre partits) a la
pista de l’FS Ripollet (4-4).
Les roig-i-negres tenen enca-

ra pendent el partit de l’onzena
jornada a Castelldefels (ajornat el
passat dia 16 per positius al CFSE)
i tancaran el primer mes del
2021 aquest dissabte a les quatre
de la tarda al Pavelló de Santa Isa-
bel amb un partit contra el filial
de la Penya Esplugues.

L’equip va guanyar dos partits en dos dies. Foto: Instagram (@fs_boscorocafort)

El Bosco Rocafort trenca 
la imbatibilitat del líder

» L’equip es manté invicte aquest 2021 i s’acosta al tercer
» El sènior femení del CFS Eixample empata a quatre a Ripollet

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

El Roser tanca el primer mes
de l’any visitant el Llucmajor

Toca fer les maletes i
agafar l’avió. El CB
Roser afronta, aquest
dissabte a dos quarts

de sis de la tarda, el darrer par-
tit de la primera volta, enfronta-
ment que, sobre el paper, ha de
ser el més exigent que els del Fort
Pienc han jugat fins ara.
El conjunt mallorquí de bàs-

quet és el líder del grup C-3 de la
categoria amb cinc victòries en cinc
partits. Els balears s’han mostrat
com un equip solvent tant al Po-
liesportiu Municipal de Llucmajor
com en tots els desplaçaments
que han afrontat fins ara.
I és que el Llucmajor és el mi-

llor equip de la lliga fins i tot es-
tadísticament. Els percentatges
del conjunt balear en tirs de
dos i tres punts i en tirs lliures
són els millors de la categoria i
el Roser només està per sobre
dels mallorquins en estadísti-
ques com les pilotes recuperades
i els rebots en defensa. 
Alberto Maura és un dels ju-

gadors dels quals la defensa ro-
serenca haurà de tenir una vigi-
lància especial. Aquest aler de 23
anys és el màxim anotador de l’e-
quip i entre 2014 i 2017 va for-
mar part del planter d’Estu-
diantes, un dels millors equips
d’Espanya de bàsquet formatiu.

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

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

PTS

20
19
17
16
15
14
11
9
0

GC

15
10
16
33
23
23
33
32

115

GF

34
41
26
45
30
52
28
42
2

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

Equip

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

PTS

10
10
8
6
6
4
4

PC

379
426
346
290
304
340
302

PF

412
504
359
304
302
282
224

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

Equip

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

PTS

33
20
19
18
15
14
12
9
5

GC

30
43
41
56
51
49
40
44
65

GF

66
57
42
54
42
47
40
35
36

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 ChacaritaTot l’esport, a liniaeixample.cat

* Competició aturada

El partit, sobre el paper, és dels més difícils de tot el curs. Foto: CBR

Cinema | Celebrada l’11a edició del BCN Sports Film Festival
Ni tan sols la pandèmia ha evitat que se celebri l’11a edició del BCN Sports Film Festival.
Enguany, aquest certamen ha tingut una part presencial (amb aforament reduit, a espais
com el Museu Olímpic i el Museu Doctor Colet), però també s’ha fet telemàticament.
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El relat de les supervivents de la violèn-
cia sexual a la guerra dels Balcans entra
en diàleg amb una autoficció de la dra-
maturga Anna Maria Ricart Codina i l’e-
quip de Cultura i Conflicte. Ja han pas-
sat 25 anys des de la fi d’aquella guerra,
però ha acabat també per a les super-
vivents i els fills nascuts de les violacions?

A la Sala Petita del TNC.

Teatre

Encara hi ha algú al bosc
Anna Maria Ricart

El cantant Dani Poveda va presentar fa uns
mesos el seu nou projecte musical, La-
vanda, i ara n’ha estrenat el primer àlbum:
Llinatge del desig (Vida Records). El músic
vilanoví ha explicat en una entrevista a
l’ACN que, en aquest disc, ha trencat
amb la part més lluminosa del pop per en-
dinsar-se en sons “més sofisticats”, en
part gràcies al productor Jordi Casadesús.

Música

En Dave (Dave Johns) i la Fern (Alison
Steadman) són dos desconeguts d’edat
avançada que han patit força a la vida.
Un dia, es coneixeran passejant els seus
gossos i, al llarg de 23 passejos, sorgirà
l’amor entre ells. Però tots dos guarda-
ran secrets a l’altre i aquesta manca
d’honestedat podrà posar en perill la
seva història.

Pelis i sèries

23 paseos
Paul Morrison

Llinatge del desig
Lavanda

La mandra
L’exposició ‘Sooooo lazy. Elogi del malbaratament’, comis-

sariada per Beatriz Escudero i Francesco Giaveri i
instal·lada al CaixaForum de Barcelona, reflexiona sobre la

mandra i les “pèrdues” de temps. La mostra es basa en
afirmacions com aquesta de Mladen Stilinović a Praise of
laziness: “No hi ha art sense mandra”. Es tracta de conside-

rar la mandra no des d’un punt de vista ètic, en què és
mal vista, sinó sota el prisma de la teoria econòmica i dels

esdeveniments recents, com aquesta pandèmia que ha
obligat a desaccelerar forçosament el sistema.

B I L L I E  E I L I S H

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant de rècord
Va guanyar cinc premis Grammy amb 18 anys

Famosos

Una cançó amb Rosalía
Han publicat el tema ‘Lo vas a olvidar’ per a la sèrie ‘Euphoria’

Una mica de tot
En general ha agradat molt, però hi ha qui s’esperava més

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A Pepa Aguar el seu debut literari li ha
valgut el Premi Joanot Martorell 2020. El
que em queda de tu és una novel·la pu-
nyent que parla de dones –de filles,
mares i àvies– i d’una malaltia cruel
que condemna, sense remei, a l’oblit.
Però, en aquest procés de pèrdua, hi ha
espai també per a la litúrgia del record,
amb noms, cossos i llum.

Llibres

El que em queda de tu
Pepa Aguar

| The Medium
The Medium és un nou videojoc de terror i acció en tercera

persona. L’ha creat Bloober Team per a Xbox Series S i X i PC.

Fo
to
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ai

xa
Fo
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m

Quan Rosalía va penjar una foto amb Billie Eilish
(Los Angeles, 2001), ara fa prop de dos anys, els

milions de fans que apleguen entre les dues van
embogir. Els seus seguidors sabien que allò no-

més podia significar una cosa: una col·labora-
ció. El que no sabien és que haurien d’esperar
tant per veure’n el resultat. Aquest gener, per

fi, han publicat Lo vas a olvidar, el tema princi-
pal de la segona temporada de la sèrie

d’HBO Euphoria. En aquesta cançó, la
jove estrella californiana s’ha atrevit

amb el castellà i l’aposta li ha sortit bé:
en cinc dies, el videoclip ja va camí
dels 30 milions de visualitzacions a

YouTube. I no és d’estranyar, tenint en
compte les xifres i l’èxit que ha acon-

seguit la cantant amb només 19 anys.
Recordem que es va embutxacar cinc

premis Grammy a la gala de 2020.

QUI ÉS?
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EL CONSELL DE LA SETMANA

CONDICIÓ FÍSICA

Escalfar abans de començar l’exercici físic és vital: 
no només prevé lesions, també millora el rendiment 

REFREDAMENT

ESCALFAMENT

NUTRICIÓ

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

i SALUT

T’has proposat que aquest any –i aquest cop va de debò–
faràs esport. És cert que les setmanes van passant i enca-
ra no has trobat el moment de posar-t’hi, però tens clar

que d’enguany no passa. És, sens dubte, una molt bona decisió,
però has de tenir en compte que, si el teu cos no està acostumat
a fer exercici, el risc de lesions s’incrementa considerablement. 

“La condició física és bàsica. En cas que aquesta sigui pobra,
hi ha més tendència a la lesió. És important que l’adquisició d’a-
questa condició sigui gràcies a un entrenament gradualment
progressiu”. Ho diu la doctora Eva Ferrer Vidal-Barraquer, experta
en medicina de l’esport, en un article publicat a Faros, una plata-
forma digital de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. En el
mateix text, ofereix uns consells per evitar lesions esportives que
ha de seguir tothom, sigui quin sigui el seu nivell físic. La primera
clau és l’escalfament, que no només prevé lesions, sinó que tam-
bé millora el rendiment. També és important el refredament, és a
dir, reduir progressivament la durada o intensitat de l’exercici al
final de la sessió. Per últim, la doctora recorda que tot plegat ha
d’anar acompanyat d’una nutrició correcta.

Evitar lesions mentre fas esport

Has de saber quina és la teva condició física i mirar 
de millorar-la de forma gradual i progressiva

Les claus

També és important reduir progressivament la 
durada o intensitat de l’exercici al final de la sessió

Tot plegat ha d’anar acompanyat d’una nutrició correcta per 
controlar factors de risc com el sobrepès o la deshidratació
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