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Renoir Floridablanca:
“Cada dia que obrim
perdem diners”
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Queixes veïnals per
les vibracions de 
la Línia 2 del metro

FORT PIENC pàg 10

Els Encants acusen 
l’Ajuntament de no
fer-los la rebaixa fiscal
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El barri segueix amb força
hotels tancats i la resta
amb molt pocs clients

ESQUERRA DE L’EIXAMPLE pàg 6
Premien Clara Rull, una jove
veïna del barri, amb un 
guardó internacional científic

El 14-Fdeixaa l’Eixampleuna
victòria força còmodadeJxCat 
El partit de Laura Borràs va aconseguir quedar per davant del PSC i d’ERC tot i ser la tercera força a Catalunya pàg 3
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Les eleccions al Parlament d’a-
quest diumenge van tenir a
l’Eixample un guanyador dife-
rent que al conjunt del país.
Mentre que els resultats gene-
rals van deixar un empat a 33
escons entre el PSC i ERC,
amb els socialistes guanyant en
vots, al districte la victòria va
ser per a JxCat. La formació in-
dependentista, amb Laura Bo-
rràs al capdavant, va aconse-
guir reunir un total de 24.371
vots, que li van representar el
22,8% dels suports.
Després de JxCat, la forma-

ció més votada va ser el PSC de
Salvador Illa, que va experi-
mentar un creixement molt am-
pli respecte de les eleccions al
Parlament del 2017. Els socia-
listes van rebre el suport de
22.233 veïns (20,8%) i van
aconseguir quedar per davant
d’ERC, que a l’Eixample es va
haver de conformar amb la ter-
cera posició. Els republicans,
amb Pere Aragonès de número
1, van quedar a una mica més de
2.000 vots del PSC. Concreta-
ment, en van obtenir 20.083,
una xifra que els va representar
el 18,8% dels suports.

A molta distància dels tres
primers, tal com va passar arreu
del país, es van situar la resta de
formacions. El quart lloc va ser
per a En Comú Podem, que
presentava Jéssica Albiach de
cap de llista. Els comuns van tor-
nar a firmar uns resultats dis-
crets (8 diputats) i a l’Eixample
van obtenir un percentatge de
vot del 8,9% (9.544 vots). Da-
rrere dels comuns es va situar la
CUP, que amb 9 diputats va

aconseguir un resultat excel·lent.
Al districte la formació de l’es-
querra independentista, amb
Dolors Sabater de cap de llista,
va rebre 7.931 vots (7,4%).

LA IRRUPCIÓ DE VOX
La pitjor notícia de la nit elec-
toral del 14-F va ser l’especta-
cular irrupció de la formació
d’extrema dreta Vox al Parla-
ment després d’aconseguir treu-
re 11 diputats i situar-se com a
quarta força. A l’Eixample, el
partit que tenia Ignacio Garriga
de cap de llista no va aconseguir

ser quart, sinó que es va haver de
conformar amb la sisena posició,
tot i que sí que va quedar per da-
vant de Ciutadans i del PP. El
partit ultra va tenir el suport de
6.235 veïns (5,8%). Ciutadans,
per la seva banda, després de
guanyar les eleccions del 2017,
va patir una patacada especta-
cular amb Carlos Carrizosa en-
capçalant la llista i va veure
com només aconseguia retenir 6
dels 36 diputats. Al districte va
ser la setena formació amb el
5,5% del suport (5.897 vots), per
davant del PP, que amb Alejan-
dro Fernández de número 1
també va firmar uns resultats
pèssims amb només tres dipu-
tats. A l’Eixample els populars es
van quedar en el 4,7% dels su-
ports (5.011 vots).

BAIXA PARTICIPACIÓ
Lògicament, les eleccions de
diumenge van estar marcades
per la pandèmia. Això va pro-
vocar que la participació caigués
en picat respecte les del 2017,
que d’altra banda havien regis-
trat una xifra rècord. Llavors va
votar el 79,1% del cens, mentre
que aquesta vegada ho va fer el
53,5%. A l’Eixample, per la seva
banda, la participació va ser del
61,6%, quatre punts i mig supe-
rior que al conjunt de la ciutat,
on va ser del 57,1%.

L’Eixample és territori de JxCat
» La candidatura de Laura Borràs va ser el partit més votat al districte, per davant del PSC i d’ERC

» Al conjunt del país el 14-F va deixar un empat a 33 escons entre socialistes i republicans

Albert RIbas
EIXAMPLE

El PSC ha estat el partit amb més victòries als barris de la ciutat. Infografia: Línia Eixample

RESULTATS4Pel que fa als
barris del districte, JxCat va
obtenir la victòria en quatre
dels sis (La Nova Esquerra de
l’Eixample, Sant Antoni, l’An-
tiga Esquerra de l’Eixample i
la Dreta de l’Eixample), men-
tre que el PSC va guanyar al
Fort Pienc i ERC a la Sagra-
da Família.
Així doncs, en el cas de

JxCat, el millor resultat el va
aconseguir a la Dreta de l’Ei-
xample, on va rebre el 25,4%
dels vots. A la resta de barris
on va guanyar, el suport de la
formació que liderava Laura
Borràs va ser el següent: un
23,2% a l’Antiga Esquerra
de l’Eixample, un 22,6% a la
Nova Esquerra de l’Eixample
i un 22,2% a Sant Antoni. Als
dos barris on no va guanyar,
JxCat va ser segon. A la Sa-
grada Família va rebre el
21,7% dels suports i al Fort
Pienc el 21,2%.
Pel que fa al PSC, la seva

victòria al Fort Pienc la va fir-
mar amb un 21,6% dels vots.
A la resta de barris, els so-
cialistes van ser segons a

l’Antiga Esquerra de l’Ei-
xample (21%), a la Nova Es-
querra de l’Eixample (21%) i
a la Dreta de l’Eixample
(19,5%) i tercers a Sant An-
toni (20,7%) i a la Sagrada
Família (21%). 
ERC, per la seva banda, la

victòria a la Sagrada Família
la va aconseguir amb el 21,9%,

un resultat que va ser molt
ajustat, ja que JxCat només es
va quedar a dues dècimes
dels republicans. Als  cinc ba-
rris restants, el partit inde-
pendentista va ser segona for-
ça a Sant Antoni (20,8%) i ter-
cera al Fort Pienc (19,3%), a la
Nova Esquerra de l’Eixample
(18,9%), a l’Antiga Esquerra
de l’Eixample (16,5%) i a la
Dreta de l’Eixample (15,3%). 

Els barris: quatre victòries de
JxCat, una del PSC i una d’ERC

25,4%
és el suport que JxCat
va tenir a la Dreta de
l’Eixample, el més alt
d’un partit als 6 barris

La participació va 
estar marcada per la
pandèmia: al districte
va ser del 61,6%
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NLes millors
perles

Vox es fa un embolic i fa campanya a favor del top manta:
“Ens comprometem a reforçar els nivells de seguretat

ciutadana a Barcelona i la venda ambulant il·legal”, deia un
cartell que va fotografiar l’exdiputat cupaire David Fernàndez.

“M’han acomiadat, com a l’avi de Leonor”, va piular
Bernat Barrachina quan el van fer fora de TVE per

rotular “Leonor se’n va d’Espanya, com el seu avi”. 
Va completar el tuit amb la famosa disculpa de l’emèrit.

Partit de Dones que ho Farien Millor que els Actuals Inútils
(PDFMAI): és el partit que va votar (i inventar) algú el 14-F. 

A la papereta, que imitava les reals, s’hi podien llegir noms tan
diversos com Emma Watson, Mercè Rodoreda o la princesa Leia.

Un ualabi, un cangur petit, a Roda de Ter (Osona): la
nova imatge surrealista d’aquest 2021. L’associació de

guàrdies municipals de Catalunya en va publicar un vídeo
fent una pregunta difícil de respondre: “Com hi ha arribat?”

LA FOTOMiquel Codolar / ACN

La lupa

La pandèmia de la Covid-19 ens ha esclatat a
la cara. Fa un any, les autoritats sanitàries
s’omplien la boca amb discursos tranquil·lit-
zadors que ens parlaven dels pocs contagis

que s’esperaven en territori espanyol. En poc temps,
les rodes de premsa van ser cada vegada més altera-
dores i menys esperançadores. Així hem arribat a fe-
brer de 2021, on la cursa per trobar una vacuna efec-
tiva és d’allò més inusitada.   
Tot i que les campanyes de vacunació ja han co-

mençat, les farmacèutiques d’arreu del món han en-
trat en una espècie de guerra a contrarellotge per des-
envolupar la vacuna contra el SARS-CoV-2 amb les
característiques més adequades. Segons l’Organit-
zació Mundial de la Salut (OMS), s’estan desenvo-
lupant més de 169 vacunes candidates contra la Co-
vid-19, 26 de les quals ja es troben en fases d’assa-
jos clínics. Però aquestes vacunes suposen més
problemes mediambientals dels que en un primer
moment podem imaginar-nos.   
La formulació de les vacunes inclou ingredients d’a-

llò més variats. És comú que s’utilitzin unes subs-
tàncies denominades ‘coadjuvants’, que milloren la res-
posta immunitària. Entre elles trobem l’esqualè, un
derivat que s’extreu de l’oli del fetge dels taurons. Són
diverses les vacunes contra la Covid que utilitzen
aquest compost; no totes, per sort. No obstant, per fer-

ho fàcil, estem parlant de matar taurons per fer va-
cunes, existint una gran varietat d’alternatives amb
el mateix ús, tant d’origen vegetal com bacterià. El pro-
blema? El preu. Per increïble que pugui semblar, és
més barat l’esqualè que altres substàncies d’origen no-
animal. I parlem d’una vacuna multitudinària, de la
qual es necessiten milions i milions de dosis.   

L’organització ‘Shark Allies’ s’ha fet ressò d’aquesta
problemàtica i ha informat que, per immunitzar a to-
tes les persones del món amb aquestes vacunes, cal-
dria assassinar uns 250.000 taurons i, en cas que cal-
gués administrar dues dosis, el doble. Tenint en comp-
te que els taurons ja patien problemes de sobrepes-
ca i que la seva població s’ha vist reduïda en un 75%
des del 1970, és una barbaritat incloure l’esqualè en
la formulació de les vacunes existint alternatives. Cal
deixar de prioritzar el preu enfront de la sostenibili-
tat i el sentit comú.   
Però no és l’únic component d’origen animal típic

a les vacunes, també hi trobem gelatina de porc, pro-
teïnes d’ou, altres proteïnes d’origen animal, lactosa...
ingredients que finalment impliquen la mort d’animals
per a la seva producció (encara que ja és habitual que
aquestes espècies morin per servir-nos d’aliment i pro-
ducte).   
Aturem les calamitats en un món on ja podem fer

ús d’alternatives sostenibles. Fem-nos conscients i no
perdem vides i biodiversitat estúpidament.  

Estem parlant de matar taurons
per fer vacunes, existint una 
gran varietat d’alternatives

per Iris Sánchez (Nova Eucària)

Vacunes i barbaritats
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Pere Aragonès: “Salvador Illa està 
inhabilitat per governar un país”1

2 Escape Rooms amb poques sortides

Els Encants acusen el consistori 
d’incomplir la rebaixa fiscal

La pandèmia i el procés per adoptar: 
l’espera més angoixant

El Gimnàs Social Sant Pau denuncia 
l’intent de cremar viu un sensellar

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

Junts per Catalunya va
aconseguir diumenge ser la força
més votada al districte, tot i haver-
se de conformar amb el tercer lloc
en els resultats finals d’arreu del
país. La formació de Laura Borràs
va guanyar en quatre dels sis

barris de l’Eixample. 
pàgina 3JxCat

Aquesta jove veïna de l’Esquerra
de l’Eixample acaba de ser
premiada amb un guardó

internacional de la Universitat
de Cambridge pels seus
coneixements sobre

programació. Rull estudia
enginyeria química a la UPC. 

pàgina 6Clara Rull

Els paradistes dels Encants Vells
acusen l’Ajuntament d’incomplir
la rebaixa del cànon del tercer i
quart trimestre del 2020 que els
havia promès per tal de mitigar
els efectes de la pandèmia. El
consistori diu que ha ajudat 
el mercat amb 300.000 euros. 

pàgina 10Ajuntament

A les xarxes

@lluis_llach: El mateix dia que deixen en
llibertat Cifuentes, la Fiscalia afina el recurs
per tornar a empresonar els presos polí-
tics. Tot plegat, l’endemà de les eleccions.

@jmangues: Com era d’esperar, la premsa
internacional centra titulars i notícies en
què l’independentisme supera el 50%. De
fet, parlen més d’Aragonès que no pas d’Illa.

#AragonèsPresident?

@joangalvezfoto: La policia ha anat tra-
ient els manifestants fins a arribar a en
Pablo Hasél i, en aquell moment, se l’han
emportat detingut.

#PabloHasélAPresó #RecursAlTercerGrau

Safata d’entrada

Per tercera vegada conse-
cutiva, l’independentis-
me català venç amb ma-

joria absoluta en les eleccions al
Parlament de Catalunya. Ha
guanyat de manera rotunda
amb 74 escons, per sobre dels
68 que estableixen la majoria
(en les anteriors eleccions havia
guanyat amb 70). Aquesta ve-
gada, a més, amb el 51,22%
dels vots, sent doncs majorita-
ri entre els votants. 
Les eleccions tocaven l’any

que ve, però van ser avançades
perquè els tribunals espanyols
van enderrocar el govern del
president Quim Torra per haver
desobeït una Junta Electoral que
li va ordenar despenjar una pan-
carta contra l’empresonament
de polítics catalans. El president
es va negar, al·legant llibertat
d’expressió, i la justícia espa-
nyola va estimar que el desaca-
tament era suficient per defe-
nestrar el president de la Gene-
ralitat de Catalunya i provocar l’a-
vançament electoral. 
A més, l’executiu català pro-

visional, escoltant els experts
sobre la pandèmia, va decidir
posposar les eleccions cinc me-
sos, fins que la tercera onada de
Covid hagués disminuït, però

Guanya l’independentisme
per Jordi Oriola

una altra vegada va irrompre la
justícia obligant a mantenir la
data de les eleccions el 14 de fe-
brer. És la mateixa justícia que
manté nou polítics i activistes
catalans a la presó i que ha
emès ordres de cerca i captura
contra set polítics catalans ex-
iliats (que les justícies alemanya
i belga han desestimat perquè
no veien justificades les acu-
sacions o per entendre que no
es donaven garanties de judi-
ci just a Espanya). És també la
justícia que manté la cerca i
captura contra un músic ma-
llorquí exiliat a Bèlgica per
cantar contra el rei d’Espanya,
i que ha empresonat un altre
músic català, Pablo Hasél, pel
mateix motiu. 
En aquest context, i amb tot

l’aparell de l’Estat i la premsa
espanyola en contra, l’inde-
pendentisme ha tornat a gua-
nyar unes eleccions, amb una
majoria absoluta més àmplia
que mai i amb més del 50%
dels vots. Davant l’indepen-

dentisme, hi tenim l’exministre
de Sanitat espanyol socialista
durant la pandèmia, que, amb
tot el suport de l’Estat, de la
premsa i de l’unionisme en
general, ha aconseguit ser el
primer partit, però empatat
amb el primer partit indepen-
dentista. I també s’oposa a
l’independentisme l’extrema
dreta espanyolista de Vox, que
irromp amb força al Parla-
ment català amb 11 escons.
Amb aquest panorama,

l’Estat espanyol i la Unió Eu-
ropea no poden negar el dret
d’autodeterminació de la so-
cietat catalana, que s’ha d’ex-
pressar en un referèndum amb
garanties democràtiques, trans-
parència i sense joc brut. Al cap
i a la fi, la democràcia consis-
teix a permetre que els ciuta-
dans decideixin a les urnes, i no
a violentar aquesta voluntat
amb lleis que haurien de servir,
precisament, per garantir un
marc que respecti el que les so-
cietats volen per a si mateixes.

Fo
to

: M
ar

 R
ov

ira
 / 

A
C

N



líniaeixample.cat

| 6

17 de febrer del 2021

Esquerra de l’Eixample

CORONAVIRUS4La Nova Es-
querra de l’Eixample és la zona
del districte que durant l’última
setmana ha tingut menys casos
de positius de coronavirus.
Concretament, la xifra ha

estat de 125 casos per cada
100.000 habitants, un número
que està força per sota de la mit-
jana de la ciutat, que està situa-
da en els 171 positius per cada
100.000 persones. En el cas de
l’Antiga Esquerra, la xifra és

una mica pitjor, però del conjunt
del districte, és la tercera millor
zona. El segon millor lloc és el
Fort Pienc, amb 129 casos per
cada 100.000 habitants, mentre
que a l’Antiga Esquerra la xifra
és de 147. 
Per últim, hi ha la Dreta de

l’Eixample amb 154 casos per
cada 100.000 persones, Sant
Antoni amb 170 i el pitjor barri
és la Sagrada Família, amb 190
casos cada 100.000 veïns.

La Nova Esquerra, la zona
amb menys casos positius

CINEMA4El sector del cine és un
dels que ha patit amb més dure-
sa aquest ja gairebé any de pan-
dèmia. Entre el tancament forçat
durant diferents moments i les
restriccions imposades, les pèr-
dues econòmiques per la caiguda
d’espectadors han estat molt al-
tes. Un exemple d’aquesta reali-
tat el trobem a Sant Antoni, on el
Renoir Floridablanca, situat al
número 135 del carrer Florida-
blanca, viu moments complicats.
“La situació que vivim ens

afecta de forma dramàtica. Cada
dia que obrim perdem diners”,
explica en declaracions a Línia
EixampleOctavio Alzola, el pro-
gramador del grup Renoir. I és
que la caiguda de públic al cine-
ma al conjunt de l’Estat ha estat
de més del 70% a causa de la
pandèmia. En el cas del Florida-
blanca, Alzola, sense precisar
del tot, diu que la xifra ha estat
una mica menor.
Tot i el moment tan complicat,

Alzola reivindica la importància
dels cinemes i insisteix que són

“un espai segur”. “El cinema és
una forma d’evasió i entreteni-
ment i nosaltres tenim clar que hi
hem de ser per al públic, però
també necessitem el suport de les
institucions”, afegeix. 

VARIETAT I QUALITAT
El Renoir Floridablanca ha segu-
it oferint una programació “va-
riada i de qualitat”, explica el
programador del grup, que des-
taca l’esforç que han fet les dis-
tribuïdores independents i de ci-
nema europeu, que són clau en

l’oferta d’aquest cinema. Pel que
fa al cinema americà de qualitat,
l’altre pilar de la seva oferta, Alzola
diu que la pandèmia ha fet que les
seves pel·lícules no hagin arribat.
“Els cinemes necessitem pro-
ducte, que són les pel·lícules, i ens
hem defensat com hem pogut.
Volem agrair el paper de les dis-
tribuïdores independents i algu-
nes de més grans”, afegeix. Per
acabar, tot i la davallada de públic,
destaca que hi ha hagut estrenes
que han tingut “una bona acolli-
da i que han funcionat”.

El cinema està situat al número 135 del carrer Floridablanca. Foto: Arxiu

Renoir Floridablanca: “Cada dia
que obrim perdem diners”

Sant AntoniDominical | Reobertura sense problemes
El Mercat Dominical del Llibre va tornar a reobrir diumenge passat després de 
setmanes tancat per les restriccions. L’entitat feia temps que denunciava la seva situació.
Tot i que el Mercat de Sant Antoni era col·legi electoral no hi va haver cap problema.

Personal del Clínic treballant. Foto: Francisco Àvia / Hospital Clínic

SUCCESSOS4Els responsables
del Gimnàs Social Sant Pau van
denunciar dimecres passat que
tres joves “amb estètica neonazi”
van intentar cremar viu un home
sensellar que dormia a la porta del
gimnàs i que estava esperant per
fer servir el servei de dutxa.
Des del Sant Pau van explicar

que un treballador del gimnàs
se’n va adonar i va poder aturar els
presumptes agressors. En un ví-
deo difós per la CUP Ciutat Vella,
la víctima va explicar que li havien
tirat gasolina.

Després dels fets, des del Sant
Pau van posar una denúncia als
Mossos, que estan investigant el
cas per mirar de trobar els tres jo-
ves sospitosos.
Per la seva banda, el regidor

de Drets de Ciutadania, Marc
Serra, va afirmar que el que va
passar “és una temptativa d’as-
sassinat” i va assegurar que es
tractava d’una agressió “covarda
i aporòfoba”. Serra va deixar clar
que el consistori arribarà “fins al
final” per identificar els pre-
sumptes agressors.

Intenten cremar viu a fora del
Gimnàs Sant Pau un sensellar

Els fets van passar a davant del gimnàs. Foto: Blanca Blay / ACN

Clara Rull és veïna del barri, estu-
diant de la UPC i acaba de ser pre-
miada a la HackCambridge, la
competició de programació de la
prestigiosa Universitat de Cam-
bridge (Regne Unit) amb el reco-
neixement al millor ús de la base
de dades Cassandra.
Rull, de 21 anys, estudia En-

ginyeria química i forma part de
l’associació UPCoders, que treballa
en projectes de codificació, in-
cloent-hi la intel·ligència artificial,
el desenvolupament d’aplicacions
i la programació paral·lela.
“Una bona manera d’aprendre

i conèixer altres eines i maneres de
treballar a l’estranger és partici-
pant en aquestes competicions”,
explica Rull. En la HackCam-
bridge, formava part del projecte
Hacktheurban.space, que ha estat

seleccionat com un dels 15 millors
de hackató per l’empresa Wolfram
Research. El seu equip va desen-
volupar un projecte que lluita
contra l’arquitectura hostil, és a
dir, aquells elements arquitectò-
nics que eviten alguns usos de l’es-
pai públic, sovint amb l’objectiu
d’invisibilitzar el sensellarisme
als centres turístics i urbans. 

DOBLE PREMI
En els darrers dos anys, Rull ha
participat en altres competicions
internacionals amb molt èxit. Va

ser premiada a Carolina del Nord
i a Texas i també dues vegades al
Hackup, la hackató universitària
més important de l’Estat.
Amb la pandèmia, i davant la

impossibilitat de viatjar, Rull ho fa
des de casa. “És més difícil i emo-
cionalment costa una mica més.
La competició guanya quan es fa
presencial, perquè convius amb
l’equip”, reconeix. En un sector
competitiu com és l’enginyeria,
Rull s’està forjant per agafar em-
branzida i estar preparada per fer
el salt al món laboral.

Rull (esquerra) amb un company de projecte. Foto cedida

El cas de Clara Rull: triomfar 
en la programació amb 21 anys

Quim Miró
ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

Habitatge | Protesta per evitar un desnonament
Una cinquantena de persones es van concentrar dijous passat a davant de la seu

d’una immobiliària del carrer París per evitar el desnonament d’una parella 
del barri del Poble-sec. Finalment van aconseguir una rebaixa del lloguer.
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Reobre el Microteatre enmig
de la polèmica pels impagats
TEATRE4El Microteatre Barcelo-
na va tornar a reobrir les portes di-
jous després d’onze mesos sense
fer-ho a causa de la pandèmia. Ho
va fer, però, enmig d’una polèmi-
ca a causa de la denúncia que han
fet diferents companyies, que acu-
sen el teatre de deure’ls diners per
la recaptació dels muntatges pro-
gramats entre el desembre del
2019 i el març del 2020.
Els actors, directors i autors

afectats neguen que el problema
tingui a veure amb la pandèmia i
perquè les funcions van repre-
sentar-se “molt abans de l’arriba-
da de la pandèmia, amb unes en-
trades pagades en efectiu”, tal
com afirmen en un comunicat.

Per la seva banda, la gerent de
Microteatre Barcelona, Libertad
Ribera, deixa clar que el seu ob-
jectiu és pagar tots aquests diners
i afegeix que, en els últims mesos,
cada vegada que ha pogut ha anat
fent pagaments. Ara mateix, diu
Ribera, el deute és de 23.400 eu-
ros. “Estem mirant com aconse-
guir-los i aviat posarem en marxa
una campanya de micromecenat-
ge després que la primera ens l’a-
nul·lessin i també tindrem el su-
port de diferents actors que faran
actuacions solidàries”, afirma. 
Per últim, també explica que,

si la situació no millora en els
pròxims mesos, es veurà obligada
a tancar l’espai.

HOTELS4”L’hotel està tancat i
tothom està en ERTO”. Aquesta
és la resposta que s’obté quan es
truca a l’hotel Roger de Llúria, es-
tabliment situat al carrer del ma-
teix nom. Qui contesta és el vigi-
lant de seguretat, l’única persona
que hi ha a l’establiment. El mo-
tiu, gairebé no caldria ni dir-lo, és
obvi: el coronavirus. Aquest cas no
és únic, ja que altres hotels com
l’NH de la rambla Catalunya o el
Catalonia del carrer Roger de
Llúria, per posar dos exemples,
també tenen la persiana abaixada.
La realitat del sector, quan

està a punt de fer un any de l’esclat
de la pandèmia, és molt dura. El
món encara està lluny de tornar a
ser el lloc que era i segueix sent una
incògnita quan es produirà la re-
cuperació del turisme. Des de
l’hotel Casa Bonay, un hotel que
destaca per la seva modernitat i
que està situat a la Gran Via a to-
car de la plaça Tetuán, el seu di-
rector, Frederico Moscoso, atén Lí-
nia Eixample. S’agraeixen les ex-
plicacions detallades de Moscoso,
ja que des de força hotels les ganes

de parlar són més aviat poques.
“Has de pensar que vam comen-
çar el 2020 amb la perspectiva que
fos un any rècord i es va transfor-
mar en un any horrible que no
hauríem ni imaginat en el nostre
pitjor malson”, relata. 

CAIGUDA DEL 80%
Moscoso explica que el balanç
del 2020 ha deixat una caiguda de
gairebé el 80% en comparació
amb el 2019, una xifra que aug-
menta fins al 90% si es mira des
del març, quan va esclatar la pan-
dèmia. “Tenim gran part de l’equip

en ERTO i d’aquí només se’n surt
refinançant-nos i reduint despe-
ses”, afegeix. Tot i la dificultat del
moment, durant tota la conversa
Moscoso es mostra optimista.
Més enllà de posar una data on tot
pugui començar a millorar, com
podria ser l’estiu, prefereix centrar-
se en el dia a dia i fer tot el que està
a les seves mans.
Per acabar, un altre exemple

molt significatiu de la magnitud  de
la tragèdia és el cas de l’icònic ho-
tel Mandarin Oriental del passeig
de Gràcia, que segons ha avançat
el diari Ara està a la venda.

L’hotel Catalonia de Roger de Flor està tancat actualment. Foto: Catalonia

El barri segueix amb els hotels
tancats o pràcticament buits

El Microteatre passa per un moment molt delicat. Foto: Microteatre

Ronda Universitat | Sense busos interurbans fins al març
La ronda Universitat viu una calma gairebé total pel que fa al trànsit de busos. 
Actualment no s’hi atura cap de les 15 línies de busos interurbans que ho feien 
fins fa poc. 11 línies ja no hi circularan més i quatre ho tornaran a fer al març.
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La Sagrada Família,
un gran punt de vacunació?

CORONAVIRUS4La Sagrada Fa-
mília convertida en un gran
punt de vacunació contra el co-
ronavirus. Aquesta possibilitat la
va plantejar la setmana passada
el secretari de Salut Pública, Jo-
sep Maria Argimon, en una en-
trevista a Catalunya Ràdio.
Durant l’entrevista Argimon

va explicar que des de la Gene-
ralitat s’estaven buscant llocs
“emblemàtics” per enviar el mis-
satge de la importància de la va-
cunació. En aquest sentit, va
expressar el seu desig que el
temple fos un d’aquests espais,

tot i que va afegir que no s’havia
posat en marxa cap gestió. De
moment des de Salut expliquen
que no hi ha cap novetat respecte
del dia que Argimon va fer la
proposta. Per la seva banda, des
del patronat de la Sagrada Fa-
mília afirmen que “no tenen cap
petició directa” del Govern, però
que si l’executiu es posa en con-
tacte amb ells escoltaran la pro-
posta “encantats”.
La Generalitat sí que ja ha

fet gestions perquè el Camp
Nou sigui un altre dels grans
punts de vacunació.

INFRAESTRUCTURES4“Cada dia
notem les vibracions. Al final és
tan cansat que et planteges ven-
dre el pis i anar a viure a un altre
lloc”. Aquest és el testimoni d’en
Xavier Prats, un veí del barri
que viu a la cantonada dels car-
rers Roselló i Castillejos. Des de
fa molts anys el seu dia a dia està
condicionat per les vibracions
que nota de la línia L2 del metro
en el tram que va entre les para-
des de Sagrada Família i En-
cants. En aquest tall el metro pas-
sa per sota del carrer Rosselló i a
l’altura de Castillejos gira a la dre-
ta per després girar a l’esquerra
per seguir pel carrer València.
Prats relata que “la intensitat

de les vibracions varia” però que
el problema a casa seva, un en-
tresol, el pateixen de forma dià-
ria. Durant el confinament, en
passar moltes més hores a casa,
diu que va decidir canviar les fi-
nestres i posar vidre doble i que
la situació ha millorat però poc. 
Des de l’Associació de Veïns

de la Sagrada Família fa temps
que estan a sobre del problema.

Fa anys van aconseguir que s’ar-
reglessin les vibracions del tram
de línia que va de Monumental a
Sagrada Família, però en aquest
cas lamenten que les adminis-
tracions no han fet res. “Fa uns
dos o tres anys vam fer  reunions
i es va fer algun estudi. De fet ens
van prometre que posarien uns
tacs de goma per amortir el soroll,
però no ho van fer”, explica Joan
Itxaso, de l’entitat veïnal.

“PROBLEMES DE SON”
Un altre testimoni és el de Joana
Garcia, nom fictici d’una altra ve-

ïna que prefereix mantenir l’a-
nonimat. Ella viu al carrer Rose-
lló a tocar de Castillejos, en un
setè pis. Explica que les vibracions
l’afecten sobretot quan va a dor-
mir. “Em provoquen problemes
de son i no puc dormir. Durant el
dia, amb el soroll d’altres coses no
es nota tant, però a la nit molt. El
terra vibra”, diu Garcia. Un ex-
emple de la situació, que aques-
ta veïna atribueix a les vibra-
cions, és el de les finestres amb
tancaments d’alumini que va po-
sar fa uns anys. “Amb el temps
s’han desplaçat”, conclou.

Veïns de Rosselló amb Castillejos es queixen de les vibracions. Foto: Maps

Viure amb les vibracions 
del metro: “Ens afecta molt”

La Sagrada Família podria ser un punt de vacunació. Foto: P. Francesch/ACN

Xarxa de suport | Reivindicació de la feina feta
La Xarxa de Suport Mutu Sagrada Família-Poblet ha reivindicat la tasca

feta per totes les xarxes de suport de la ciutat d’ençà que va esclatar la pan-
dèmia. Recorden que s’han atès més de 3.000 famílies i 9.000 persones.
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Un programa ple d’actes 
per celebrar l'Any Nou Xinès
SOCIETAT4Des de dijous passat
i fins al pròxim 26 de febrer la
comunitat xinesa de la ciutat,
amb una gran presència al Fort
Pienc, celebra l’arribada de l’A-
ny Nou Xinès, que en aquesta
ocasió és del Bou. Un any més ho
fa compartint aquest esdeveni-
ment amb tota la ciutat.
Així doncs, s’han organitzat

una sèrie d’actes per celebrar un
canvi d’any que estarà marcat per
la pandèmia. Avui es farà un ta-
ller de fanalets, mentre que demà
serà el torn d’un webinar sobre
emprenedoria jove i unes classes

d’introducció al xinès i divendres
un taller de retall de paper.
D’altra banda, la cultura po-

pular xinesa i la catalana tindran
un paper destacat en la celebra-
ció a través de diferents vídeos,
ja que enguany les restriccions
no permeten fer res als carrers.
Algunes de les entitats partici-
pants seran els Trabucaires de
Sant Antoni, la Fundació Insti-
tut Confuci de Barcelona, la Co-
ral Àsia, la Fundació Educativa
Xinesa, els Castellers de la Sa-
grada Família o els Diables de la
Cabrònica del Nord.

MERCATS4El mercat dels En-
cants Vells ha obert ple de car-
tells de protesta on s’acusa l’A-
juntament d’incomplir la rebai-
xa del cànon que paguen tots els
paradistes per poder tenir el
seu negoci. “Les promeses cal
complir-les. Aquesta vegada les
complireu?”, es podia llegir en
els cartells reivindicatius.
Des dels Encants recorden

que al juny el govern municipal
va acceptar la proposta de l’o-
posició de rebaixar un 75% el cà-
non durant el tercer i el quart tri-
mestre de l’any passat. Els pa-
radistes denuncien que l’han
hagut de pagar sencer i, a ban-
da, recorden que ERC va posar
com a condició per aprovar els
pressupostos d’aquest 2021 que
durant tot aquest any s’apliqués
la reducció del 75%. “Tot  i el dis-
curs públic i les promeses, en el
text de l’ordenança no hi figura
res”, asseguren.
Aquest escenari, afegeixen

els paradistes, només fa que
complicar la de ja per sí delicada
situació que pateixen d’ençà que

va esclatar la pandèmia, que els
ha obligat a tancar durant força
temps i que, quan el recinte ha es-
tat obert, l’aforament ha hagut de
ser de menys del 30%. Això ha
provocat que un 10% dels nego-
cis hagin tancat, que uns quants
més estiguin en traspàs i que el
30% no hagin pogut pagar el cà-
non del quart trimestre.

Per la seva banda, des de l’A-
juntament asseguren que s’ha
ajudat els comerciants dels En-
cants amb més de 300.000 eu-
ros i que, en el cas dels cànons,
durant el primer i segon tri-
mestre de l’any passat es va
aplicar el descompte correspo-
nent a tots els dies que el recin-
te no havia pogut obrir.

Una de les pancartes reivindicatives posades pels paradistes. Foto cedida

Els Encants acusen el consistori
d’incomplir la rebaixa fiscal 

L’Any Nou Xinès és una festa consolidada a la ciutat. Foto: Ajuntament

Medi Ambient | Fort Pienc SOStenible
El Centre Cívic Fort Pienc i la Biblioteca Fort Pienc han programat un mes de
febrer ple d’activitats que giren al voltant de la sostenibilitat sota el cicle ‘Fort

Pienc SOStenible’. Des de dilluns es pot visitar l’exposició ‘On van els residus?’. 
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Esports Inclusió | Sessió de formació per a joves amb discapacitat
El pròxim dia 26, via Zoom, es farà una nova sessió del Pla de formació de Barcelona
Esport Inclou, amb l’activitat Formació – Joc motriu, activitat física, discapacitat i

inclusió, pensada per a la inclusió dels joves amb discapacitat visual.

Diumenge passat, a banda de
ser un dia d’eleccions, va ser una
jornada insòlita en aquest curs
2020-21: el sènior femení del
Club Futbol Sala Eixample va
empatar el primer partit de la
temporada al Pavelló de Santa
Isabel (1-1 contra el CN Caldes).
Les de Pep Antoni Roig es van

avançar després que una jugada
de servei de banda acabés amb un
refús d’una defensa i sorprenent
la portera visitant, però les valle-
sanes empatarien abans del des-
cans, resultat que no canviaria en
tota la segona meitat.
El conjunt roig-i-negre afron-

ta ara els dies més importants de
cara a saber si és campió o no. De
fet, el CFSE recupera aquest ves-
pre (a partir de dos quarts de vuit)
el partit ajornat de l’onzena jor-
nada contra l’FS Castelldefels,
mentre que aquest dissabte a les
quatre de la tarda tornarà a des-

plaçar-se, en aquest cas a l’Hos-
pitalet de Llobregat, per jugar a la
pista de l’AECS.

PENÚLTIMA JORNADA
Pel que fa a la Tercera masculina,
aquest cap de setmana només ju-
garà el CFSE, que diumenge a dos
quarts d’una del migdia rebrà
l’Estel Vallseca a Santa Isabel en
el darrer partit a casa del primer
tram de la temporada. El Bosco

Rocafort, en canvi, gaudirà de la
jornada de descans.
Passi el que passi, els dos

equips del districte ja saben que
el seu objectiu en la segona fase
de la categoria serà lluitar per
mantenir-la, ja que no hi ha cap
possibilitat que ni Bosco ni CFSE
acabin entre els tres primers del
grup. Els dos van perdre la set-
mana passada (contra Gràcia i
Molins, respectivament).

El CFSE celebra l’únic gol que va marcar al Caldes. Foto: CFSE

Primer empat a casa de la
temporada del CFS Eixample

» L’equip de Pep Antoni Roig afronta dos partits aquesta setmana
» El sènior masculí del CFSE tanca la primera fase del curs a casa

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

Segon cap de setmana sense
competició per al CB Roser

El Club Bàsquet Ro-
ser de Juan Hereza
afronta el segon cap
de setmana conse-

cutiu sense lliga. El passat, per-
què s’hauria d’haver jugat la se-
mifinal de la Lliga Catalana EBA
(el partit entre Mataró i Mollet no
es va disputar) i aquest que ve
perquè l’equip del Fort Pienc
afronta la jornada de descans
que li toca en la segona volta.
“En situacions com aquesta el

que fem és plantejar situacions de
competició en els entrenaments,
com jugar partits els divendres”,
assegura l’entrenador roserenc a
Línia Eixample. L’equip ja va viu-
re una situació similar a princi-
pis de la primera volta, de manera

que l’staff repeteix la recepta per
mantenir la tensió competitiva.
Hereza afegeix que està “molt

content, no només pels resultats,
sinó per com ha competit l’equip”
en els set partits que ha jugat fins
ara i diu que la permanència, el
gran objectiu de la temporada
2020-21, està “més a prop”.
Igualment, l’entrenador la-

menta la prohibició de la dispu-
ta de la semifinal de la Lliga Ca-
talana, ja que d’aquest partit ha-
via de sortir el seu rival en la fi-
nal. “Ens havia de servir per
afrontar la recta final d’aquest
mes i el març a tope, com l’inici
de la recta del curs. Ja veurem
què acaba passant amb tot ple-
gat”, conclou Hereza.

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

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

PTS

27
24
21
20
17
16
14
12
0

GC

17
14
20
42
31
25
38
37
128

GF

48
48
33
51
59
32
31
48
2

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

Equip

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

PTS

12
11
11
11
11
9
7

PC

513
470
526
490
509
541
541

PF

557
498
541
564
511
487
432

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

Equip

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

PTS

36
27
24
22
17
15
14
14
9

GC

36
62
52
47
61
51
50
61
71

GF

72
65
64
49
49
45
49
53
45

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

Foto: BBA Castelldefels
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La dramaturga Clàudia Cedó i els direc-
tors Guillem Albà i Joan Arqué han con-
vertit en obra de teatre l’exitosa novel·la
d’Irene Solà. El text, maridat amb músi-
ca de Judit Neddermann, transportarà el
públic al paisatge bucòlic descrit al llibre,
entre Camprodon i Prats de Molló, i a co-
nèixer-ne els personatges que l’habiten.

A la Biblioteca de Catalunya.

Teatre

Canto jo i la muntanya balla
Clàudia Cedó

Reflexe iParc, els dos primers temes del
nou disc de Ferran Palau a veure la llum,
han triomfat a totes les plataformes.
Això demostra que el cinquè àlbum del
collbatoní és un dels més esperats del
moment. Parc (Hidden Track Records),
que comparteix títol amb una de les can-
çons, arriba aquest mes amb una bona
dosi del que Palau anomena easyloving.

Música

La Nina i la Madeleine són dues dones
jubilades que porten el seu amor en se-
cret des de fa dècades. A ulls de la resta
del món, només són unes veïnes amb
bona relació, però de portes endins
procuren estar sempre juntes i compartir
una vida en comú. Fins que un succés in-
esperat farà trontollar les seves vides i,
potser, el seu secret deixarà de ser-ho.

Pelis i sèries

Entre nosotras
Filippo Meneghetti

Parc
Ferran Palau

BCN Districte Cultural
Des del passat 10 de febrer està en marxa una nova edició
del Barcelona Districte Cultural, que omplirà d’espectacles
els centres cívics de la ciutat fins a finals de maig. Només
aquest mes s’han programat una vintena d’actes per a

tots els gustos: concerts d’estils molt variats, obres de tea-
tre, projeccions de pel·lícules i documentals i, fins i tot,

una comèdia musical. Entre un mar de propostes, n’hi ha
també de moltes pensades per als més petits. Com cada
any, les entrades són gratuïtes; això sí, cal reservar-les per

controlar l’aforament i no superar els límits permesos.

Algú com ell no necessita presentació: el coneix
tothom. Gerard Piqué (Barcelona, 1987) és un dels
millors centrals del món i un crac del Barça des de
l’era Guardiola, però no només això. També assu-

meix el paper de portaveu dels jugadors quan cal i
és d’aquells futbolistes que destaquen fora del

camp per raons tan diverses com ser la parella de
Shakira des del 2010 o mullar-se parlant de políti-
ca. Aquesta última l’ha portat a ocupar titulars els
últims dies. Mentre la premsa esportiva se centra-

va en la seva recuperació de la lesió que es va fer el
mes de novembre, Piqué feia un tuit reflexionant

sobre els resultats de les eleccions del 14 de febrer.
“Majoria de vots independentistes. I ara, què?”, es

preguntava, alhora que es mostrava preocupat per
la irrupció de l’extrema dreta i elogiava l’actitud
d’Alejandro Fernández davant la derrota mentre

criticava el mal perdre de Carlos Carrizosa. 

G E R A R D  P I Q U ÉQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un crac del Barça
És un dels grans actius de l’equip des de l’era Guardiola

Famosos

Reflexionar sobre el resultat de les eleccions
Ho va fer via Twitter, on també va publicar una foto votant

Moltes (i diverses) reaccions
Hi ha qui el va felicitar per implicar-s’hi i qui el va criticar

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La novel·la amb què Najat El Hachmi va
guanyar el Premi Nadal fa un mes ja és
a les llibreries. Dilluns ens estimaran (Edi-
cions 62) segueix la línia dels seus llibres
anteriors, que s’endinsen en l’experièn-
cia de dones que, com ella, han crescut
en una família musulmana tradicional. La
protagonista coneixerà una noia que l’a-
companyarà en el seu camí a la llibertat.

Llibres

Dilluns ens estimaran
Najat El Hachmi

| Super Mario
El personatge per excel·lència dels videojocs i que no passa mai de moda

porta ara a Switch el Super Mario 3D World amb l’extra Bowser’s Fury. 
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EL CONSELL DE LA SETMANA

PLANIFICAR

Comprova què necessites i què tens a casa per fer 
una bona llista de la compra i no malbaratar temps ni diners

CUINAR

COMPRAR

CONGELAR

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

i CUINA

Les paraules en anglès per denominar hàbits que potser
hem fet tota la vida estan de moda. Un d’aquests concep-
tes és el batch cooking, que consisteix a cuinar en una tarda

(normalment, la de dissabte o diumenge) els dinars de tota la
setmana. És a dir, preparar tàpers... o n’hauríem de dir carma-
nyoles? Tingui el nom que tingui, el cas és que aquesta pràctica
és molt útil a l’hora d’organitzar-nos la setmana i evita que ens
hàgim de preguntar cada dia què menjarem. A més, ens fa més
fàcil seguir una dieta sana: si ja tenim el dinar preparat, no aca-
barem menjant qualsevol cosa quan tinguem pressa.

Per acostumar-nos al batch cooking, hem de saber planificar.
Podem aprofitar els divendres al vespre o els dissabtes al matí,
per exemple, per decidir els menús de la setmana. Un cop els
tinguem apuntats, hem de tenir en compte què necessitem i
què tenim a casa, per fer una llista de la compra adequada. A
l’hora de cuinar, hem de fer més quantitat que normalment, així
podrem congelar les racions i tenir-les per a més endavant.
També haurem d’aprofitar bé els recursos de la nostra cuina,
fent servir els diversos focs i el forn alhora per acabar abans.

Organitza’t fent ‘batch cooking’

Aprofita el vespre de divendres o el matí de dissabte 
per aturar-te a pensar tots els menús de la setmana

Les claus

Treu el màxim partit a la teva cuina per preparar diversos plats 
en poc temps, fent servir tots els focs i el forn alhora

Fes més quantitat que normalment i congela les racions 
per separat, així les tindràs llestes per a més endavant
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