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ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

CASTELLERS pàg 6

La ubicació de l’ampliació
del Clínic se sabrà entre
els mesos d’abril i juny pàg 6

Els Esquerdats, amb Eli Jufresa
de cap de colla, han viscut
un primer any del tot atípic
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La Gran Clariana de Glòries
fa dos anys que està tancada
Foto: Laura Fíguls/ACN

La nova gran zona verda es va acabar fa gairebé 24 mesos però l’Ajuntament segueix sense obrir-la pàg 9

LÍNIA EIXAMPLE

La capçalera arriba
avui a la seva edició
número 150 pàgs 2 i 3
SANT ANTONI pàg 6

Revoltats
L’Eixample viu les protestes pel cas Hasel pàg 8

Calàbria 66 ja prepara la
mostra de teatre La Troiana
FUTBOL SALA pàg 12

Partidàs a Santa Isabel:
Eixample contra Concòrdia
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Línia Eixamplecombina
la informació local
amb la cultura i
l’oci, amb seccions
com Viu en Línia

Les portades són
un tret distintiu
de la capçalera:
el disseny és una
aposta consolidada

La secció d’Opinió
és un aparador
amb microseccions
que generen debat
entre els lectors

Especial Línia Eixample 150
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El batec de l’Eixample
» Línia Eixample revalida el seu lideratge un any després d’haver-se convertit en setmanari
COMUNICACIÓ4Línia Eixample
arriba avui a les seves 150 edicions com a referent informatiu
al districte. La capçalera, fundada l’any 2010, revalida la seva
presència territorial i es confirma
com la publicació local de referència al districte un any després
d’haver-se convertit en setmanari
el gener del 2020: el primer setmanari de l’Eixample en la història de la comunicació local.
Amb una tirada actual de
5.000 exemplars mensuals auditats per OJD-PGD, Línia Eixample és sens dubte una eina
de cohesió territorial. “Democratitza l’espai mediàtic i potencia la identitat local del districte”, afirma David Centol, editor del Grup Comunicació 21,
propietari de la xarxa de periòdics Línia. I és que el setmanari arriba a tots els centres cívics,
biblioteques, mercats municipals i espais públics, així com
gimnasos i petits comerços pertanyents als eixos comercials i associacions de botiguers.

En aquesta línia, l’editor detalla que “Línia Eixample aposta clarament pel format paper”, si
bé “sense descuidar les xarxes”.
“La fórmula, i alhora el repte, és
combinar el periodisme en majúscules amb la difusió i fer una
publicació definida i dimensionada”, sosté Centol, recordant
que ja s’ha potenciat l’edició digital d’ençà de la pandèmia.
Línia Eixample forma part de
la xarxa de periòdics Línia, que
nodreix els deu districtes de la
ciutat amb informació hiperlocal.
És el segment distintiu del Grup
Comunicació 21, que l’any passat
va celebrar el seu 20è aniversari.
EXPOSITORS
Amb l’objectiu d’incrementar la
visibilitat de les publicacions Línia, el grup està implementant un
ambiciós pla d’expositors que
contempla arribar als 200 en els
pròxims mesos. Davant la crisi sanitària, els expositors permeten
una distribució neta, ordenada i
adaptada a les circumstàncies.

L’expositor buit
per Arnau Nadeu, director editorial de la xarxa Línia
Quan cada dimecres distribueixes milers d’exemplars impresos
d’una publicació local i al cap de
pocs dies ja no en queda cap a les
desenes d’expositors repartits
per tot el districte és un bon senyal. L’expositor buit és un bon
senyal. Sens dubte. Perquè indica que, un any després que convertíssim el Línia Eixample en el
primer setmanari de la història
del districte central de Barcelona,
us l’heu fet vostre. Lectors i anunciants. Nosaltres el fem, sempre
amb autocrítica i exigència de millora, i vosaltres li doneu sentit. El
devoreu. Vola. Un èxit compartit.
Ha estat un any complicadíssim. Què us he d’explicar...
Estrenàvem el setmanari dime-

cres 29 de gener del 2020, agafant el relleu d’un mensual amb
més de 10 anys a l’esquena, i poc
després esclatava la pandèmia
d’un coronavirus que fins i tot ens
va complicar la distribució durant
les setmanes més bèsties del
confinament. Un cop duríssim
que, malgrat tot, ens va servir per
potenciar l’edició digital, que
cada dia consulteu tants veïns i
veïnes. De tot se’n poden treure
coses bones. Mai millor dit.
Des d’aleshores, el setmanari
ha viscut fins ara en paral·lel al
virus. Com tots i totes vosaltres,
a nosaltres no ens ha quedat més
remei que adaptar-nos-hi. Hem
tirat endavant la publicació des
del teletreball, en mesos de to-

tal incertesa i veient com els barris es tancaven i es buidaven de
vida durant setmanes. Però en
tot moment ens hem aferrat a
allò que havíem vingut a fer: periodisme de proximitat. L’ofici
d’explicar històries, tan qüestionat i tan necessari sempre.
Han estat 48 números de
setmanari –en el marc dels 150
de la capçalera–, doncs, d’explicar històries dures. Però també de
recollir el batec d’uns barris que
no s’han deixat doblegar pel virus. Veïnats vius, solidaris i imaginatius, que s’han sobreposat a
tot i han tirat endavant intentant
que ningú es quedés enrere. I això
últim ha estat el millor que ha
omplert aquestes pàgines.
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La lupa

Geografia de la intolerància
Foto: Laura Fíguls / ACN

per Francesc Reina

C

omentava Joan Margarit, l’arquitecte dels
versos, que viure fa mal, que alguna cosa encara no funciona si la poesia no és important
a les escoles. Que la mediocritat acaba sent
ignorància legislativa i administrativa.
Vista la violència als carrers, serà oportú prestar
més atenció a la infància i la joventut, evitar que els
elegits es quedin enrere per culpa de la reproducció
social dels desavantatges i els problemes socials (el 21%
de l’alumnat d’entre 3 i 16 anys és pobre).
La tolerància aparent, encunyada per Weidenfeld,
suposa que el procés cap a la llibertat no està associat
a l’enriquiment personal. Malauradament, l’educació
arriba tard per garantir entorns favorables i igualar
drets, una tasca sense fi.
Les societats modernes són ambivalents. Arremetre contra les institucions és una resposta des de
la incertesa, la inseguretat i una por inconcebible al
futur. Ens esmercem contra aquestes exigències si ens
sentim acceptats i reconeguts, indispensables. El
coneixement no constitueix l’incentiu suficient per gestionar conflictes; és més, a un individu amb una identitat estable no li cal menysprear ningú per reconèixer les seves necessitats. Però fins i tot la joventut ben-

estant està irritable. La tolerància ha de ser sotmesa
a constants avaluacions, perquè viure entre grunyits
és un repte quotidià i hi ha qui se n’aprofita.
En algun lloc resa que les ideologies es descobreixen quan es fa política i, malgrat les diferents doctrines, hi ha una aritmètica comuna entre els governants: l’esperpent de la burocràcia i l’obsessió per mantenir la butaca: un conservadorisme ranci. Això escrivia

Arremetre contra les institucions
és una resposta des de
la incertesa i la inseguretat
Bernard Mandeville en la seva faula de les abelles, un
mite del liberalisme: mai la virtut va fer prosperar les
societats, el motor del progrés és la corrupció; l’enveja
i la vanitat són ministres d’una indústria de bergants
que s’aprofiten de la feina aliena, l’estupidesa i el caprici mouen la roda del comerç, “només els bojos s’esforcen per construir un rusc honrat”. Quan l’esquerra abraça el liberalisme, deixa a la dreta el monopo-

Les millors

Alan Ruiz / ACN

perles

li de les identitats populars, amb totes les seves derives xenòfobes. Això deia el filòsof Jean-Claude
Michéa: La qüestió és mantenir la governabilitat amb
un còctel d’entreteniment i bon humor cap a una població frustrada, consumidora, desposseïda de sentit crític, que besa discursos simplistes.
La violència estructural, descrita per Galtung o
Therbon, dibuixa la injusta economia d’un món globalitzat que mostra una realitat falsa dominada per
la mercantilització de la informació, sovint situada en
iniciatives culturals o altruistes.
Una societat justa ha d’aspirar a l’eliminació del “precariat”, una nova classe davant la qual es passegen, sense pudor, les grans rendes amb accés a altes posicions
del mercat. És dubtós el discurs que diu que les coses són
com són perquè no poden ser d’una altra manera.
Substituir les raons de la força per la força de les
raons sembla un bon propòsit, diria Walter Benjamin,
però allò que el poder ha enfosquit sempre es troba
en un disc dur que afecta els febles i segueix amb els
perdedors de la història.
Decebut, el poeta deia que quaranta anys són “els
que ha trigat un president del Govern a portar flors
a la tomba de Machado a Cotlliure”.

N
N

LA FOTO

ues dones es disfressen de velles per rebre la segona dosi
de la vacuna contra el coronavirus. Ha passat a Florida, als
Estats Units, on han estat detingudes. La pregunta que queda
ara a l’aire és: com van aconseguir posar-se la primera dosi?

D

ubinspectors laborals que cobren sense treballar. Fa un
any que s’està produint aquesta paradoxa a l’estat
espanyol. Ho ha denunciat amb una piulada un dels 170
“afectats”, que lamenta el malbaratament de diners.

S

órrer decidit cap a un vidre que no has vist i acabar estès a
terra del cop ja és prou ridícul. Però si, a sobre, TV3 inclou el
xoc en una de les seves cròniques, la vergonya es quadruplica.
Li ha passat a un dels manifestants per la llibertat de Hasel.

C

ep una ampolla estranya en una entrega de menjar a
domicili. L’obre, l’ensuma i descobreix que és... pipi. Li
ha passat a un client de la companyia HelloFresh al Regne
Unit que ha expressat la seva indignació a les xarxes.

R
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Els semàfors

Ajuntament

Districte Cultural
El + llegit

Què està passant al carrer?

Calàbria 66 ja ha començat a
preparar la mostra de teatre La
Troiana després que la quarta
edició, que s’havia de fer el maig
de l’any passat, se suspengués
per la pandèmia. L’entitat té clar
que cal seguir impulsant la
cultura de base des dels barris.

per Lola Salmerón
Foto: Miquel Codolar / ACN

Calàbria 66

Safata d’entrada

pàgina 6

La Gran Clariana de Glòries, que
fa frontera entre l’Eixample i
Sant Martí, es va acabar l’abril de
l’any 2019. Han passat gairebé
dos anys i tot l’espai central
d’aquesta zona, que és una gran
àrea verda, segueix tancada i
sense data de reobertura.
pàgina 9

El cicle Barcelona Districte
Cultural aterrarà aquest
divendres al Centre Cívic Fort
Pienc amb el concert de Queralt
Lahoz. A banda, l’equipament
del barri acollirà dos espectacles
més d’aquesta cita que torna a
oferir un programa molt variat.
pàgina 10
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1

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

2

El 14-F deixa a l’Eixample
una victòria força còmoda de JxCat

3

Dolors Sabater: “No podem imaginar un
govern que no passi per l’eix independentista”

4

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

5

La Dreta de l’Eixample segueix amb
els hotels tancats o pràcticament buits

L

a gent està farta d’un Estat repressiu on sempre
perd la partida el mateix. Ja no val la queixa. No val
dir que la memòria ni oblida ni
perdona. Ja no val dir prou. Les
paraules no només se les emporta el vent. Hem après que les
paraules queden sepultades sota
els murs de les presons. Ja no
val cantar, ja no val escriure, ja
no val res quan no pots sortir al
carrer decidit a desfer el nus que
ofega la teva llibertat.
Res val quan el debat és la
contundència de les manifesta-

cions. Si no ens deixen expressar, ells en són els culpables. No es pot jugar brut i
guanyar la partida. Qui rep l’agressió? La façana falsa d’una
societat inventada o les persones acorralades i apallissades en un carreró sense sortida? Que un noi surti amb
l’anhel de desfer el nus que

ens oprimeix i acabi rebentat
pels robocops, titelles de qui
escampa la llavor de l’odi sobre una terra que vol ser lliure, deixa clar què està passant
al carrer i qui està rebent l’agressió.
No em dol el contenidor
cremat. Em dol veure la cara
del Nil, i els ulls rebentats.

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

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

A les xarxes

#NitsDeProtesta

@bielopez: Si un manifestant desnuca un
agent de la BRIMO d’una pedrada, que digui que ha estat un “error tàctic”, que segur que l’absolen.

#InstitutDelTeatre

@nuriajuanico: L’Institut del Teatre aparta
Joan Ollé arran dels casos d’assetjament
sexual i abús de poder denunciats pel
diari Ara.

#JudiciAMarcelVivet

@XaviPalli: “No pactaré la meva llibertat a
canvi d’assumir un relat d’uns fets que no
he comès”. La Generalitat manté la petició
de més de 4 anys de presó a Marcel Vivet.
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Societat | El Lina Òdena rep suport de cara al judici

El casal Lina Òdena està rebent suport de veïns i entitats setmanes abans del judici
per l’ocupació del local, que es farà el 8 de març. A més de signar el manifest, també els estan enviant missatges posant en valor la seva tasca i animant-los a seguir.

La ubicació de l’ampliació del
Clínic se sabrà entre abril i juny

EQUIPAMENTS4La Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament
preveuen presentar una proposta d’ubicació per acollir l’ampliació de l’Hospital Clínic durant
el segon trimestre d’aquest any.
Les tres administracions han
signat recentment un protocol
per desbloquejar i acclerar
aquest projecte, tal com va avançar La Vanguardia que farien un
cop passades les eleccions del 14
de febrer. Aquest document descarta la idea de construir un
gran edifici al recinte de l’Escola Industrial –una opció que havia estat molt criticada pel veïnat– i aposta per crear un conjunt hospitalari al mateix barri.
L’hospital ha emès un comunicat celebrant la signatura
del protocol i reiterant “la necessitat urgent de comptar amb
una nova ubicació al centre de la
ciutat per mantenir el nivell
d’excel·lència reconegut internacionalment i continuar sent

La colla a la diada de Santa Eulàlia del 2020. Foto: Twitter (@esquerdats)

Els Esquerdats i el seu any
amb la camisa lila a l’armari

La necessitat d’ampliar l’hospital ve de lluny. Foto: Joana Garreta / ACN

referent en recerca”. Per això, el
director general del Clínic, el
doctor Josep Maria Campistol,
considera que l’acord és molt significatiu. “És un pas endavant
real i compromès per poder oferir als pacients i a la ciutadania
de la nostra àrea de referència
una atenció sanitària de primer
nivell”, ha dit.
Precisament, part del veïnat
de la zona ha vist amb neguit la
possibilitat d’ampliar el Clínic
únicament a l’Escola Industrial.

Tot i que coincideixen a entendre l’ampliació com una urgència, creuen que aquella opció
hauria estat una “bestiesa” i
hauria “destrossat” el recinte, en
paraules del responsable d’urbanisme de l’AV de l’Esquerra de
l’Eixample, Xavier Riu. Per tant,
ara celebren com “una victòria
parcial” que s’hagi descartat
aquesta alternativa, però, tal
com diu Riu, encara estan “a l’aguait” per veure quin acaba sent
l’emplaçament escollit.

Comerç | Sis cares conegudes fan costat al comerç del barri

Sis personalitats de diferents àmbits, com l’humorista Òscar Andreu (veí del barri) o la periodista Helena
Garcia Melero, han fet costat a les botigues locals amb un vídeo per a la campanya ‘Sant Antoni batega’ de
Sant Antoni Comerç. L’entitat avança que, en els pròxims mesos, hi haurà més col·laboracions amb ells.

CULTURA4El febrer del 2020,
els Esquerdats (la colla castellera de l’Esquerra de l’Eixample)
van participar per primer cop en
la diada de Santa Eulàlia, estrenant a la plaça Sant Jaume la camisa lila que havien aconseguit
feia tres mesos. Poc s’imaginaven aleshores que, en qüestió de
setmanes, una pandèmia els obligaria a aturar-se i a renunciar
a actes tan importants com el seu
“bateig” com a colla, que s’hauria d’haver celebrat el maig.
“A nivell tècnic, l’impacte
serà molt fort: quan tornem, es-

tarem com quan vam començar”,
admet la presidenta de l’entitat,
Eli Jufresa, que també creu que
tornaran “amb més força” i que
la gent tindrà moltes ganes de
veure’ls. Mentre el retorn encara és lluny, la colla s’està deixant
veure pel barri: per exemple, els
músics actuen als talls de trànsit
que fan algunes escoles cada dos
divendres. Alhora, la junta continua fent diferents tasques, com
ara sol·licitar subvencions o
col·laborar amb un estudi sobre
l’impacte de la Covid-19 a les colles castelleres de la ciutat.

Sant Antoni

Calàbria 66 ja prepara
la mostra de teatre La Troiana

CULTURA4La quarta edició de
la mostra de teatre voluntari La
Troiana s’hauria d’haver celebrat
el maig de 2020, però la pandèmia i el confinament domiciliari ho van impedir. Ara, des de
Calàbria 66 –que organitza
aquest cicle– han decidit que no
passaran un altre any sense omplir Sant Antoni de propostes escèniques. Per això, ja han començat a preparar la mostra i
han fet una crida per animar les
companyies de teatre a sumars’hi, amb l’objectiu d’engegar
l’edició el pròxim maig.
En les tres edicions anteriors, hi havien participat grups
de teatre vinculats a Calàbria 66
o als centres cívics Cotxeres Borrell i Casa Golferichs, entre d’altres. Actuaven a diferents espais
del barri i funcionaven amb taquilla inversa, és a dir, el públic
decidia quin preu volia pagar un
cop acabada la funció. La idea
d’enguany és tornar a oferir La
Troiana tal com els espectadors
la van conèixer el 2017 (incloent-

Han crescut molt les peticions per cobrir necessitats bàsiques. Foto: Ajuntament

El Centre LGTBI atén un
14% més de persones el 2020

Una imatge de l’última edició de La Troiana, el 2019. Foto: Calàbria 66

hi, per descomptat, les mesures
de seguretat per evitar contagis
de coronavirus), però l’any d’aturada es pot fer notar.
La directora de Calàbria 66,
Aida Leal, reconeix que, en
aquest temps, el contacte amb
les companyies ha afluixat i que
potser algunes han deixat de
funcionar. Però també té paraules encoratjadores: “La Troiana és un punt de trobada ar-

tístic i un bon lloc per donar-se
a conèixer. A més, ara és un bon
moment per tirar-la endavant
perquè, malgrat tot, l’interès per
la cultura no s’ha esvaït”. En la
mateixa línia, el dramaturg Marc
Folch, dinamitzador de Calàbria 66, recorda que l’objectiu de
la mostra és oferir “un estímul i
un reconeixement a la cultura de
base, com són les companyies de
teatre amateur”.

SOCIETAT4El Centre LGTBI de
Barcelona, ubicat a Sant Antoni,
va atendre durant l’any passat
353 persones, un 14% més que el
2019. També va rebre més demandes d’ajuda: en van ser 405,
superant en un 20% les de l’exercici anterior. Segons l’Ajuntament i el Centre LGTBI, aquesta xifra reflecteix l’increment
del 126% que han experimentat
les peticions per cobrir necessitats bàsiques, les més habituals
durant el 2020.
Una altra dada molt preocu-

pant és que es van quadruplicar
les atencions a menors, tot i
que aquest col·lectiu només va
representar el 8% de les persones ateses. “Són adolescents
LGTBI que tenien necessitat
d’acompanyament i socialització
arran de la convivència en nuclis
familiars que podien resultar
hostils”, va explicar la tinenta
d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i
LGTBI, Laura Pérez, en la roda
de premsa per presentar les dades de l’any passat.
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Espais | Estudien nous usos per a la Platja de l’Eixample

La Platja de l’Eixample no tornarà a ser una piscina, però se li buscaran noves funcions encara per definir, segons publica La Vanguardia. L’interior d’illa de la Torre
de les Aigües va tancar el 2019 pel soroll, però aviat podria acollir altres activitats.

Fortes protestes als carrers
de l’Eixample pel cas Hasel
MANIFESTACIONS4L’Eixample
es va convertir la setmana passada en un dels epicentres de les protestes per l’entrada a presó del raper Pablo Hasel. Les manifestacions, que van arrencar el dia 16,
van tenir gairebé cada dia moments on alguns carrers del barri i el districte van ser l’escenari de
part dels molts incidents i enfrontaments que es van produir
entre la policia i els manifestants.
Un exemple va ser la nit de dijous passat, quan vuit persones
van acabar detingudes. Les detencions es van fer a la cruïlla del
carrer Roger de Llúria amb Mallorca, tres al passatge Pla amb el
carrer Bruc, dos al carrer Mallorca amb l’avinguda Diagonal i
una al passeig Sant Joan. Un
cop més, els enfrontaments entre una part dels manifestants, la
majoria molt joves, i la policia van
ser molt forts. Al voltant de quarts
de nou del vespre es van produir els primers moments de tensió
a davant de la Conselleria d’Interior, situada a Diputació amb
passeig de Sant Joan. Una esto-

Manifestants movent un contenidor. Foto: Blanca Blay/ACN

na més tard un grup de manifestants van fer una gran barricada amb foc a la confluència d’Aragó i Bailén. Les persecucions i
els xocs amb la policia es van anar
repetint en altres llocs, com per
exemple a Urquinaona.

PASSEIG DE GRÀCIA
Un altre dels punts calents, en
aquest cas durant el cap de setmana, va ser el passeig de Gràcia,
on les protestes van acabar amb
saquejos. Això va provocar que els

comerciants denunciessin amb
contundència la situació. De fet,
el president de l’Associació Amics
del Passeig de Gràcia, Lluís Sans,
va assegurar que dissabte la ciutat va viure “la seva pròpia Nit dels
Vidres Trencats”. Aquestes paraules van generar crítiques a les
xarxes per la comparació amb els
fets que van tenir lloc el 1938 a l’Alemanya nazi. Més enllà d’això, els
comerciants van denunciar que 12
botigues havien estat saquejades
i que 75 havien patit danys.

Un Sant Jordi a davant de
les llibreries, el més probable

CULTURA4Falten dos mesos per
al 23 d’abril i la pregunta ja torna a ser damunt la taula: com
serà el Sant Jordi d’aquest any?
La Cambra del Llibre, juntament
amb el consistori i la Generalitat,
planteja tres escenaris possibles,
segons ha explicat a l’ACN el seu
president, Patrici Tixis. L’escenari
de mínims és que cada llibreria
pugui muntar una parada davant
del seu local, com ja va passar el
23 de juliol de 2020, en l’anomenat Sant Jordi d’estiu. Una
possibilitat més optimista és triar
“cinc o sis espais emblemàtics” de
Barcelona (com el Palau Robert
o el passeig de Sant Joan) per ferhi signatures de llibres i instal·larhi parades. Amb una situació
epidemiològica més favorable,
es podria tancar el passeig de

Gràcia per a l’ocasió, com es volia fer inicialment a l’estiu.
Davant la incertesa, les llibreries del barri s’ho miren tot
amb paciència: “Estem tranquils”, diu Eric del Arco, de la
Documenta. Després de l’experiència del juliol, aposta per la
primera opció perquè la considera més fàcil i, sobretot, més
viable. Per al director de la Laie,
Lluís Morral, seria ideal fer Sant
Jordi al passeig de Gràcia amb
totes les mesures de seguretat,
però creu que s’acabarà fent davant les llibreries i recorda que,
potser, la diada estarà condicionada per les conseqüències de
Setmana Santa. Tot i això, del
Arco i Morral tenen molt clara
una cosa: aquest Sant Jordi serà,
segur, millor que l’anterior.

L’interior de la llibreria Documenta el passat 23 de juliol. Foto: Mar Vila / ACN
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Equipaments | L’Ateneu El Poblet fa d’aula de gimnàstica

24 de febrer del 2021

L’Ateneu El Poblet, que a poc a poc va recuperant l’activitat, s’ha convertit en la sala de gimnàstica i psicomotricitat dels alumnes de l’escola 9 Graons, de la Dreta de l’Eixample, que es
troba a un carrer de distància. El centre pateix una manca d’espai agreujada per la Covid.

La Gran Clariana de Glòries,
tancada d’ençà que es va fer
ESPAIS4 “La Gran Clariana és
una gran esplanada de gespa que
convida la ciutadania a gaudir de
la natura i a relaxar-se”. Així defineix l’Ajuntament, a la seva pàgina web, aquest espai d’una
hectàrea que forma part del parc
de les Glòries i que, des que es va
inaugurar l’abril del 2019, no
s’ha obert al públic. En el seu
moment, el consistori va advertir que caldria esperar “unes
setmanes” a obrir-la perquè primer havia d’arrelar-hi la gespa.
Aquestes setmanes, però, s’han
convertit en gairebé dos anys.
Preguntats per aquest tema,
des de l’Ajuntament es limiten a
dir que “la decisió sobre l’obertura es prendrà en el marc de la
comissió de seguiment de les
Glòries”, però no apunten cap
data ni cap motiu concret que expliqui per què la Gran Clariana,
situada entre els barris de Sagrada Família i el Clot, continua
tancada. El portaveu de l’associació veïnal de la Sagrada Família, Joan Itxaso, explica que
“fa tres o quatre mesos” se’ls va

L’espai, d’una hectàrea, es va inaugurar l’abril de 2019. Foto: Ajuntament

dir que hi havia “una plaga”. El
secretari de l’AV Clot-Camp de
l’Arpa, Miquel Catasús, en dona
fe, però, segons té entès, aquest
tema ja està “controlat”.
“L’Ajuntament últimament
no ens dona reunions, i n’hem
demanat moltes”, es queixa Catasús, que diu que no té informació oficial però que “sembla”
que la clariana no s’obre per por
a aglomeracions. “És veritat que,
quan s’obri, caldrà fer pedagogia,

però és absurd que estigui tancada”, afegeix Catasús. Com ell,
Itxaso creu que s’hauria d’obrir
sobretot de cara a la primavera,
que ja s’acosta. Aquest pensament és compartit per més veïns,
que han mostrat a les xarxes
socials un cert malestar per
aquesta situació, tot i que també
n’hi ha que han denunciat que,
malgrat tot, hi ha gent que entra
a la Gran Clariana, ignorant el
cartell que ho prohibeix.

L’escola Marillac serà pública
a partir del curs que ve

ENSENYAMENT4El Consorci
d’Educació de Barcelona va confirmar la setmana passada que el
curs que ve l’Eixample tindrà
tres escoles públiques més, tal
com va avançar el diari Nació Digital el 10 de febrer. Es tracta de
tres centres concertats de la
Fundació Escola Vicenciana que
passaran a la xarxa pública. Una
d’elles és l’escola Marillac, de la
Sagrada Família, que serà l’Institut Escola Sicília. Les altres
dues són l’escola Sagrada Família, de l’Esquerra de l’Eixample,
que passarà a dir-se Institut Escola Londres, i l’escola Sagrat

Cor, de Sant Antoni, que es
transformarà en l’escola Aldana.
Tot plegat suposarà que es
guanyin un miler de places públiques en un districte com l’Eixample on existeix un dèficit de
places. Feia mesos que la Generalitat treballava en aquest canvi després que el maig del 2019
s’aprovés el decret llei que permet traspassar la titularitat dels
centres. De fet, el primer canvi
en aquesta línia que hi va haver
a l’Eixample es va anunciar ara
fa un any i va ser el cas de l’escola Immaculada, que havia
anat perdent alumnes.

L’escola és al número 249 del carrer Sicília. Foto: Google Maps
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Salut | Assemblea davant del CAP aquest migdia
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La plataforma ‘Nou CAP Fort Pienc ja!’ ha convocat una assemblea aquest
dimecres a les dues del migdia davant del CAP per abordar l’enèsim retard
dels mòduls d’Alí Bei, que l’empresa COMSA havia d’entregar el 28 de gener.

El BCN Districte Cultural passa
pel Centre Cívic Fort Pienc
CULTURA4El cicle Barcelona
Districte Cultural es va posar en
marxa fa uns dies i aquest divendres aterrarà al Centre Cívic Fort
Pienc. Ho farà amb la cantant
Queralt Lahoz com a protagonista, que oferirà un concert a partir de les set de la tarda.
Lahoz, nascuda a Santa Coloma de Gramenet el 1991, presentarà ‘1917’, el títol del seu primer
disc, un homenatge a la seva àvia
granadina. De fet, la música de
Lahoz parteix dels gustos musicals de la seva àvia, el flamenc, la

Aquest divendres
es farà el tret de sortida
amb un concert
de Queralt Lahoz
copla, la cançó espanyola i el bolero, per barrejar-los amb un estil urbà que té el hip-hop com a referència. Tot i que ‘1917’ és el seu
debut en solitari, Lahoz no és una
nouvinguda al món de la música,

El barri tindrà un institut
pioner en ciència i tecnologia

EDUCACIÓ4El Fort Pienc viurà
la posada en marxa de l’institut
Angeleta Ferrer el curs vinent. Situat al carrer Marina 193-195,
serà el primer centre de Catalunya especialitzat en ensenyaments de ciència i tecnologia i
apostarà per fomentar aquest tipus de formació entre els joves,
especialment les noies, gràcies a
la col·laboració del Departament
d’Educació amb el Barcelona
Institute of Science and Technology (BIST). L’institut començarà amb dos grups d’ESO
i, en la pròxima preinscripció,
d’aquí a un mes, les famílies ja hi
podran apuntar els fills.

UN PROJECTE AMB RETARDS
Fa més de vint anys que el barri espera la creació d’un nou
institut, i ja en fa uns quants
que l’institut Angeleta Ferrer és
una promesa que no acaba
d’arribar. Després d’alguns retards, el centre s’havia d’inaugurar aquest febrer, cosa que
no va passar. Segons l’Ajuntament, el motiu del retard va ser
la pandèmia i la previsió ara és
que les obres acabin el gener
del 2022. Per això, els alumnes
del futur institut hauran de fer
el primer trimestre del curs
que ve en uns mòduls del recinte de l’Escola Industrial.

Queralt Lahoz oferirà un concert aquest divendres. Foto: Facebook

ja que des del 2014 forma part del
projecte De la Carmela. Una altra
de les principals característiques
de la música i les cançons d’aquesta artista de Santa Coloma de
Gramenet és la reivindicació feminista i de classe.
A banda del concert de Lahoz
d’aquest divendres, el Centre
Cívic Fort Pienc acollirà dos es-

pectacles més del Barcelona Districte Cultural. El 12 de març serà
el torn de la dansa, amb la proposta ‘Interferències’ de la companyia La Banda, Street Groove.
Per últim, el 26 de març el protagonisme serà per al circ, ja
que la companyia Don Davel
portarà al Fort Pienc el seu espectacle Le Fumiste.

Imatge de l’última visita de les autoritats a les obres. Foto: Maria Belmez / ACN
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Lleure | Acord per promoure l’esport amb els Plans de Barri

L’acord entre l’equip de govern municipal i els regidors de Junts per Catalunya
ha servit per introduir la pràctica esportiva i la seva promoció en els eixos d’acció
prioritària dels Plans de Barri que es duen a terme en diferents districtes.

Partidàs a Santa Isabel:
Eixample contra Concòrdia
» Les de la Llagosta tenen encara dues jornades pendents
» Bosco i CFS Eixample tanquen la primera fase del curs 2020-21
Pau Arriaga
L’EIXAMPLE
El CFS Eixample de Pep Antoni
Roig tancarà els partits com a local de la primera fase de la lliga
2020-21 de futbol sala aquest dissabte a les quatre de la tarda a Santa Isabel contra el CD la Concòrdia.
Ara mateix, les roig-i-negres
estan empatades a 27 punts al
capdavant de la classificació amb
les de la Llagosta... però les vallesanes han jugat dos partits
menys. De fet, aquesta tarda recuperaran el partit pendent contra el CN Caldes, que podria fer
que visitessin Santa Isabel per davant del CFSE (en cas de victòria
o d’empat en el derbi vallesà).
Les roig-i-negres afronten el
partit després de sumar, dissabte passat, la primera victòria de la
temporada com a visitants (el
saldo era de cinc empats i una derrota). Les de Roig van guanyar còmodament a l’Hospitalet de Llobregat contra l’AECS (2-9).

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

PTS GF

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

27
27
26
21
20
16
15
14
0

La inactivitat competitiva ja s’ha acabat.
El Club Bàsquet Roser de Juan Hereza
tornarà a jugar aquest diumenge
a la una del migdia, quan els del
Fort Pienc s’enfrontaran al Pavelló del Virolai contra el JAC,
cuer del grup C-3 de la lliga EBA,
però que en les darreres jornades
ha demostrat una notable millora i que dissabte passat va guanyar el seu primer partit, contra
la UE Barberà (76-62).
L’equip, doncs, buscarà guanyar per no perdre pistonada respecte dels dos primers de la
classificació, Llucmajor i Vic, ja

que són els dos conjunts que van
guanyar la setmana passada.
Tots els rivals directes dels roserencs (Martinenc, Barberà i Alfindén) van perdre el darrer cap
de setmana.
COMPTE ENRERE PER AL FEMENÍ
Aquest que ha de venir, a més,
serà el darrer cap de setmana en
el qual el sènior femení no competeix. L’equip ultima la posada
a punt per al debut al Campionat
d’Espanya de Primera Divisió
(anteriorment anomenat Copa
Catalunya), que arrencarà dissabte de la setmana que ve amb
un partit contra el TGN.

El primer tram de la lliga encara les darreres jornades. Foto: CFSE

FINAL DE LA PRIMERA FASE
Pel que fa a la Tercera Divisió
masculina, aquest cap de setmana es jugarà la darrera jornada amb l’únic al·licient de saber quin equip ocuparà la tercera plaça. Pel que fa al CFSE i al
Bosco Rocafort, els dos equips
del districte tenen una petita
competició per saber qui acaba
la primera part del curs en una
posició més alta.
El Bosco visitarà el Molins
aquest dissabte a les sis de la tar-

2a Femenina de futsal
Equip

El CB Roser es posa en
marxa de nou visitant el JAC

58 18
48 17
60 43
34 22
63 34
35 29
50 38
33 47
2 135

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

CARA I CREU PER ALS JUVENILS
Per últim, el cap de setmana va
servir també perquè es posi en
marxa la Divisió d’Honor juvenil,
amb resultats desiguals per als
dos equips del districte. El CFSE
va guanyar clarament contra l’AE
les Corts UBAE (4-0), mentre
que el Bosco va perdre a casa contra el Sala 5 Martorell (1-10).

Classificacions

Lliga EBA
GC

da, mateix dia i mateix horari en
el qual el CFSE jugarà a la pista
del líder, l’AE les Corts UBAE.

Equip

PTS PF

PC

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

13
13
13
12
11
10
9

542
572
604
602
509
624
603

581
655
639
603
511
559
508

Tot l’esport, a liniaeixample.cat

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

El Roser ocupa la cinquena posició. Foto: Ferran Torné / FCBQ

3a de futsal

Equip

PTS GF

GC

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

39
27
25
24
18
17
17
14
9

39
65
49
59
54
61
56
69
77

79
67
52
67
51
49
57
59
48

3a Catalana de futbol
Equip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PTS GF GC

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

6
6
6
3
3
3
3
3
3

5
5
4
4
2
6
6
6
3

2
2
1
2
0
5
5
5
2

* Competició aturada
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| Bravely Default 2
Arriba a Nintendo Switch un clàssic dels jocs de rol. Bravely Default 2
ofereix als jugadors una aventura llegendària amb quatre herois.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Violeta Mayoral

“La paraula càncer fa por, però estic aprenent a pronunciar-la en primera persona
des de fa sis dies”. Així va anunciar Julia
Otero (Monforte de Lemos, 1959) que li
han diagnosticat càncer i que passarà un
temps lluny de la seva estimada ràdio per
tractar-se’n. Ho va fer el 22 de febrer al programa que condueix a Onda Cero des del
2007, Julia en la Onda, des d’on va assegurar que, “entre quimio i quimio”, anirà als estudis “a donar una mica la tabarra”. La periodista barcelonina d’ascendència gallega
ha rebut una allau de missatges d’ànims i
suport per part d’oients, companys de professió i personalitats de tots els àmbits. I és
que, amb més de quaranta anys de trajectòria i quatre premis Ondas, Otero ocupa
un lloc destacat al món de la comunicació.

Alguna direcció
La fotògrafa Violeta Mayoral (Almeria, 1988) presenta en
la seva obra una gran influència de l’escenari de la seva
infantesa, el desert de Tabernas. La Fundació Joan Miró
acull ara una exposició seva en què “l’artista ubica l’experiència humana a cel descobert, sense sostre ni recer, en
uns paisatges buits i inabastables que en subratllen la
vulnerabilitat”, diuen des de l’organització. Alguna direcció és el títol de la mostra fotogràfica comissariada per
Martina Millà i que estarà exposada al museu del Parc de
Montjuïc de Barcelona fins al pròxim mes de maig.

Llibres

?

J

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

?

L

I

A

O

T E

R

O

La seva trajectòria en TV i, sobretot, ràdio

L’avalen quatre premis Ondas i més de 40 anys de carrera

Anunciar en antena que té càncer

QUÈ HA FET

Estarà un temps allunyada de la ràdio per tractar-se’n

...

A LES XARXES

Teatre

U

La fitxa

Allau d’escalf i ànims

Personalitats de tots els àmbits li han fet arribar el seu suport

Música

Pelis i sèries

Una nena entre vint milions
Quim Miró

ESTIgMES
Concha Milla

Aire
Judit Neddermann

Todas las lunas
Igor Legarreta

Poc abans del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, el periodista Quim Miró
ha anunciat que publicarà, de la mà de
l’il·lustrador Robert Garcia, el conte Una
nena entre vint milions (Excellence Editorial), protagonitzat per l’Alexandra Peraut,
l’única nena catalana que pateix progèria. Miró ha comptat amb l’assessorament
científic de la doctora Núria Coll-Bonfill.

Què passa quan et vols quedar embarassada i no pots? Concha Milla s’ho pregunta en una peça que ha escrit i que protagonitza. Recorda que la infertilitat afecta més del 17% de la població espanyola i que és un tabú. “Vull parlar per totes
aquelles dones que, tot buscant donar
vida, se n’hi han deixat un tros de la seva”.
A la Sala Flyhard de Barcelona.

La cantant Judit Neddermann acaba de
publicar el seu quart disc en solitari,
Aire, el primer que fa en castellà. En una
entrevista al programa Via Lliure de RAC1,
on col·labora setmanalment, ha explicat
que qui la va animar a provar-ho amb el
castellà va ser ni més ni menys que Alejandro Sanz. També ha dit que aquest és
l’àlbum “més íntim i feminista”que ha fet.

Ilargi Guztiak (Todas las lunas, en la seva
traducció al castellà) és la nova pel·lícula d’Igor Legarreta, rodada en basc i protagonitzada per Itziar Ituño, molt coneguda per La casa de papel, i la debutant
Haizea Carneros. L’escenari del film és alguna vall del nord de Navarra, on a finals
del segle XIX, durant la tercera guerra carlista, una nena s’hi quedarà sola i aïllada.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Hi ha vida fora de les xarxes socials
Foto: Pexels

i

OCI

arlar de les xarxes socials com una novetat seria absurd. Fa
anys que ens acompanyen i que s’han convertit en un espai per expressar-se, comunicar-se, informar-se, fer negoci
i un llarg etcètera. Però és innegable que, com més aïllats hem
d’estar físicament, més les fem servir. Per això, el 2020, a l’estat
espanyol el temps mitjà diari d’ús de les xarxes socials va augmentar en 25 minuts, fins a arribar a 1 hora i 20 minuts, segons
informa la UOC basant-se en un estudi d’IAB Spain.
Si bé les xarxes tenen molts aspectes positius (sobretot ara,
amb la pandèmia, ajuden a mantenir la vida social), no n’hem
d’abusar. Un ús excessiu de les xarxes, com passa amb tantes altres coses, pot generar addicció. Davant d’això, hi ha un llistat
de bons hàbits publicat per la Generalitat –adreçat especialment als adolescents i joves– que convé recordar.
En primer lloc, cal fer autocrítica per prendre consciència de
l’ús que fem de les xarxes i el temps que hi dediquem. Un cop
avaluat això, es tracta de dosificar aquest ús i intentar que no
sobrepassi l’hora; sobretot, no s’han d’utilitzar abans d’anar a
dormir. Finalment, és imprescindible potenciar altres aficions.

Les claus
AUTOCRÍTICA

És molt important prendre consciència de la quantitat
de temps que dediquem a les xarxes socials cada dia

DOSIFICACIÓ

Un cop conscients de l’ús que en fem, es tracta
de dosificar i intentar no fer-les servir més d’una hora

HORARIS

Es recomana no consultar les xarxes abans d’anar a dormir.
També marcar-se altres moments del dia “lliures” de xarxes

AFICIONS

Fomenta altres aficions: en comptes de mirar tan sovint
Instagram o Twitter, dedica més temps a fer esport o llegir

Foto: Pexels
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Cada dimecres al teu barri

