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SANT ANTONI pàg 6

EL BARRI ON VA NÉIXER pàg 6

L’Ajuntament preveu haver
expropiat el solar del Talia
a principis de l’any vinent

L’Esquerra de l’Eixample
acomiada Arcadi Oliveres:
“El recordarem sempre”

líniaeixample
cada dimecres
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La mediació resol prop de 200
conflictes veïnals a l’Eixample
L’Ajuntament va posar en marxa la prova pilot ‘Eixample, districte mediador’ ara fa un any pel confinament pàg 8

EL FORT PIENC pàg 10

Foto: Línia Eixample

El Mercat supera el
primer any de pandèmia
tot i les dificultats

Pioners
La revolta escolar de l’Eixample va arribar
divendres a 11 ciutats de l’Estat pàg 3

SAGRADA FAMÍLIA pàg 9

Projecte Radars: parlen
una usuària i una voluntària
BÀSQUET pàg 12

El CB Roser acaba l’EBA
rebent la visita del Llucmajor
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La vuitena protesta a l’escola Auró, que va començar la revolta escolar. Foto: Twitter (AfaAuro)

L’origen de la revolta
» El clam per unes escoles sense contaminació arriba a 11 ciutats però té el seu origen a l’Eixample
» Els impulsors lamenten que l’Ajuntament no faci més accions per millorar els entorns de les escoles
Anna Utiel
L’EIXAMPLE
Les associacions de famílies d’alumnes d’un centenar d’escoles
d’onze ciutats diferents van organitzar divendres passat un total de 88 talls de trànsit per demanar entorns escolars segurs,
sense contaminació ni soroll.
Des de Girona fins a Melilla,
passant per Madrid (on el moviment ha agafat molta força) i
València, l’anomenada revolta
escolar es va estendre per tot
l’Estat. Però aquesta revolta té un
origen concret: l’Eixample.
El neguit per millorar l’entorn de les escoles al districte
amb més trànsit de Barcelona ve
de lluny i ja fa temps que hi ha
protestes en aquest sentit. Però,

a finals de l’any passat, pares i
mares de l’escola Auró de l’Esquerra de l’Eixample van decidir
convocar un tall de trànsit al carrer Mallorca per fer més visible
la seva queixa. El van fer divendres 27 de novembre i, sense saber-ho, van plantar una llavor
que ha crescut de pressa.
De seguida, l’AFA de l’Auró
va entrar en contacte amb l’entitat Eixample Respira, que aviat
es va convertir en la coordinadora d’aquest moviment. “Nosaltres vam fer el primer tall,
però sense Eixample Respira
no hauria estat possible arribar
fins a on hem arribat”, reconeix
Lluís Medir, membre d’aquesta
AFA. “La queixa ja hi era, faltava trobar el format adequat i
aquest ha estat tot un èxit”, explica el portaveu d’Eixample
Respira, Guille López.

A partir d’aquí, cada cop més
escoles s’hi van sumar i es van
atrevir a tallar el trànsit dels
seus carrers cada dos divendres
durant mitja hora. El de la setmana passada va ser el vuitè tall

Eixample Respira:
“El projecte ‘Protegim
les escoles’ deixa fora
dos de cada tres centres”
i la idea, segons López, “és arribar com a mínim fins a l’estiu”.
Després, admet que potser caldrà “reinventar-se”.
QUÈ S’HA ACONSEGUIT?
Pel que fa a la participació i visibilitat, no hi ha dubte que aquesta iniciativa nascuda a l’Eixample

ha estat tot un èxit. Però cal no
perdre de vista el seu objectiu: reduir els nivells de trànsit, contaminació i soroll als entorns de les
escoles, que “no són acceptables”, tal com recorda López.
En aquest sentit, des de l’escola Auró, Medir lamenta que de
moment no han aconseguit el que
esperaven. “El carrer Mallorca es
considera una via bàsica, de manera que ens està costant que hi
hagi canvis”, diu, en referència a
la reducció del trànsit en aquesta zona. “Hi ha molta interlocució amb l’Ajuntament, però poca
acció”, resumeix.
Des d’Eixample Respira, López té la mateixa sensació. Arran
de la revolta escolar, l’Ajuntament va anunciar que havia accelerat el programa ‘Protegim les
escoles’, que precisament es dedica a pacificar entorns escolars

per fer-los “segurs i saludables”.
“Aquest projecte està bé, però és
poc ambiciós i molt lent. Deixa
fora dues de cada tres escoles”,
assegura López. Considera que
per ara només s’han fet actuacions “superficials” i diu que
“des de l’Ajuntament diuen que
ja s’està fent molt i no està previst fer més”. D’altra banda,
qüestiona el paper dels partits de
l’oposició perquè “no veuen
aquest tema com una prioritat”.
MILLORA DELS PATIS
Qui segur que veu les escoles
com una prioritat és la ciutadania del districte. La proposta
més votada als pressupostos
participatius a l’Eixample ha estat l’adequació dels patis dels
col·legis per “mitigar els efectes
del canvi climàtic” i fomentar la
“coeducació i la igualtat”.
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La lupa

Migrants sense papers i drets laborals
Foto: Selene Pernas / ACN

per Jordi Mayol i Quim Fornés (CCOO)

L

es persones immigrants sense papers per treballar també tenen drets laborals. Avui dia,
al nostre país hi ha persones immigrants que
han de guanyar-se el pa de cada dia, com la
resta de les persones que treballen legalment, però que
ho fan sense contracte, perquè no tenen autorització
per treballar. Per això, considerem que els drets laborals han de ser per a tothom.
La Llei d’estrangeria que hi ha a l’estat espanyol
és molt rígida i obstaculitza la tramitació de la documentació pertinent per aconseguir l’autorització de residència i treball i, per tant, per poder obtenir contracte
laboral. Hi ha persones que fa molts anys que viuen
al nostre país, treballant en feines precàries i mal pagades, sense que hagin pogut regularitzar la seva situació. Hi ha sectors laborals, com el de les feines domèstiques i de les cures a persones grans, que ocupen
treballadores i treballadors que fan una feina essen-

cial i molt necessària, en condicions de precarietat i
explotació laboral.
Per això, a Comissions Obreres disposem del CITE
(Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers),
que assessora, de manera gratuïta, els treballadors i treballadores sense papers en la regularització de la seva
situació administrativa, entre altres tràmits d’estrangeria, i en els seus drets laborals. Fem feina arreu del
territori, amb 33 oficines descentralitzades a diversos
municipis, amb la col·laboració de diverses administracions de tots els nivells, especialment l’administració municipal, i en col·laboració amb entitats socials.
També impartim el mòdul B de coneixements laborals i el mòdul C de coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic, cursos previstos a la Llei
d’acollida de Catalunya i que faciliten als i les treballadores estrangeres sense papers la seva regularització
administrativa. Per tal de sumar esforços en l’objec-

Les millors

Unió Europea

perles

tiu d’aconseguir la regularització laboral i social,
cerquem acords amb entitats d’inserció social i laboral
arreu del territori.
El contacte amb joves procedents de diverses zones del món (el Magrib, l’Àfrica subsahariana i el centre i el sud d’Amèrica) ens ha fet copsar de manera directa les dificultats de vida que pateixen, que en alguns casos freguen la supervivència. Són persones que
volen treballar, amb empenta i decisió, per obtenir una
vida digna. Per això, les iniciatives laborals en què
col·laborem són de vital importància.
Cal que el govern de l’Estat, que és qui té la competència legislativa, canviï l’actual Llei d’estrangeria
per tal de permetre la regularització de moltes persones
treballadores que fan feines essencials, de manera que
obtinguin contractes laborals i se’ls garanteixi una feina amb drets, i que alhora puguin contribuir a la millora de l’economia personal i per a tothom.

N

LA FOTO

’escena macabra a història romàntica. Un home va ser
detingut per circular en sentit contrari a l’AP-7 i la policia
va veure que duia un cadàver de copilot. Era la seva parella, un
home de 88 anys malalt terminal, amb qui feia un últim viatge.

D

n casament arruïnat. Minuts abans de l’enllaç, una
dona es va adonar que la seva futura jove era també
filla seva, perduda feia vint anys. És a dir, que els seus fills
estaven a punt de casar-se entre ells. Ha passat a la Xina.

U

l vaixell Ever Given va protagonitzar titulars i mems a parts
iguals, però ja ha quedat oblidat. Doncs bé, el conductor de
l’excavadora que el va desencallar ha denunciat ara que no ha
cobrat les hores extra que hi va dedicar. I en van ser moltes.

E

ravar-se ballant damunt d’un cotxe en marxa. Això és
el que ha fet un jove per aconseguir fer-se viral a les
xarxes. Qui ha compartit el vídeo ha estat la Guàrdia Civil,
que l’investiga per un delicte contra la seguretat viària.

G
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Els semàfors

Safata d’entrada

Ajuntament

Projecte Radars
El + llegit

pàgina 3

L’Ajuntament ha fet un pas
endavant en l’expropiació del
solar de l’antic teatre Talia per
fer-hi pisos i equipaments. És
una bona notícia, però els veïns
creuen que arriba tard. A més, el
consistori preveu disposar dels
terrenys a principis del 2022.
pàgina 6

El projecte Radars, impulsat per
l’Ajuntament el 2008, ha estat
aquest últim any més important
que mai. Les trucades dels
voluntaris han servit per calmar i
distreure els usuaris: gent gran
que viu sola i que ho ha passat
malament amb la pandèmia.
pàgina 9
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La plaga dels pares i mares a les escoles
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Revolta ambiental per terra, mar i aire

3

L’Esquerra de l’Eixample
tindrà un supermercat únic

4

L’Escoleta de Sant Antoni
arrenca amb una vintena d’infants

5

Formació en turisme, garantia de futur

90è aniversari de la Segona República
per Antonio López (EUiA)

E

nguany commemorem el
90è aniversari de la Constitució republicana de
1931, la primera constitució plenament democràtica i garantista
de drets que ha tingut l’estat espanyol.
Aquesta constitució aspirava a
modernitzar i democratitzar Espanya i ho hauríem aconseguit si no
hagués estat pel cop d’estat que van
donar els militars, colpistes i traïdors, que es van alçar contra la democràcia el 18 de juliol de 1936.
Cal recordar el seu article 1:
“Espanya és una República de
treballadors de tota classe, que
s’organitzen en règim de Llibertat
i de Justícia. Els poders de tots els
seus òrgans emanen del poble”.
La República va néixer per
transformar profundament la realitat d’una Espanya encara feudal, per garantir la llibertat, els
drets humans i la justícia social.
Hi havia altres articles de la Carta Magna molt avançats, entre ells
el 6: “Espanya renuncia a la guerra com a instrument de política nacional”. També destaquen el
7, “l’estat espanyol acatarà les normes universals del Dret internacional”, o el 15: “No podran ser fonament de privilegi jurídic la filiació, el sexe, la classe social, la
riquesa, les idees polítiques ni les
creences religioses”.
El compromís amb la demo-

cràcia i la voluntat popular es va
acreditar amb l’elecció del president de la República, l’únic cap
d’Estat triat democràticament en
la història del nostre país. La Segona República va aconseguir
molts avanços, el Parlament es
va convertir en el centre de la
vida política i de control del
Govern. També es va ampliar la
democràcia constitucionalitzant
el referèndum, establint un Estat laic i creant un ampli catàleg
de drets, també en àmbits privats, com el matrimoni, l’educació, la família, el treball o l’economia. Per primera vegada es
va aconseguir la igualtat de gènere, en reconèixer el dret de vot
a les dones i el matrimoni civil
amb igualtat de drets.
La Constitució Republicana
va suposar l’accés de tot el poble
a la cultura i a l’educació, que,
per primera vegada, es van convertir en drets, garantint l’emancipació social. Es va establir
el caràcter obligatori de l’educació bàsica, pública, gratuïta i
laica, que va significar un immens esforç econòmic de l’Estat.
En el pla d’organització ter-

Foto: Aj. de Barcelona

Eixample Respira

La revolta escolar que va néixer
al districte i que ha coordinat
Eixample Respira va arribar
divendres passat a un centenar
d’escoles d’onze ciutats, tant de
Catalunya com d’arreu de l’Estat.
L’objectiu és exigir entorns
escolars més segurs i saludables.

ritorial, la Segona República
va aprovar els estatuts d’autonomia de Catalunya, el País
Basc i Galícia, tot i que aquest
darrer no va ser aplicat pel
cop d’estat dut a terme per la
dreta i el feixisme.
Sense oblidar-ne la segona,
continuem avançant en un horitzó republicà. Volem una III
República que sigui garantia
dels drets essencials, que posi fi
a qualsevol discriminació familiar o personal, perquè tots siguem iguals davant la llei. No volem càrrecs hereditaris, volem
que tota la ciutadania pugui accedir a les més altes institucions de l’Estat. La nova República ha de garantir els plens
drets econòmics i socials, imprescindibles perquè totes i tots
els nostres conciutadans tinguin una vida plena i digna.
Finalment, cal avançar per
un procés constituent cap a la
tercera república, federal o confederal, laica, plurinacional, feminista, solidària, ecològica,
amb justícia social i que reconegui el dret a l’autodeterminació de les nacions que la formen.

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

#MenysRiscDeMort

@linformatiu_tve: El risc de morir per Covid cau un 98% a les residències després de
la vacunació amb Pfizer. També es redueix
entre un 88% i un 95% el risc de contagi.

#ColauDeixaTwitter

@cot_julia: Tal dia com avui de 1961, Yuri
Gagarin es convertia en el primer home a
viatjar a l’espai. 60 anys després, Ada Colau deixava Twitter.

#CauElBarça

@andreuginola: Crec que us voleu agafar
a coses per no acceptar la realitat. Hem jugat malament, no hem perdut per l’àrbitre
i no passa res per dir-ho.
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Casal Lina Òdena | Solidaritat amb la Buenos Aires

El Casal Popular Lina Òdena ha organitzat una activitat per recaptar fons per a
la caixa de resistència de la Casa Buenos Aires de Vallvidrera, a la qual demanen
més de 40.000 euros. Serà un vermut solidari i es farà aquest diumenge.

Diverses entitats demanen
“salvar” l’edifici d’Urgell 176

PATRIMONI4Al número 176 del
carrer Comte d’Urgell hi ha la
parròquia de Sant Isidor. Durant
els anys trenta del segle XX,
aquest edifici va ser la seu de la
Unió Cooperatista Barcelonesa
i actualment és el punt de trobada d’entitats com l’Esplai Sant
Isidor. El mes passat, l’Arquebisbat de Barcelona va cedir
aquesta església a l’Hospital Clínic per fer-hi un centre de recerca sanitària. Davant d’això, diverses entitats del barri demanen
“salvar” l’espai.
L’Ateneu en construcció de
l’Esquerra de l’Eixample ha publicat un manifest sota el títol
‘Salvem la Unió Cooperatista
Barcelonesa. L’edifici de Sant
Isidor per al barri’ i que ja compta amb una quarantena d’adhesions de col·lectius i entitats.
En el text, els impulsors de la petició critiquen que l’acord de
lloguer entre l’Arquebisbat i el
Clínic “obvia l’origen i la histò-

L’església on el Clínic vol fer un centre de recerca. Foto: F. Avia / Hospital Clínic

ria d’aquest edifici, seu de la
cooperativa obrera més important de la ciutat”. A més, tot i que
des de l’hospital no s’ha dit explícitament, sospiten i alerten
que la creació del centre de recerca implicarà l’enderroc de
l’església actual. En aquest sentit, lamenten la “manca de transparència” que segons ells envolta aquest acord i, en general, el
projecte d’ampliació del Clínic.
“No es tracta del valor arquitectònic de l’edifici, sinó del seu

valor històric: representa el passat obrer de la ciutat”, recorda
Xavi Becerril, un dels impulsors
del manifest. Tot i que admet que
és “difícil” canviar el destí de la
parròquia, assegura que seguiran
“insistint” en la seva queixa i fentne difusió entre el veïnat. Aquest
dissabte a les sis de la tarda han
convocat un acte davant de l’església que consistirà en una taula rodona, la lectura del manifest
i un debat obert per parlar del futur de Sant Isidor.

Gimnàs Sant Pau | Última oferta: 9,5 milions d’euros

L’Ajuntament ha assegurat que no augmentarà l’oferta de 9,5 milions d’euros que
ha fet a la propietat del Gimnàs Sant Pau per comprar l’edifici i d’aquesta manera
salvar l’equipament. La propietat segueix demanat 14 milions d’euros.

Suport veïnal per Condol al barri
millorar els patis per la mort
d’Auró i Diputació d’Arcadi Oliveres
EQUIPAMENTS4La proposta de
millorar els patis de les escoles
Auró i Diputació, de l’Esquerra
de l’Eixample, ha estat la tercera opció més votada al districte
en la primera fase dels pressupostos participatius. Caldrà veure si més endavant, del 10 al 20
de juny, supera la votació final.
Sigui com sigui, des de l’AFA
de l’escola Auró, Lluís Medir
celebra el suport que ha rebut
aquesta proposta i destaca que,
per fer-ho possible, ha estat clau
la “coordinació i col·laboració de
les AFAs del districte”.
Si la idea prospera, tant
aquest centre (Mallorca, 106)
com l’escola Diputació (Diputació, 116) veuran resolta una demanda de fa temps. “Volem que
els nostres patis tinguin més
zona d’ombra i més verd, que siguin espais més inclusius, sostenibles i amables, on es pugui
diversificar el joc anant més enllà de la pilota”, explica Medir.

DOL4L’economista i activista
per la pau Arcadi Oliveres va
morir dimarts passat als 75 anys.
Nascut a l’Esquerra de l’Eixample el 1945, qui va ser president
de l’associació Justícia i Pau ha
deixat un gran buit al barri. La
presidenta de l’associació veïnal,
Sylviane Dahan, li ha dedicat
unes paraules al web de l’entitat:
“El recordarem sempre com un
dels fundadors de la nostra associació, que va lluitar per la
seva legalització quan encara era
dempeus la dictadura franquista.
Mai oblidarem el seu exemple”.

Foto: Pere Francesch / ACN

Sant Antoni

L’expropiació del solar del
teatre Talia, a principis del 2022
HABITATGE4L’expropiació del
solar de l’antic teatre Talia per
fer-hi pisos i equipaments de
barri sembla més a prop que
mai. L’Ajuntament preveu disposar dels terrenys a principis
del 2022, després que la Comissió de Govern hagi donat
llum verda a un dels tràmits
necessaris per a l’adquisició del
solar. Abans, però, s’iniciarà
l’expedient perquè es determini
el preu just de la compra.
En aquest solar de l’avinguda Paral·lel, de 785 metres quadrats, l’Ajuntament hi vol construir equipaments municipals i
habitatge dotacional per a col·lectius específics, com ara joves o
gent gran. En un primer moment
s’hi faran pisos prefabricats
APROP, un model que permet
“anar més ràpid”, en paraules de
la tinent d’alcaldia d’Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat, Janet Sanz. “Tindrà
aquesta ocupació a l’espera de tenir un projecte estructural definitiu”, ha matisat Sanz.

Es va posar en marxa la setmana passada. Foto: Twitter (@calabria_66)

L’Escoleta del barri arrenca
amb una vintena d’infants

Fa 30 anys que el solar de l’antic teatre està abandonat. Foto: Ajuntament

El president de l’Associació
de Veïns de Sant Antoni, Pep
Sala, valora positivament que
s’hagi fet un pas endavant en l’expropiació del solar del Talia,
però recorda que fa trenta anys
que està abandonat i que els veïns el reivindiquen: “És una bona
notícia però s’ha trigat massa”.
En la mateixa línia, des de Fem

Sant Antoni asseguren que han
rebut “amb molta il·lusió” aquest
anunci i esperen que es “recuperi
l’antic esperit del teatre Talia”.
En aquest sentit, el consistori ha
avançat que farà un procés de
participació que inclourà els veïns de Sant Antoni, el Poble-sec
i Ciutat Vella per concretar els futurs usos del solar.

INFÀNCIA4L’espai veïnal Calàbria 66 va posar en marxa
l’Escoleta de Sant Antoni la setmana passada amb una vintena
d’infants com a usuaris. Abans
de Setmana Santa, l’entitat havia fet una crida per aconseguir
voluntaris per al projecte; ara ja
en són tretze i “continua apuntant-s’hi gent”, diu Marc Folch,
dinamitzador de Calàbria 66.
La valoració del primer dia,
que va ser dimarts, és molt positiva: “Estem contents, els nens
s’ho van passar molt bé i hi ha-

via molta il·lusió”, afirma Folch,
que agraeix la “predisposició”
dels voluntaris. Alhora, reconeix que encara en busquen
més per poder cobrir els dos
torns setmanals (dimarts i divendres a la tarda) i garantir que
sempre hi hagi un monitor per
a cada dos usuaris.
L’Escoleta de Sant Antoni
és un projecte d’acollida, reforç
escolar i lleure educatiu que s’adreça a infants en situació de vulnerabilitat, derivats per Serveis
Socials i escoles del barri.
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Cultura | La llibreria Finestres obre aquest dijous

Finestres, la nova llibreria del barri, obrirà les portes demà, dijous 15 d’abril.
Aquest nou negoci estarà situat al número 249 del carrer Diputació, al local
de 800 metres quadrats on fins fa poc hi havia el restaurant Monvínic.

La mediació resol prop de 200
conflictes veïnals a l’Eixample
CONVIVÈNCIA4El confinament
domiciliari d’ara fa un any va fer
aflorar i empitjorar els conflictes
entre veïns. Davant d’aquesta situació, l’Àrea de Prevenció i Seguretat de l’Ajuntament va crear
un servei de mediació per atendre aquests problemes de forma
telemàtica. Veient l’èxit de la
iniciativa, es va posar en marxa
el projecte pilot ‘Eixample, districte mediador’, que ha permès resoldre 246 casos entre els
mesos de març i desembre de
2020. Tres quartes parts d’aquests conflictes (190 casos)
“s’han solucionat sense arribar al
circuit dels serveis d’inspecció”,
celebren des del consistori.
Pel que fa a la rapidesa amb
què s’han resolt els conflictes,
l’Ajuntament destaca que durant
la prova pilot s’ha trigat una
mitjana de 31 dies amb cada expedient, mentre que els serveis
d’inspecció del districte triguen
309 dies de mitjana. En la mateixa línia, el servei de mediació
ha hagut de dedicar 6,3 hores de
mitjana a cada cas, molt menys

L’associació veïnal demana
l’ampliació de la biblioteca

EQUIPAMENTS4L’ampliació de
la biblioteca Sofia Barat era una
de les propostes que l’Associació
de Veïns i Veïnes (AV) de la
Dreta de l’Eixample havia presentat als pressupostos participatius d’aquest any. Tot i que no
ha estat un dels tres projectes
més votats al districte, l’entitat
vol tornar a posar aquesta qüestió “damunt la taula”, tal com ha
dit el president de l’AV, Jaume
Artigues, que considera que és
una demanda prou important
per continuar-hi insistint.
Aquesta biblioteca es troba a

un interior d’illa del carrer Girona, motiu pel qual Artigues
creu que “està mal situada i té un
accés difícil i poca visibilitat”.
Això se suma a la manca d’espai:
“És molt petita i no té aula d’estudis, un dels serveis més importants per als usuaris”, apunta Artigues.
Davant d’això, plantegen
dues possibles solucions: ampliar-la fent servir els baixos
d’un edifici del carrer Bailén
que pertany a l’empresa
eDreams o bé adquirir un edifici nou per reubicar-la.

El confinament va fer aflorar els conflictes veïnals. Foto: Blanca Blay / ACN

que les 17 hores que necessita el
servei d’inspecció.

SOROLL: PROBLEMA PRINCIPAL
L’origen de la majoria dels conflictes ha estat el soroll (63,5%),
seguit de lluny per les obres
(10,8%) i el mal ús dels espais comuns (5,2%). Francesc Alguacil
és un dels veïns que va haver de

recórrer a la mediació durant la
quarantena. La fruiteria del costat de casa seva tenia engegat tot
el dia un aire condicionat molt
sorollós i, gràcies al servei que va
oferir l’Ajuntament, van arribar a un acord amb els propietaris perquè l’apaguessin a la nit
i es comprometessin a repararlo com abans millor.

La biblioteca Sofia Barat en una imatge d’arxiu. Foto: Diputació de Barcelona
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Pressupostos participatius | Suport per al futur local de l’AE Gaudí
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La compra i reforma d’un local per a l’Agrupació Escolta Antoni Gaudí ha estat el segon projecte que
ha rebut més suports en els pressupostos participatius del districte, amb 500 vots. L’entitat fa més
d’un any que espera el local provisional a l’illa de les aigües mentre busca una ubicació definitiva.

Trucades contra la soledat
» El projecte Radars treballa per prevenir l’aïllament i les situacions de risc de les persones grans
» Parlem amb la Teresa Pérez i la Loles Moradillo, una usuària i una voluntària de Radars al barri
Anna Utiel
SAGRADA FAMÍLIA

“De vegades arriba el migdia i
m’adono que no he obert la boca
en tot el dia”. La Teresa Pérez té
90 anys, és veïna de la Sagrada
Família i forma part del 40% de
les persones majors de 85 anys
de Barcelona que viuen soles, segons xifres de l’Ajuntament.
Conscient que molt sovint aquesta soledat és indesitjada, el consistori va posar en marxa, ja l’any 2008, el projecte Radars,
que connecta la gent gran amb
veïns, comerços, entitats i equipaments que els fan costat. L’objectiu d’aquest programa és prevenir l’aïllament i les situacions
de risc de les persones grans.
La Teresa n’és usuària des de
fa uns anys i rep les trucades periòdiques de la Loles Moradillo,
una infermera jubilada que sempre havia tingut molt clar que fa-

ria un voluntariat amb la gent
gran quan deixés de treballar. La
Loles, de 70 anys, també és veïna del barri i és el ‘radar’ de disset persones. Abans de la pandèmia, de tant en tant feia activitats presencials, com ara un taller de bijuteria que acabava
amb un bon berenar i en el qual
la Teresa i altres companyes feien collarets. Però el coronavirus,
especialment cruel amb els majors de 65 anys, ha eliminat
aquesta part del projecte i ha fet
que el contacte telefònic sigui encara més important.
“Les trucades s’agraeixen
molt, parlem de tot una mica i
són molt dinàmiques”, explica la
Teresa, que reconeix que ella
necessita “el contacte humà i
sentir una veu”. La Loles afirma
que l’agraïment “és mutu” i confessa que els usuaris de Radars
són “divertidíssims” i que s’ho
passa molt bé fent de voluntària.
En un any tan difícil com
aquest últim, la seva funció ha

Les trucades del projecte Radars han estat més importants que mai aquest últim any. Foto: Pexels

consistit sobretot a tranquil·litzar
i distreure els usuaris de l’actualitat. “La gent gran ha passat
molta por amb la pandèmia i s’ha
sentit molt sola”, lamenta la Loles. A més, el paper dels ‘radars’
sovint és clau a l’hora de detectar si alguna cosa no va bé i avisar els serveis d’emergències en
cas que sigui necessari.

La Teresa, per la seva banda,
reconeix que el virus li genera
“molt respecte” i que ha tingut
un “malestar psíquic, més que físic”, sobretot quan ha vist des de
la finestra de casa seva que algunes persones se saltaven les
mesures de seguretat per prevenir contagis. “Veure imprudències et neguiteja”, admet, al-

hora que recorda que ella surt
molt poc i només es mou pel barri. Mentre enyora les trobades i
espera rebre –demà, si tot va bé–
la segona dosi de la vacuna, es
distreu amb el telèfon i la tele. I
d’això últim, potser ja n’ha tingut prou: “Mai havia vist tants
programes cutres com en la pandèmia”, diu, tot rient.
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Habitatge | Entreguen les claus dels pisos per a gent gran
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L’Ajuntament ja ha entregat les claus dels pisos de la promoció del carrer Alí Bei per
a persones majors de 65 anys als seus propietaris. Es tracta d’una promoció de 49
habitatges adaptats a les necessitats de la gent gran, amb espais i serveis per a ells.

Mercat del Fort Pienc:
“La gent d’aquí ens valora molt”
COMERÇ4El Mercat del Fort
Pienc es va inaugurar l’any 2003,
moment en què el barri va deixar de ser l’únic del districte
que no tenia mercat. Potser per
això –perquè va ser un equipament molt esperat– sempre ha
tingut el suport dels veïns. “La
gent del barri ens valora molt i
està molt conscienciada sobre la
importància de comprar productes de proximitat i sostenibles”, assegura el president del
mercat, Sergio Clemente. De
fet, tant ell com el president de
l’Associació de Veïns del Fort
Pienc, Joaquim Mallen, creuen
que aquesta conscienciació s’ha
reforçat arran de la pandèmia.
“Ha estat un any complicat,
però hem seguit al peu del canó
i no hem deixat d’oferir bon
producte i bon servei”, diu Clemente, que lamenta, això sí, que
la restauració del mercat s’hagi
vist molt afectada per les restriccions. Pel que fa a les parades,
celebra que les setze funcionin:
“Som un mercat petit, però tenim de tot”, afirma.

Acord per fer el futur CAP a la
cruïlla entre Nàpols i Gran Via

SALUT4El Servei Català de la
Salut i l’Institut Municipal d’Habitatge ja han signat l’acord per
construir el futur CAP Fort Pienc
a la cruïlla entre el carrer Nàpols
i la Gran Via de les Corts Catalanes. Així ho va anunciar la
setmana passada el director del
CatSalut, Adrià Comella.
“Una bona i esperada notícia”, celebraven des de la plataforma ‘Nou CAP Fort Pienc Ja!’
a les xarxes socials, alhora que
demanaven a l’Ajuntament i a
Salut “posar fil a l’agulla” per tal
que “el disseny d’aquest nou

CAP, així com el del Gòtic i el del
Raval, sigui participatiu i professionals i veïnes hi puguem dir
la nostra”.
L’esperat centre disposarà
de 2.600 metres quadrats de
l’edifici que es farà entre Nàpols
i Gran Via, ocupant-ne la planta baixa i la primera planta. Cal
recordar que la resta de l’immoble es destinarà a habitatge
social. El CAP comptarà amb 41
consultes, una sala de tractament d’emergència, boxs d’extracció i una sala de grups i
educació sanitària.

L’equipament va obrir l’any 2003. Foto: Facebook (Mercat Fort Pienc)

MILLORES PENDENTS
“El mercat és 100% sostenible,
des de l’energia fins a l’embalatge
que fem servir”, destaca Clemente. En la mateixa línia, considera que les instal·lacions estan en molt bones condicions i
admet que l’Ajuntament sempre
els ha donat suport. Sense anar
més lluny, el consistori arregla-

rà els lavabos de l’equipament
aquest estiu i, segons el president
del mercat, millorarà l’accés de
la plaça Fort Pienc. Preguntat
per altres possibles remodelacions, parla de millorar també
l’accés del carrer Alí Bei i de reservar algunes places d’aparcament per als clients, ja que el
mercat no té pàrquing.

L’espai on anirà el futur CAP Fort Pienc. Foto: Twitter (@nou_cap)
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Futbol | Anguera i FCEE afronten la setena jornada

La Penya Anguera i l’FC l’Esquerra de l’Eixample afronten, aquest cap de
setmana, el setè partit del curs 2020-21. L’Anguera jugarà a Badalona,
contra el CD Pomar, mentre que l’FCEE rebrà el Celtic a l’Escola Industrial.

El CB Roser acaba l’EBA
rebent la visita del Llucmajor
» Els de Juan Hereza podrien ser segons en cas de guanyar
» Arrenca la segona volta de les competicions catalanes
Pau Arriaga
L’EIXAMPLE
La fase regular de la lliga EBA de
bàsquet arriba a la seva fi aquest
cap de setmana. Així, el CB Roser
i la resta d’equips del grup C-3 de
la categoria jugaran, en horari
unificat (dissabte a les cinc de la
tarda) els darrers partits, tot i que
l’Alfindén i el Barberà hauran de
recuperar un partit suspès el cap
de setmana passat.
Els de Juan Hereza rebran la
visita del líder, l’AEA Llucmajor, al pavelló del Virolai sabent
que en el millor dels casos (si guanyen) tancaran la temporada en
la segona posició del grup. Els del
Fort Pienc, però, són un dels dos
equips que van aconseguir derrotar el conjunt mallorquí (86-91,
en un partit jugat a finals del mes
de gener).
Sigui com sigui, és inevitable
que una petita part de l’atenció
del Roser estigui en el cap de setmana de la setmana que ve, quan

PTS GF

FUTBOL SALA4El Club Futbol
Sala Eixample hauria d’haver
jugat el quart partit de la segona
fase a la pista del Sala 10 Zaragoza, però positius de coronavirus a l’equip aragonès van obligar
a ajornar l’enfrontament.
Igualment, les de Pep Antoni
Roig no havien de competir
aquest cap de setmana, ja que la
competició es prenia un petit
descans en haver arribat al seu
equador. El del CFSE, però, no va
ser l’únic partit del subgrup 2C
que es va suspendre; el CD la
Concòrdia tampoc va jugar contra el Joventut d’Elx, també per
un cas de positiu detectat en una
jugadora del conjunt alacantí.

Caldrà veure, doncs, en quines
dates es recuperen aquests dos
enfrontaments pendents.
MALA JORNADA A TERCERA
A la Tercera Divisió masculina, la
cinquena jornada va saldar-se
amb derrotes per als dos equips
del districte. El Bosco, que venia
de dues victòries consecutives, va
perdre clarament contra el líder, el Gràcia FSC (1-6), mentre
que el CFSE va caure, també a
casa, contra el Montsant (3-6).
El Bosco, segon, visitarà l’Arrels aquest diumenge al matí,
mentre que el CFSE afronta el
partit més dur de la segona volta, la visita al Gràcia FSC.

El curs encara la seva recta final. Foto: F. Torné / FCBQ

jugarà la final de la Lliga Catalana EBA. L’equip espera rival, el
CB Mollet o la UE Mataró.

SEGONA VOLTA EN MARXA
Pel que fa al bàsquet català, ja està
en marxa la segona volta de la
temporada per als equips del
districte.
El sènior masculí de l’IPSI visitarà, diumenge a tres quarts de
sis de la tarda, la pista del cuer, el

2a Femenina de futsal
Equip

El Zaragoza - CFS Eixample,
suspès per Covid en les locals

Classificacions

Lliga EBA
GC

1. Joventut Elx
50 93 29
2. Feme Castellón
46 75 24
3. CD La Concòrdia 41 76 28
4. AE les Corts UBAE 38 65 35
5. CFS Eixample
37 78 28
6. Sala 10 Zaragoza 30 50 30
7. FS Castelldefels
30 73 59
25 47 48
8. CN Caldes
88888888888888888

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

Vedruna Gràcia, l’únic equip que
encara no ha aconseguit cap victòria en les cinc jornades que
s’han disputat.
Al Campionat d’Espanya de
Primera Divisió femenina, aquest
cap de setmana només jugarà el
Roser, líder destacat, que visitarà la pista del TGN Bàsquet. El
Safa Claror, per la seva banda,
gaudirà de la jornada de descans
de la segona volta.

Equip

PTS PF

PC

AEA Llucmajor
CB Vic
CB Roser
FC Martinenc
UE Barberà
OBC Alfindén
JAC Sants

20
19
18
17
14
13
13

830
836
803
819
760
786
833

897
941
799
853
736
720
721

88888888888888888

Equip
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gràcia FSC
Bosco Rocafort
Montsant CFS
Arrels AEFS
CFS Eixample
CFS Premià

Aquest cap de setmana tampoc hi haurà partit. Foto: CFSE

3a de futsal
PTS GF
10
7
6
5
4
0

20
10
17
21
14
8

GC
13
13
14
11
15
24

No et perdis res: tot l’esport a

liniaeixample.cat

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

Equip

PTS GF GC

UD Pastrana
FC Martinenc B
Chacarita CF
Penya Anguera
UD Montsant
Singuerlín CF
Alzamora CF
APA Poble-sec
FC l’Esquerra

16
12
12
12
9
9
9
8
8

12
17
12
11
13
13
8
15
11

5
9
6
7
11
13
10
16
13
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| Oddworld
Oddworld: Soulstorm és un remake del joc clàssic de puzles i
plataformes, aquest cop més realista i fosc. Per a PC i PS 4 i 5.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Mar Vila / ACN

“Després de 12 anys, he decidit que aquesta
serà la meva última temporada a La competència. Estic relativament convençuda que
aquests homes ja poden fer el programa sense mi”. Amb aquest missatge publicat a Twitter, Natza Farré (Barcelona, 1972) donava un
disgust el passat dia 12 als fans d’un dels programes més famosos de RAC1. De seguida, la
xarxa es va omplir de missatges de reconeixement a l’única dona del format que condueixen Òscar Andreu i Òscar Dalmau, des d’on
Farré ha fet divulgació feminista amb l’humor
i la ironia que la caracteritzen. La comunicadora ha explicat a la seva emissora que deixa
el programa perquè vol escriure més i “ara no
trobava el temps ni l’energia” per fer-ho.
“Ha estat, és i jo crec que serà la millor
feina de la meva vida”, ha sentenciat.

Sant Jordi 2021
Amb incògnites i limitacions, sí, però aquest any tindrem
Sant Jordi. El Procicat ha donat llum verda a la celebració
de la diada amb pautes exigents. A l’espera de saber si el
confinament comarcal continuarà vigent (de moment, el
tindrem fins al dia 19), sabem que les llibreries i floristeries
podran col·locar parades davant dels locals a partir del dia
21 i que cada municipi podrà establir espais perimetrats i
amb control d’aforament per posar-hi parades de llibres i
roses. A Barcelona, seran punts com els jardins del Palau
Robert, l’últim tram del passeig de Gràcia i la plaça Reial.

Llibres

?

N

QUI ÉS

A T

...

F A

R

R É

La seva ironia punyent la caracteritza

Anunciar que deixarà ‘La competència’

QUÈ HA FET

La temporada vinent ja no col·laborarà al programa de RAC1

...

A LES XARXES

Teatre

A

Fer divulgació feminista i humor alhora

ÉS FAMOSA PER

?

Z

La fitxa

Fans tristos

Li han plogut els elogis dels oients, que la trobaran a faltar

Música

Pelis i sèries

L’aigua que vols
Víctor García Tur

Terrorífica Comèdia
Lluís Graells

Jetlag
31FAM

Otra ronda
Thomas Vinterberg

Amb l’excusa forçada del seu setanta-sisè
aniversari, la Marie organitza una trobada
familiar en ple estiu quebequès que
provocarà una catarsi inesperada. L’aigua
que vols de Víctor García Tur és una novel·la sobre la família, els records, la infantesa perduda i la identitat que ha estat guardonada amb el Premi Sant Jordi que atorga Òmnium Cultural.

La funerària Hinchley & Thrumble és en
números vermells, fa temps que no tenen clients. Thrumble, el propietari borratxo i malcarat, decideix posar-hi solució. Amb l’ajuda del Senyor Guilli, un lladre inepte, posen en marxa uns mètodes poc habituals per tal de fer prosperar el negoci.
Al teatre Almeria de Barcelona.

El trap català (i en català) va guanyant
cada cop més terreny en l’escena de la
música urbana i l’estrena del tercer disc
de 31FAM n’és una prova. Aquest grup
vallesà ha publicat aquest mes d’abril Jetlag (Delirics, 2021), un àlbum amb setze cançons –tant en català com en castellà– que està agradant molt al públic
jove i ja està fent bons números.

Quatre professors d’institut que travessen la crisi dels 40 decideixen fer un experiment que consisteix a mantenir una
taxa d’alcohol en sang del 0,05% per, teòricament, millorar les seves vides. Però la
situació se’ls en va de les mans. Aquesta pel·lícula danesa està nominada a l’Oscar a millor pel·lícula de parla no anglesa i a millor direcció.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Què és l’astènia primaveral?
Foto: Pexels

i

SALUT

ls dies són més llargs, els termòmetres marquen temperatures més altes, els arbres floreixen... En general, la imatge que
tenim de la primavera és agradable i, fins i tot, idíl·lica. Però el
cert és que, si bé en moltes persones provoca canvis positius a nivell emocional, en moltes d’altres genera sensacions negatives. En
un article de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació Mireia Cabero
explica que els canvis de temperatura poden provocar “cansament físic i emocional que xoca amb l’entusiasme”. Això és el que
es coneix com astènia primaveral, que té com a principals símptomes “l’estrès, l’ansietat o la falta de vitalitat”. A més, aquest any, la ja
famosa fatiga pandèmica pot agreujar aquestes sensacions.
Per posar-hi remei, no hi ha fórmules màgiques, però sí que
es poden adoptar o reforçar alguns hàbits saludables. Cal seguir
una alimentació rica en fruites i verdures per obtenir les vitamines suficients i mantenir el mateix horari de son cada dia. Tenint
en compte que l’arribada de la primavera pot provocar problemes per dormir, és important sopar d’hora i lleuger i mantenirse força actiu durant el dia.

Les claus
S’han de consumir aliments rics en vitamines,
principalment fruita i verdura, i evitar ultraprocessats

ALIMENTACIÓ
RUTINA DE SON
SOPAR
EXERCICI

És important anar a dormir i llevar-se sempre a la
mateixa hora, intentant dormir unes vuit hores

Com que l’arribada de la primavera pot alterar els horaris de son,
es recomana sopar d’hora i lleuger per dormir millor
En la mateixa línia, és necessari fer activitat física cada dia
per tal d’estar actius i arribar cansats a l’hora de dormir

Foto: Pexels
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Cada dimecres al teu barri

