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Entrevista a Montserrat 
Ballarín, regidora de 
Comerç i Mercats
pàg 11

“Ampliar les 
terrasses ha evitat
que es perdessin 
1.800 llocs de feina”

ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
El Mercat del Ninot 
ja controla l’aforament
amb la xarxa wifi pàg 6

FORT PIENC pàg 10

Desallotgen l’assentament
situat a tocar dels Encants

DRETA DE L’EIXAMPLE pàg 8
Obre la comissaria conjunta
de Mossos i Guàrdia Urbana

ElGimnàsSantPauesprepara
perevitareldesnonament

El 30 d’abril està previst que s’executi el desallotjament, però els seus responsables intentaran fer-hi front pàg 6

ESPORT I PANDÈMIA pàg 3
El Roser supera les dificultats
gràcies a l’esforç de la gent
del club i de les famílies

CONCERT DE SANT JORDI pàg 9
La cantant Raquel Lúa serà
demà al Centre Cívic Sagrada
Família amb el duet Altahia
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¿Pot afrontar el futur immediat
amb optimisme un sector, el de
l’esport, que ha perdut 1.350
milions d’euros des de l’inici del
coronavirus? Com tots els as-
pectes de la nostra vida, l’activi-
tat esportiva ha hagut d’adaptar-
se a la realitat de la pandèmia.
Durant uns mesos, ho va fer
traslladant-se a suports digitals
(les sessions d’entrenament i
les dinàmiques grupals amb
aplicacions com Zoom van ser
una constant durant bona part
de l’any passat) i més recentment
les competicions han pogut tor-
nar-se a disputar, primer sense
públic i des de finals de març
amb limitacions d’aforament.

L’evidència, però, que la Co-
vid-19 ha estat un cop duríssim
d’encaixar per a l’esport de casa
nostra es pot extreure d’un estu-
di del Consell Català de l’Esport,
que diu que tres de cada quatre
clubs del país han perdut ingres-
sos respecte del 2019, tres de
cada 10 entitats han perdut tre-
balladors si es mira aquest mateix
any i un terç han hagut d’acollir-
se a expedients de regulació d’o-
cupació, temporals o definitius.

Igualment, sis de cada 10
entitats han perdut massa social.
En aquesta estadística també
s’inclouen gimnasos, que xifren
entre el 10 i el 15% la quantitat
d’abonats que s’han donat de
baixa cada cop que han hagut de
tancar les seves portes.

“LA NOSTRA GENT HA RESPOST”
El Club Bàsquet Roser és un dels
clubs de formació per excel·lència,
no només del districte, sinó tam-
bé de la ciutat. Als seus equips de
categoria de formació hi ha uns
400 jugadors i jugadores, sense

comptar els sèniors. “Hem tingut
alguna baixa, potser uns 10 o 12
esportistes. La incertesa i la pro-
hibició de jugar han estat els
grans mals de tot aquest període”,
explica el president Xavi Viñes.

I és que les quotes són el pal
de paller de l’economia del club,
de manera que ha estat necessa-
ri impulsar “quotes variables”.
Dit d’una altra manera, que les
famílies no paguessin la totalitat
de l’import de cada mes fins a
aquest mes d’abril, quan Viñes
diu que s’ha passat la primera
quota amb l’import íntegre. “Les
famílies han respost i la gent
del club també, és per estar-ne
molt orgullós”, assegura.

Viñes explica que el club s’ha
trobat amb situacions com la sa-
turació de les pistes del pont de
Marina i de l’estació del Nord i
que ha hagut de fer equilibris per
quadrar horaris respectant limi-
tacions d’aforament i restriccions
com el toc de queda. D’això s’ha
mantingut al marge el primer
equip masculí, de la lliga EBA,
que ha pogut entrenar i jugar al
mateix pavelló, el Virolai del bar-
ri del Carmel. “Això es pot veure
en els resultats, si es compara
aquesta temporada amb la pas-

sada”, destaca el dirigent, que es-
pera que la temporada 2021-22 es
pugui disputar “d’una manera
més normal que aquesta”.

“GENERAR VALOR”
Un altre exemple, més llunyà, és
el del Balonmano Granollers.
“Els grans patrocinadors han
continuat amb nosaltres, tot i que
és cert que algun de petit sí que
ha marxat. També hem perdut
ingressos amb esdeveniments
especials i molt importants per a
la nostra economia, com la Gra-
nollers Cup, que l’any passat es

va haver de suspendre i que
aquest 2021, de moment, sembla
que tira endavant. Veurem…”,
diu a aquesta publicació Jordi
Capdevila, membre de la junta
directiva i responsable de Màr-
queting i Patrocini del club.

Capdevila assegura que, cada
cop més, troben que les empreses

demanen més que una simple pu-
blicitat estàtica. “Ja no només es
tracta d’intentar captar més clients
o de mantenir els que tenim:
hem de generar valor per la vin-
culació que tinguin amb nosal-
tres”, apunta. En aquest sentit, les
xarxes socials són clau. “Aquí és
on estem fent un gran esforç per
crear una estructura capaç de
donar resposta a les necessitats di-
gitals de les empreses”, detalla.

El vicepresident apunta que el
club, com tots els sectors econò-
mics, viu una davallada d’ingres-
sos i ha hagut d’aplicar ERTOs.
“Els poders públics ens han d’a-
judar, no sé amb quina fórmula,
però és evident que els clubs
s’han menjat els recursos que te-
nien i aquí és on han d’intervenir
les administracions”, afegeix, al-
hora que diu que els pressupostos
d’aquesta temporada i del curs
que ve seran “de transició” i aven-
tura que el de la temporada 2022-
23 podria ser “expansiu”.

“UN ANY HORRORÓS”
L’Snatt’s Sant Adrià, per la seva
banda, ja va patir les conseqüèn-
cies i les dificultats econòmiques
l’estiu de l’any passat, quan va ha-
ver de renunciar a l’ascens de ca-

tegoria (hauria tornat a la màxi-
ma categoria del bàsquet estatal
femení) per la impossibilitat de
trobar el múscul financer neces-
sari (uns 200.000 euros).

El seu president, Pepe Aneas,
és contundent i considera que el
2020, econòmicament, ha estat
“un any horrorós”. “Teníem una
bossa de patrocinadors molt bona
i calculo que n’hem perdut un
70%, és una bestialitat”, lamenta,
assegurant que alguns d’aquests
eren renovacions que estaven
pendents de signar el contracte.

Aneas apunta també que la
majoria dels anunciants que han
perdut estan lligats a la no pre-
sència de públic a les graderies. El
sènior de l’equip lila va poder
tornar a tenir aficionats al seu pa-
velló el passat 20 de març, un any
i 12 dies després de l’últim cop (el
8 de març del 2020).

L’esclat de la Covid-19, doncs,
ha castigat encara més les arques
d’una entitat que encara arrosse-
ga alguns deutes de les dues tem-
porades que va passar a la màxi-
ma categoria del bàsquet estatal
femení. “Trigarem a recuperar
el nivell que teníem fa tres anys”,
assegura el president del club
adrianenc a aquesta publicació.

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

El rivalmés difícil de tots
» L’impacte del coronavirus en l’esport català és demolidor: 1.350 milions de pèrdues en un any

» El Club Bàsquet Roser, el BM Granollers i el Femení Sant Adrià expliquen com han viscut el difícil 2020

Esportivament, la temporada del sènior masculí del Roser (dreta) ha estat més o menys normal. Fotos: FEB i FCBQ

Tres de cada quatre
entitats del país 
van perdre ingressos
respecte del 2019
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La lupa

Dels últims 170 anys, durant 154 anys els béns
de culte (catedrals, esglésies, ermites, cape-
lles, oratoris i santuaris) no es van poder im-
matricular ni registrar al Registre de la Pro-

pietat Privada perquè ho prohibia la Llei Hipotecària del
1861, el Decret Hipotecari franquista del 1946 i el seu Re-
glament del 1947. Es consideraven béns que no podien
ser privats ni objecte de comerç, ja que són comuns,
col·lectius i comunitaris dels pobles.

Els 17 anys que no va ser així s’expliquen perquè,
el 1998, el Partit Popular (durant el govern de José Ma-
ría Aznar) va modificar la llei (sense l’objecció del PSOE,
sigui dit). Així, fins al 2015, l’Església va immatricu-
lar i registrar béns il·legalment, a través de normes pre-
constitucionals, i va traspassar els béns de domini pú-
blic a entitats privades (bisbats) provocant un dels es-
càndols immobiliaris més grans del món (la Confe-
rència Episcopal reconeix 40.000 immatriculacions
en aquest període!).

La responsabilitat de les immatriculacions no és no-
més de la jerarquia de l’Església sinó també de tots els
poders públics de l’Estat: l’executiu, el legislatiu i el ju-
dicial. Tots van permetre la utilització d’unes normati-
ves franquistes i anticonstitucionals fins al 2015.

La Constitució del 1978 va proclamar la llibertat de

culte, els no privilegis a cap religió i l’Estat aconfessio-
nal i, en la disposició derogatòria, disposa la preemi-
nència del text constitucional sobre les lleis anteriors.
Tot i això, l’Església va continuar utilitzant els privile-
gis regulats per la dictadura i va seguir immatriculant
durant 38 anys de democràcia. Va actuar com a admi-
nistració pública, com a autoritat pública, i els bisbes,
com a fedataris públics (notaris), autocertificant i ins-
crivint béns al Registre de la Propietat Privada sense in-
formació pública, ni cap títol de domini públic ni do-
cuments probatoris fins al 2015. Per això el Tribunal d’Es-
trasburg, el 2014, va sentenciar que les immatriculacions
eren un procés arbitrari que vulneraven la Constitució
Espanyola i els valors comuns del Dret Europeu, i que
eren violacions continuades i massives dels drets ga-
rantits per la Convenció europea dels drets humans.

I el govern “més progressista” de la història d’Espa-
nya què ha fet? Doncs, després de moltes promeses, el
govern del PSOE va publicar el 16 de febrer passat el llis-
tat elaborat pel govern del Partit Popular fa quasi cinc
anys, sobre les immatriculacions del 1998 al 2015. Un
llistat vell, incomplet, on falten les immatriculacions de
1947 al 1998, i que no compta amb les notes simples dels
Registres de la Propietat que hem demanat amb reite-
ració (tampoc ho ha fet el Govern de la Generalitat), que

són importants perquè detallen el conjunt de béns dels
quals es van apropiar.

Per altra banda, contràriament al compromís de Pe-
dro Sánchez en el discurs d’investidura de fer modifi-
cacions legislatives per revertir les immatriculacions de
l’Església, ara el govern del PSOE-Unidas Podemos se’n
renta les mans i deixa a l’administració local i als parti-
culars las reclamacions per via judicial. Per tant, el go-
vern “més progressista” de la història incompleix els com-
promisos electorals i de govern i indulta l’espoli de la je-
rarquia de l’Església.

Des de la Unió de Pagesos i l’Associació de Micro-
pobles de Catalunya continuarem treballant contra
aquesta injustícia i proposarem al Parlament de Catalunya
que insti el govern de l’Estat a remetre’ls les notes sim-
ples dels Registres de la Propietat de totes les immatri-
culacions de Catalunya. També a ordenar la cancel·lació
per nul·litat de totes les immatriculacions posteriors a la
promulgació de la Constitució per inconstitucionalitat so-
brevinguda i a habilitar els mecanismes per qualificar el
nostre patrimoni cultural i religiós de domini públic.

De nou, fem una crida a l’Associació Catalana de
Municipis i a la Federació de Municipis perquè s’im-
pliquin i defensin els patrimonis històrics i culturals
dels pobles de Catalunya.

per Joan Casajoana (Unió de Pagesos)

PSOE i Podemos indulten l’espoli de l’Església

NLes millors
perles

El caçador caçat. Aquesta expressió mai havia estat tan real.Un caçador furtiu ha mort esclafat per un grup d’elefants a
Sud-àfrica, concretament al Parc Nacional Kruger, on un altre
caçador va ser arrestat i un tercer va resultar ferit però va fugir.

Desfer-se de l’única solució a una pandèmia. A Suècia
han hagut de llençar a les escombraries centenars de

vacunes d’AstraZeneca perquè molta gent que tenia cita
per punxar-se la va anul·lar o no s’hi va presentar.

Van comprar al web de l’FNAC mòbils de gairebé 700 eurosper només 120 euros. L’empresa va dir que es tractava d’un
error tipogràfic i va cancel·lar les comandes. Ara el Tribunal
Superior de Justícia de Madrid ha donat la raó als clients.

La Carmen té Alzheimer i viu a una residència. El seu
marit des de fa 66 anys, el Xavier, té permís per visitar-la

un cop per setmana, però ell no en té prou i es planta cada
dia davant d’una finestra per veure-la i fer-li companyia.

LA FOTOFCB
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Mercat del Fort Pienc: 
“La gent del barri ens valora molt”1

2
Acord per fer el futur CAP Fort Pienc 
a la cruïlla entre Nàpols i Gran Via

La revolta escolar de l’Eixample 
arriba a 11 ciutats de l’Estat

Projecte Radars: Trucades contra la soledat

Mercat del Ninot: quan el wifi 
permet evitar aglomeracions

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

L’Ajuntament, quan queden 
9 dies per al desnonament del
Gimnàs Sant Pau, no ha

aconseguit arribar a un acord
amb la propietat per comprar
l’edifici i salvar l’equipament.
També cal dir que la posició de
la propietat ha estat inflexible. 

pàgina 6Ajuntament

El Mercat del Ninot té en marxa
una prova pilot que permet

controlar l’aforament del recinte
a través del wifi del mòbil dels
clients. D’aquesta manera

s’eviten les aglomeracions i els
paradistes també poden saber
quan s’omplen més les parades. 

pàgina 6Mercat del Ninot

Dilluns va obrir la nova
comissaria conjunta dels

Mossos d’Esquadra i la Guàrdia
Urbana, situada a la confluència
del carrer Aragó i el carrer

Girona, a la Dreta de l’Eixample.
L’edifici que l’acull és propietat

de la Generalitat.
pàgina 8Generalitat

A les xarxes

@RafaCabeleira: Que la primera aparición
pública del futuro presidente de la Superliga
sea en un programa que se llama El Chirin-
guito mucha confianza no da, pero bueno.

@agenciaacn: CaixaBank planteja un ERO
que afecta gairebé 8.300 treballadors, el
18% de la plantilla. També vol tancar més de
1.500 oficines a l’Estat, segons els sindicats.

#EROACaixaBank

@324cat: Els llibres i les roses tornaran
als carrers de Barcelona per Sant Jordi. Hi
haurà parades davant de les botigues des
de dimecres i fins al cap de setmana.

#UnSantJordiNormal? #Superlliga

Safata d’entrada

La nostra societat progres-
sa quan els beneficis socials
són per a una majoria. Així

va ser el somni de la Il·lustració del
segle XVIII amb una educació
universal i gratuïta per als nostres
xavals, cosa que va arribar dos se-
gles més tard amb l’escolarització
global del segle XX. 

La història va molt lenta amb
les seves intencions i es regeix pel
principi de tres passos enda-
vant i dos enrere. Ara, amb la Co-
vid, podem anar pensant a ac-
celerar en positiu la història.
Només amb lògica, i sense pre-

Desig després de la Covid
per David Rabadà

judicis i interessos, podem
aconseguir l’objectiu per tal
que la història no es quedi en-
callada de nou. 

Les desigualtats socials vi-
gents i arcaiques es van deure
als grans quadres d’influència.
Així podem desitjar que la
ideologia, el poder i la rique-
sa d’uns pocs regeixin el nos-

tre futur post Covid. En això,
la banca, les oligarquies, la
religió i fins i tot la monarquia
podrien donar el seu do de pit
en pro d’una societat millor
que ho agrairia. 

En cas contrari, la història
seguirà en el seu bucle etern
entre interessos, prejudicis i
ideologies. Algú em sent?
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Esquerra de l’Eixample

PATRIMONI4Les entitats que
s’oposen a la cessió de la parrò-
quia de Sant Isidor, situada al nú-
mero 176 del carrer Comte d’Ur-
gell, van organitzar dissabte el seu
primer acte.

Durant la trobada, feta a da-
vant mateix d’aquest edifici que
l’Arquebisbat cedirà a l’Hospital
Clínic perquè s’hi faci un centre de
recerca sanitària, van reivindicar
l’origen i la història d’un espai que,
recorden, “va ser la seu de la co-

operativa més important de la
ciutat”. Fan referència al fet que
durant els anys 30 l’edifici va
acollir la Unió de Cooperativistes
Barcelonesa, al mateix temps que
actualment és el punt de trobada
d’entitats com l’Esplai Sant Isidor.
Ara temen que amb la cessió aca-
bi enderrocat. “No es tracta del va-
lor arquitectònic, sinó de l’histò-
ric: representa el passat obrer de
la ciutat”, recorda Xavi Becerril, un
dels impulsors de la reivindicació. 

MERCATS4El Mercat del Ninot
ha posat en marxa una prova pi-
lot que permet controlar l’afora-
ment del recinte a través de la
xarxa wifi. L’objectiu, tal com
expliquen des de l’Ajuntament, és
“explorar la viabilitat tecnològi-
ca i econòmica de la xarxa wifi per
minimitzar la probabilitat que es
generin aglomeracions en temps
de pandèmia”.

L’únic requisit necessari
perquè aquest sistema funcio-
ni és que la gent que entri al
mercat porti el wifi del mòbil

actvat, tot  i que no caldrà que
el telèfon estigui connectat a la
xarxa del mercat.

MAPES DE CALOR
El principal valor afegit d’a-
quest sistema, que l’impulsen
conjuntament l’Institut Muni-
cipal d’Informàtica, l’Institut
Municipal de Mercats i l’em-
presa DataActionS/IESE, que
forma part d’IESE, és que per-
met fer mapes de calor per veu-
re en quines parades s’acumu-
len més persones i també de
quin districte de la ciutat han

vingut. D’aquesta manera, els
paradistes podran prendre de-
cisions a partir de la informació
que tindran, que els permetrà
saber a quines hores la parada
s’omple més. 

Des de l’Ajuntament asse-
guren que les dades que es re-
colliran no permetran identifi-
car les persones. La prova es fa
al Mercat del Ninot perquè ja té
un sistema per comptar la gent.

El Mercat del Ninot, punter tecnològicament. Foto: Ajuntament

Mercat del Ninot: quan el wifi
permet evitar aglomeracions

Primer acte per rebutjar la
cessió de Sant Isidor al Clínic

EQUIPAMENTS4El compte en-
rere per al desnonament del
gimnàs social Sant Pau no s’a-
tura. Ja només queden nou dies
perquè s’executi el desallotja-
ment, previst per al 30 d’abril.
Després que el passat 20 de ge-
ner el gimnàs ja se salvés in ex-
tremis, ara afronta novament
una situació molt delicada. “Te-
nim clar que mirarem d’evitar el
desnonament”, afirma el direc-
tor del gimnàs, Ernest Morera,
en declaracions a aquesta pu-
blicació.

Pel que fa a les possibles ac-
cions per evitar el desnona-
ment, Morera assegura que de
moment no han acabat de de-
cidir res. Cal recordar que el
passat mes d’octubre el Sant
Pau va organitzar una cadena
humana des del mateix equi-
paments fins a l’Ajuntament
per reclamar que el consistori
garantís el seu futur. Pocs dies
després també es va celebrar, al
terrat del mateix gimnàs, un
concert per reivindicar la im-

portant tasca social que es fa des
del Sant Pau atenent els més
desafavorits.

SENSE ACORD
Ara mateix les negociacions en-
tre l’Ajuntament i la propietat se-
gueixen encallades. El consisto-
ri ofereix 9,5 milions d’euros

per comprar l’edifici, mentre
que la propietat en demana 14.
Des del consistori han assegurat
que no augmentaran l’oferta, al
mateix temps que també expli-
quen que es va plantejar l’opció
de comprar només els baixos, on
hi ha el gimnàs, però que els pro-
pietaris la van descartar.

Un treballador del gimnàs plegant roba. Foto: Eli Don/ACN

Gimnàs Sant Pau: “Mirarem
d’evitar el desnonament”

Sant Antoni

Entitats |Manifestació antifeixista
La plataforma antifeixista de l’Esquerra de l’Eixample ha convocat per a demà

una manifestació de rebuig als atacs feixistes que en les últimes setmanes 
hi ha hagut al barri. La protesta sortirà des del Casal Popular Lina Òdena.

Mercat | Petit incendi a l’aparcament soterrani
El Mercat de Sant Antoni va patir un petit ensurt diumenge per culpa d’un incendi 
que hi va haver a l’aparcament soterrani. Va ser provocat per un transformador elèctric 
que es va cremar. Tot i que va fer molt de fum els bombers el van apagar de seguida.

L’acte es va celebrar dissabte passat. Foto: Twitter (@rocagales)

Els paradistes podran
prendre decisions a
partir de la informació
que ara tindran

INTEGRACIÓ4Al terrat del Pa-
lau Foronda, situat al número
43-45 de la ronda de Sant An-
toni, s’està construint un nou
hort urbà, la gestió del qual ha
estat adjudicada recentment a
les associacions de persones
amb diversitat funcional CPB i
Centre Condal.

El projecte té per objectiu
que les persones amb discapa-
citat física o intel·lectual, o que
pateixen algun trastorn de salut
mental, s’ocupin de l’hort amb
l’ajuda de l’empresa Groots Hy-

droponics S.L. Així doncs, du-
rant dos anys, prorrogables d’a-
ny en any fins a un total de qua-
tre, aquestes dues entitats seran
les responsables de tirar enda-
vant un hort que servirà per cul-
tivar aliments que posterior-
ment es portaran a menjadors
socials i a bancs d’aliments.
D’aquí a sis mesos es valorarà si
s’afegeix una tercera entitat a la
gestió de l’hort.

Actualment hi ha sis horts
que funcionen als terrats d'edi-
ficis públics de l’Ajuntament.

Un hort urbà al Palau
Foronda amb perfil social

Enciams d’un dels horts urbans de la ciutat. Foto: Ajuntament
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Retirat l’escut de Joan Carles I
de la plaça del Cinc d’Oros

MEMÒRIA HISTÒRICA4L’Ajun-
tament, en el marc de la cele-
bració del 90è aniversari de la
Segona República Espanyola,
va retirar dissabte l’escut de
Joan Carles I de l’obelisc de la
plaça del Cinc d’Oros.

D’aquesta manera s’acaba
el procés que va començar el
2017, quan es va posar en mar-
xa el canvi de nom d’aquesta
plaça, que va passar de ser la de
Joan Carles I a la del Cinc d’O-
ros. El canvi de nom fet fa pocs
anys tenia com a objectiu re-
ivindicar la tradició popular, la
República i recordar el president
de la Primera República Espa-
nyola, Francesc Pi i Margall.

Des de la Regidoria de Me-
mòria Democràtica afirmen que
“aquest escut, a més d’estar des-
contextualitzat, demostra els pri-
vilegis que encara té la monar-
quia”, al mateix temps que  asse-
guren que cal “reivindicar els va-
lors republicans”.

D’altra banda, la Casa Elizal-
de va acollir dimecres passat un
acte en el marc de la mateixa ce-
lebració amb diferents actua-
cions. El regidor Jordi Martí, du-
rant la seva intervenció, va des-
tacar que “la Segona República va
ser un moment d’esperança, de
recuperació de drets i de serveis
públics, on l’educació va prendre
una importància cabdal”.

SEGURETAT4 Des d’aquest di-
lluns l’Eixample i el conjunt de
la ciutat tenen una nova comis-
saria conjunta dels Mossos d’Es-
quadra i la Guàrdia Urbana. Si-
tuada al carrer Aragó, al xamfrà
amb el carrer Girona, les noves
dependències han de servir per
oferir un servei de “proximitat”
a la ciutadania. 

L’horari de la comissaria és
de dilluns a divendres de 07:30
a 20:30 hores i els caps de set-
mana de 09:00 a 21:00 hores. Té
diversos locutoris que permeten
atendre quatre persones simul-
tàniament. Durant la inaugura-
ció de dilluns, el tinent d'alcalde
de Seguretat de l’Ajuntament,
Albert Batlle, va remarcar la
importància de la posada en
marxa d’aquesta comissaria per-
què és el reflex del “bon clima”
entre els dos cossos policials. En
aquest sentit, va parlar d’un
moment “dolç” que es tradueix
en un “èxit” visible en les ope-
racions policials que es fan a la
capital catalana. “Barcelona està
molt ben servida”, va assenyalar.

Segons Batlle, el nou equi-
pament podrà cobrir el buit que
va deixar el tancament de la co-
missaria dels Mossos d’Esquadra
que estava ubicada al metro de
plaça Catalunya.

300 METRES QUADRATS
L’edifici on ha obert la nova co-
missaria és propietat de la Ge-
neralitat i fa aproximadament

300 metres quadrats. Dilluns,
durant l’estrena de l’equipa-
ment, el conseller d’Interior,
Miquel Sàmper, va afirmar que
el model policial ha de ser sem-
pre “de proximitat” i va celebrar
que ara els veïns de l’Eixample
“no hauran d’anar a posar una
denúncia a plaça Espanya, que
era el lloc més proper que te-
nien fins ara”.

Sàmper i Batlle, durant la inauguració. Foto: Generalitat

Obre la nova comissaria dels
Mossos i la Guàrdia Urbana

Dos operaris retirant l’escut de Joan Carles I. Foto: Ajuntament

Obres a la Diagonal | El passat agrícola de l’Eixample
La troballa feta fa unes setmanes durant les obres del col·lector de la Diagonal
de diferents restes arqueològiques del segle XIX han destapat part del passat
agrícola de l’Eixample. El Servei d’Arqueologia segueix fent la documentació. 
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CULTURA4La Sagrada Famí-
lia, després de la suspensió de l’e-
dició de l’any passat, viu aques-
ta setmana un Sant Jordi farcit
d’activitats tot i la pandèmia.

De fet, des del passat 6 d’a-
bril es pot visitar a la sala d’ex-
posicions Àlex Garcia del Cen-
tre Cívic Sagrada Família l’ex-
posició ‘Poemari fotogràfic’, a
càrrec de Quim Llop i Elisenda
Puig. Es tracta d’una mostra
que inclou 15 poemes i 15 foto-
grafies fetes a partir de l’obser-
vació del que ens envolta i esta-
rà oberta fins al 28 d’abril. Com
a activitat complementària, ahir,
al mateix centre cívic, Quim
Llop i Elisenda Puig van oferir
la xerrada ‘El fet creatiu’, que va
tractar sobre el fet fotogràfic, els
poemes i la seva creació.

CONCERT D’ALTAHIA
El programa de Sant Jordi se-
gueix demà a les vuit del vespre,
també al Centre Cívic Sagrada
Família, amb el concert d’Alta-
hia, el duet format per la cantant
Raquel Lúa i l’slammer Pa-

blowski. Lúa és l’encarregada de
la veu, la guitarra i el kigonki.
Althaia és un projecte molt pe-
culiar on, a banda de la fusió de
les dues veus, destaca el so at-
mosfèric que genera el kigonki,
un instrument de percussió me-
lòdica carregat d’harmònics.

Pel que fa a divendres, el
dia de Sant Jordi, les llibreries i

les floristeries viuran la jornada
amb intensitat de sempre. Un
exemple és la llibreria Tòmiris,
que muntarà parada al carrer i
durant tot el dia programarà
signatures de llibres.

Per últim, dissabte el pati in-
terior del Centre Cívic Sagrada
Família acollirà el teatre per a in-
fants ‘La república dels contes’.

Raquel Lúa serà demà al CC Sagrada Família amb Altahia. Foto: Raquel Lúa

El barri viu una setmana 
de Sant Jordi farcida d’activitats 

Comerç | Compra municipal de locals buits
L’Ajuntament va presentar dilluns el pla ‘Amunt persianes’, que té com 

a objectiu reactivar el comerç dels barris a partir de la compra de 
locals buits en planta baixa perquè nous comerços hi puguin obrir.

La Sagrada Família fa un nou
pas a la torre de la Mare de Déu
TEMPLE4La Sagrada Família
va començar ahir la construc-
ció del fust o pinacle de la tor-
re de la Mare de Déu, una peça
de 18 metres d’alçada sobre la
qual es col·locarà l’estel que co-
rona la torre. 

Amb aquest pas, i segons el
pla d’obres de la Junta Cons-
tructora del temple per a aquest
any, es manté la previsió que la
segona torre de més alçada (127
metres) de tot el conjunt de la Sa-
grada Família s’acabi al desem-

bre. Aquesta és la data que ja van
avançar els responsables del
temple a finals del 2020, el ma-
teix dia en què es va donar per fet
que el calendari de la finalització
de la Sagrada Família, prevista
per al 2026, no es complirà.

Aquestes obres serviran per
col·locar l’encofrat de fusta i des-
prés l’armat de gran part del
fust. En els pròxims mesos es po-
sarà el formigó, es recobrirà amb
el trencadís i es col·locarà la peça
prefabricada de la part superior. 

Una de les estructures que es va posar ahir. Foto: Sagrada Família
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Fort Pienc

El Casal Transformadors posa
el focus en els drets laborals

ACTIVITATS4El Casal Trans-
formadors acull fins aquest di-
vendres l’exposició ‘Sobrevivir
a los campos de fresa’ del fotò-
graf argentí Pablo Tosco. La
mostra recull la tasca d’aquest
fotògraf recollint les condicions
extremes que pateixen les per-
sones que treballen als camps
andalusos on es cultiven les
maduixes.

Tosco és un fotògraf de gran
prestigi i d’una dilatada carre-
ra i recentment ha estat guar-
donat amb el primer premi de
la categoria ‘Temes contempo-

ranis’ del prestigiós World Press
Photo per una foto sobre la gu-
erra del Iemen.

XERRADA
En el marc de la mateixa expo-
sició, dissabte el Mercat de Pa-
gès del barri va acollir una xer-
rada sobre els drets laborals or-
ganitzada pel mateix mercat, el
Casal Transformadors i Fúria
Feminista el Fort Pienc. L’acte
va incloure una visita a la mos-
tra guiada pel mateix Tosco i
posteriorment es va fer un debat
amb quatre ponents convidats.

POBRESA4La Guàrdia Urbana
va desallotjar dimecres passat
l’assentament de barraques que
hi havia al costat de l’avinguda
Meridiana a l’altura dels En-
cants i a tocar de les Glòries.

Al solar hi vivien en molt
males condicions una quarante-
na de persones, tot i que en el mo-
ment del desallotjament n’hi ha-
via 23, segons va explicar l’A-
juntament. L’assentament feia
temps que existia, però els darrers
mesos havia anat creixent.

ORDRE JUDICIAL
El desallotjament, en el qual
també van participar profes-
sionals del Centre d'Urgències

i Emergències Socials de Bar-
celona (CUESB), es va fer en

compliment d’una ordre judicial
i no hi va haver incidents. Men-
tre els agents de la Guàrdia Ur-
bana van anar desallotjant la
gent que vivia a l’assentament,
molts d’ells van anar deixant les
seves pertinences a fora del so-
lar. Des del consistori van ex-
plicar que  es va oferir infor-
mació sobre els recursos dispo-
nibles als afectats i la possibili-
tat d’accedir a un allotjament
vinculat als Serveis Socials, però
que tots ho van rebutjar. 

Des de la Comunitat de Sant
Egidi, que ajuda persones que
viuen al carrer, van assegurar
en declaracions a Betevé que
esperaven que el desallotja-
ment s’hagués fet amb més
“sensibilitat”. Un parell de dies
més tard es va poder compro-
var com els desallotjats no te-
nien cap lloc on anar i alguns
d’ells s’havien instal·lat a la
cruïlla dels carrers Tànger i
Pamplona, d’on la Guàrdia Ur-
bana també els va fer fora. 

Alguna de les barraques que hi havia a l’assentament. Foto: Línia Eixample

Desallotjat l’assentament que
hi havia a tocar dels Encants

Dissabte es va fer un acte al Mercat de Pagès. Foto: Twitter (@arrandeterra_)

Casa Groga | Els joves del barri tornen al carrer
El col·lectiu de joves de la Casa Groga ha organitzat per a aquest

dissabte la Festa de la Primavera. Es farà a la plaça del Fort 
Pienc i hi haurà dues actuacions musicals i un monòleg. 

En el moment 
del desallotjament 
hi havia 23 persones, 
però hi vivien unes 40
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Ja fa més d’un any de l’esclat
de la pandèmia. Quin és el ba-
lanç que fa l’Ajuntament de

l’impacte que ha tingut el coro-
navirus en el comerç de la ciutat?
Els efectes han estat importants,
però cal diferenciar-los en funció dels
territoris i de la tipologia de negocis.
El comerç dels barris ha aguantat
bastant bé, mentre que el centre,
amb un comerç més turístic, està en
una situació pitjor. I després hi ha tres
tipus de comerç que fins i tot han mi-
llorat els seus resultats: l’alimentari,
el tecnològic i l’equipament de la llar. 

Tot i això, a finals de febrer Bar-
celona Comerç parlava de 415
comerços associats que han abai-
xat la persiana i estimava uns
2.000 tancaments. Es podran re-
vertir aquestes xifres?
Encara hem de constatar quins
tancaments seran definitius, i amb
la restauració a mig gas cal esperar
per veure quins seran els resultats
finals. El comerç està demostrant
força resiliència. No sé si la situació
es podrà revertir del tot, perquè hi
ha d’haver una adaptació als nous
hàbits de consum, però el comerç
aguantarà i des de l’Ajuntament tre-
ballem per ajudar en el procés de
transformació.

On segurament aquesta trans-
formació és més necessària és al
centre de la ciutat, on es depenia
molt del turisme, com ara deia.
Sí, la remuntada serà més difícil, però
hem de ser relativament optimistes
perquè en tenim raons. A mesura
que la vacuna avanci i s’obrin les
fronteres, amb la gran projecció
que té Barcelona, el turisme  cultu-
ral, de fires i congressos tornarà. Al
mateix temps, treballem per diver-
sificar l’activitat econòmica del cen-
tre de la ciutat. N’és un exemple la
transformació de l’edifici de Correus. 

Un altre objectiu és que la gent
dels barris es torni a fer el centre
seu?
Sí, volem convidar la gent a redes-
cobrir el centre, perquè segura-
ment és cert que durant uns anys els
veïns i veïnes no se’l van sentir seu.
De fet, de forma natural ja hi estan
tornant.

La restauració segurament és el
sector que ha quedat més tocat.
Han denunciat diversos cops que
no han tingut el suport de les ad-
ministracions. Tenen raó?
L’Ajuntament ha estat bastant al seu
costat. N’és un exemple l’ampliació
de les terrasses. Un estudi ens
quantifica que no s’han perdut
1.800 llocs de feina gràcies a aques-
ta mesura. 

Després hi ha gent que es queixa
que no hi ha espai a les voreres o
a les places. Suposo que és difícil
tenir tothom content.
Sí, però cal remarcar que els bars i
restaurants s’han adaptat a la nova
situació i que la ciutadania s’ha bol-
cat molt a ajudar el sector. I amb uns
horaris d’obertura que no s’han ex-
plicat bé des de la Generalitat.

Per tant, i més enllà de la restau-
ració, està satisfeta de la respos-
ta de l’Ajuntament cap al sector?
Crec que hem fet tot el que hem
pogut, i sobretot ho hem fet de la
mà del sector. I també hi ha hagut
un esforç per pactar les mesures
amb l’oposició. Puc dir que sí, que
estem satisfets, tot i que també ens
agradaria haver fet més.

Fa poc han obert les ajudes del
programa ‘Impulsem el que fas’,
per finançar projectes que ser-

veixin per impulsar l’economia
dels barris de la ciutat. El comerç
se’n veurà gaire beneficiat? 
Sí. N’és un exemple l’aposta per om-
plir els locals de planta baixa, que
enguany dobla el pressupost de l’a-
ny passat. És molt important pro-
moure que el comerç sigui físic a
tots els barris. 

Abans citava el tema dels horaris
de la restauració. Un dels proble-
mes amb els quals topen de ve-
gades és la manca de competèn-
cies. Es plantegen reclamar-ne? 
Sempre intentem tenir el màxim de
competències, però sí que ens ani-
ria bé tenir la màxima capacitat de
decisió. Ara estem veient que Bar-
celona té unes necessitats dife-
rents de la resta del territori, com
per exemple passa amb el confi-
nament.  Hem demostrat capacitat
de gestionar bé les crisis i en aques-
ta ho hem tornat a fer.

Parlant de la capacitat regula-
dora municipal, garanteix que la
taxa sobre el comerç electrònic ti-
rarà endavant? 
Sí, la nostra intenció és tirar-la en-
davant, tot i que no és fàcil. Tenim
el primer informe jurídic fet i volem
acabar de constatar que tingui la
fortalesa jurídica suficient. Aques-
ta taxa ha generat molta expecta-
ció i sabem que altres municipis se
l’estan mirant. I també ho estan fent
les operadores per veure com im-
pugnar-la.

Tindran pressió perquè funcio-
ni bé.
Més que funcioni, que no ens la
tombin els tribunals, perquè és
evident que s’impugnarà. Hi estem
treballant perquè inclourà molts re-
quisits, com per exemple que no
gravi els riders. 

Seguint amb qüestions electrò-
niques, sembla que la pandè-
mia ha fet que el comerç local
s’estigui digitalitzant. 
Sí, totalment. La pandèmia ha ac-

celerat processos que ja estaven en
marxa i el comerç, per sort, ha es-
tat conscient que necessitava fer un
salt qualitatiu. Ho hem notat molt,
perquè l’any 2019 hi havia 300.000
euros en subvencions i només ens
en van demanar 100.000 i l’any pas-
sat es va arribar a 1.300.000 euros.
Hi ha una conscienciació clara so-
bre la digitalització i des de l’Ajun-
tament volem tenir un comerç que
sigui present als barris, però que si-
gui sostenible econòmicament, i
això passa perquè es vengui en lí-
nia. Per això estem treballant, amb
Barcelona Oberta i Barcelona Co-
merç, per fer un marketplaceque a
partir del juliol estarà operatiu.

Una venda en línia que també es
potencia en els mercats munici-
pals. L’aposta pels mercats, amb
diferents inversions i reformes,
és clara.
És que no hem d’oblidar que els
mercats són un servei municipal.  A
l’aposta que tots els governs mu-
nicipals han fet per mantenir i mi-
llorar la xarxa de mercats, ara hi afe-
gim la transformació digital per
tenir un gran mercat en línia que si-
gui la suma dels 43 mercats.

La pandèmia també ha impulsat
les cuines fantasma, que han ge-
nerat oposició veïnal. Ara s’ha
decretat una moratòria d’un any

per regular aquests negocis. Se-
ran molt restrictius? Creu que
aquests negocis són una amena-
ça per a la restauració?
El resultat final de la regulació no
sabem quin serà, però si durant
tants anys hem treballat per treu-
re la indústria que contamina fora
de la ciutat, no té gaire sentit un
model de macrocuines, amb mol-
ta concentració de mobilitat...  Hem
de veure, parlant amb la restaura-
ció, quin és el seu parer i aconse-
guir un equilibri. Però els promo-
tors d’aquests negocis han d’en-
tendre que Barcelona és diferent.
En altres ciutats arriben, s’instal·len
i no passa res, però aquí la ciutat és
petita i tothom se l’estima i vol dir-
hi la seva. De moment hem pres
una decisió valenta, que és la mo-
ratòria, perquè més tard és molt di-
fícil frenar-ho. És important re-
marcar que som receptius a tot,
però també volem preservar el
nostre model de ciutat de convi-
vència i de proximitat.

De fet, la pandèmia també ha
afavorit la tendència a un consum
de proximitat i sostenible.
Totalment, s’ha notat molt. Ha
crescut la preocupació per la salut
de les persones i del planeta i el
consum de proximitat té relació
amb això i es nota. Però encara hi
ha molt camí per recórrer.

“Hem de promoure 
que el comerç sigui físic

a tots els barris”
Montserrat Ballarín / Regidora de Comerç i Mercats

Ballarín ha viscut els efectes que la pandèmia ha provocat en el comerç de la
ciutat des del capdavant de la regidoria responsable d’aquest sector. Tot i que
admet que la situació és complicada, també destaca la capacitat de resistir
que el comerç barceloní ha tingut en un moment tan complicat com l’actual.

Albert Ribas
BARCELONA

Entrevista Perfil | Una regidora amb experiència
Montserrat Ballarín (Osca, 1968) és llicenciada en Dret per la UB, on també es va

doctorar. El 2003 va arribar a l’Ajuntament per ser regidora i el 2007 va repetir. El 2011
va tornar a la docència i quatre anys més tard es va reincorporar a la política municipal. 

“És evident que la taxa
del comerç electrònic
ens la impugnaran;
ha de tenir fortalesa”

Foto: Joanna Chichelnitzky
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Esports Futbol sala | Final per al CFS Eixample a la pista de l’UBAE
Encara amb un partit pendent, el sènior femení del CFS Eixample visitarà, aquest
dissabte a les cinc de la tarda, la pista de l’AE les Corts UBAE. Les de Pep Antoni

Roig voldran guanyar contra un equip que les va sorprendre a Santa Isabel.

El Kirishi es proclama campió
d’Europa a la Sant Jordi

WATERPOLO4La piscina Sant
Jordi va ser l’escenari de la vic-
tòria del Kirishi de Rússia en l’e-
dició 2020-21 del LEN Trophy fe-
mení, la segona màxima compe-
tició continental. El conjunt rus
va superar el Centre Natació
Mataró en la final disputada di-
umenge passat (8-10) i consoli-
da el seu domini a Europa: ha es-
tat campió d’una de les màximes
competicions continentals en
tres de les darreres quatre tem-
porades (la passada no es va ju-
gar per culpa del coronavirus).

El Mataró, però, no era l’únic
equip català que volia alçar

aquesta competició; el Club Na-
tació Sabadell, multicampió d’Es-
panya i també un dels grans del
continent, havia caigut de forma
clara contra les futures campio-
nes en la semifinal de dissabte al
migdia (12-18).

Les vallesanes, però, es van
poder treure el mal regust de
boca penjant-se la medalla de
bronze en el partit pel tercer lloc,
que també es va jugar diumenge,
contra la SIS Roma (5-11). 

Aquest ha estat el primer
gran acte que la Federació Cata-
lana de Natació ha organitzat
en motiu del seu centenari.

Un moment de la final jugada diumenge passat. Foto: RFEN

Nou contratemps sanitari. El
quart brot de coronavirus que pa-
teix el Club Bàsquet Roser aques-
ta temporada ha provocat que l’e-
quip no hagi pogut tancar enca-
ra la lliga EBA (hi ha pendent un
partit contra l’AEA Llucmajor) i
que la final de la Lliga Catalana
hagi de tornar-se a ajornar.

El partit contra el conjunt
balear, campió del grup C-3 de
l’EBA, presenta una particulari-
tat: si els de Juan Hereza acon-
seguissin guanyar per 65 punts o
més (escenari força improba-
ble), es classificarien en la sego-
na posició del grup i jugarien el
play-off d’ascens a LEB Plata.
Una victòria per un marge menor
faria que els vermells acabessin en
la segona plaça, un resultat “ex-
traordinari”, segons explica l’en-
trenador a Línia Eixample.

Igualment, l’equip del Fort
Pienc encara espera rival a la fi-

nal de la Lliga Catalana EBA. La
semifinal d’aquesta competició sí
que es jugarà dissabte, entre la
UE Mataró (que a més juga a
casa) i el CB Mollet. Aquests
dos equips, a més, són el segon
i el primer classificat, respecti-
vament, del grup C-4.

UN TRIOMF I UNA DERROTA
Pel que fa al bàsquet català, el pas-
sat cap de setmana es va tancar

amb el triomf de l’IPSI a la pista
del Vedruna (65-75) en la Pri-
mera Divisió masculina i la der-
rota del sènior femení del Roser
a Tarragona (68-43).

L’IPSI rebrà la UE Claret de
Gràcia aquest dissabte a les sis de
la tarda, mentre que en la Primera
Divisió femenina el Roser des-
cansarà i qui tornarà a l’activitat
és el Safa Claror, que rebrà el po-
tent CBF Cerdanyola.

La platilla vermella torna a patir els efectes del virus. Foto: BBA

Quart brot de coronavirus 
del curs al CB Roser

» L’equip encara té pendent un partit contra l’AEA Llucmajor
» La semifinal de la Lliga Catalana EBA es jugarà aquest dissabte

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

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

Joventut Elx
Feme Castellón
CD La Concòrdia
Les Corts UBAE
CFS Eixample
FS Castelldefels
Sala 10 Zaragoza
CN Caldes

PTS

50
46
41
38
37
33
30
25

GC

29
24
28
35
28
30
59
48

GF

93
75
76
65
78
50
73
47

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

Equip

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

PTS

20
19
18
17
15
14
14

PC

830
836
803
819
843
760
901

PF

897
836
799
853
788
736
778

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

Equip

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

PTS

13
9
8
6
4
0

GC

16
15
16
14
24
28

GF

29
21
13
24
17
9

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

PTS

17
15
13
12
12
11
10
10
10

GC

6
9
7
13
10
17
12
15
19

GF

13
14
13
20
10
17
13
15
16

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

Equip

UD Pastrana
Penya Anguera
CF Chacarita
FC Martinenc B
CF Alzamora
APA Poble-sec
CD Carmelo
CF Singuerlín
Veterans Catalunya

No et perdis res: tot l’esport a
liniaeixample.cat

88888888888888888
88888888888888888
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La Cris i el Dani s’estimen, s’acaben de
comprar la casa dels seus somnis i estan
a punt de fer el pas per crear una famí-
lia. Els amics de la Cris estan convidats a
sopar a casa seva, malgrat que no els cai-
gui gens bé el Dani. Potser per això es
desencadenarà una autèntica lluita de
tots contra tots.
Al teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

Sopar amb batalla
Jordi Casanovas

V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia la Nada) és el
novè àlbum de Love of Lesbian. La for-
mació liderada per Santi Balmes va gra-
var les dotze cançons que formen el disc
abans de la pandèmia, però no han per-
dut pes en el context actual. “(El disc) es
va avançar a nosaltres, ha estat més llest
que ningú”, han dit els integrants del grup
en una entrevista concedida a l’ACN.

Música

La Cassie era una jove prometedora,
però el futur brillant que tenia al davant
es va veure truncat per un esdeveniment
traumàtic. Ara la seva vida no és com s’es-
perava i ha decidit fer justícia pel seu
compte, venjant-se dels culpables. L’ac-
triu Emerald Fennell s’ha estrenat com a
directora amb un film nominat a cinc Os-
cars, inclosos millor pel·lícula i direcció.

Pelis i sèries

Una joven prometedora
Emerald Fennell

V.E.H.N.
Love of Lesbian

Art estatunidenc 
L’exposició ‘El somni americà. Del pop a l’actualitat’,

instal·lada al CaixaForum de Barcelona, ofereix una visió
general del desenvolupament de l’art gràfic als Estats

Units des del 1960 fins als nostres dies. La mostra dedica
una atenció especial a figures clau com Andy Warhol, Jas-
per Johns, Roy Lichtenstein i Robert Rauschenberg. Les
obres provenen majoritàriament de la col·lecció del Bri-
tish Museum i s’hi poden veure peces de totes les ten-

dències artístiques sorgides al llarg d’aquests anys. Es pot
visitar de dilluns a diumenge fins al 13 de juny.

Productora, guionista i directora de cine-
ma, presidenta de l’Acadèmia de Cinema
Català i ara també de l’Ateneu Barcelonès
(entitat que, per cert, mai abans havia

presidit una dona). Tot això és Isona Pas-
sola (Barcelona, 1953), que acaba de re-
bre el Premi d’Honor del BCN Film Fest.
Es tracta d’un reconeixement a la seva

trajectòria com a productora de pel·lícu-
les com Pa negre o Incerta glòria, però

també a la seva tasca al capdavant de l’A-
cadèmia en els últims vuit anys. Una tas-
ca que està a punt d’arribar a la seva fi, ja
que Passola va entomar fa un mes un

nou repte liderant l’Ateneu Barcelonès i,
tal com ella mateixa ha reconegut en una
entrevista a Catalunya Ràdio, no vol ni
pot “assumir tantes responsabilitats”.

I S O N A  P A S S O L AQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser productora, guionista i directora de cine 
Ha estat presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català 8 anys

Famosos

Rebre el Premi d’Honor del BCN Film Fest
Fa un mes va començar a presidir l’Ateneu Barcelonès

Felicitacions i desitjos de sort i encerts
La feliciten pel premi i l’encoratgen en la seva nova etapa

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

L’Ismael, professor de llengua i literatu-
ra, es troba un dia amb una antiga veïna.
A poc a poc, comencen a intimar, fins que
una altra trobada aparentment casual, ara
amb el conserge de l’institut on treballa,
porta l'Ismael a una situació límit, de con-
seqüències traumàtiques. L’autor de Jo
confesso torna a les llibreries amb una no-
vel·la imprescindible per Sant Jordi.

Llibres

Consumits pel foc
Jaume Cabré

| Edificis amb sentiments
Buildings Have Feelings Too! (“Els edificis també tenen sentiments”) és un
joc de gestió de ciutats una mica diferent. Per a PS4, PS5, XOne i XSX.
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ÉS FAMOSA PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

TIPUS

Evita estar a l’aire lliure a les hores de màxima concentració 
de pol·len: de 5 a 10 del matí i de 7 de la tarda a 10 de la nit

HÀBITS

HORARI

MASCARETA

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

i SALUT

Per a qui té al·lèrgia al pol·len, la primavera és sinònim de
mocs, esternuts, ulls plorosos... En definitiva, de sensa-
cions desagradables que no apareixen als poemes dedi-

cats a aquesta estació de l’any. El Departament de Salut de la
Generalitat, a través del Canal Salut, ofereix alguns consells de
prevenció per als al·lèrgics al pol·len. És important saber quin ti-
pus de pol·len et provoca al·lèrgia per evitar estar a prop de les
plantes que el produeixen. Si has de sortir a l’aire lliure, intenta
no fer-ho a les hores de màxima concentració de pol·len: de les
5.00 a les 10.00 hores i de les 19.00 a les 22.00 hores. Evita tam-
bé desplaçar-te en moto o en bici i, si vas en cotxe, no abaixis
les finestres. A casa, sobretot durant la nit, tingues també les fi-
nestres tancades. A l’hora d’estendre la roba, millor fes-ho dins
de casa perquè no s’hi acumuli pol·len. 
Aquesta és la primera primavera pandèmica sense confina-

ment domiciliari. La mascareta pot ser una aliada dels al·lèrgics,
perquè fa de barrera i evita que el pol·len entri en contacte amb
el nas. Ara bé, els ulls queden al descobert, evidentment. En
aquest cas, poden ajudar les ulleres (de sol o de veure-hi).

Primavera: època d’al·lèrgies

És important saber quin tipus de pol·len et provoca al·lèrgia 
per evitar estar a prop de les plantes que el produeixen

Les claus

Estén la roba a dins de casa, tanca les finestres sobretot a la nit 
i, si pot ser, no et desplacis en bicicleta o en moto  

Pot ser una bona aliada per fer de barrera i evitar 
el contacte del pol·len amb el nas (no amb els ulls, és clar)
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En ple segle XXI, l’Eixample de Cerdà segu-
eix sent objecte de debat, darrerament
entre els partidaris i detractors de la pacifi-
cació gairebé total del trànsit d’alguns dels
seus carrers, en el marc d’una àmplia dis-
cussió sobre el model urbà i d’equilibri glo-
bal. Mentre alguns consideren que les
pacificacions de l’Eixample “traeixen” la su-
posada neutralitat de Cerdà, altres en re-
ivindiquen la perspectiva higienista i la

necessitat de millorar la qualitat de l’aire a
l’Eixample a través de les superilles.

Però la veritat és que, a mitjan segle XIX,
ningú s’imaginava que cent cinquanta anys
després la quadrícula de l’Eixample serviria
a milers de vehicles per circular-hi, tenint en
compte l’avantatge que els suposa actual-
ment no fer-ho pels tortuosos carrers de
Gràcia o Ciutat Vella. Un altre fenomen que
era impossible de preveure era que l’Ei-
xample seria el rovell de l’ou d’una metrò-
poli de diversos milions d’habitants, i que
en aquest futur els reptes d’aquest espai
urbà serien ben diferents. Entre d’altres, no
és cap secret que el pla Cerdà no contem-
plava l’edificabilitat que l’activitat especula-
tiva ha anat consolidant a l’Eixample al llarg
dels anys, fins a convertir els interiors d’illa
previstos en espais reduïts, la majoria pri-
vats, salvant alguna excepció recuperada
en democràcia.

En la meva opinió, aquesta ha estat la
principal “traïció” a Cerdà –parlant amb els
termes del debat actual– i la raó per la qual
el debat sobre l’espai públic a l’Eixample és

tan viu i cada pam de terra obre una nova
discussió. 

En la línia de pretendre recuperar el ter-
reny perdut, el govern municipal Comuns-
PSC va iniciar el mandat passat el debat
sobre les pacificacions dels carrers de Gi-
rona i Consell de Cent, actuacions sobre les
quals es va parlar durant anys sense cap re-
sultat tangible. No va ser fins que va arribar
la pandèmia que, a través d’una controver-
tida pintura groga, es van guanyar espais
per al vianant als carrers Consell de Cent,
Girona i Rocafort. Una actuació, per cert,
que no ha estat lliure de polèmica.

En principi, els carrers pintats de groc
tindrien els dies comptats, i els pròxims anys
està previst reurbanitzar els mateixos car-
rers per consolidar i dignificar els espais
guanyats de manera tàctica. Es continuaria
així una política de pacificacions que, mal-
grat no ser nova, per primer cop contempla
la transformació d’un carrer important que
creua l’Eixample en horitzontal. Guanyar
més i millors espais per al vianant a l’àmbit
de la superilla té clars avantatges, però

també és cert que probablement faci que
part del trànsit se centrifugui a altres car-
rers, principalment a les anomenades vies
‘bàsiques’, i per tant no disminueixi signifi-
cativament la contaminació global del dis-
tricte i la ciutat. D’aquí, per exemple, el
comprensible malestar d’alguns veïns i ve-
ïnes de carrers com Aragó, València o En-
tença, ja que, malgrat la inversió pública a
les superilles, ningú els pot assegurar que a
curt termini hi haurà menys trànsit de pas ni
contaminació al seu carrer.

De fet, les perspectives no són gens
bones, ja que, amb la pandèmia, l’ús del ve-
hicle privat ha tingut un repunt sense prece-
dents en termes relatius que fa que hàgim
de pensar en quelcom més que les superi-
lles per millorar la mobilitat i la qualitat de
l’aire del districte. La tendència del reparti-
ment modal dels desplaçaments està sent
just la contrària a la prevista, fet que reforça
la idea que també cal pensar en què fer a la
resta de vies bàsiques, al marge de centrar
tots els esforços en uns pocs carrers.

En un Eixample tan compacte com l’actual,
es fa difícil pensar que amb les actuacions pre-
vistes acabarem reduint significativament el
trànsit global i la contaminació. Les persones
que viuen lluny dels carrers reformats –de
fet, la majoria– difícilment es podran benefi-
ciar gaire de la nova superilla, i menys les que
viuen als carrers que absorbiran poc o molt
el trànsit que seguirà creuant indefectible-
ment l’Eixample.

Si volem complir amb els objectius de
l’Agenda 2030, a ERC estem convençuts
que caldrà iniciar una estratègia més diver-
sificada i que vagi més enllà de la reforma
d’uns pocs carrers. Un bon començament
per iniciar aquest debat pot ser convocar de
nou la Taula d’Emergència Climàtica i Medi
Ambient de l’Eixample, la qual, per cert, tan
sols s’ha reunit una sola vegada en els sis
anys que fa que governen Comuns i PSC.
Per millorar les condicions de vida dels bar-
celonins i barcelonines, tal com pretenia
Cerdà, cal que treballem per un canvi de
model que ajudi a avançar cap a un Eixam-
ple del segle XXI, més resilient i preparat per
encarar els reptes globals que ens exigeix la
transició ecològica. 

Eduard Cuscó
Conseller portaveu d’ERC 
a l’Eixample

Foto: Ajuntament de Barcelona

Un Pla Cerdà 2.0 
per a tot l’Eixample
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