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L’Ajuntament reforçarà
el curs que ve l’educació
emocional a les escoles

Maria Jaume presentarà
divendres a la Casa Elizalde
el disc ‘Fins a maig no revisc’
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Quarta protesta veïnal per un
carrer Aragó amb menys fum
Foto: Ajuntament

Diumenge es va viure un nou tall de trànsit en una jornada que va incloure diferents activitats culturals pàg 6

SANT ANTONI pàg 6

El Gimnàs Sant Pau
lluitarà divendres per
evitar el desnonament
FORT PIENC pàg 10

Recta final

L’Ateneu posa en marxa
un cicle per repensar l’amor

Les obres del túnel de Glòries encaren l’última fase pàg 9

El CFS Eixample busca el
segon triomf a Santa Isabel

FUTBOL SALA pàg 12
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Fins a 81 centres educatius comptaran amb un educador emocional a partir del curs vinent. Foto: Ajuntament

Una assignatura troncal
» Barcelona triplicarà el curs que ve les escoles on hi ha educadors emocionals: passaran de 27 a 81
» “Ens hem adonat que és essencial”, diu el director d’una escola que ja disposava d’aquest perfil
Anna Utiel
BARCELONA
“Al principi, ho vèiem amb una
mica de reticència, no sabíem
com s’aplicaria. Ara ens hem
adonat que és essencial”. És l’opinió que té sobre la incorporació dels educadors emocionals als
centres educatius el director d’una escola que ja fa quatre cursos
que compta amb aquesta figura.
Toni Alonso està al capdavant del
col·legi Mare de Déu de Montserrat d’Horta-Guinardó, un dels
27 de Barcelona on es van introduir els educadors emocionals entre els anys 2016 i 2020, en el
marc del Pla de barris.
Veient l’èxit de la iniciativa, i
tenint en compte que la pandèmia ha afectat negativament la

salut mental d’infants i adolescents, l’Ajuntament i el Consorci d’Educació de Barcelona han
anunciat que, a partir del curs
que ve, els educadors emocionals
arribaran a 81 centres, el triple
que fins ara.
“Aquesta és una molt bona
notícia. És important que les
institucions posin el focus en la
salut mental”, diu la pedagoga
Silvia Marín, educadora emocional de l’escola Mare de Déu de
Montserrat des del novembre.
Quan, fa gairebé mig any, va arribar al centre, de seguida va notar que aquesta escola feia temps
que treballava l’educació emocional. “Em vaig trobar una escola on els mestres prioritzaven
el benestar dels infants, l’equip
directiu estava molt conscienciat
i els alumnes eren molt receptius. Em va sorprendre que hi

hagués tanta sensibilitat”, reconeix Marín. Qui ha viscut en
primera persona aquesta evolució durant quatre cursos ha estat el director. “Es nota moltíssim: hi ha salut emocional al centre”, celebra Alonso.
MÉS ENLLÀ DEL “QUÈ TAL”
Els educadors emocionals atenen casos concrets quan cal,
però la seva funció principal es

L’educador emocional
ensenya als més petits a
“identificar i verbalitzar
els sentiments”
fa amb tota la classe. El seu objectiu, a més de prevenir possibles problemes, és fomentar el

desenvolupament emocional d’alumnes i mestres.
Amb els més petits, a parvulari, es treballa “la psicomotricitat i l’expressió emocional”, explica Marín, que afegeix que,
en aquestes edats, el primer pas
és aprendre a “identificar i verbalitzar els sentiments”. De fet,
amb els més grans la finalitat no
canvia tant, però sí les dinàmiques. “Amb els grups des de
primer fins a sisè, els dilluns comencem explicant com ha anat
el cap de setmana (parlant d’emocions, és clar) i els divendres acabem fent una assemblea
per comentar i resoldre el que
hagi passat durant la setmana”,
detalla Marín. Per a l’educadora,
un concepte molt important és
“l’alfabetització emocional”, que
permet anar “més enllà de dir si
estem bé o malament”.

ELS MESTRES TAMBÉ APRENEN
Els professors també són en certa manera alumnes de l’educadora emocional, que els ensenya
a entendre millor els infants, i
sembla que, a l’escola Mare de
Déu de Montserrat, disposar
d’aquesta figura durant els últims anys està donant els seus
fruits. “Són mestres que, si han
d’aturar una classe per resoldre
un conflicte entre alumnes, ho
fan”, valora Marín.
Per a Alonso, com a director
però també com a professor, el
perfil d’un especialista emocional és imprescindible a escoles i
instituts. “Primer es va dir que
cada escola en tindria un de forma temporal, però ha quedat clar
que hi ha de ser sempre”, afirma.
I, per la seva banda, l’educadora es mostra disposada a quedars’hi: “Aquesta feina és un regal”.
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La lupa

Insostenible i anacrònica
Foto: Pexels

per Jordi Carro

A

vui dia tenim limitada la jornada de treball a
8 hores diàries gràcies a l’esperit inconformista
de centenars de persones treballadores que
un dia van dir «prou». Els vaguistes de La Canadenca de Barcelona van paralitzar la ciutat fins que,
el 3 d’abril de 1919, el president del govern de l’estat espanyol, Álvaro Figueroa Torres, va cedir a les seves exigències i va signar el decret de limitació horària. No es
tracta, doncs, d’un assoliment recent. Ni tan sols d’aquest segle. Ja és hora, per tant, de reprendre aquest esperit de lluita i plantar-se davant una jornada que actualment és insostenible.
La lògica, després d’aquests 103 anys sense canvis,
ens dicta que ha arribat el moment de fer un salt endavant. Treballar millor, treballar menys temps i cobrar
més no només és possible, sinó que ens permetrà disposar d’una societat més justa, equilibrada i sostenible.
Fins ara, el gran augment de la capacitat productiva només ha suposat beneficis per als empresaris, alhora que ha provocat la destrucció sistemàtica de
molts llocs de treball. Cada nova generació de màquines necessita menys persones per fer una major pro-

ducció. La pèrdua de poder adquisitiu –i de la capacitat de consum–, la reducció de les cotitzacions i l’augment de la necessitat de subsidis o d’ajudes són algunes de les conseqüències que ja ens trobem actualment
i que no faran sinó augmentar la despesa pública si continuem amb el mateix model de jornada laboral. Cal un
canvi que permeti a les persones treballadores poder
gaudir d’una bona estabilitat –tant social com econòmica–, ja que aquesta és la clau per poder millorar la
riquesa dels nostres recursos públics.
La viabilitat d’aquest plantejament, sempre en entredit pels partits liberals, ja ha sigut comprovada satisfactòriament a molts altres països. Segons el llistat de
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE) de 2019, Alemanya és el país amb
una mitjana més baixa d’hores treballades, concretament
1.356 hores anuals amb un salari mitjà de 52.185 euros.
El segueixen Dinamarca, que compta una jornada laboral anual de 1.408 hores i un salari mitjà de 57.312
euros; Noruega, amb 1.419 hores i un salari mitjà de
62.400 euros, i Holanda, amb 1.433 hores anuals i un
salari mitjà de 53.198 euros.

Les millors

Pau Cortina / ACN

perles

L’estat espanyol, per contra, té una mitjana anual de
1.691 hores laborals i un salari mitjà de 27.537 euros anuals. Hi ha, doncs, molt espai de millora respecte als nostres veïns europeus, i aquesta millora ha de passar per
derogar les reformes laborals.
Cal una contrareforma laboral que derogui les anteriors –que només ens han dut a una precarietat laboral
mai vista en els últims anys– i que limiti el treball diari a 6 hores. Amb aquest canvi, per cobrir una jornada
laboral de 24 hores es necessitaran quatre torns de treball i es reduirà l’atur. A més de distribuir-se equitativament els beneficis privats, tindrà efectes positius per
afavorir la conciliació familiar.
Les oligarquies econòmiques i els polítics liberals han
fet creure a l’opinió pública, a través dels seus mitjans
de comunicació, que la classe treballadora viu per sobre de les seves possibilitats. Ans al contrari: la gent treballadora té salaris per sota de les seves necessitats i ha
d’exigir un canvi. Les jornades anacròniques de 8 hores i les polítiques que promouen allargar la vida laboral fan que cada vegada càpiga menys gent en el mercat laboral actiu. Això és, senzillament, insostenible.

N

LA FOTO

l CE Europa torna a la Segona Divisió B de futbol i els
jugadors, durant la celebració, es fan una foto amb una
estelada. Mundo Deportivo decideix publicar la imatge, però
esborrona l’estel de la bandera perquè sembli una senyera.

E

n home pendent dels resultats d’una prova PCR i amb
símptomes de coronavirus va a la feina i al gimnàs
com si res. El resultat: provoca, presumptament, 22
contagis. Ah, i la policia el deté per un delicte de lesions.

U

ubliquen fotos d’una casa de nines a Airbnb i
aconsegueixen fins a 3.000 euros en reserves. Els dos
youtubers artífexs d’aquesta broma no s’han quedat amb els
diners i han convidat els enganyats a un hotel de luxe.

P

l primer ministre francès, Jean Castex, rep una allau de
calces per correu. Les envien des de botigues de roba
interior d’arreu del país per protestar contra el tancament
dels comerços de llenceria durant la pandèmia.
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Els semàfors

Safata d’entrada

Centre LGTBI

Ajuntament
El + llegit

per Francesc Reina
Foto: Pexels

Eixample Respira

Cal·ligrafia dels somnis

Diumenge passat va tenir lloc
el quart tall de trànsit veïnal per
reclamar un carrer Aragó amb
menys cotxes i més espai per als
vianants. La reivindicació, que fa
uns mesos va començar a
impulsar la plataforma Eixample
Respira, segueix creixent.
pàgina 6

El Centre LGTBI acull una
exposició sobre la lesbofòbia
impulsada per l’entitat Creación
Positiva i que té com a objectiu
seguir recordant que les dones
lesbianes continuen patint
violència. Dilluns va ser
el Dia de la Visibilitat Lèsbica.
pàgina 6

Les obres del túnel de les Glòries
han entrat a la recta final
després que ja s’hagi completat
el 85% del projecte. La previsió
municipal és que el setembre
es posi en marxa el túnel de
sortida de la ciutat i a finals
d’any el d’entrada.
pàgina 9

líniaeixample.cat

1

Un Pla Cerdà 2.0 per a tot l’Eixample

2

El Gimnàs Sant Pau es prepara
per evitar el desnonament

3

Les obres del túnel de Glòries
entren en la recta final

4

Ballarín: “Ampliar les terrasses
ha salvat 1.800 llocs de feina”

5

El Casal Transformadors posa
el focus en els drets laborals

L

a grafologia, diuen, estudia
i descriu la personalitat. A
partir de l’escriptura s’observen característiques del caràcter: emocions, intel·ligència...
Però això és només la meitat,
una veritat doblegada, compra i
venda d’ignorància que juga amb
la credulitat, aquest analfabetisme esclau que provoca la mauvaise foi, com van pensar Beauvoir i Sartre. Una fàbrica de mentides que s’aprofita de la innovació i el màrqueting per convertirnos en estranys. Qui escriu bé no
sempre és bona persona, sol passar que distreuen amb trampes,
privilegis i impunitats. La lògica
del poder consisteix a aconseguir-lo, mantenir-lo i augmentar-lo,
costi el que costi. Als dominants,
amb els seus savis clandestins,
amb els seus ídols de plata i del
“campi qui pugui”, només els importa que les rodes avancin de la
mà de predicadors, gasos, desfi-

lades d’acer i cants de sirenes,
draps de luxe, carbó, Déu pare
i claus del regne, com canta Serrat amb versos de Benedetti.
Hi ha més imperis: Espanya
és el país amb més proxenetes
d’Europa. Mans fàctiques corrompent institucions, cambres
de comerç i agrupacions polítiques. Mecàniques judicials estranyes (7 de cada 10 judicis d’abusos sexuals a menors acaben
en absolució). Polítiques burocràtiques plenes de formularis
i telèfons que no contesten. Desinformació. Allò que s'amaga
supera les causes amb paraules
que es desgasten en una pena
gran, davant la subsistència és
millor una pressió fiscal poc

excessiva. Els lots de menjar de
CaixaBank, els serveis socials
impotents, la salut mental atrapada. Temps de 30%: taxa d’atur juvenil, pobresa infantil,
precarietat laboral... Fruit agre.
L’art del traç és una dansa
musicada per lletres que transmet l'esperança d'un miracle.
En la seva obra, Cal·ligrafia
dels somnis, l’enorme Juan
Marsé recrea uns éssers que viuen contents en un món paral·lel al gris actual. Amb tota la
seva pobresa disponible, cadascuna des del seu amagatall,
segueix existint gent que hi
creu. Aquests locos bajitos, poema d'Horaci Sales, encara creuen en un futur digne.

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

#LaVacunacióAccelera

@agenciaacn: L’Estat bat el rècord de distribució de vacunes i promet enllestir la
vacunació de +80 aquesta setmana. L’executiu envia més de 2 milions de dosis.

#EsPosaranD’Acord?

@Nurioriol: Les negociacions entre ERC i
JxCat es traslladen a Lledoners per parlar de
l’estructura del nou govern. Punt d’inflexió
per abordar el repartiment de conselleries.

#CulturaSegura

@FLSida: Èxit del concert pilot de Love of
Lesbian al Palau Sant Jordi. Els resultats
mostren que no va tenir impacte en la
transmissió de Covid-19 entre els assistents.
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Protesta | Rebuig als atacs feixistes

La plataforma antifeixista de l’Esquerra de l’Eixample va organitzar dijous passat una
manifestació per mostrar el seu rebuig als atacs feixistes que assegura que hi ha hagut al
barri les darreres setmanes. La protesta va arrencar des del Casal Lina Òdena.

Quart tall veïnal per reclamar
un carrer Aragó amb menys fum

PROTESTA4Veïns i entitats van
tallar el carrer Aragó a l’alçada de
la plaça Letamendi diumenge
passat, amb l’objectiu de reclamar més espai per a les persones
i menys per als cotxes. Va ser el
quart tall de l’anomenada ‘Revolta Veïnal’, una iniciativa impulsada per Eixample Respira
que proposa alliberar Aragó de
vehicles l’últim diumenge de
cada mes.
De fet, això mateix és el que
va plantejar fa un any l’Ajuntament en el marc del projecte ‘Obrim Carrers’, que contemplava
un cap de setmana al mes sense
trànsit en aquesta via. Amb l’esclat de la pandèmia, això va
quedar suspès i ara Eixample
Respira demana “que l’Ajuntament s’atreveixi a recuperarho”, tal com va dir el portaveu de
l’entitat, Guille López, a l’ACN.
La protesta de diumenge va
ser molt festiva i participativa,
amb actuacions musicals, jocs

Les obres ja s’han acabat. Foto: Districte

Un concert durant el tall de trànsit del carrer Aragó. Foto: Miquel Codolar / ACN

infantils i activitats culturals,
com ara lectures en veu alta o intercanvis de llibres. En definitiva, es va fer realitat per una estona la voluntat veïnal de crear
“un espai de socialització on els
cotxes no tinguin cap protagonisme”, en paraules de López.
“Ens agradaria que les ciutats
tornessin a ser de les persones,
fa molts anys que es dissenyen
les ciutats per als cotxes”, va afegir, alhora que va assenyalar els
“alts nivells de contaminació i so-

roll” i va criticar que hi ha carrers
que semblen “autopistes”.
ELS TALLS ES MULTIPLIQUEN
El mateix dia, l’entitat Prou
Trànsit va tallar el carrer Aragó
amb el carrer Independència i,
com ja va passar amb la Revolta Escolar –també nascuda a
l’Eixample–, la Revolta Veïnal va
anar més enllà del districte. En
total, l’acció es va fer de forma simultània a vuit carrers de sis
municipis catalans.

ONG | De Veí a Veí ven roses solidàries per Sant Jordi

L’ONG De Veí a Veí va aprofitar Sant Jordi per fer una nova acció a favor dels seus usuaris:
vendre roses solidàries (que, per cert, es van esgotar). Amb els diners recaptats, l’entitat
finançarà la seva tasca, cobrint les necessitats bàsiques dels veïns que ho necessiten.

Urgell recupera la normalitat
després de les obres de l’AVE

URBANISME4Des de fa unes
setmanes el tram del carrer
Urgell entre Provença i Rosselló gaudeix d’una normalitat
que havia perdut des de fa més
de dos anys per culpa de les obres d’Adif d’una de les sortides
d’emergència de la línia de l’alta velocitat.
Així doncs, després de molts
mesos de soroll, pols, inseguretat i altres molèsties durant
moltes hores del dia, ara ja no-

més queda una petita caseta
provisional que Adif ha dit que
retirarà a l’estiu. Les obres s’havien d’haver acabat a finals de
l’any passat, però la pandèmia
va acabar provocant el retard.
Ara, després del que ha estat un
calvari per als veïns i els comerciants de la zona –alguns
fins i tot van haver de tancar els
seus negocis–, la vorera del
xamfrà ha guanyat amplitud i la
normalitat ha anat tornant.

Sant Antoni

Últimes 48 hores per evitar
el desnonament del Sant Pau

EQUIPAMENTS4Falten menys
de 48 hores perquè comenci el
dia que el gimnàs social Sant
Pau voldria que no arribés mai. Si
res no canvia fins aleshores,
demà passat s’executarà el desnonament d’aquest equipament.
Això sí, tot apunta que la comitiva encarregada del desallotjament es toparà amb la mobilització dels mateixos usuaris, els
treballadors i els veïns que intentaran aturar-lo.
“Tenim clar que mirarem
d’evitar el desnonament”, deia fa
una setmana el director del gimnàs, Ernest Morera, en declaracions a aquest mitjà. Dilluns, en
declaracions a betevé, el portaveu
del gimnàs, Santi González, feia
una crida a la ciutadania perquè
divendres es mobilitzi i eviti el
desnonament.
No serà, ni de bon tros, la primera acció feta per salvar el Sant
Pau. L’octubre passat es va organitzar una cadena humana des del
gimnàs fins a l’Ajuntament i, més
endavant, es va fer un concert al

Una part de la mostra, impulsada per Creación Positiva. Foto: Centre LGTBI

El Centre LGTBI acull una
exposició sobre la lesbofòbia

Una usuària del gimnàs social. Foto: Eli Don / ACN

terrat del mateix equipament. I és
que cada cop més gent és conscient de la importància de la tasca que fa el gimnàs a favor de les
persones sense recursos, encara
més arran de la pandèmia.
Si bé a finals de gener l’Ajuntament i la propietat de l’equipament van pactar ajornar el desnonament dos mesos, aquest
temps no ha servit perquè les dues
parts arribin a un acord. De fet, les
negociacions continuen en un
punt mort. Mentre que el consistori ofereix 9,5 milions d’euros per

comprar l’edifici, la propietat en
demana 14. Fins ara, el govern
municipal ha dit que no augmentarà l’oferta, alhora que ha explicat que va proposar a la propietat adquirir només els baixos
(on hi ha el gimnàs Sant Pau), una
opció que no va ser acceptada.
Per la seva banda, des d’ERC
han exigit a l’alcaldessa Colau
una solució per evitar el desallotjament. “Barcelona no es pot permetre el desnonament del Sant
Pau”, ha afirmat el líder dels republicans, Ernest Maragall.

VISIBILITAT4“La lesbofòbia deixa cicatrius en tots els aspectes de
la nostra vida”. Ho diu María
Luisa García Berrocal, membre de
Creación Positiva, l’entitat que ha
impulsat l’exposició ‘Lesbofòbia.
Vers i revers d’una violència patriarcal’. Les autores d’aquesta
mostra –que combina fotografia,
vídeo i collage i està instal·lada al
Centre LGTBI– són Lara M. Pascual, Azahara Fuentes i Irene C.
Matamala. Matamala explica que,
quan van rebre l’encàrrec, van començar fent-se preguntes com
“per què era important aquesta
exposició” i “de què ens podia ser-

vir”. Aquests interrogants apareixen a la mostra, de forma que
qui la visita recorre el camí de les
creadores. “Parlem del procés
que hem seguit tant nosaltres
com les col·laboradores, que
n’hem tingut moltes”, detalla.
També recorda que les lesbianes continuen patint violència
i matisa que la intenció de l’exposició és “denunciar-ho sense
victimitzar-nos”. En la mateixa línia, García Berrocal puntualitza
que “la lesbofòbia és una forma
de violència masclista” i destaca
“les estratègies col·lectives de les
lesbianes per tirar endavant”.
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Casa Batlló | Reobertura amb un espectacle immersiu

La Casa Batlló reobrirà el 14 de maig després de mig any tancada. No serà una
reobertura qualsevol: el monument de Gaudí oferirà el primer espectacle ‘10D
Experience’ del món, una visita immersiva feta amb intel·ligència artificial.

Acord per consensuar l’ús de la
superilla amb entitats i experts
URBANISME4El govern municipal s’ha compromès a consensuar l’ús de la futura superilla de l’Eixample amb partits
polítics, entitats veïnals i comercials i institucions acadèmiques i tècniques. Així ho demanava JxCat en una proposta
que va ser aprovada per unanimitat a la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat del passat dia 20.
El portaveu de JxCat, Jordi
Martí Galbis, va insistir en la necessitat de “tenir en compte” totes les veus implicades i afectades per la superilla “a l’hora de
definir la configuració de l’espai
públic, els eixos verds i les places”
que la formaran. També va afirmar que algunes entitats comercials del districte han mostrat
la seva preocupació pel projecte.
La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, es
va mostrar “molt d’acord” amb
la proposta de JxCat i va recalcar que, de fet, “és el que ja
s’està fent”. En aquesta línia, va

Maria Jaume actuarà aquest
divendres a la Casa Elizalde

CULTURA4La sala d’actes de la
Casa Elizalde acollirà aquest divendres un concert de la cantant
mallorquina Maria Jaume. La
jove artista, nascuda l’any 1999,
presentarà el seu àlbum de debut, Fins a maig no revisc
(Bankrobber, 2020), produït
per Pau Vallvé.
Maria Jaume va guanyar
l’any passat el Sona 9, el concurs que organitza la revista Enderrock i que busca conèixer i
reconèixer els artistes emergents del panorama musical

català. El folk acústic d’aquesta compositora mallorquina és
una proposta íntima i transparent que guanya cada vegada
més adeptes.
El concert de la Casa Elizalde comptarà, com no podia
ser d’una altra manera, amb totes les mesures de seguretat imposades per la pandèmia. Tot i
que l’actuació és gratuïta, cal reservar-ne l’entrada a través de
la pàgina web o del telèfon de la
Casa Elizalde per facilitar el
control d’aforament.

Així serà la futura superilla de l’Eixample. Foto: Ajuntament

recordar els processos participatius fets a diferents barris en
el marc del programa Superilles
des del mandat passat. Martí va
respondre que demanen “participació real” i va agrair el vot favorable de tots els grups municipals. També va destacar la importància d’elaborar “estudis
previs” per conèixer l’impacte

que tindrà la superilla en el
trànsit i la contaminació de les
zones afectades.
El govern va fer públics els
detalls de la superilla a principis
de març i el tema encara porta (i
portarà) cua. Sense anar més lluny, va ser una de les qüestions
que va centrar el consell de barri de la Dreta celebrat dilluns.

La cantant Maria Jaume. Foto cedida a l’ACN per Noemí Elias / ASACC
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Cultura | Els Castellers organitzen uns jocs florals

28 d’abril del 2021

Els Castellers de Sagrada Família van organitzar uns jocs florals amb
motiu de Sant Jordi i en van fer el lliurament de premis dissabte davant
del temple. L’acte va comptar amb un espectacle d’animació familiar.

Les obres del túnel de
Glòries entren en la recta final
INFRAESTRUCTURES4Les obres del túnel de la plaça de les
Glòries han arribat a la seva
recta final. Ja s’han executat
més del 85% dels treballs necessaris per fer realitat aquesta
infraestructura viària que permetrà travessar la plaça de banda a banda. La previsió ara és
que es pugui posar en marxa el
túnel de sortida de la ciutat
(sentit Besòs) el mes de setembre i el túnel d’entrada a la ciutat (sentit Llobregat), entre finals de novembre i principis de
desembre.
“Ja podem veure i concretar
aquesta llum al final del túnel”,
va dir dijous passat la tinenta
d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat,
Janet Sanz, que va visitar l’obra
amb l’alcaldessa Ada Colau. Des
de l’Ajuntament asseguren que
aquestes són “unes de les obres
de més complexitat tècnica” que
s’han fet a la ciutat, ja que el nou
túnel s’ha construït per sota de
quatre infraestructures ferroviàries existents: tres túnels de

Veuen poc recorregut a la idea
municipal de comprar baixos

LOCALS COMERCIALS4La intenció de l’Ajuntament de comprar locals en baixos comercials
que estiguin buits no tindrà massa recorregut al barri. Això és el
que pensen des de l’Eix Comercial Sagrada Família. “Al voltant
del temple hi ha moltes botigues
tancades, però no crec que els
propietaris del local el venguin a
l’Ajuntament”, afirma Amor Garcia, la presidenta de l’eix.
Garcia considera que hi ha
molt poc marge al barri perquè
l’Ajuntament pugui comprar
baixos comercials buits perquè
“quan queda un local buit normalment la propietat en l’últim
amb qui pensa és en l’Ajunta-

ment. Els preus són molt alts i hi
ha molts propietaris russos que
compren per especular”. A banda, tot i la situació actual, Garcia creu que els locals del barri
segueixen sent molt atractius
per als inversors perquè el turisme aviat tornarà.
“MESOS COMPLICATS”
D’altra banda, des de l’eix comercial expliquen que les vendes
durant el març i l’abril van ser
molt fluixes. “L’obertura dels
centres comercials s’ha notat
molt i fins i tot el febrer, que és un
mes dolent, va ser millor perquè
els centres comercials estaven
tancats”, afirmen.

S’han executat el 85% dels treballs previstos. Foto: Blanca Blay / ACN

Rodalies i un de metro. Segueix
la traça de la Gran Via –entre el
carrer Castillejos i la rambla del
Poblenou– i permetrà soterrarne el trànsit.
El túnel de Glòries té una
longitud de 957 metres i, en el
tram més profund, arriba als 25
metres per sota del rasant de la
plaça. Està format per dos tubs

independents, un per sentit, i en
cadascun d’ells hi haurà tres
carrils: dos per al vehicle privat
i un de bus. L’Ajuntament ha
avançat que el pas dels vehicles
comptarà amb un seguiment
durant les 24 hores des de la central d’operacions de la ciutat, a
través de les diferents càmeres i
sensors que s’hi instal·laran.

La pandèmia ha fet tancar alguns negocis. Foto: Línia Eixample
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Biblioteca Fort Pienc | #PuntDeTuit, ressenyes a la xarxa

28 d’abril del 2021

La Biblioteca Fort Pienc s’ha estrenat a Twitter recentment i ho ha fet per la porta
gran: ha engegat la iniciativa #PuntDeTuit, que consisteix a compartir ressenyes
literàries fetes per diferents membres de l’equip. Una manera de recomanar llibres.

Taronges senceres a l’Ateneu
» El centre cívic posa en marxa ‘(Re)Pensem l’amor’, un cicle per reflexionar sobre aquest sentiment
» L’associació Luciferases dona el tret de sortida amb una xerrada que parla de l’amor des de la ciència

DIVULGACIÓ4La recerca de la
mitja taronja, la idea que l’amor
tot ho pot... Aquests i altres mites de l’amor romàntic van començar a desmuntar-se ahir al
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
gràcies al cicle de xerrades
‘(Re)Pensem l’amor’. Mentre encara dura la ressaca de Sant Jordi, l’autèntic dia dels enamorats
a Catalunya, el centre convida a
reflexionar i debatre sobre aquest
sentiment des d’àmbits tan diferents com la ciència i el cinema.
Les encarregades de donar el
tret de sortida a aquest cicle, que
va començar aquest dimarts,
van ser les integrants de l’associació Luciferases, que es dediquen a fer divulgació científica
amb perspectiva feminista. Durant la xerrada ‘Parlem d’amor
des de la ciència’, van analitzar
l’amor com a procés químic,
però també com a construcció
social i cultural. “La base del sentiment és biològica, però la manera d’estimar ve marcada cul-

turalment. L’ésser humà no s’entén sense context”, apunta en
aquest sentit Judit Ferrusola,
graduada en Ciències Biomèdiques i fundadora de Luciferases.
D’altra banda, Ferrusola recorda que “la ciència és una institució més” i, com a tal, també
“està travessada pel masclisme”.
Tenint en compte això, Luciferases es pregunta si des de la
ciència s’han perpetuat alguns
mites de l’amor romàntic. “Per
exemple, s’acostuma a dir que les
dones som més emocionals que
els homes i es busca una base
científica per justificar-ho. Això
genera desigualtats”, explica.
Precisament, l’amor romàntic “és l’amor que se’ns ha ensenyat”, diu Ferrusola. Aquesta
forma d’entendre’l implica una
“jerarquia”, en la qual la parella
sentimental ha d’anar per davant
de tot, i justifica actituds tòxiques
i perilloses. En definitiva, “l’amor
romàntic genera violència”, tal
com alerta aquesta científica.

El cicle s’ha programat coincidint amb la ressaca de Sant Jordi. Foto: Oriol Bosch / ACN

MÉS REFLEXIÓ
L’Ateneu Fort Pienc continuarà
sent un espai de reflexió sobre
l’amor entre el 4 i el 13 de maig.
Dimarts que ve, el doctor en
Antropologia Jordi Roca oferirà
la conferència ‘Amor, mentides
i altres ximpleries: de l’amor

romàntic a Tinder. Un mapa
amorós de la modernitat’.
Després arribarà el moment
d’analitzar la influència del cinema en la forma que tenim
d’entendre aquest sentiment.
Marta Piñol, doctora en Història
de l’Art especialitzada en cinema

i societat, en parlarà a la ponència ‘Desconstruir falsos mites: l’amor en la pantalla cinematogràfica’. Per completar el cicle, el
centre cívic projectarà dues
pel·lícules d’èpoques ben diferents: Carta a una desconocida
(1948) i Her (2013).
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Futbol | La Penya Anguera guanya el derbi de 3a Catalana

Victòria en el derbi (4-3) i liderat. La Penya Anguera va sortir reforçada del partit
contra l’FC l’Esquerra i va aprofitar la derrota de la UD Pastrana per situar-se
en solitari al capdavant del grup 13 de la Tercera Catalana amb 18 punts.

El CFS Eixample busca
el segon triomf a Santa Isabel
» Les de Pep Antoni Roig reben el Feme Castellón aquest dissabte
» La Tercera Divisió s’atura el primer cap de setmana de maig
Pau Arriaga
L’EIXAMPLE
Encara amb un partit pendent, el
sènior femení del Club Futbol
Sala Eixample afrontarà, aquest
dissabte, el partit de la sisena jornada de la segona fase de la Segona Divisió. Les de Pep Antoni
Roig rebran les segones classificades, el Feme Castellón, al Pavelló de Santa Isabel. L’objectiu de
l’equip roig-i-negre serà sumar la
segona victòria com a locals en
aquest segon tram de curs.
L’equip segueix cinquè (amb
un partit menys) després d’empatar (3-3) a la pista de l’AE les
Corts UBAE en un partit esbojarrat en el qual els dos equips van
dominar el marcador en algun
moment i en el qual les roig-i-negres van deixar escapar la victòria en la recta final.
Tot apunta que el partit que
les de Roig tenen pendent es recuperarà el cap de setmana dels
dies 15 i 16 del mes que ve, com

PTS GF

BÀSQUET4Última estació de la
lliga, però penúltima de la temporada. El Club Bàsquet Roser de
Juan Hereza posarà, ara sí, el
punt final a aquesta atípica lliga
EBA aquest dissabte a un quart
de dues del migdia rebent el
Llucmajor balear.
El partit presenta una particularitat per als del Fort Pienc,
que podrien classificar-se per al
play-off d’ascens a LEB Plata si
guanyen per 65 punts o més, un
escenari força improbable.
Per altra banda, des de dissabte passat l’equip ja coneix qui
serà el seu rival en la final de la
Lliga Catalana EBA: els vermells

jugaran a Mataró (en dia i hora
encara per determinar) contra la
UE Mataró, que va derrotar el CB
Mollet (63-76).
RESULTATS DISPARS
Pel que fa als equips de les categories del bàsquet català, el sènior
masculí de l’IPSI va sumar un
triomf important dissabte contra
el Claret (53-50), mentre que el
femení del Safa Claror va perdre
contra el Cerdanyola (39-53).
Els Campionats d’Espanya
de Primera Divisió s’aturen
aquest cap de setmana i es posaran en marxa de nou el cap de
setmana de la setmana que ve.

Les roig-i-negres tornen a jugar a casa. Foto: Piero / FSC

ja s’ha fet amb l’enfrontament
també ajornat entre el Joventut
d’Elx i el CD la Concòrdia.

LA TERCERA S’ATURA
El del femení, però, serà l’únic
partit de futbol sala per als sèniors del CFSE, ja que la Tercera
Divisió masculina s’aturarà en
aquest primer cap de setmana
del mes de maig.
L’última jornada que s’ha ju-

2a Femenina de futsal
Equip

El CB Roser tanca la lliga EBA
rebent la visita del Llucmajor

Classificacions

Lliga EBA
GC

1. Joventut Elx
53 99 30
2. Feme Castellón
49 78 24
3. CD La Concòrdia 42 80 32
4. AE les Corts UBAE 33 68 38
5. CFS Eixample
33 81 31
6. Sala 10 Zaragoza 29 58 35
7. FS Castelldefels
27 74 66
25 48 54
8. CN Caldes
88888888888888888

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

gat fins ara, la sisena (primera de
la segona volta) va saldar-se amb
una derrota contundent del Bosco Rocafort a la pista del Montsant (8-1) i la suspensió del partit que el CFSE havia de jugar a la
pista del CFS Premià de Mar.
La categoria tornarà a posarse en marxa el cap de setmana de
la setmana que ve amb el CFSE
rebent l’Arrels i el Bosco rebent el
conjunt premianenc.

Equip

PTS PF

PC

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

20
19
18
17
17
15
14

830
836
803
819
914
847
901

897
941
799
853
875
807
778

88888888888888888

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

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

L’1 de maig es jugarà l’últim partit d’EBA. Foto: Twitter (@Juan_Hereza)

3a de futsal
PTS GF
13
12
9
8
4
0

32
29
31
14
17
9

GC
23
16
17
24
24
28

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

Penya Anguera
UD Pastrana
FC l’Esquerra
UD Pastrana
FC Martinenc B
Chacarita CF
Singuerlín CF
APA Poble-sec
AE Bon Pastor

18
17
15
14
13
13
12
12
11

18
14
24
21
14
18
17
12
17

12
10
15
18
10
16
15
13
20
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| Nier Replicant
La nova versió de Nier Replicant, un joc de rol i acció, inclou millores
en gràfics, banda sonora i altres detalls. Per a PC, PS4 i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Ideal Barcelona

“M’han convidat per compensar vuit anys de
pregó en castellà i escenificar una convivència
inexistent entre llengües”. “Política institucional
i literatura són antònims: on hi ha una cosa, no
hi ha l’altra. Per això avui, aquí, de literatura no
hi ha res”. Aquests són dos fragments del discurs que Pol Guasch (Tarragona, 1997) va fer
durant l’acte institucional de l’Ajuntament de
Barcelona amb motiu de Sant Jordi. El govern
municipal l’havia convidat com a jove promesa
de la literatura catalana i guanyador del 6è
Premi Llibres Anagrama per la seva primera novel·la, Napalm al cor. Guasch va aprofitar l’ocasió per fer una crítica que ha estat, amb diferència, el moment més comentat de l’acte. Les
seves paraules li han valgut molts elogis –”valent” i “brillant” han estat potser els més repetits– però també hi ha qui les ha qüestionat.

Klimt des de dins
El Centre d’Arts Digitals Ideal de Barcelona (Doctor Trueta, 196198) ha estrenat aquest mes d’abril una nova experiència immersiva. Aquest cop, el protagonisme el té l’obra del pintor
austríac Gustav Klimt (1862-1918). El centre “convida els espectadors a submergir-se en la vibrant Viena del canvi de segle, per viure en primera persona l’evolució de l’obra de Klimt i
del seu món”, tal com es pot llegir a la pàgina web de l’equipament. La mostra compta amb projeccions immersives en més
de mil metres quadrats de pantalla, amb experiències amb
ulleres de realitat virtual, espais expositius i eines interactives.

Llibres

?

QUI ÉS

P

O

...

Guanyador del Premi Llibres Anagrama per ‘Napalm al cor’

ÉS FAMÓS PER

G

U

A

S

C

H

Ser una jove promesa de la literatura

?

Un discurs molt crític

QUÈ HA FET

En l’acte institucional de Barcelona per Sant Jordi

...

Molts elogis

A LES XARXES

Teatre

L

La fitxa

“Valent” i “brillant” han estat potser els més repetits

Música

Pelis i sèries

La dona de la seva vida
Xavier Bosch

Sota la neu
Anna Llopart

Cicatriz
Manel Navarro

The Virtuoso
Nick Stagliano

El Joel, el Raimon i la Victòria són els germans Estrada. Malgrat que cadascun viu
en una punta del món, es mantenen molt
units. Una investigació periodística, però,
ho posarà tot en risc. El Joel, director de
documentals, aviat s’adonarà que hi ha
descobertes que ho fan trontollar tot. La
dona de la seva vida ha encapçalat la llista dels més venuts aquest Sant Jordi.

La vida de l’Alícia, una jove entregada a
la feina, es veu trasbalsada quan un
desconegut li entrega una cinta gravada pel Víctor, el seu germà bessó. És una
versió d’un conte que el seu avi els explicava quan eren petits. Aquesta història
remourà el passat de l’Alícia i l’obligarà
a seguir les traces del Víctor.
A la Sala Beckett de Barcelona.

Uns mesos després de representar Espanya a Eurovisió 2017, Manel Navarro va
decidir apartar-se de la música i del focus
mediàtic. Ara admet que ho va passar malament pel rebuig i les burles que va rebre arran d’aquell fet, però ja se n’ha refet i acaba de publicar Cicatriz, un EP que
inclou dues cançons en català i col·laboracions amb artistes com Miki Núñez.

Un assassí professional ha de localitzar i
matar un individu per satisfer un deute
pendent amb el seu mentor. Però, del seu
objectiu, només en sap que el trobarà a
les cinc de la tarda a un restaurant. No sap
quin aspecte té, com es diu ni cap altre
detall. Quan arriba al lloc indicat, hi ha diversos candidats a ser la seva presa,
però haurà de trobar l’opció correcta.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Els beneficis dels àpats en família
Foto: Pexels

i

SALUT

uan parlem dels beneficis de la dieta mediterrània –que
en són molts i molt coneguts– ens centrem en la importància de la varietat, l’equilibri i la qualitat dels productes.
Però ens oblidem d’un punt important: no és només què mengem, sinó també com ho fem. Un estudi recent elaborat per
científics de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha conclòs que “menjar
en família mantenint els costums de convivialitat tradicionals de
la dieta mediterrània influeix en els hàbits d’alimentació de les
persones adolescents i prevé trastorns de la conducta alimentària”. Així, pràctiques tan habituals com seure plegats a taula (sense mòbils), xerrar o compartir aliments repercuteixen positivament en la seva salut. Tal com apunten des de la UOC, aquests
costums fan que mengem més a poc a poc, cosa que facilita reconèixer la sensació de sacietat i “indirectament evita l’obesitat”.
“La dieta mediterrània és molt més que una llista d’aliments. És
un model cultural que inclou com se seleccionen, es produeixen, es processen i es consumeixen aquests aliments”, diu Anna
Bach-Faig, professora dels Estudis de Ciències de la Salut.

Les claus
SEURE JUNTS A TAULA

Es recomana fer almenys un àpat en família
(i sense mòbils) al dia per reforçar llaços

PRESERVAR COSTUMS

Mantenir una conversa agradable o compartir
aliments són hàbits que no s’han de perdre

SACIETAT
MÉS SALUT

Tot plegat fa que els àpats durin més, mengem més a poc a poc
i, per tant, facilita reconèixer la sensació de sacietat
Fer àpats en família influeix en els hàbits d’alimentació dels
adolescents i prevé trastorns de la conducta alimentària

Foto: Pexels
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Cada dimecres al teu barri

