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Quan un menor torna de l’esco-
la o de l’institut i explica a casa
que els companys li fan bullying,
el més habitual és que la família
li faci costat. Però quan aquest
assetjament escolar es produeix
per raó d’orientació sexual o d’i-
dentitat o expressió de gènere,
pot passar que el rebuig vingui
també de part de la família. Pot
passar i passa. 
De fet, al Centre LGTBI de

Barcelona hi ha una entitat re-
sident que ofereix acompanya-
ment i acollida a joves del col·lec-
tiu que pateixen LGTBI-fòbia
al seu entorn familiar. Es tracta
d’Ahora dónde, des d’on orien-
ten joves que “es troben que a
casa seva no els volen i que pot
ser que els facin fora o que els ob-
liguin a ‘replantejar-s’ho’, com si
això fos possible”, explica el di-
rector del centre, Andreu Agus-
tín. Aquesta és una realitat “in-
visibilitzada”, segons la funda-
dora i presidenta de l’entitat,
Gemma Brulles, que la va cons-
tituir el setembre de 2019. 
La majoria de casos que ate-

nen són de majors d’edat, però
ara estan treballant la coordi-
nació amb els centres educatius
per abordar el problema abans.
La idea és que els psicòlegs i pe-
dagogs d’escoles i instituts de-
tectin si hi ha alumnes LGTBI en
aquesta situació i els derivin a
Ahora dónde. L’entitat els pot
donar eines per sortir de l’armari
amb la família o, si ja ho han fet
i la reacció ha estat negativa, els
ofereixen un servei de mediació.
El següent pas és l’acollida.
Precisament, els problemes

de convivència en l’àmbit fami-
liar, accentuats pel confinament
domiciliari durant l’etapa més

dura de la pandèmia, van fer que
l’any passat gairebé es quadru-
pliquessin les demandes pre-
sentades per menors al Centre
LGTBI de Barcelona, en compa-
ració amb les xifres del 2019. Així
ho exposa el balanç elaborat des
dels serveis d’atenció d’aquest
equipament. “Aquest creixement
exponencial s’explica per l’aug-
ment de les necessitats d’acom-
panyament i socialització du-
rant el confinament, una etapa
en què moltes persones joves
LGTBI han hagut de viure sen-
se la seva xarxa de suport habi-
tual i en un entorn que, en alguns
casos, pot resultar hostil”, deta-
lla el mateix document.
Tot i aquest augment, des del

Centre LGTBI recorden que les
atencions a menors van repre-
sentar només un 8% del total de
l’any passat. “Això ens indica que
cal buscar estratègies per arribar
a infants i adolescents”, diu

Agustín. En la mateixa línia,
l’Observatori Contra l’Homofò-
bia (OCH) situa aquesta xifra en
menys del 3%, segons el seu co-
ordinador tècnic, Cristian Carrer.

DOS CAMPS DE BATALLA
Carrer, que també és psicòleg
social, afirma que la majoria de
casos de menors que arriben a
l’OCH són per assetjament esco-
lar. És a dir, sovint els infants i
adolescents LGTBI s’han d’en-
frontar a la manca d’acceptació
tant a casa com a l’escola o l’ins-
titut. Si bé en els últims anys els
centres educatius han evolucionat
bastant en aquest sentit, Carrer
assenyala que “la diversitat afec-
tivosexual i de gènere encara no
apareix en el currículum escolar”. 
“De cara al 17 de maig [Dia in-

ternacional contra l’LGTBI-fò-
bia] ens truquen des de molts
centres, i això està molt bé, però
cal anar més enllà”, apunta. Tam-

bé insisteix en la importància de
“treballar des del principi, a tots
els nivells, perquè si no es parla
de diversitat des de l’escola, quan
els alumnes arriben a l’ESO pot
esclatar l’LGTBI-fòbia”.
A més, en etapes tan compli-

cades com la preadolescència i
l’adolescència, sovint la víctima
d’assetjament no entén per què
l’ataquen i opta per callar. El ma-
teix passa amb els companys
que podrien ser defensors de la
víctima, que sovint no diuen res
perquè temen que, si alcen la veu,
els agressors els atacaran també
a ells. Per tant, molts cops les víc-
times “no tenen una xarxa de su-
port”, resumeix Carrer. 
Una altra qüestió a tenir en

compte és que els episodis d’as-
setjament escolar no sempre es
produeixen a les aules, quan els
professors hi són, sinó que es do-
nen sobretot a l’entrada i sorti-
da del centre, als passadissos, al

pati o al menjador. Per això,
Carrer demana que la formació
en aquesta matèria s’estengui “a
tot el personal de serveis” que
pot treballar en un centre.

MENORS AGRESSORS
“Molts cops els agressors són
nois menors que actuen en ma-
nada”, lamenta el president de
l’OCH, Eugeni Rodríguez, que es
mostra molt preocupat per
aquest fet. “Alguna cosa s’està
fent malament”, diu Carrer, que
aposta per la “pedagogia res-
taurativa” i no per la criminalit-
zació d’aquests menors, i convi-
da a pensar en el context que
propicia aquestes agressions.
Davant d’això, Agustín es plan-
teja com hi ha pogut afectar “la
irrupció de l’extrema dreta” en el
panorama polític espanyol i ca-
talà.“S’estan posant en dubte
aspectes en els quals ja hi havia
un consens social”, lamenta.

Anna Utiel
BARCELONA

Créixer enun entorn hostil
» Les demandes presentades per menors al Centre LGTBI es van gairebé quadruplicar l’any passat
» Els infants i adolescents del col·lectiu poden patir rebuig tant als centres educatius com a casa

El 17 de maig se celebra el Dia Internacional Contra l’Homofòbia. Foto: Gemma Sánchez/ACN
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La lupa

Carlo Ginzburg, estudiós de la cultura de l’oblit,
es va proposar descobrir els senders recòndits
de la societat recollint les vivències allà on els
problemes s’expliquen. La crueltat de la dis-

tància entre les grans proclames i la realitat dels fets: un
univers humil on ressonen els budells de la nevera, la vida
d’una mare amb els seus fills en una habitació llogada
de 4 metres quadrats , la nena de 8 anys amb les claus
de casa tot el dia a la butxaca, sola, comprant, jugant, es-
tudiant, fins que arriba la mare ben entrada la nit.
El Nobel francès Jean-Marie Le Clézio ha escrit, re-

centment, que la forma en què ens comuniquem és un
fidel reflex de la nostra mirada. L’imperi de les metàfo-
res va ser la tesi de George Lakoff, ell ens va suggerir vi-
gilar l’àmbit dels símbols, doncs, deia, exerceixen un gran
domini sobre la imaginació i les nostres conductes: “Qui
sap associar una determinada figura a un comportament
té molt de guanyat en l’abús a la gent”.
La metàfora és una eina molt potent que ajuda a

conformar la nostra manera de viure el món. Pot ma-
nipular emocions i, també, idees. És un mecanisme que
tenim des de la infància i que ens indueix a entendre

el que ens envolta amb el seu impacte inevitable, re-
gulant la realitat: ens orienta, ens confon, ens explica,
ens afecta, fins que la perdem de vista perquè se n’ha
anat d’allò aparent, resta en l’inconscient cognitiu, com
indica Manuel Froufe. De vegades són cops de totxa-
na que produeixen blaus al cervell, fan mal quan són
trucs mentals per guiar la presa de decisions, quan di-
buixen una joventut bàrbara, ignorant, apàtica. Quan
piquen a les poblacions suburbials pobres parlant de
les seves múltiples problemàtiques, com l’addicció a les
drogues, la violència, el robatori, l’embaràs d’adoles-
cents... Diferents col·lectius pateixen aquesta agressió
estigmatitzada: dia negre, marea negra, mercat negre...
També en la diversitat sexual, també cap a altres ètnies,
contra altres llengües. És l’up-down, el positiu és a dalt,
el negatiu és a baix. La capacitat o incapacitat de sos-
tenir-se, la submissió, l’abandó, la fragilitat emocional,
la depressió, el malaltís, l’immoral i brut; les vulnera-
bles, nàufrags que no toquen terra ferma... Al·legories
que són gerros d’aigua freda, precedeixen, amb per-
versió, la ruptura dels vincles socials.
És més que una qüestió de llenguatge, és la capaci-

tat per imposar una determinada percepció que incideix
en les reaccions de rebuig com ho fa l’insult. És el Pan-
òptic dels que esperen la seva part del pastís, l’autoritat
“terapèutica” del paternalisme que s’aprofita del sofri-
ment de les víctimes, canviant les “guerres” per “conflictes
armats”, “l’acomiadament”  per “un ajustament de
plantilla”. El nostre criteri no pot estar basat en un me-
canisme autòmat, necessitem ser conscients que es trac-
ta d’una gran eina política sobre el pensament per vigi-
lar això que es diu: que la culpa és de l’altre. L’abús de
les paraules hauria de ser canviat per la decència i l’ho-
nestedat. Massa aplaudiments per a tan pocs drets. Tant
de bo que l’experiència comuna de l’afartament fes més
soroll a les urnes, perquè la llibertat, més que un eslò-
gan polític, és un crit d’esperança, una força elàstica per
recuperar l’estat d’equilibri natural, és a dir: resistir-se
a l’interès d’alguns per la deformació.
La mentida i el patiment són un magnífic duet on

l’inspirat concertino mou els malucs davant un consum
capritxós que cotitza molt fort en el mercat. “I aquest do-
lor que enyora o desconfia, la tremolor d’una llàgrima
reprimeix”, va escriure Antonio Machado.

per Francesc Reina

Temps de metàfores

NLA FOTOSílvia Jardí / ACN
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Les millors
perles

Sembla que els fenòmens lunars tindrien relació amb els
assassinats. Segons el diari Correo Gallego, el pare de les

nenes de Tenerife les hauria fet desaparèixer per la influència
de la lluna plena. Algun astròleg a la sala?

Un acomiadament pot ser perillós. Un home de
l’Hospitalet ha ingressat a presó després de col·locar

un artefacte explosiu en una excavadora de l’empresa
que l’havia fet fora de la feina.

No contrastar informacions porta problemes. Alguns
mitjans asseguraven fa uns dies que Iker Casillas tornava a

tenir problemes de cor. Res més lluny de la realitat: l’exporter
del Reial Madrid va tenir un atac d’al·lèrgia, segons va informar. 

Als garatges s’hi guarden moltes coses, però tenir un
cavall és normal?  Un veí de Torre Baró, segons

denuncien plataformes animalistes, en tindria un al
garatge de casa seva i amb el permís de l’Ajuntament.
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Els semàfors

L’AV Esquerra de l’Eixample va
denunciar en el darrer Consell
de Barri que no s’ha avançat

gens en la decisió sobre els usos
provisionals que ha de tenir la
Model. El regidor Martí es va
comprometre a convocar el

grup impulsor abans de l’estiu. 
pàgina 6Districte

L’Aula Ambiental de la Sagrada
Família s’ha consolidat des de fa
temps com el punt d’educació 

i informació ambiental de
l’Eixample. De fet, pel Punt Verd

del barri, creat fa 18 anys, 
hi passen cada dia al voltant 

de 300 persones.
pàgina 9Aula Ambiental

El sènior masculí del Club
Bàsquet IPSI va derrotar, 

la setmana passada, el Club
Bàsquet Ciutat Vella, un dels
clars candidats a l’ascens a la

lliga EBA. El triomf serveix
perquè l’equip sigui tercer, 

a una victòria dels dos colíders.
pàgina 12CB IPSI

A les xarxes

@324cat: Mossos i Policia Nacional han de-
tingut unes 200 persones relacionades amb
la xarxa de falsificació de carnets de conduir,
la majoria clients que n’havien comprat.

@CatalunyaRadio: Noves eleccions en
l’horitzó: Aragonès opta per governar en
solitari i Sànchez l’emplaça a mantenir la
negociació.

#JuntsIERCMésLluny

@adrisantaa: Acaba la primera reunió
ERC-comuns. Els comuns volen entrar al
Govern, però ERC insisteix a anar en soli-
tari. Seguiran negociant.

#ElPaperDelsComuns #FalsificavenCarnets

Safata d’entrada

La música ha acompanyat
l’ésser humà des de l’ini-
ci dels seus dies. Així com

aquesta ha evolucionat, també
ho han fet les seves formes de re-
producció, i una d’elles està tor-
nant després d’un temps en l’o-
blit: el disc de vinil.
Aquesta tecnologia analògi-

ca va tenir el seu apogeu als
anys setanta i va passar a ser in-
dispensable per a un gran nom-
bre de persones. Anys més tard,
amb l’arribada del CD, va anar
perdent protagonisme i va que-
dar reservada per a aquells me-
lòmans que sabien apreciar-la.
Amb els anys, molta gent

s’ha adonat que un CD, o fins i

El disc de vinil
per Àlex Fernández

tot el mòbil, ens permeten es-
coltar la mateixa música que
un tocadiscs, però no experi-
mentar la mateixa sensació.
El característic so d’entre pis-
tes és l’espurna que aviva la
concentració després de se-
gons de distracció al ritme de
la música. Les antigues i co-
munament desgastades por-
tades dels vinils són el reflex
de records que es van forjar
en la memòria sota el so d’u-

na cançó, i el disseny del disc
i la seva funda són la prova de
l’esforç realitzat per a la seva
producció.
És habitual sentir que re-

quereix més feina reproduir
una cançó en un tocadiscs,
però si veritablement vols
gaudir-la, hauràs de deixar
enrere les insípides caràtules
dels CD i les pantalles, per tal
de poder establir un vincle en-
tre la melodia i tu.
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Esquerra de l’Eixample

CULTURA4La colla castellera
del barri, els Esquerdats, ja pot
tornar a assajar. El Pla de Re-
presa de la Cultura Popular,
avalat recentment pel Procicat,
permet fer-ho en grups bombo-
lla formats per un màxim de vint
persones. Tot i que la presiden-
ta dels Esquerdats, Eli Jufresa,
matisa que “això no és un assaig
com a tal”, lamenta no poder fer
ni tan sols aquest retorn a l’ac-
tivitat després de més d’un any.

Els Esquerdats no tenen local
i abans assajaven a escoles del
barri, però aquest any no tenen
conveni amb cap centre i s’han
quedat sense espai on fer-ho. Per
això, en el Consell de Barri de di-
mecres passat, van demanar dis-
posar del pati d’entrada de la Mo-
del. El regidor del Districte, Jor-
di Martí, es va mostrar receptiu
i va admetre que aquest espai és
molt adequat per a la colla, que
espera que això es materialitzi.

EQUIPAMENTS4El regidor del
Districte, Jordi Martí, s’ha com-
promès a convocar el grup im-
pulsor de la Model “de manera
immediata” per consensuar-ne
els usos provisionals amb les
entitats. Així ho va dir dimecres
passat durant el Consell de Bar-
ri de l’Esquerra de l’Eixample,
quan va puntualitzar que la re-
unió del grup s’ha de fer “abans
de l’estiu, sens falta”.
Martí va adquirir aquest

compromís després que el vocal
d’urbanisme de l’Associació de
Veïns de l’Esquerra de l’Eixam-
ple, Xavier Riu, lamentés que,
des que va començar el mandat
actual, “el grup impulsor del
procés participatiu no es re-
uneix”. Segons Riu, a conse-
qüència d’això, “el veïnat de
l’entorn no té ni idea de què està
passant: la sensació és que no
s’hi fa res”. Així, va instar a
“aprofitar a fons el mentres-
tant”, és a dir, el temps que pas-

si fins que comencin les obres
per transformar definitivament
l’antiga presó. 
Aquesta valoració va ser

compartida per altres entitats,
com el Casal de Joves Queix, i pel
mateix regidor. Per a Martí,
aquest “mentrestant” –“que serà
llarg”, va apuntar– ha de ser “ac-
tiu” i ha de permetre que “el bar-
ri es vagi fent seu progressiva-
ment aquest espai”. 

En la mateixa sessió del Con-
sell de Barri, la consellera Alícia
Puig va recordar que els espais
de la Model amb llicència per fer-
hi activitats són el pati d’entra-
da, el pati poliesportiu, les gale-
ries 4 i 5, la sala d’actes i la sala
d’exposicions. Per tant, aquestes
zones estan a disposició de les
entitats (prèvia petició) de di-
lluns a divendres, quan no s’hi
fan visites guiades.

El compromís és avançar “abans de l’estiu”. Foto: Xavier Alsinet / ACN

Queixes perquè la Model
encara no s’està aprofitant

Esquerdats: ja poden assajar
però no tenen on fer-ho

Sant Antoni

Districte |Medalla d’honor per a la veïna Irene Beltrán
El Consell de Districte ha aprovat atorgar una medalla d’honor a la veïna Irene
Beltrán, col·laboradora de la AVV de l’Esquerra de l’Eixample, per superar “les

pròpies barreres” i com a reconeixement a les persones amb diversitat funcional.

Una foto de família de la colla castellera del barri. Foto: Esquerdats

COMERÇ4Els venedors dels En-
cants de Sant Antoni i l’associació
Som Sant Antoni s’han incorpo-
rat a Barcelona Oberta,  la unió
d’eixos comercials turístics de la
ciutat. Amb les noves incorpora-
cions, aquesta plataforma ja aglu-
tina 22 eixos. Per a la presidenta
de Som Sant Antoni, Lidia Núñez,
aquesta adhesió és “molt impor-
tant” perquè implica passar a for-
mar part del “mapa turístic de Bar-
celona”. Núñez explica que ja feia
mesos que estaven en contacte
amb l’entitat, però que ara ja en

són membres i rebran “cobertu-
ra, suport i visibilitat”. “Estar em-
parats en aquest paraigua ens
dona més força”, afegeix. 
En la mateixa línia, el presi-

dent dels Encants de Sant An-
toni, Joan Mestre, destaca la
importància de treballar con-
juntament amb altres associa-
cions i eixos comercials, i recor-
da que mantindran un “contac-
te estretíssim” amb la resta.
També creu que la incorporació
a Barcelona Oberta els pot por-
tar “turisme de qualitat”. 

Els Encants i Som Sant Antoni
s’uneixen a Barcelona Oberta

Barcelona Oberta és la unió d’eixos comercials turístics. Foto: Ajuntament

EQUIPAMENTS4Les obres del
futur espai veïnal del Mercat de
Sant Antoni començaran du-
rant l’últim trimestre d’aquest
any i tindran una durada de
cinc mesos, aproximadament. És
l’anunci que va fer el conseller
Marc Martínez durant el Consell
de Barri de dilluns. “La prima-
vera que ve inaugurarem l’espai
veïnal segur”, va afirmar en la
mateixa línia el regidor del Dis-
tricte, Jordi Martí.
Aquest futur equipament va

ser un dels temes centrals de la
sessió, en la qual entitats com Ca-
làbria 66 i l’ONG De Veí a Veí van
mostrar la seva preocupació so-
bre la gestió de l’espai. En aquest
sentit, Martí va deixar clar que la
gestió es definirà al llarg d’aquest
any juntament amb els col·lecti-
us que en formaran part, com ara
l’associació de veïns, l’assem-
blea de joves o la mateixa ONG.

EL SOLAR DEL TALIA
L’altre tema estrella del Consell
de Barri va ser el solar de l’antic

teatre Talia. Fa un mes, l’Ajun-
tament va anunciar que havia fet
un pas més en l’expropiació dels
terrenys i que preveia disposar
d’ells a principis del 2022, amb
l’objectiu de fer-hi habitatge so-
cial i equipaments de barri. So-
bre aquesta qüestió, els veïns van
aprofitar la sessió per insistir en
la necessitat de fer-hi un equi-
pament cultural, la finalitat que

sempre ha defensat la Platafor-
ma Unitària pel Talia i amb la
qual s’havia compromès el con-
sistori. Martí va tranquil·litzar els
veïns aclarint que aquest ús és
“compatible amb l’habitatge do-
tacional: hi ha quasi 6.000 me-
tres quadrats edificables”. Tam-
bé va recordar que aquest pro-
jecte va per llarg: “Estem parlant
del mandat que ve”.

L’espai és una llarga reivindicació veïnal. Foto: Línia Eixample

L’espai veïnal del mercat
s’inaugurarà d’aquí a un any

Cultura | Arrenca la mostra de teatre voluntari La Troiana
La quarta edició de la mostra de teatre voluntari La Troiana, organitzada per Calàbria
66, va començar diumenge i s’allargarà fins al 30 de maig. Sota el títol ‘Resiliència de
l’escena de barri’, la iniciativa ha aconseguit programar una desena d’espectacles.
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Unes 4.500 persones visiten
‘Tricicle Clic’ en una setmana
PALAU ROBERT4Prop de 4.500
persones han visitat l’exposició
‘Tricicle Clic. Gest, humor, llen-
guatge’ en la primera setmana
des de la inauguració, segons in-
formen des del Palau Robert, on
està instal·lada la mostra. 
Es tracta d’un recorregut,

dividit en sis sales, pels quaran-
ta anys de trajectòria de Tricicle,
el famós grup còmic format per
Joan Gràcia, Paco Mir i Carles
Sans. La companyia va anunciar
la seva retirada dels escenaris l’a-
ny passat, després de dècades
d’èxit a Catalunya i arreu del
món, amb gires a països com

França, Japó o els Estats Units.
Tot plegat queda recollit a ‘Tri-
cicle Clic’, on es poden veure
fragments dels seus espectacles,
objectes emblemàtics i rècords
personals, així com un recull de
les xifres més significatives de la
seva carrera. 
Com a prova de l’èxit de la

companyia, el comissari de l’ex-
posició, Juli Capella, va recor-
dar a l’ACN durant la inaugu-
ració de la mostra que Tricicle
té “el rècord d’aconseguir una
rialla cada vuit segons”. “Això,
amb aquesta exposició, els ho
volem agrair”, va afegir. 

EQUIPAMENTS4El Taller Mas-
riera va obrir les portes al públic
divendres passat per celebrar
la Festa d’Arquitectura de l’Ei-
xample, en el marc de la Set-
mana d’Arquitectura, que en-
guany s’ha programat del 6 al 16
de maig. Sota el títol ‘Obrim el
teló: ballo al balcó’, l’edifici va
acollir una jornada de visites
dividida en tres torns per evitar
aglomeracions.
La festa del districte d’aquest

any deu el seu nom a l’especta-
cle de dansa col·lectiva que el ba-
llarí i coreògraf Toni Mira va
crear l’edició passada, quan no-
més es van poder fer actes vir-
tuals. Així, divendres, a l’interior
del Taller Masriera es va poder
veure projectat aquest especta-
cle, com també es va projectar un
mapping a les mitgeres de l’e-
difici. També s’hi va fer una ex-
posició de propostes acadèmi-
ques a càrrec de l’Escola Tècni-
ca Superior d’Arquitectura de
Barcelona (ETSAB) per adaptar
aquest històric edifici a les ne-
cessitats actuals. 

UN EQUIPAMENT DE BARRI
“Considerem que hem de su-
mar-nos amb totes les entitats
veïnals per recuperar el Taller
Masriera com a ateneu o equi-
pament de proximitat del barri”.
És la declaració d’intencions
que el Grup d’Arquitectes de
l’Eixample, integrat al Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya

(COAC), va escriure al programa
de la festa. Per això han donat
suport i visibilitat a la Platafor-
ma Masriera, que lluita per con-
vertir aquest temple romà d’es-
til neoclàssic en un edifici per als
veïns. A més, els arquitectes,
com el teixit veïnal, també posen
l’accent en la manca d’equipa-
ments de la Dreta de l’Eixample.

El Taller Masriera, un temple situat al carrer Bailèn. Foto: Ajuntament

El Taller Masriera centra la Festa
d’Arquitectura del districte

Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sans al Palau Robert. Foto: Pau Cortina / ACN

Cultura | Festa Major al carrer i Fira Modernista virtual
La Festa Major del barri tornarà a fer-se al carrer aquest any, concretament 

en un recinte tancat a la cruïlla de Girona amb Consell de Cent entre 
el 24 i el 30 de maig. En canvi, la Fira Modernista serà de nou virtual. 
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Hèlia Dones rebrà la Medalla
d’Honor de la ciutat

RECONEIXEMENT4L’associació
Hèlia Dones rebrà una de les
medalles d’honor de la ciutat d’a-
quest any. Així ho va aprovar el
Consell de Districte per unani-
mitat en la sessió de dijous pas-
sat. El regidor Jordi Martí va
destacar la capacitat de l’entitat
de continuar oferint suport a les
víctimes de la violència mas-
clista durant la pandèmia.
La directora d’Hèlia Dones,

Montserrat Vilà, s’ha mostrat
“molt contenta” per aquest re-
coneixement. “És important que
les administracions reconeguin
la feina de les entitats, sobretot
després d’un any tan dur com el
passat”, diu Vilà, que lamenta

que entitats de fora del distric-
te amb una tasca semblant a la
seva hagin hagut de tancar per
manca de suport. “Per sort, l’Ei-
xample sempre ha fet costat a
Hèlia Dones”, afegeix. 
Vilà recorda que, en l’últim

any, Hèlia “ha doblat el nombre
de dones ateses”, de manera
que també han hagut de multi-
plicar per dos el personal d’a-
tenció directa. A més, posa en va-
lor la tasca de l’associació com a
gestora del Casal de Barri Espai
210. “Creiem que la medalla és
un reconeixement a la tasca
d’Hèlia des del 2008, però tam-
bé a la del 2020 i el 2021 des de
l’Espai 210”, conclou.

MEDI AMBIENT4Unes 300 per-
sones passen cada dia pel Punt
Verd de Barri de la Sagrada Fa-
mília, l’únic de la ciutat que
també té una aula ambiental
des que es va crear, aviat farà di-
vuit anys. En aquell moment, la
preocupació pel medi ambient
no estava tan estesa i, de fet, en
alguns barris no veien amb bons
ulls la implantació d’un punt
verd. A la Sagrada Família, en
canvi, el servei no només va ser
ben rebut, sinó que diverses en-
titats i veïns van crear el Fòrum
Cívic Sagrada Família per de-
manar també la creació de l’Au-
la Ambiental, que s’ha convertit
en el punt d’educació i informa-
ció ambiental de l’Eixample.
“Aquest Punt Verd de Barri

és un dels que rep més visites de
la ciutat i fins i tot de Catalunya”,
diu Idoia Perera, coordinadora
de l’Aula Ambiental i membre de
la cooperativa que gestiona el
servei, Espai Ambiental. La bona
ubicació del punt verd facilita
que s’hi acosti gent d’arreu del
districte, però, tal com admet Pe-

rera, moltes d’aquestes persones
“encara no coneixen l’aula, per-
què no es veu gaire”. En els úl-
tims anys han treballat conjun-
tament amb entitats del barri per
guanyar visibilitat, però la pan-
dèmia no els ha ajudat. Mentre
que el 2019 van arribar a unes
3.800 persones, el 2020 aques-
ta xifra va ser de 2.400, tot i que
Perera matisa que és difícil cal-
cular-la perquè moltes activitats
de l’any passat es van fer online.

Ara, per fi, estan reprenent
les activitats presencials. Aquest
mes, per exemple, s’han pro-
gramat diverses xerrades, ta-
llers i visites guiades a l’exposi-
ció ‘Barcelona respon a l’emer-
gència climàtica’, instal·lada a la
Biblioteca Sagrada Família. Així,
esperen recuperar i guanyar
usuaris i augmentar les consul-
tes al punt d’informació de l’au-
la, que l’últim any han quedat
“molt reduïdes”, segons Perera.

L’Aula Ambiental del barri, al 281 del carrer Lepant. Foto: Aula Ambiental

Sagrada Família: un barri 
amb consciència ambiental

El Consell del Districte atorgarà aquesta distinció a l’entitat. Foto: Ajuntament

Habitatge | La Casa Cádiz evita el desallotjament
La Casa Cádiz, l’espai per a persones sense llar ubicat al número 279 del
carrer Sardenya, va evitar la setmana passada un desallotjament, segons
van explicar els actuals integrants del local a través de les xarxes socials.
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Fort Pienc

‘Teatrelona’: teatre per
descobrir-se a un mateix

EQUIPAMENTS4‘Teatrelona’ és la
nova activitat que proposa el Ca-
sal Transformadors i que fa ser-
vir el teatre com a eina per sortir
de la rutina i descobrir-se a un
mateix. El projecte s’ha presentat
recentment i s’estrenarà el pròxim
mes de setembre a l’espera que les
restriccions siguin més suaus.
La dinamitzadora del casal

encarregada d’impulsar l’acti-
vitat, Sidonia Kozel, detalla que
s’organitza en grups reduïts, de
sis persones, i que l’imparteixen
dos joves estudiants de teatre.
Tot i això, Kozel matisa que

l’objectiu de ‘Teatrelona’ és
“transcendir el teatre i aprofitar
les sessions per explorar parts
personals dels assistents”. Es
tracta, doncs, d’utilitzar el teatre
per treballar “l’autoconeixe-
ment”, en paraules de Kozel.
L’activitat s’adreça a tota

mena de públic, sempre que si-
guin majors d’edat. “Hi poden
venir joves, persones de mitjana
edat o gent gran”, afirma la di-
namitzadora. A més, la propos-
ta està pensada sobretot per a
gent sense experiència prèvia
en el món del teatre.

MERCATS4El conflicte entre
l’Ajuntament i els paradistes dels
Encants pel pagament del cànon
sembla que està en vies de re-
soldre. Les dues parts han arri-
bat a un acord per aprovar una
rebaixa fiscal que permeti als pa-
radistes agafar una mica d’aire
després de la situació tan com-
plicada que estan patint d’ençà
que va esclatar la pandèmia.
L’acord, tot i això, no re-

flectirà el que al juny i a l’octu-
bre de l’any passat es va apro-
var en la Comissió d’Econo-
mia i Hisenda, on l’oposició
va aconseguir que s’aprovés
una rebaixa del 75% del cà-
non. Els paradistes feia molts
mesos que denunciaven que, tot
i que el pacte dels pressupostos
entre el govern municipal i
ERC reflectia aquell acord, els
rebuts trimestrals es van segu-
ir cobrant íntegrament. Així
doncs, el pacte al qual han ar-
ribat el consistori i els paradis-
tes estableix que no es cobraran
els cànons mensuals –fins fa
poc eren trimestrals, pèro han

passat a ser mensuals– de l’a-
bril (aquest ja no s’ha cobrat),
del maig, el juny i el juliol. És a
dir, l’Ajuntament eximeix als
comerciants de pagar el cànon
de quatre mesos.

“La mesura final és inferior
a allò que es va aprovar, però
els paradistes necessitem oxi-
gen o ja no hi haurà negocis per

salvar”, afirmen des dels En-
cants. “Agraïm que finalment
l’Ajuntament s’hagi avingut a
negociar i a acordar solucions
concretes”, afirma José Nebot,
el president dels paradistes,
que remarca que la situació
era límit a causa del gran im-
pacte que la pandèmia ha tin-
gut i té entre els paradistes.

Els Encants és un espai emblemàtic de la ciutat. Foto: Encants

Acord entre l’Ajuntament i els
Encants per a una rebaixa fiscal

És una iniciativa del Casal Transformadors. Foto: Twitter (@Bcn_Eixample)

Cultura |‘Eixamplem lectures’ comença al Fort Pienc
Les biblioteques del districte s’han aliat per oferir el cicle ‘Eixamplem

lectures’, que vol acostar la literatura als espais exteriors que tenen a prop.
La primera activitat es farà aquesta tarda a la plaça del Fort Pienc.
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Esports Xerrada | ‘L’esport com a eina de salut’, al Museu Olímpic
Dimecres passat, el Museu Olímpic i de l’Esport va ser l’escenari de la xerrada

L’esport com a eina de salut, en la qual es va parlar sobre la utilitat de la pràctica
esportiva com a eina essencial per a la salut, mental i física, de la ciutadania.

Tot i que en principi aquest cap
de setmana la Segona Divisió fe-
menina de futbol sala s’aturava,
el CFS Eixample de Pep Antoni
Roig afrontarà aquest dissabte a
les sis de la tarda un partit im-
portantíssim de cara a acabar
aquest segon tram entre les qua-
tre primeres. Les roig-i-negres vi-
sitaran el Centro Deportivo Mu-
nicipal Perico Fernández de Sa-
ragossa per jugar contra el Sala 10
Zaragoza, un equip que té opcions
remotes d’entrar entre els quatre
primers, però que necessita sí o sí
els tres punts.
El partit a l’Aragó té una im-

portància especial després de la
derrota de dissabte passat a la pis-
ta del Joventut d’Elx (2-1). Això,
combinat amb el triomf de l’AE
les Corts UBAE a casa contra el
Caldes (3-1), torna a deixar, de
forma provisional, l’equip en cin-
quena posició. Després del partit

a la capital aragonesa, però, no-
més faltarà una jornada per jugar-
se; serà de nou contra l’equip de
Saragossa, el cap de setmana de
la setmana que ve.

MOLT MÉS QUE TRES PUNTS
Aquest, però, no serà l’únic par-
tit important per al CFSE. El seu
primer equip masculí i el Bosco
Rocafort jugaran, dissabte a les sis
de la tarda a la pista de les Tres
Xemeneies, el derbi de la segona

volta de Tercera, un partit im-
portantíssim de cara a la perma-
nència a la categoria dels dos
conjunts del districte.
Aquest, però, no serà l’únic

partit que els equips afrontaran
aquesta setmana. El CFSE va
jugar ahir al vespre a la pista del
CFS Premià de Mar, coincidint
amb el tancament d’aquesta
edició, mentre que el Bosco re-
brà els del Maresme diumenge
a les tres de la tarda.

El cap de setmana és clau per a l’equip. Foto: Instagram (@bojito_fs)

Partit clau del CFS Eixample 
a la pista del Sala 10 Zaragoza

» Les de Pep Antoni Roig han de guanyar per recuperar el quart lloc
» Derbi per evitar el descens: el Bosco rep la visita del CFSE

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

Classificacions2a Femenina de futsal 2a Cat de futsal 3a de futsal 3a Catalana de futbol
Equip

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

PTS

59
52
43
43
41
37
30
28

GC

33
32
35
40
34
39
71
58

GF

104
81
82
72
89
61
77
52

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

Equip

CFS les Glòries
Gràcia FSC B
Futsal Classic
Acció Sant Martí
Futsal Iris B
Arrels AEFS B
AE Casp

PTS

22
19
19
19
17
16
13

PC

25
30
25
20
18
24
33

PF

48
49
44
31
26
30
44

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

Equip

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

PTS

16
12
9
8
7
0

GC

27
27
22
24
27
28

GF

43
33
34
14
22
9

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

PTS

21
19
18
18
17
17
16
15
13

GC

14
18
20
16
24
15
10
18
19

GF

22
24
30
21
26
16
17
15
19

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

Equip

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

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

88888888888888888
88888888888888888

BÀSQUET4El primer equip mas-
culí del Club Bàsquet IPSI va
aconseguir, dissabte passat, un
triomf de prestigi a casa contra el
CB Ciutat Vella, un equip que,
fins ara, només havia perdut un
partit en tota la temporada.
La victòria del conjunt d’Elio

Martínez (amb una remuntada
espectacular en l’últim quart)
deixa l’equip en la tercera posició
del grup 5 del Campionat d’Es-
panya de Primera Divisió, amb
cinc triomfs i tres derrotes, una
victòria menys que els dos pri-
mers, el CB Ciutat Vella i la UE
Horta. Aquest diumenge a tres
quarts de sis de la tarda, l’equip
visitarà els Lluïsos de Gràcia.
Pel que fa al Campionat d’Es-

panya de Primera Divisió feme-
nina, el CB Roser i el Safa Claror
s’enfrontaran a l’Estació del Nord
en un derbi que es jugarà aquest
dissabte a les sis de la tarda. Les
del Fort Pienc, que diumenge
passat van perdre de dos a Cer-
danyola (57-55), buscaran una
victòria que reactivi les seves op-
cions de reenganxar-se a la zona
alta, mentre que el Claror, que ha
perdut els sis partits que ha jugat
fins ara, buscarà el primer triomf
en un escenari exigent.

Triomf de prestigi
de l’IPSI contra 
el CB Ciutat Vella

Els equipaments
ja poden obrir
fins a les 23h

SERVEIS4Una de les derivades
que té la fi del toc de queda és que
els equipaments esportius po-
dran allargar el seu horari d’o-
bertura fins a les 11 de la nit. Tot
i això, el sector haurà de seguir
aplicant restriccions (com en l’a-
forament de les sales, per exem-
ple) que ja s’estan duent a terme
des del passat 7 de gener.
D’aquesta manera, els equi-

paments esportius, pavellons,
gimnasos, piscines i instal·la-
cions esportives en espais tancats
funcionen ja amb un màxim del
50% d’aforament. Segueix sent
obligatori l’ús de la mascareta i la
ventilació dels seus espais.
La resta de flexibilitzacions

que s’havien anat incorporant a
la situació actual (accés de públic
a competicions amb restric-
cions...) es mantenen igual.

Foto: Ajuntament



13 | 

líniaeixample.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 12 de maig del 2021



| 14

Pocs mesos abans que es proclami la Se-
gona República, Barcelona plora la seva
artista més estimada i aclamada: Palmi-
ra Picard, l’Emperadriu del Paral·lel. Men-
tre la gran avinguda de l’oci barceloní
està de dol, l’efervescència nocturna ha
convocat al bar La Tranquil·litat tot d’ar-
tistes que beuran a la seva salut. 

Al Teatre Nacional de Catalunya.

Teatre

L’Emperadriu del Paral·lel
Lluïsa Cunillé

La cantautora Zahara es torna a obrir en
canal amb el seu nou àlbum, PUTA, que
inclou, de fet, el seu tema més personal,
Merichane. Aquesta paraula, merichane,
era l’insult que li dedicaven de petita a
l’escola i que aviat va descobrir que sig-
nificava puta. L’artista ha decidit fer-se se-
ves les paraules que van destrossar-li la
infància i crear un disc reivindicatiu.

Música

En Connor (Finn Little), un adolescent
que presencia un assassinat, és perse-
guit per dos assassins bessons a través
de la salvatge Montana. Tot i que
compta amb la Hannah (Angelina Jo-
lie), una experta de la supervivència, per
evitar que el trobin, un incendi proper
aviat amenaçarà amb posar fi a la vida
de tots els implicats.

Pelis i sèries

Aquellos que desean mi muerte
Taylor Sheridan

PUTA
Zahara

La guerra infinita
El MNAC acull ‘La guerra infinita’, una exposició que desco-

breix les diferents facetes de l’obra del fotògraf Antoni
Campañà  (Arbúcies, 1906 - Sant Cugat del Vallès, 1989),

posant el focus en les fotografies que va realitzar durant la
Guerra Civil espanyola, que la família va trobar fortuïta-

ment l’any 2018. Aquest conjunt d’imatges, de gran quali-
tat artística i rellevància històrica, van ser amagades en

una capsa pel propi artista, on van romandre durant més
de setanta anys. Aquesta capsa, amb centenars d’imatges

inèdites, és ara coneguda com “la capsa vermella”.

C A R L E S  F R A N C I N OQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un presentador estrella de la ràdio
Presenta ‘La Ventana’ de la Cadena Ser des del 2012

Famosos

Superar el coronavirus
I tornar a la ràdio després de 47 dies amb un emotiu discurs

Pèls de punta
Molta gent s’ha emocionat i recomana escoltar-lo

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Llegir el príncep dels poetes catalans
sempre és bona idea. Per això, Edicions
62 torna a editar aquest recull de vint-i-
quatre contes de Josep Carner amb
motiu del cinquantè aniversari de la
seva mort. Per establir el text d’aquesta
nova edició, Marcel Ortín ha comparat
les diverses versions de cada conte i ha
restituït certs passatges fins ara omesos.

Llibres

La creació d’Eva i altres contes
Josep Carner

Fo
to

: A
nt

on
i C

am
pa

ñà

Després de 47 dies allunyat de la ràdio
per les complicacions del coronavirus,

Carles Francino (Barcelona, 1958) va tor-
nar a la Cadena Ser el 10 de maig. Emo-

cionat, es va posar davant dels micròfons
del seu programa, La Ventana, i va pro-

nunciar un emotiu editorial en què la
veu se li va trencar més d’una vegada. El

vídeo del moment ha corregut com la
pólvora per les xarxes socials, on molts
usuaris han recomanat escoltar les pa-
raules de Francino. A més d’explicar la

seva situació personal –va estar ingressat
en estat greu, va perdre un familiar per
Covid-19 i en té un altre recuperant-se

lentament–, va lamentar les imatges de
gent celebrant la fi del toc de queda i va

posar en valor la feina dels sanitaris.

|Baldurs Gate
El videojoc d’acció Baldurs Gate: Dark Alliance torna vint anys després

amb una remasterització. Disponible per a PS4, Switch i Xbox One.Viu en línia
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Viu en línia

CONSELLS PER VIURE MILLOR

MÚSICA

Intenteu reduir el nombre d’aparells sonors que funcionen 
alhora i abaixeu-ne el volum sempre que sigui possible

PROTECCIÓ

REDUCCIÓ

OTORRINOLARINGÒLEG

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

i SALUT

El 30% de la població de la Unió Europea està exposada a
un nivell de soroll causat pel trànsit superior a 55 decibels
durant la nit, segons l’Organització Mundial de la Salut. En

la mateixa línia, l’Agència Europea del Medi Ambient exposa
que un 20% de la població de la UE pateix nivells de soroll que
poden produir molèsties i efectes negatius per a la salut. 

Aquestes són les dades que recull el Departament de Salut
de la Generalitat per alertar sobre una qüestió que posa en risc
la salut auditiva de la població. Des del Canal Salut ofereixen al-
guns consells per evitar l’exposició a soroll excessiu tant a casa
com a fora. Per exemple, a l’hora d’escoltar música, diuen que
els reproductors no s’han de fer servir més d’una hora al dia i el
volum ha d’estar, com a molt, al 60% del màxim possible. Si uti-
litzeu eines o aparells sorollosos, cal prendre “mesures de pro-
tecció auditiva, com ara l’ús de taps i d’auriculars per a les ore-
lles que esmorteeixen el soroll ambiental”. A més, Salut aconse-
lla visitar l’otorrinolaringòleg per a controls periòdics d’audició
si teniu un risc afegit, com ara factors genètics o un lloc de tre-
ball que comporta l’exposició continuada a un soroll excessiu.

Cuidar la salut auditiva

Salut recomana no fer servir reproductors de música més 
d’una hora al dia i que el volum no superi el 60% del màxim possible

Les claus

Si utilitzeu eines o aparells sorollosos, cal prendre mesures 
de protecció auditiva com l’ús de taps o auriculars

Cal anar-hi periòdicament en cas de tenir un
risc afegit, com una feina en entorn sorollós
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