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Més de 3.300 bicicletes van cir-
cular dimecres passat pel carril
bici del carrer Provença i més de
2.000 ho van fer pel de Consell
de Cent. Són les dades que va
compartir l’Ajuntament de Bar-
celona amb motiu del Dia Mun-
dial de la Bicicleta, el 3 de juny,
i que situen aquests carrils bici
de l’Eixample entre els tres més
utilitzats de la ciutat. A més, el
districte va guanyar fa gairebé
mig any 4,8 quilòmetres de via
per a ciclistes: els que té el car-
ril bici d’Aragó, que permet tra-
vessar l’Eixample pedalejant.
Amb tot plegat, es podria

dir que es tracta d’un districte
adaptat a la bicicleta, però n’hi
ha prou amb els carrils actuals?
Són prou segurs i còmodes? La
resposta de les entitats que fa
anys que demanen una mobili-
tat més sostenible és, amb més
o menys contundència, unàni-
me: cal fer-hi més. 

REFORÇAR L’APOSTA PER LA BICI
El portaveu d’Eixample Respi-
ra, Guille López, celebra ac-
tuacions com la creació del car-
ril bici d’Aragó i espera que el
del carrer Mallorca es comen-
ci a construir l’any que ve, però
creu que “s’hauria d’accelerar
molt més” en aquest sentit.
López lamenta que Barcelona
estigui “a la cua” en aquest
tema i ho exemplifica amb xi-
fres: “Només el 2,5% dels des-
plaçaments que s’hi fan són en
bicicleta i l’objectiu és arribar al
5% el 2024”. 
Des d’Amics de la Bici, Al-

bert Garcia assenyala el contrast
entre les promeses de fa uns
anys i la realitat actual: “Ada Co-
lau es va comprometre a arribar

als 300 quilòmetres de carril
bici a tota la ciutat durant el
mandat anterior. Aquest any
hem arribat als 240... És un fra-
càs”, sentencia. En la mateixa lí-
nia, el director de Bici Cultura
BCN, Jaume Carné, recorda
que “mentre a Barcelona s’han
fet 29 quilòmetres nous de car-
ril bici en l’últim any, sobretot
arran de la pandèmia, a París se
n’han fet 50”. Per a Carné, és la
diferència entre “l’aposta més
decidida” de l’alcaldessa pari-
senca, Anne Hidalgo, i “l’apos-
ta més tímida” de Colau.

OPCIÓ “DE PRIMER ORDRE”
Garcia creu que “tots els carrers
de l’Eixample haurien de tenir
un carril bici”, ja que és el dis-
tricte on passen més cotxes.
“Molts carrers de l’Eixample
són autovies urbanes. No s’hi val
dir que cada 300 metres hi ha
un carril bici: en aquests 300

metres em puc matar 30 vega-
des”, apunta aquest membre
d’Amics de la Bici. A més, con-
sidera que alguns carrils no ga-
ranteixen la seguretat dels ci-
clistes: “Estan mal connectats,
tenen contenidors i parades de
bus al mig i són perillosos a les
cruïlles, sobretot quan has de gi-
rar a l’esquerra”. 
“A Aragó, hi ha trams en

què estàs enganxat als cotxes i
passen molt ràpid”, comenta
Carné, que admet que aquest
carril “és per anar de pressa” i
que ell prefereix “altres carrils
més amables”. López també
posa l’accent en la “segregació”
del trànsit, és a dir, en la neces-
sitat de separar la circulació de
bicis i cotxes. Tot i que ell sí que
se sent força segur pedalejant pel
carril d’Aragó, reconeix que en-
cara cal “elevar la bicicleta a una
opció viable, segura i completa:
una opció de primer ordre”.

Anna Utiel
EIXAMPLE

Un districte apte per pedalar?
» L’Eixample té dos dels carrils bici més utilitzats de la ciutat i es pot creuar pedalant des de fa mig any
» Les entitats que reivindiquen una mobilitat sostenible creuen que cal apostar més per la bicicleta

El carril bici del carrer Aragó, al seu pas pel passeig de Gràcia. Foto: Ajuntament

PARTICIPACIÓ4Les entitats
Eixample Respira i Bicicleta
Club de Catalunya denuncien
que, en el marc dels pressu-
postos participatius, “molts
projectes han estat retallats o
directament descartats per
continuar afavorint la mobi-
litat privada”. Ho han explicat
en un comunicat conjunt en
què lamenten que “el vehicle
privat motoritzat està encara
molt present a totes les deci-
sions que pren l’Ajuntament”.
En el mateix text, detallen

que almenys set carrils bici i
sis projectes de pacificació de
carrers proposats per la ciu-
tadania han estat “eliminats o

reduïts”. Des de les dues en-
titats signants, consideren
que aquestes respostes s’han
justificat amb criteris més po-
lítics que no pas tècnics.
Per això, demanen que

“l’Ajuntament faci un esforç
pressupostari i tècnic per res-
pectar les demandes origi-
nals dels projectes que final-
ment s’implementin”. En ter-
mes generals, reivindiquen
mesures que permetin avan-
çar cap a una mobilitat soste-
nible, amb menys protago-
nisme per al vehicle privat, i
que la ciutat deixi de superar
els límits legals de contami-
nació atmosfèrica.

Propostes veïnals contra 
el cotxe que no prosperen
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NLes millors
perles

Tenir 20 fills en un any és possible? Només si els compres. És
el que ha fet una parella de milionaris que ha pagat uns

9.000 euros per cada nadó. Ara gasten uns 5.000 euros
setmanals en la cura dels nens i tenen 16 mainaderes.

Entitats ecologistes alerten que les platges de Cadaqués
s’estan quedant sense còdols. El motiu? La gent se’ls

emporta a casa, tal com han explicat des de Naturalistes
de Cadaqués a TV3. Quin mal que ha fet el postureig.

Que els gossos són part de la família ho sap tothom que ha
tingut gos. Ho demostra un vídeo viral on es veu una noia

de 17 anys enfrontant-se a una ossa que s’havia colat al pati de
casa seva i estava a punt d’atacar els seus gossos.

Robots sexuals que podrien assassinar els seus
propietaris. Sembla una distopia, però l’expert en

ciberseguretat Nick Patterson ha alertat, en una entrevista
amb el Daily Star, que és una possibilitat. 

LA FOTOMaria Belmez / ACN
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La lupa

El govern Colau-Collboni està impulsant un
model mal anomenat de superilla que con-
sisteix a reurbanitzar una sèrie de carrers de
l’Eixample a l’atzar, establint una nova fun-

cionalitat: ara aquests carrers no compliran la funció
bàsica de la xarxa viària, sinó que esdevindran zones
de vianants. Ara bé, la trama Cerdà de l’Eixample ofe-
reix una estructura en malla homogènia de l’espai pú-
blic que presenta unes característiques molt específi-
ques: robustesa al sistema i una estructura no jerar-
quitzada on tots els carrers són iguals. Però amb el nou
model passarem d’una trama urbanística igualitària
a un Eixample desigual, on uns quants viuran en car-
rers verds i altres, en autovies urbanes per on passa-
rà tot el trànsit de la ciutat.
El model de malla que Cerdà va idear, més enllà de

reflectir un model de societat mixt i divers, responia
a una funcionalitat i robustesa del sistema urbà, d’a-
cord amb la teoria de Xarxes, perquè el model Cerdà
era un model científic. La proposta de l’Eixample Co-
lau-Colllboni trenca aquesta homogeneïtat i proposa
una jerarquització de la xarxa viària, establint carrers
amb diferents categories. Això, sumat al fet que els vials
on no es ‘talla’ el trànsit n’assumiran més, ens porta

a una situació en la qual la ciutat no millorarà i em-
pitjorarà la qualitat de l’aire.
Demanem que, abans de qualsevol implementa-

ció final, es faci una prova pilot durant tres mesos i una
anàlisi acurada del projecte amb indicadors de mesura
(trànsit als carrers afectats i l’entorn, contaminació de
l’aire, impacte econòmic...). Els veïns i veïnes merei-
xen dades i, si el projecte és bo, que es dugui endavant,
però sempre amb la certesa que ho serà.
Des de Junts defensem un model alternatiu que

consisteix en l’increment del verd urbà amb l’ampliació
de voreres i augment de la vegetació, sigui en horit-
zontal o en mitgeres verdes (que han de mantenir-se,
no abandonar-se). Amb igualtat i sense malmetre el
model de malla, ni la càrrega i descàrrega tan neces-
sària, ni impedir la circulació dels vehicles d’emergència
i sense complicar la vida als ciutadans. Perquè estem
per solucionar problemes, no per crear-ne.
D’altra banda, també necessitem un pla per des-

plaçar l’estacionament de vehicles de la superfície cap
al subsol, necessitem innovar, utilitzar tots els recur-
sos de la ciutat i alliberar voreres i zones d’aparcament.
També proposem continuar la recuperació dels in-

teriors d’illa de l’Eixample, tot recuperant el model Cer-

dà, font de vida i de barri, i que ara estan oblidats per
aquest govern, que ni els recupera ni els manté ade-
quadament.
Proposem una millora de les connexions entre la

ciutat i la resta del país, per tal que accedir a la ciutat
mitjançant transport públic sigui una alternativa rao-
nable per a un major nombre de persones: ampliació
d’FGC, Rodalies i autobús, aparcaments dissuasius...
El trànsit ve de fora: abans que res millorem la con-
nexió amb l’AMB.
També hem de millorar l’electrificació del sistema,

en la qual cosa el Tarifazo Sánchez-Podemos, la lluita
contra les zones de càrrega elèctrica i l’augment del cost
d’aquestes no ajuden gens. Hi ha una batalla governa-
mental contra l’electrificació i contra la reducció d’e-
missions, contra el futur. Reclamem un pla potent d’a-
juts i incentius per tal que es renovi la flota de vehicles
privats, reclamem avançar cap a on avança Europa.
Prova pilot, electrificació, millora metropolita-

na de la mobilitat, igualtat en les mesures, augment
del verd i dels interiors d’illa, un nou model d’a-
parcament... L’Eixample necessita futur, ciència i in-
novació, no colors a terra i noves dificultats per als
seus veïns i veïnes.

per Albert Cerrillo i Biel Figueras (Junts per Catalunya)

Ciència vs. Colau
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La política segueix sent cosa de blancs1

2
L’aposta per mantenir les noves 
terrasses: bona o mala notícia?

La Mostra de Comerç al Carrer 
de Sagrada Família, el 12 i 13 de juny

La vacunació avança 
a dos ritmes a la ciutat

Artadi incorpora Jaume Clotet 
a l’equip de comunicació municipal

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.

A les xarxes

@marsigol: Tinc una cardiopatia congè-
nita i m’han operat dos cops a cor obert,
però els jugadors de la selecció passen
per davant meu per vacunar-se.

@MelciorComes: Si això del ‘govern al-
ternatiu’ ho fessin els indepes després
d’haver perdut les eleccions, hi hauria
querelles i acusacions de colpisme.

#GovernAlternatiu?

@tv3cat: Oriol Junqueras veu els indults
com un gest que alleuja el conflicte i
aposta, un cop més, per la via del diàleg
amb l’Estat.

#JunquerasAvalaL’Indult #VacunarFutbolistes

Els semàfors

Un grup de veïns ha creat la Xar-
xa Comunitària d’Economia So-
cial i de Cures de l’Esquerra de
l’Eixample, la Xarxa Cesca. Es

tracta d’una evolució de la xarxa
d’aliments nascuda durant la

pandèmia, que se centra sobre-
tot a fomentar l’ocupació al barri. 

pàgina 8Xarxa Cesca

L’Ajuntament ha comprat dos
edificis al districte per destinar-
los a habitatge públic. En total,

l’operació ha costat uns 10
milions d’euros, dels quals 8,3
han estat per a un immoble al 
número 16 del carrer Balmes, 

a la Dreta de l’Eixample. 
pàgina 9Ajuntament

Malgrat les restriccions que 
la pandèmia encara obliga a 

mantenir, l’Associació de Veïns i 
Veïnes del Fort Pienc ha aconse-
guit organitzar una Festa Major

llarga i diversa, que va 
començar el 3 de juny i 
s’allargarà fins al dia 13.

pàgina 11AV Fort Pienc

Safata d’entrada

Si alguna cosa em concedi-
rà el lector, és que la segu-
retat ens afecta a tots. In-

vertir en aquesta és, sens dubte,
la política més inclusiva, ja que
veritablement inclou tots els ciu-
tadans per igual.
No obstant això, l’alcaldessa

Ada Colau, que no perd opor-
tunitat de presumir d’inclusivi-
tat, és la primera responsable a
excloure d’aquesta inclusió la
vida (morts per assalts) i hi-
senda (robatoris i ocupacions
d’habitatges) de molts ciuta-
dans barcelonins.
No puc evitar mirar més en-

llà de l’Atlàntic i veure com, en
un moment determinat, en una
de les capitals mundials com és
Nova York, els ciutadans nova-
iorquesos van portar el republi-
cà Robert Giuliani a l’alcaldia. El

La urgència d’un canvi
per Borja Ruiz

seu mandat va ser just el que
necessita la ciutat comtal, és a
dir, una política de tolerància
zero amb el crim i de qualitat
de vida per als seus ciutadans.
No crec que decebi ningú si

els dic que això no passarà, ja
que Barcelona, com Catalunya
i Espanya en general, està lliu-
rada a la insensatesa i té una
base cultural exempta del res-
pecte a una sèrie de drets fo-
namentals.
De vostè depèn, ciutadà,

que la segona ciutat d’Espanya
sigui un espantaocells per a la
seguretat i la prosperitat, o bé

que hi hagi un gir de 180 graus
amb receptes que sabem que
funcionen. Convertir-nos en un
lloc on quedin exclosos la bar-
bàrie, la il·legalitat i el salvat-
gisme de carrer, que a un rit-
me més accelerat aquests dar-
rers anys han acabat per situ-
ar Espanya fora dels llocs re-
comanables per viatjar per
part dels Estats Units.
Mentre quedi algú dem-

peus, sense por a denunciar
el que passa, aquestes pa-
raules no seran en va, com en
algun moment van ser les
de Cassandra.
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CULTURA4La Villarroel acull,
fins al 27 de juny, Alguns dies
d’ahir, una obra del dramaturg
Jordi Casanovas dirigida per
Ferran Utzet. En aquest mun-
tatge, una família viu els fets po-
lítics que van marcar la tardor de
2017 a Catalunya. “És una his-
tòria familiar que gira al voltant
d’il·lusions trencades i de la re-
cuperació d’il·lusions”, ha ex-
plicat Casanovas a l’ACN.
La Rosa (Míriam Iscla), el

Jaume (Abel Folk) i els seus fills,
la Laura (Marta Ossó) i el Jofre
(Francesc Cuéllar), es reuniran al
menjador de casa en cinc oca-
sions, cinc moments posteriors
als diversos “dies històrics” que
es van viure en aquella època.
L’obra acaba fent un salt tem-
poral al 2019, amb les protestes
postsentència. “Els fets polítics
serveixen d’impulsors del que els
passa internament als personat-
ges”, ha dit l’autor del text.

SOLIDARITAT4Un grup de veïns
del barri ha creat la Xarxa Co-
munitària d’Economia Social i de
Cures de l’Esquerra de l’Eixam-
ple, la Xarxa Cesca. Es tracta d’u-
na mena d’evolució de la xarxa
d’aliments que va néixer la pri-
mavera de l’any passat per
pal·liar els efectes de la pandè-
mia. “Molta gent ens deia: «no
volem aliments, volem feina»”,
explica Annabel Jové, una de les
impulsores de la nova iniciativa
solidària del barri. Davant d’ai-
xò, van decidir anar més enllà.
Tot i que el projecte encara

no s’ha presentat oficialment, ja
fa temps que el grup impulsor,
format per una desena de vo-
luntaris, hi treballa. Jové detalla
que la Xarxa Cesca té tres eixos:
“Cures, economia sense diners –
és a dir, busquem la manera de
comprar menys, fent recaptes o
intercanvis– i el més impor-
tant, foment de l’ocupació”.
Aquest últim és l’àmbit on

centren més esforços, ja que vo-
len ser un enllaç entre l’oferta i la
demanda de feina al barri. “No
pretenem ser un InfoJobs”, ma-
tisa Jové. “Volem ser un nexe en-
tre les persones que busquen fei-
na i les diferents entitats i pro-
grames que promouen l’ocupa-
ció”, afegeix. Aquí hi entren, per
exemple, Barcelona Activa, l’Ofi-
cina Jove de Treball o diferents
gremis. També s’han posat en
contacte amb els eixos comercials
del barri, Nou Eixample i l’Acegal. 

En definitiva, la Xarxa Cesca
vol acostar a qui ho necessiti uns
recursos que, tot i estar teòrica-
ment a l’abast de tothom, sovint
no són prou coneguts ni acces-
sibles. En aquest sentit, volen eli-
minar la bretxa digital, que com-
plica tràmits i resta oportunitats,
i facilitar la burocràcia. I és que,
segons Jové, molta gent veu les
gestions amb les administra-
cions com un “laberint hostil”,
una percepció que des de la xar-
xa estan disposats a canviar.

El grup impulsor de la Xarxa Cesca en la seva darrera reunió. Foto cedida

Neix una xarxa solidària 
per fomentar l’ocupació al barri

Una família viu la tardor 
de 2017 a ‘Alguns dies d’ahir’

URBANISME4L’Ajuntament té
la intenció de mantenir les ter-
rasses de bars i restaurants ins-
tal·lades o ampliades durant la
pandèmia. Ho ha dit recent-
ment el primer tinent d’alcaldia,
Jaume Collboni, que considera
que les terrasses “ajuden a l’ac-
tivitat del sector i són espai que
han guanyat els ciutadans”. En
la primera part de l’afirmació,
tothom hi està d’acord; en la se-
gona, no tant. 
Per a Fem Sant Antoni, cedir

espai a les terrasses és restar-ne
als veïns: “S’han ampliat de for-
ma molt bèstia, ocupen vorera i
calçada”, lamenta Xàbius Ca-
ballé, membre de l’entitat. Cal re-
cordar que a tota la ciutat, entre
maig i desembre de 2020, es va
autoritzar la creació o ampliació
de 3.129 terrasses, i que l’Ei-
xample va ser el districte que va
rebre més autoritzacions, 1.100
en total (256 terrasses noves i
844 ampliacions). 
A Sant Antoni, per bé o per

mal, això s’ha fet notar. “El car-

rer Parlament, a la cantonada
amb Borrell, és tot una gran
terrassa”, critica Caballé, que
creu que “l’espai públic s’està ve-
nent, i a més a un preu molt ba-
rat”. En canvi, la presidenta de
l’associació de comerciants Som
Sant Antoni, Lidia Núñez, veu

amb bons ulls aquest “respir”
que se li està donant a la res-
tauració. “Les terrasses s’han
de mantenir almenys fins que
acabi l’any, sempre que estigu-
in ben organitzades”, afirma, i
afegeix que “hi ha espai per a tot-
hom: vianants i restauració”.

L’aposta per mantenir les noves
terrasses: bona o mala notícia?

Sant Antoni

Medi ambient | La Revolta Escolar fa l’últim tall del curs
El moviment conegut com a ‘Revolta Escolar’, que va començar amb un tall de
trànsit organitzat per l’AFA de l’escola Auró i va créixer gràcies a Eixample

Respira, va fer divendres l’últim tall del curs per demanar entorns escolars segurs.  

Pressupostos participatius | Exposició a Cotxeres Borrell
El Centre Cívic Cotxeres Borrell acull l’exposició dels 19 projectes finalistes dels
pressupostos participatius a l’Eixample. La mostra es va inaugurar dilluns en un
acte amb el regidor del Districte, Jordi Martí, i la presidenta del Consell, Eva Baró.

La Villarroel acull l’obra de Jordi Casanovas. Foto: Maria Asmarat / ACN

CULTURA4La Fira Internacio-
nal del Llibre d’Artista, ArtsLi-
bris, se celebrarà aquest any per
primer cop al Mercat de Sant
Antoni, concretament a l’espai
fossat. Serà del 18 al 20 de juny,
canviant així la tradició de fer-la
per Sant Jordi, i comptarà amb
la col·laboració del Mercat Do-
minical del Llibre. “És un gran
esdeveniment, és molt important
per al nostre sector”, ha assegu-
rat la presidenta del Dominical,
Fuensanta García. Per a la di-
rectora d’ArtsLibris, Rocío San-

ta Cruz, aquesta “complicitat”,
que es veurà sobretot el diu-
menge de fira, és “fonamental”.
La d’enguany serà la 12a edi-

ció d’ArtsLibris, que s’acostu-
mava a fer a l’Arts Santa Mòni-
ca. L’any passat, la pandèmia va
obligar a suspendre la fira pres-
encial i a oferir-ne una edició vir-
tual. Aquesta vegada, calia tro-
bar un espai exterior i n’han
trobat un de “fantàstic”, segons
Santa Cruz, on s’instal·laran 87
expositors, dels quals el 40%
provenen de fora de la ciutat.

La fira ArtsLibris, per primer
cop al Mercat de Sant Antoni

Imatge d’arxiu d’ArtsLibris a l’Arts Santa Mònica. Foto: Gemma Fontané / ACN

Un grup d’amics en una terrassa del carrer Parlament. Foto: Carola López / ACN
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Les obres de la connexió 
del Tramvia, aquesta tardor

URBANISME4Pas endavant per
fer realitat la connexió dels dos
tramvies per la Diagonal. L’A-
juntament ha tret a concurs re-
centment la licitació de les ob-
res per al tram que arribarà
fins al carrer de Verdaguer des
de les Glòries. 
El cost de la licitació és de

més de 56 milions d’euros i les
obres tindran una duració de 21
mesos. Una part dels treballs
que es faran serà la urbanitza-

ció del parc de la Canòpia de
Glòries i la primera fase de
l’ampliació del vestíbul de l’es-
tació de metro Glòries. També
es construirà el tram de via en-
tre Gran Via i Lepant, que s’ur-
banitzarà de nou. També es
farà el mateix, però per separat,
entre Lepant i Nàpols i entre
Nàpols i Girona. Aquest últim
tram inclourà millores entre el
mateix carrer Nàpols i el pas-
seig de Sant Joan.

Oci | Tanca el mític Skating Club
La històrica pista de patinatge sobre gel Skating Club, del carrer Roger de

Flor, tanca definitivament les portes, tal com ha avançat el diari Ara. L’espai
estava tancat d’ençà que va començar la pandèmia i ara serà un supermercat.

L’Ajuntament compra un
edifici al barri per 8 milions

HABITATGE4L’Ajuntament ha
comprat dos edificis al districte
per destinar-los a habitatge pú-
blic, segons ha avançat el TOT
Barcelona. 
Fonts municipals han con-

firmat al mateix mitjà que l’o-
peració –que s’ha fet mitjan-
çant el dret de tanteig i retracte–
ha costat més de 10 milions
d’euros, dels quals la majoria
(8,3 milions) s’han destinat a un

immoble de la Dreta de l’Ei-
xample, ubicat al número 16 del
carrer Balmes. La resta de la in-
versió ha estat per adquirir un
edifici del carrer Comte Borrell,
a Sant Antoni.
En el cas de l’immoble de

Balmes, la intenció del consistori
és destinar els 23 pisos que ha
comprat a lloguer social, una
bona notícia per als veïns de la
Dreta de l’Eixample.

INSEGURETAT4Una de freda i
una de calenta. Els comerciants
del passeig de Gràcia celebren
l’arribada de turistes a la ciutat,
però alerten que el seu retorn ha
vingut acompanyat d’un incre-
ment de la delinqüència. Ho ha
avisat en un comunicat l’Asso-
ciació del Passeig de Gràcia, que
aplega les botigues, restaurants
i hotels d’aquest eix comercial.
L’entitat assegura que els ro-

batoris han tornat “amb intensi-
tat i fins i tot amb violència”. “Es
tracta de persones que actuen en
petits grups, de dos o tres indi-
vidus, i ho fan en ple carrer, im-
punement, robant rellotges, joies
i carteres als turistes, fins i tot
agredint-los físicament a la sor-
tida d’hotels i comerços”, ha ex-
plicat el president de l’associació,
Lluís Sans, a l’ACN. Davant d’ai-
xò, l’organització reclama un re-
forç de la seguretat a les princi-
pals zones turístiques i, espe-
cialment, al passeig de Gràcia. Per
a Sans, caldria augmentar la pre-
sència policial i celebrar més ju-
dicis ràpids, entre altres mesures.

RECUPERACIÓ: ARA SÍ?
“No podem permetre que la
delinqüència posi en risc el tu-
risme que comença a respirar
després del coronavirus”, ha
advertit Sans. I és que sembla
que, ara sí, ha arribat l’hora de
la represa real de l’activitat en
un sector molt castigat per la
pandèmia. Des d’aquest dilluns,

les fronteres de l’estat espany-
ol s’han obert per als turistes de
la major part del món. La pre-
visió, per tant, és que la recu-
peració vagi en augment, so-
bretot a partir de l’1 de juliol,
quan s’implementarà, si tot va
bé, el Certificat Verd Digital a
Europa (el document conegut
com a ‘passaport Covid’).

L’increment coincideix amb el retorn del turisme. Foto: Ivette Lehmann / ACN

Alerten d’un augment dels
robatoris al passeig de Gràcia
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‘Flashmob’ amb la Sagrada
Família com a escenari

CULTURA4La façana del Nai-
xement de la Sagrada Família es
va convertir diumenge en el teló
de fons d’un flashmob organit-
zat pel Foment Hortenc. Dese-
nes de persones de totes les
edats van oferir per sorpresa
un espectacle de dansa multitu-
dinari que va animar visitants i
veïns durant uns deu minuts.
De fet, l’entitat organitza-

dora ja havia avisat que di-
umenge al migdia hi hauria
“una sorpresa” al carrer Marina,
just davant del temple. I així va
ser: l’activitat va ser un èxit i va

captar l’atenció de molts via-
nants que es van aturar per
gaudir del ball.

SEGON CAP DE SETMANA
La proposta del Foment Hortenc
va coincidir amb el segon cap de
setmana de visites a la Sagrada
Família. El temple va reobrir el
passat 29 de maig després de set
mesos tancat i, en només dos
dies, va rebre unes 5.000 visites.
Una xifra que anirà creixent so-
bretot ara que el turisme torna-
rà a prendre protagonisme als
carrers de Barcelona.

SOCIETAT4Ja fa sis mesos que
la comuna d’aliments, la Xarxa
de Suport de Sagrada Família i
el Sindicat d’Habitatge de l’Ei-
xample Dret tenen una seu com-
partida: la Mecànica, al núme-
ro 487 del carrer Aragó. Es trac-
ta d’un local ocupat que, se-
gons els membres de les entitats
que en formen part, feia vint
anys que estava abandonat. Si
bé les tasques de rehabilitació ja
estan pràcticament enllestides i
l’espai està en funcionament, el
futur de la Mecànica continua
sent una incògnita.
“De moment no ens ha arri-

bat cap denúncia, només estem
en processos judicials com a
víctimes”, explica en Jordi,
membre de la Mecànica, recor-
dant com el propietari del local
va intentar atropellar alguns in-
tegrants el desembre passat i va
acabar detingut. Mentre que no
saben res de la possible denún-
cia per usurpació, asseguren
que l’amo –segons ells, un em-
presari amb moltes propietats–
està “esgotant” altres vies. “Fa

uns dies van venir uns ‘matons’
a oferir-nos diners perquè mar-
xéssim”, relata el Jordi, que diu
que aquestes visites són periò-
diques i que en cap cas accepta-
ran un pacte així.

L’ACTIVITAT NO S’ATURA
En paral·lel, els tres col·lectius de
la Mecànica han fet jornades
de cohesió per aprendre a tre-
ballar plegats i es troben en ple
funcionament. L’escoleta popu-

lar de la Xarxa de Sagrada Fa-
mília aviat s’hi traslladarà, men-
tre que el SHED ja hi fa les seves
assemblees. A més, la comuna
d’aliments (que engloba la Sa-
grada Família, el Fort Pienc i la
Dreta de l’Eixample) atén una
quarantena de famílies i preveu
augmentar aviat aquesta xifra
gràcies a la col·laboració amb Al-
terBanc, una mena de banc d’a-
liments alternatiu que treballa
amb agricultors de proximitat.

Els membres de la Mecànica han hagut de rehabilitar l’espai. Foto cedida

La Mecànica, sis mesos després:
en marxa malgrat la incertesa

Un moment del ball multitudinari davant del temple. Foto: Foment Hortenc

Pobresa | Desallotjada la barraca del carrer Sardenya
La Guàrdia Urbana i personal de neteja de l’Ajuntament van desmuntar ahir la barraca que

un home sensesostre havia construït feia temps a tocar de la cantonada de Sardenya 
amb Rosselló. La construcció era força gran i l’home havia anat acumulant objectes.
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Fort Pienc

TRADICIÓ4El Fort Pienc es
troba immers en la seva Festa
Major, que va començar el 3 de
juny i s’allargarà fins aquest di-
umenge, dia 13. Malgrat les
restriccions que la pandèmia
encara obliga a mantenir, l’As-
sociació de Veïns ha aconsegu-
it organitzar una programació
extensa i diversa amb la col·la-
boració d’una quinzena d’enti-
tats i equipaments del barri.
Tot i que la primera activi-

tat programada –la ruta gu-
iada ‘Història i aigua al Fort
Pienc’– es va fer dijous, el tret
de sortida de la festa el va
marcar l’endemà un pregó
molt reivindicatiu a càrrec de
la infermera Lourdes Castells,
del CAP Passeig de Sant Joan.
Castells va aprofitar el seu dis-
curs per remuntar-se a l’esclat
de la crisi sanitària i repassar-
ne el desenvolupament des de
la perspectiva del barri, on es
va viure amb impotència el
tancament (primer provisional

i després definitiu) del CAP
Carles I. “Quan no van arribar
les solucions, veïns i sanitaris
vam anar a l’una i vam posar fil
a l’agulla. No vam parar fins a
aconseguir una solució, els
mòduls, que no era definitiva
però que ens permetia treba-
llar”, va dir la infermera durant
el pregó. Finalment, Castells va
posar l’accent en la necessitat
de construir el futur CAP Fort
Pienc, una petició que el regi-
dor del Districte, Jordi Martí,
va titllar d’urgència en el seu
parlament.

DIVERSITAT CULTURAL
El pregó es va fer a l’interior d’i-
lla Lina Òdena, però dissabte al
matí l’activitat es va traslladar
a la plaça André Malraux, que
va acollir una mostra de la di-
versitat cultural del barri. Tait-
xí, balls nepalesos, balls boli-
vians i swing, entre altres pro-
postes culturals, van omplir
de ritme la plaça. En paral·lel,

el Centre Cívic Ateneu Fort
Pienc i la Biblioteca Fort Pienc
van oferir tallers infantils du-
rant tot el matí. A la tarda, va
arribar el torn de la jornada de
cultura popular del col·lectiu
jove del barri.
Aquest divendres la festa

tornarà a arrencar per viure la
seva recta final. Una jornada de
portes obertes a la Biblioteca
Pública Arús i dos concerts
molt diferents –un d’havaneres

i un fet per joves i per a joves–
seran els plats forts del dia. 
El Correllengua (amb con-

certs, recitals i jocs) centrarà el
dissabte, que acabarà amb un
‘Cluedo en viu’ i un vespre de
música i balls urbans. Per úl-
tim, el ‘Migdia Casalero’ dels
Joves del Fort Pienc posarà el
punt final a la festa major.
Una festa llarga i variada que
deixarà la sensació de tenir la
normalitat a tocar.

El barri recupera la Festa Major
» La Festa Major del Fort Pienc va començar dijous passat i acabarà aquest diumenge 13 de juny

» La reivindicació del futur CAP Fort Pienc va protagonitzar el pregó de la infermera Lourdes Castells

El pregó de la infermera Lourdes Castells, del CAP Passeig de Sant Joan. Foto: Twitter (@apicsbcn)

Sensellarisme |Voluntaris per al recompte d’Arrels
El Casal Transformadors busca voluntaris al barri per fer el recompte de la

Fundació Arrels aquest dijous a la nit. Com cada any, l’entitat comptarà quantes
persones viuen al carrer a Barcelona i les enquestarà per conèixer la seva situació.

UN ATAC ULTRA 
A LA FESTA JOVE

4Els membres de la Casa
Groga han denunciat un
atac que haurien comès
“quatre feixistes” durant la
festa jove del barri. Duien
“ganivets i cascs de moto” i
llançaven “ampolles, cadires
i tanques” contra els joves.
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Esports Futbol sala | Final emocionant de la Divisió d’Honor juvenil
El juvenil A del CFS Eixample depèn de si mateix per acabar la temporada 2020-21
com a campió de la Divisió d’Honor juvenil, amb el corresponent ascens de categoria.
L’equip, però, se la jugarà a la pista del Gràcia FSC, que també pot guanyar la lliga.

La Piscina Sant Jordi serà, entre
demà i diumenge, l’epicentre de
la natació artística mundial. I és
que el recinte serà l’escenari de
dues cites de primeríssim nivell:
el torneig Preolímpic, amb se-
leccions d’arreu del món bus-
cant aconseguir el bitllet per als
Jocs de Tòquio, i la Super Final de
les FINA World Series 2021.
Nedadors i nedadores de pa-

ïsos dels cinc continents seran a
la ciutat per competir en la dar-
rera gran cita abans de ser a la ca-
pital japonesa i exhibiran les se-
ves millors rutines per aconseguir
la plaça als Jocs i també per gua-
nyar les FINA World Series.
El combinat espanyol, liderat

per Ona Carbonell (que va tornar
a la competició el novembre de
l’any passat, després de ser mare),
serà un dels grans atractius de les
cites. A la selecció de Mayuko Fu-
jiki només hi ha un club de la ciu-

tat representat (el CN Kallípolis
de Sarrià, que aporta Berta Fer-
reras, Paula Ramírez i Iris Tió), ja
que la majoria de les convocades
venen de clubs vallesans (Gra-
nollers, les Franqueses i Sabadell)
i també de clubs com el Canoe, el
Sincro Retiro (ambdós madrile-
nys) i el Sincro Sevilla.
Durant tot el matí de dijous

les instal·lacions estaran a dis-

posició dels equips per ultimar
detalls i fer les darreres sessions
d’entrenaments amb música,
mentre que la primera prova
serà la preliminar de rutina tèc-
nica per equips.
La competició es disputarà

sense públic a les graderies, però
moltes de les seves proves es po-
dran seguir en directe a la televi-
sió, a Esport 3 i a Teledeporte.

Una imatge de la piscina, situada al carrer París. Foto: Arxiu

L’Eixample, epicentre 
de la natació artística mundial

» La Piscina Sant Jordi acull, entre dijous i diumenge, 
el torneig Preolímpic i la Super Final FINA World Series 2021

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

Classificacions2a Catalana de futsal DH Juvenil 3a de futsal 3a Catalana de futbol
Equip

CFS Les Glòries
Acció Sant Martí
Estel Vallseca
Gràcia FSC
Futsal Classic BCN
Futsal Polaris
Futsal Iris B
Rosario Central B

PTS

29
29
28
27
26
20
20
19

GC

36
28
34
39
38
37
33
37

GF

64
47
58
68
60
50
36
50

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

Equip

CFS Eixample
Sala 5 Martorell
Gràcia FSC
CFS La Unión
CN Sabadell B
Les Corts UBAE B
FS Blanesport 83

PTS

30
29
29
27
26
20
20

PC

29
21
30
40
36
28
39

PF

72
80
71
58
58
41
40

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

Equip

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

PTS

19
18
17
17
12
1

GC

42
32
37
32
33
61

GF

54
44
37
33
46
23

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

PTS

31
29
27
27
25
24
21
21
19

GC

21
20
25
23
25
27
24
22
24

GF

35
32
40
32
31
34
30
25
28

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

Equip

CF Singuerlín
UD Pastrana
FC Martinenc B
Penya Anguera
UD Montsant
APA Poble-sec
Olympia II
CP Sarrià B
CF Chacarita

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

88888888888888888
88888888888888888

Fer esport a la ciutat: 
és una moda o és definitiu?

CONFERÈNCIA4Un dels grans
debats que s’ha generat com a
‘ressaca’ de la pandèmia és el de
l’ús que ha de tenir l’espai públic.
En aquest sentit, avui se ce-

lebrarà la conferència ‘La ciutat,
espai de pràctica esportiva’, en la
qual es posarà sobre la taula la
importància del nostre entorn
urbà a l’hora de fer esport. Un al-
tre dels fils argumentals del de-
bat serà si, a causa del corona-
virus, la tendència de practicar
activitat física a l’aire lliure ha
vingut per quedar-se o si bé és
quelcom passatger.
El periodista Jordi Fandiño

moderarà l’acte, que se cele-
brarà al Museu Olímpic i de l’Es-
port Joan Antoni Samaranch, i
que es podrà seguir en directe al
portal web de BCN Esports, i
que comptarà amb la presència
de Jordi Cavero, de la Diputació,
i de l’arquitecte Juan Hernando,
entre altres.

EL VALOR DE L’ESPORT
La xerrada s’emmarca en el ci-
cle ‘El valor de l’esport en el se-
gle XXI’, i és una iniciativa de
l’Institut Barcelona Esports, or-
ganitzada per la Fundació Bar-
celona Olímpica.

El Front Marítim és un dels espais més utilitzats. Foto: Juanma Ramos / ACN
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Suplementar l’alimentació amb zinc redueix la mortalitat
en el pacient Covid-19? Aquesta és la premissa amb la qual
s’ha dut a terme l’estudi dirigit pel doctor Robert Güerri,
coordinador d’hospitalització de Covid-19 de l’Hospital del
Mar de Barcelona, i l’investigador Rubén Vicente, del grup
de Biofísica del Sistema Immunològic de la Universitat
Pompeu Fabra.

Els resultats de l’estudi han estat presentats en un we-
binari organitzat en sinergia entre les dues càtedres de Fun-
dación QUAES, a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Bar-
celona i a la Universitat Politècnica de València (UPV). Les
dues càtedres són clars referents en matèria de medici-
na nuclear i big data (UPF) i marcadors d’imatge (UPV), àm-
bits en què les sinergies aportaran grans avenços en in-
vestigació i coneixement a la societat. Els participants en
aquest webinari comparteixen l’objectiu comú d’aportar
llum sobre l’actualitat candent de la Covid-19.

EL ZINC, UN OLIGOELEMENT ESSENCIAL
“El zinc és un oligoelement necessari per fabricar es-
tructures bàsiques del nostre cos, així com per mantenir

la bona salut del nostre sistema immunitari”. Partint d’a-
questa afirmació, el doctor en Bioquímica Rubén Vicente
ens parlava de la importància de tenir una dieta variada,
ja que amb ella és possible resoldre la manca de zinc. Al-
guns dels aliments que contenen més zinc són les ostres,
la carn vermella, la carn d’au, els llegums, els ous, la frui-
ta seca, les fruites i hortalisses i els lactis.

Es calcula que, a Europa, entre un 10 i un 20% de la po-
blació té deficiència en zinc i que aquesta xifra augmen-
ta fins a un 30% si la valoració es fa a escala mundial. Això
és degut a una dieta pobra, poc variada i basada en ce-
reals. Són dades preocupants si tenim en compte que en-
tre un 4 i un 5% de la mortalitat infantil s’associa a defi-
ciència de zinc, la qual ocasiona principalment malalties
respiratòries i gastrointestinals.

EL PAPER ANTIVIRAL DEL ZINC
El zinc modula la resposta del sistema immunitari i regula
el fenomen d’activació dels limfòcits T i B, que destruei-
xen les cèl·lules infectades que generen anticossos. “I és
que una deficiència en zinc produeix una resposta exa-
gerada del sistema immune que augmenta l’alliberament
de citocines i la inflamació. I la inflamació redueix els ni-
vells circulants de zinc, de manera que s’inicia un bucle que
pot acabar danyant l’individu”, afirma Vicente.

D’altra banda, l’entrada de zinc a les cèl·lules es postula
com un agent antiviral: pot aturar la multiplicació dels vi-
rus. En l’actualitat, ja hi ha literatura científica que demostra
que una entrada de zinc massiva és capaç d’aturar/inhi-
bir el fenomen de replicació de determinats virus. S’han
fet proves en laboratori que demostren aquest fet en in-
feccions de coronavirus, rinovirus, herpes i hepatitis.

Partint d’aquesta premissa, s’ha dut a terme l’estudi
per veure si també en el cas de la Covid-19 hi ha relació

entre la manca de zinc i la severitat amb què cursa la ma-
laltia. “Al laboratori es van infectar cèl·lules amb Covid-
19 i es va poder observar que, com menys zinc tenien
aquestes cèl·lules, més es replicaven, de manera que vam
determinar que el virus es troba molt més còmode quan
hi ha deficiència de zinc”, explica el doctor en Medicina
Robert Güerri.

SOBRE LES CÀTEDRES DE FUNDACIÓN QUAES
La Fundación QUAES és una organització sense ànim de
lucre dedicada a fomentar la difusió dels avenços mèdics
i científics entre pacients. La vocació d’aquesta organit-
zació, impulsada per Cetir Ascires, és compartir el conei-
xement de manera rigorosa i accessible, generant un ve-
ritable punt de trobada entre la societat, l’àmbit acadè-
mic i els professionals de la sanitat.

Impulsar la recerca en camps que facin progressar la
medicina i apropar els avenços científics a la societat són
la raó de ser de les càtedres de la fundació. Aquestes lí-
nies d’actuació es reflecteixen en el desenvolupament tant
de la Càtedra a la Universitat Pompeu Fabra de Barce-
lona (UPF), referent a medicina nuclear i big data, com
de la Universitat Politècnica de València (UPV), clar ex-
ponent en matèria de marcadors d’imatge.

Suplementar l’alimentació amb zinc podria reduir 
la mortalitat en el pacient de Covid-19

Presenten els resultats de l’estudi en 
un acte organitzat en sinergia entre 
les dues càtedres de Fundación QUAES:
la de la Universitat Pompeu Fabra
(UPF), a Barcelona, i la de la Universitat 
Politècnica de València (UPV)
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Viu en línia

Llévame hasta el cieloés una comèdia de
Nacho A. Llorente dirigida per Joan Car-
les Ros, amb Lolita Flores i Luis Mottola
com a protagonistes. Una trobada for-
tuïta, amb un guió divertit i proper que
farà reflexionar sobre el concepte de lli-
bertat des de múltiples perspectives i
convertir l’impossible en realitat.

Al teatre Apolo de Barcelona.

Teatre

Llévame hasta el cielo
Nacho A. Llorente

Un projecte que acosta la música urba-
na als més petits. Això és Animalari urbà
(Luup Records, 2021), el nou disc produït
pel grup maresmenc The Tyets, que
adapta dotze poemes del barceloní En-
ric Larreula i que ha estat impulsat per
les Escoles La Bressola de Catalunya
Nord. Hi han participat prop d’una de-
sena d’artistes dels Països Catalans.

Música

Uns esdeveniments inesperats faran
trontollar la vida de l’Edee i perdrà la ca-
pacitat de connectar amb el que fins ales-
hores havia estat el seu món. Cansada,
decideix retirar-se a les Muntanyes Ro-
calloses, on pateix per sobreviure. Un dia,
un caçador la troba a punt de morir i
aconsegueix salvar-la, però ara haurà d’a-
prendre a viure de nou.

Pelis i sèries

En un lugar salvaje
Robin Wright

Animalari urbà
Enric Larreula, The Tyets, La Bressola

Les fotos de Winogrand
El centre KBr de la Fundació MAPFRE de Barcelona acull,
des d’aquest mes de juny i fins al 5 de setembre, una ex-
posició d’imatges captades per l’objectiu de Garry Wino-
grand (Nova York, 1928-1984), considerat un dels millors
fotògrafs de la segona meitat del segle XX. La mostra, co-
missariada per Drew Sawyer, recull fotografies de tres dè-

cades que ensenyen la realitat urbana i quotidiana dels
Estats Units de l’època tal com era. “He estat fotografiant
els Estats Units per intentar […] esbrinar qui som i com

ens sentim”, va escriure Winogrand l’any 1963.

Si sentim el nom de Roberto Enríquez (Ma-
drid, 1971), potser no ens ve res al cap. Però si
diem Bob Pop, de seguida pensem en un per-
sonatge televisiu amb un punt excèntric que

s’ha fet famós, sobretot, per la seva col·labora-
ció al programa Late Motiv d’Andreu Buenafu-

ente. Més enllà de tuits i vídeos virals, Bob
Pop és autor de diversos llibres i ara, també,

d’una sèrie: Maricón perdido. Tot i que arribarà
al gran públic el 18 de juny a través de la pla-
taforma TNT, la sèrie s’ha estrenat aquest mes
de juny al Festival de Màlaga i al festival Fire!,
la Mostra Internacional de Cinema Gai i Les-
bià de Barcelona. Maricón perdido, produïda
pel Terrat, té un fort component autobiogrà-
fic i ja ha rebut molt bones paraules per part

de la crítica. A més, la sèrie compta amb 
l’actriu gavanenca Candela Peña.

B O B  P O PQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Sobretot per aparèixer a ‘Late Motiv’
És crític de televisió, escriptor i expert en moda

Famosos

Presentar la seva sèrie al festival Fire!
‘Maricón perdido’ és una sèrie autobiogràfica produïda pel Terrat

Ganes que s’estreni a TNT
Es podrà veure a aquesta plataforma a partir del dia 18

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El 1977, Sebastià Rovira va salvar la seva
editorial gràcies a les biografies per en-
càrrec. En ple canvi de règim, polítics i em-
presaris feien cua per reescriure la seva
història i fer-la apta per als nous temps.
Anys després, l’editor revisita les biogra-
fies que va publicar sobre Plàcid Escolà
i Ernest Obach, honorables prohoms de
la Transició, i en desvela la veritat.

Llibres

Els morts riallers
Ferran Sáez Mateu

|Alba
Alba: A Wildlife Adventure ens porta a una illa fictícia del Mediterrani, on l’Alba

decidirà protegir el medi ambient. Per a PS 4 i 5, Switch, Xbox One i XSX.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

LLEGIR I ESCRIURE

Mots encreuats, sopes de lletres, sudokus... 
els passatemps són una manera de mantenir el cervell actiu

JOCS DE TAULA

PASSATEMPS

MÚSICA

E S T I L S  D E  V I D A
Conservar i millorar la memòria

Tothom que té la sort de saber llegir i escriure 
no ho hauria de deixar mai (per moltes raons)

Les claus

Com els passatemps, també reforcen la capacitat de
concentració; a més, són una bona activitat en companyia

Escoltar música i cantar fa treballar les neurones, sigui parant
atenció a noves cançons o recordant les que ja coneixem
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i GENT GRAN

De petits, tots som com esponges: aprenem ràpidament i
sense gaire esforç, el nostre cap ho absorbeix tot. Des-
prés, a l’escola, a l’institut i a qualsevol etapa educativa

que emprenem, espremem al màxim la nostra memòria, que no
ens acostuma a fallar. Però això no és sempre així: la vida és
(cada cop més) llarga i la memòria, potser, no tant. 

Però no ens alarmem! Hi ha activitats entretingudes i fins i
tot divertides que et poden ajudar a conservar i millorar la me-
mòria. Per cert, un apunt: si ets massa jove per preocupar-te per
això, pensa a comentar-ho amb la gent gran del teu entorn. Els
faràs feliços si, a més, els acompanyes en el procés.

En primer lloc, uns hàbits que convé mantenir són llegir i es-
criure: tothom que té la sort de saber-ho fer no hauria de deixar-
ho mai. També són bons aliats de la memòria els passatemps –
com els mots encreuats, les sopes de lletres o els sudokus– i els
jocs de taula. Uns i altres mantenen el cervell actiu i reforcen la
capacitat de concentració. Escoltar música i cantar també ajuda
a estimular el cervell i fa treballar les neurones, sigui parant aten-
ció a noves lletres i melodies o recordant-ne les que ja coneixem.
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