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Una de les imatges que més s’ha
estès en els últims anys a la ciu-
tat, i especialment d’ençà de la
pandèmia, és la dels grups de
gent fent esport dirigit a l’espai
públic. Ioga, fitness, running,
altres activitats dirigides... Són
només alguns exemples del que
es pot trobar passejant pel front
litoral o en zones com el Parc de
la Ciutadella. La imatge, tot i que
molt saludable, ha comportat
en molts casos la saturació d’al-
guns espais públics, com ara les
platges, també per l’espectacular
creixement del vòlei platja. És per
aquest motiu que l’Ajuntament
està estudiant regular aquestes
activitats, segons va explicar el re-
gidor d’Esports, David Escudé,  fa
uns dies en una entrevista a Be-
tevé. Segons fonts municipals
consultades per aquesta publi-
cació, de moment no hi ha res de-
cidit, però la qüestió està al da-
munt la taula. 
Tot i que cal veure com s’a-

caba de perfilar tot plegat, ja hi
ha algunes decisions preses. En
el cas de les platges, durant la
temporada alta es regularà una
franja horària per fer esport i el
passat mes de maig també s’a-
nunciava que la pràctica espor-
tiva estaria limitada a espais se-
nyalitzats de Sant Miquel, el So-
morrostro, la Nova Icària i el Bo-
gatell. Escudé defensava, en la
seva intervenció al canal públic,
que actualment hi ha “una pri-
vatització de l’espai públic” i
que desconeix quantes d’aques-
tes formacions es fan de forma
reglada, un altre tema que ge-
nera dubtes. “Creiem que s’ha de
posar ordre, sobretot, per les
persones que accedeixen a
aquests serveis i pels professio-

nals que sí que ho fan bé”, asse-
gurava.

INTRUSISME
Anna Carmona és la cofundado-
ra d’Air-Active, una empresa que
ofereix serveis d’entrenament a
grups i particulars a l’aire lliure i
a espais tancats. Defensa que
aquesta activitat s’ha de regula-
ritzar perquè “hi ha molt intru-
sisme i moltes empreses i pro-
fessionals que ho fan de forma no
reglada”. “Això no és positiu per-
què no dona professionalitat i, si
ets autònom, has de rendir comp-
tes”, afegeix.  Una visió diferent és
la que tenen a la plataforma Ca-
lizumos, que organitza activitats
dirigides a l’aire lliure. “Hi ha
problemes molt més greus a la
ciutat que no s’estan intentant re-
gular. Al final, la raó són sempre
els calés i els interessos”, diuen.
Queda clar, doncs, que la pos-

sible regulació de l’esport no reglat
a l’aire lliure obre el meló del de-

bat sobre l’ús de l’espai públic.
“Quan comencem a veure que es
fa una explotació comercial de l’es-
pai públic, què ens queda a la ciu-
tadania?”, es pregunta Jordi Giró,
president de l’Associació de Veïns
de Vila Olímpica. L’activista veïnal
no està en contra de l’activitat es-
portiva, però sí de la sobreexplo-
tació a l’espai públic d’aquestes ac-
tivitats. “Si l’espai està sobreex-
plotat i contínuament hi ha em-
bús, es vulneren els meus drets.
L’ús prevalent és per a tothom”,
explica Giró. L’activista veïnal
creu que el consistori haurà de ser
molt precís amb la mesura en
cas de tirar-la endavant. “Quan
una associació vol fer activitats a
l’aire lliure, ens demanen una
quantitat important de permi-
sos, però si fas una activitat es-
portiva grupal sense permís, no
passa res”, compara. 
Una opinió diferent és la de

Jesica Martín, entrenadora per-
sonal. “Tots tenim el dret d’uti-

litzar els espais públics, perquè
paguem impostos per mantenir-
los i gaudir-los. No veig cap in-
convenient en utilitzar-los si els
respectem i no molestem a la res-
ta de persones usuàries”, asse-

gura. Sobre la possibilitat que l’A-
juntament reguli l’activitat, espera
que hi hagi “sentit comú” i que es
busqui l’interès general, tenint en

compte els beneficis de l’activitat
física a l’aire lliure.

ELS BENEFICIS 
Els experts defensen que practi-
car esport a l’aire lliure aporta be-
neficis. “Fer exercici a l’aire lliu-
re, actualment, és millor que
practicar-lo a interior amb la
mascareta”, explica Carmona.
L’experta destaca que Barcelona
té, a més, un clima immillorable
per practicar l’esport a l’aire lliu-
re. “La gent es passa la majoria de
dies tancada a casa o la feina. Fer
exercici al carrer els ajuda a sor-
tir d’aquest tancament”, asse-
gura Carmona. Coincideix amb
ella Martín. “L’esport a l’aire lliu-
re ajuda a molta gent a descon-
nectar dels problemes del dia a
dia i ajuda a connectar amb la na-
tura”, apunta l’experta. També
destaca que permet una major
vinculació entre els grups que el
practiquen i aporta beneficis
mentals, més enllà dels físics.

Xavier Oliva
BARCELONA

Regulacióo llibertat?
» L’Ajuntament estudia delimitar les activitats físiques organitzades al carrer pel seu creixement
» Algunes veus del sector defensen la idea, mentre que d’altres no creuen que sigui necessari

Una imatge típica de les platges de Barcelona: gent practicant esport. Foto: Miquel Codolar/ACN

QUÈ DIUEN LES
NORMES EXISTENTS?

4Segons el decret 56/2003
que regula l’activitat fisi-
coesportiva a l’aire lliure, es
necessiten pòlisses d’asse-
gurances civils i personals i
comptar amb personal tèc-
nic qualificat a l’hora de fer
l’exercici. També és obliga-
tori inscriure’s al Cens d'or-
ganitzadors d'activitats fi-
sicoesportives.
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La lupa

“Si els catalans no defensem la llengua ca-
talana, qui ho farà?”. No són paraules de
cap polític independentista. Tampoc de cap
líder social o cultural declarat defensor de

la llengua. Ni de cap activista del ram. Aquesta frase ens
la va dir fa poques setmanes l’expresident de la Gene-
ralitat José Montilla durant una entrevista que va ser-
vir per estrenar el nostre nou diari metropolità. Sí, són
paraules de Montilla. Literals. Un castellanoparlant que
quan va arribar a Sant Joan Despí l’any 1971 va apren-
dre el català per contacte i amb amics, tal com ell ma-
teix explica. I que al llarg de la seva presidència, i mal-
grat algunes burles ferotges pel seu nivell lingüístic, sem-
pre va utilitzar el català en públic i en va ser un ferm de-
fensor. La seva aparició en campanyes de Plataforma per
la Llengua ho testifica.
Eren altres temps. Ciutadans tot just començava a

treure el cap i la bandera del bilingüisme encara no s’ha-
via hissat. Tampoc se sentia a parlar de “supremacisme”,
concepte encunyat en ple procés independentista per una
part dels seus opositors i que, des d’aleshores, es repe-
teix com la sopa d’all cada cop que algú reivindica alguna
cosa que pot interpretar-se com a nacionalista. La llen-
gua, per exemple. Defensar el català sense renúncies s’ha
convertit en un esport d’alt risc, perquè ràpidament qual-
sevol pot ser titllat de “supremacista” per dir, simple-
ment, que la llengua pròpia de Catalunya és el català. Una
afirmació que compartiria el mateix president Monti-
lla i que, com ell ens recordava, el PSUC i després el PSC
van fer-se seva sense cap mena de problema. Allò “d’un
sol poble”, que s’edificava, entre altres pilars, sobre la
base de la normalització lingüística.
Eren altres temps, certament. Els anys han passat

i les coses han canviat, també en aquest espai polític
que rememorava el president Montilla. Sense anar més
lluny, el politòleg Jordi Muñoz, en un article d’opinió
a aquesta publicació, se sorprenia que en una troba-

da recent entre l’alcaldessa de Barcelona i l’alcalde de
València només el segon mencionés la llengua i la cul-
tura compartides. Igual que un servidor es va sor-
prendre –en aquest cas positivament– quan el presi-
dent Pere Aragonès, en el seu discurs d’investidura, va
afirmar sense complexos que vol que “el català recu-
peri el paper central com a llengua de trobada i com
a font de cohesió i progrés social que ha jugat histò-
ricament”. Sí, em va sorprendre, perquè ja m’havia
acostumat a no sentir gaires reivindicacions públiques
del català per part de catalanoparlants. Quin mal que
ha fet el discurs del “supremacisme” en aquest àmbit.
Quants complexos que ha generat i quantes absurdi-
tats que ha aconseguit articular en boca d’aquells que
han intentat seguir defensant la llengua, però amb la
boca petita –valgui la redundància– i amb por de ser
titllats de malvats nacionalistes.

Per això crec que és tan important la frase del nou
president de la Generalitat, perquè està dita des del con-
venciment que defensar la llengua pròpia del país vol dir
simplement això: defensar una llengua, en aquest cas per-
manentment amenaçada. “Per defensar el català no cal
atacar el castellà”, tornant a citar Montilla. O, si ho vo-
leu, “per estimar la teva terra no has de desestimar la dels
altres”, en paraules de l’històric locutor de ràdio Justo
Molinero en una altra entrevista al Línia. És clar que no.
És obvi, oi? Però sembla que el discurs del “suprema-
cisme” –tornem-hi– ha aconseguit que molts se n’oblidin.
Sobretot en l’esfera pública.

No deixa de ser curiós que les últimes reivindicacions
públiques de la llengua catalana que un servidor ha sen-
tit de primera mà –discurs d’investidura d’Aragonès a
banda– les hagin pronunciat dos castellanoparlants nas-
cuts a fora de Catalunya. Molinero fins i tot anava més
enllà i parlava d’identitats. De “la nostra manera de ser,
de fer, de treballar, d’estalviar…” –construïda també a
través de la llengua, ens remarcaria un sociòleg–. No em
vull ni imaginar què li haurien dit si aquesta mateixa ar-
gumentació l’hagués fet un polític independentista. Però
Molinero pot parlar sense l’espasa de Dàmocles a sobre.
I falta que ens fa que gent com ell defensi la llengua, la
cultura i el país. Perquè la seva veu penetra en capes i
territoris on el català és testimonial. Ho fa majoritària-
ment en castellà, és cert, i “en les meves contradiccions,
les meves esperances”, que defensa David Fernàndez
manllevant Joan Fuster. Perquè no em diguin que no aju-
da el català que una icona cultural com Molinero s’es-
forci per parlar-lo quan creu que ho ha de fer i que a la
seva ràdio sonin Els Pets després de la Pantoja –per llei,
però crec que també per convenciment–.
Fixin-se que he evitat parlar de xifres i de percentat-

ges d’ús o de coneixement del català. Em sembla que no-
més cal sortir de la zona de confort barcelocèntrica per
tenir una idea del panorama metropolità. Hi pensava men-
tre anava en metro cap a Santa Coloma de Gramenet per
entrevistar el citat Molinero, un trajecte durant el qual no
vaig sentir ni una paraula en català. Dret al final del pri-
mer vagó, escoltava Radio Teletaxi mentre pensava que
tant de bo aconseguíssim que la llengua catalana formés
part d’aquell lo nuestro que no parava de repetir Moli-
nero en antena. No sé com, però des de l’acomplexament
segur que no ens en sortirem. Potser caldria creure’ns l’a-
firmació del president Aragonès –de veritat– i posar-nos
a treballar, catalanoparlants i castellanoparlants braç a
braç, per fer-la –o tornar-la a fer– possible. Perquè com
deia Pompeu Fabra, si falla la llengua, fallarà tot.

Només cal sortir de la zona de
confort barcelocèntrica per tenir

una idea del panorama metropolità

NLes millors
perles

L’atac de les gavines agressives podria ser el títol d’unapel·lícula força dolenta, però és una amenaça real. Tal com
ha publicat Betevé, Cementiris de Barcelona aconsella els
visitants que portin paraigua per defensar-se d’aquests ocells.

Científics descobreixen que un organisme microscòpicha aconseguit sobreviure 24.000 anys congelat a
Sibèria, segons Current Biology. Qualsevol dia apareix
Walt Disney per aquí...

Una balena es fica un home a la boca i el torna a escopir al
mar. Li ha passat a un pescador de Provincetown (Estats

Units), que ha sobreviscut després de passar uns quants segons
a la boca de l’animal i ho ha explicat al mitjà Cape Cod Times.

Si les pestanyes llargues són símbol de bellesa, la xinesaYou Jianxia és la persona més guapa del món: se les ha
deixat créixer fins als 20 centímetres i ha aconseguit el
rècord Guinness. Li arriben fins a la mandíbula. 

LA FOTORoger Pi de Cabanyes / ACN

per Arnau Nadeu, director editorial de Línia

El català, ‘lo nuestro’
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Reclamen que creixi l’aposta 
per la bici a l’Eixample1

2
La Mecànica, sis mesos després: 
en marxa malgrat la incertesa

La urgència d’un canvi

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

‘Flashmob’ amb la Sagrada 
Família com a escenari

El + llegit líniaeixample.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Eixample no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Els semàfors

El col·lectiu de famílies
aficionades al running de

l’escola IPSI ha decidit allargar
les dates de la Cursa IPSI 2021.
Tothom qui vulgui participar
en aquesta prova atlètica
solidària pot fer-ho fins

dimarts que ve.
pàgina 12IPSI Runners

L’Agrupament Escolta Aldaia 
va celebrar el passat cap 
de setmana l’AldaiaFest, 
un esdeveniment que 

va aplegar entitats del teixit
associatiu de l’Esquerra de

l’Eixample. Després de dos anys,
els carrers s’omplen de vida.

pàgina 6AE Aldaia

Nova normalitat, vells
problemes. Els veïns del carrer
d’Enric Granados segueixen
queixant-se dels sorolls que
pateixen a causa de la gran
densitat de terrasses que hi ha 
al carrer. L’ampliació provisional 

ha empitjorat la situació.
pàgina 6Ajuntament

Safata d’entrada

En els darrers segles, aquest
país havia proporcionat les
condicions de l’existència i

expectatives als seus habitants
basant-se en la pròpia realitat
catalana, present i com a projec-
te (economia, societat i llengua),
especialment amb el catalanisme,
malgrat l’exclusió exercida per
Espanya, evident en l’apropiació
de recursos. Espanya se situa
aleshores al marge de l’època –ca-
pitalisme, raó, ciutadania...– dar-
rere un jacobinisme purament
doctrinal, amb una buidor que im-
pedeix la formació d’un estat nor-
mal. I les iniciatives modernitza-
dores del Principat de Catalu-
nya, amb la seva població relati-
vament reduïda al capdavant,
pateixen la reacció nacionalista:
dictadura de Primo de Rivera i
primer franquisme, especialment.
La novetat de la postdictadu-

ra al Principat és la implantació

Basant-nos en la pròpia realitat
per Margarida Rubió

del discurs únic de l’Espanya de-
mocràtica –i el seu correlat in-
vers, les doctrines etnicobalcà-
niques pseudocatalanistes que
el reclamen– i es passa a basar-
s’hi. Democràcia? Les institu-
cions sempre inertes, les més
autèntiques també –democrà-
tiques i d’autogovern en aquest
cas–, no impedeixen una apro-
piació o desviació econòmica
sense precedents cap a Espanya,
que necessita més exclusió, com
saben els catalans empresonats
per la seva grandesa humana.
Espanya manté també la nega-
ció de la racionalitat capitalista
–rendibilitat econòmica i social
de les inversions–, que alguns

voldrien establir aquí també, on
a més s’amplia l’especulació
immobiliària i el turisme mas-
siu. Aquelles condicions de l’e-
xistència s’esvaeixen. Què crec
que hauria passat amb el cata-
lanisme? La societat hauria pro-
posat horitzons basant-se en
la pròpia realitat i no s’hauria
tancat mentalment en la de-
pendència d’Espanya. Els par-
tits i altres representants dels in-
teressos dels diversos sectors
haurien cohesionat socialment,
atraient complicitats perma-
nents fora del Principat i cir-
cumstancials a la resta de l’Es-
tat, enfilant-se així la progressió
a la sobirania i la democràcia. 
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A les xarxes

@cesc239: S’ha suïcidat un home de 58
anys quan l’anaven a desnonar de casa
seva. Mentrestant el govern espanyol vol
tombar la llei de regulació dels lloguers.

@agenciaacn: Carmen Calvo explica que
els expedients dels indults encara s’estan
acabant i no trigaran “més de dues o tres
setmanes”.

#ElsIndultsAProp

@Catinformacio: La Fiscalia demana presó
i inhabilitació per a l’exconseller d'Interior
Miquel Buch i per al mosso Lluís Escolà, que
va fer d’escorta de Puigdemont a Bèlgica.

#6AnysDePresó? #DesnonarÉsUnCrim
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CONVIVÈNCIA4El retorn a la
normalitat ha suposat, també, el
retorn de vells problemes. És el cas
del carrer d’Enric Granados, una
zona amb una gran quantitat de
locals de restauració, on els seus
veïns es queixen des de ja fa anys
de la contaminació acústica. Amb
l’ampliació de les terrasses de
forma provisional i l’increment de
l’horari a la restauració, ha tornat
el soroll  a les nits, denuncien des
de  SOS Enric Granados.

“El problema és la sobreocu-
pació que hi ha, sobretot en el
tram entre València i Provença”,
explica Josep Maria Alcoberro,
veí i portaveu de la plataforma.
L’Ajuntament va suspendre l’a-
torgament de noves llicències fa
pocs mesos, però els veïns de-
nuncien que la mesura va arribar
tard. “Fa uns anys hi havia 50 lo-
cals, però quan es va aprovar la
moratòria ja eren més de 80”, la-
menta Alcoberro.

ENTITATS4La pandèmia també
ha tingut repercussió en l’escol-
tisme. Aquesta activitat, essen-
cialment presencial i amb una
gran vinculació amb la natura, va
haver d’adaptar-se a la nova re-
alitat ja fa molts mesos. Un ex-
emple és el de l’Agrupament Es-
colta Aldaia, que des de l’any
2007 és un espai referent per a
molts joves d’entre 6 i 18 anys a
l’Esquerra de l’Eixample. “La
pandèmia va ser complicada i
vam haver-nos d’adaptar a l’en-
torn digital amb caus digitals”, ex-
plica la Laia Soriano, una de les
coordinadores de l’Agrupació. 

Els monitors van buscar ac-
tivitats dinàmiques com ara jocs
virtuals, elaboració de receptes a
casa, gimcanes o fòrums de debat.
“La mainada passava massa ho-
res davant la pantalla i necessi-
taven una distracció més dinà-
mica”, apunta Soriano. En aquest
sentit, des de l’agrupament des-
taquen que el paper de les famí-

lies va ser clau per poder fer  to-
tes aquestes activitats. 
Tot i això, la pandèmia tam-

bé ha generat certs problemes.
Molts infants es van desapuntar
de l’agrupament i d’altres es van
desmotivar. L’Agrupament tam-
bé lamenta que en moltes oca-
sions no va haver-hi suport per
part de les administracions. 

ALDAIAFEST
Dissabte passat, l’Agrupament
Escolta Aldaia va celebrar l’Alda-

iafest, un festival associatiu del
barri en el qual van participar di-
ferents entitats, com ara Camí
Amic, Eixample Respira, la Xar-
xa d’Habitatge de l’Esquerra de
l’Eixample i la Xarxa Cesca. Al
matí es van fer paradetes, tallers
i jocs al carrer d’Enric Granados,
entre Consell de Cent i Diputació.
A la tarda, l’entitat Espigoladors
va fer una xerrada contra el mal-
baratament alimentari. Una jor-
nada que sobretot va servir per co-
mençar a recuperar la normalitat.

Activitats al carrer durant l’AldaiaFest. Foto cedida

L’Agrupament Escolta Aldaia
mira de recuperar la normalitat

Els veïns d’Enric Granados,
farts del soroll a les terrasses

COMERÇ4Sant Antoni Comerç,
el Mercat de Sant Antoni i el
Mercat Dominical del Llibre
volen seguir col·laborant en la
dinamització comercial i mos-
trar la unitat que hi ha entre el
teixit comercial del barri.
Aquesta va ser la conclusió a la
qual van arribar en la reunió
que van fer les tres associa-
cions el passat 3 de juny. “Vo-
lem posar en relleu que estem
units davant tot el que ha su-
posat la pandèmia i volem se-
guir col·laborant i emprendre
accions i campanyes conjuntes
per dinamitzar el teixit asso-
ciatiu del barri”, explica Jordi
Arias, president de Sant Anto-
ni Comerç.
Més enllà de ser una mostra

d’unitat entre els comerciants
de les tres associacions, també
es va parlar de fer una taula ro-
dona conjunta per trobar més
punts de treball conjunt. En
aquest sentit, també s’estan
mantenint converses amb l’As-
sociació Som Sant Antoni, que

aplega una altra part del comerç
del barri. “Tots som comer-
ciants i volem fer pinya i anar
junts”, destaca Arias. 

ESTAT ACTUAL
La situació del comerç a Sant
Antoni va millorant progressi-
vament amb el relaxament de

les mesures sanitàries. Tot i
això, Arias destaca que encara
funciona a diferents nivells. “La
restauració sembla que co-
mença a veure la llum, però les
botigues encara estan bastant
parades. Ara és moment de di-
namitzar tot el que es pugui”,
destaca el comerciant.

Representants de les tres associacions. Foto cedida

Els comerciants uneixen forces
per superar la crisi de la Covid

Sant Antoni

Cultura | Heura Gaya aterra a la Casa Golferichs 
Heura Gaya i Eduard Iniesta presentaran el projecte Gaya divendres a la Casa
Golferichs. La cantautora durà un repertori que evoca la natura i ho farà amb la
seva veu dolça i un to emocional sovint força melancòlic i atractiu per al públic.     

La terrassa d’un bar d’Enric Granados. Foto: Twitter (@SOSEGranados)

RESTAURACIÓ4L’Anna i el Marc
Cros van obrir la Marcanna me-
sos abans de l’inici de la pandèmia.
Aquesta vermuteria, situada al
carrer Parlament, és un dels locals
que no s’ha pogut acollir a l’am-
pliació de terrasses i ara els seus
propietaris alerten que poden ha-
ver d’acabar tancant. 
El problema que tenen és que

hi ha mobiliari urbà davant del seu
negoci: un aparcament de bici-
cletes, unes jardineres, una pa-
perera i uns contenidors que im-
pedeixen ampliar la mida de la ter-

rassa. Els propietaris han dema-
nat a l’Ajuntament moure aquest
mobiliari urbà per poder col·locar
més taules, però el consistori s’hi
nega per la manca d’espai. 
“És un local petit i hem perdut

taules amb les mesures d’afora-
ment. A la terrassa només tenim
tres taules i això és inviable”, ex-
plica l’Anna, que lamenta que no
poden recuperar la inversió pel
curt recorregut del negoci. “Només
demanem que l’Ajuntament tingui
en compte el recurs, moure el
mobiliari és possible”, assegura.

Una vermuteria podria tancar
per no poder ampliar la terrassa 

La Marcanna està situada al carrer Parlament. Foto cedida

Comerç | Som Sant Antoni celebra el primer aniversari
L’associació de comerciants Som Sant Antoni ja ha arribat al seu primer any de
vida. Aquesta unió de comerciants, que va sorgir de la Plataforma Sant Antoni
Vigila, aplega ja a 200 petits comerços, empreses i serveis del barri. 
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El passeig de Sant Joan, 
segon millor carrer del món

RECONEIXEMENT4Time Out
Internacional ha decidit que el
passeig de Sant Joan és el segon
millor carrer del món per viure,
segons el seu rànquing dels 30
millors llocs per viure al món.
Els editors de la publicació han
seleccionat aquesta via per la
seva oferta gastronòmica, cul-
tural, i per altres aspectes com
la qualitat de vida i l’oci. La pu-
blicació va enquestar a 27.000
persones de tot el món i va se-
leccionar aquesta via d’entre
d’altres de Barcelona com el
Passeig de Gràcia, el carrer

d’Enric Granados, la Rambla o
la rambla de Catalunya.
La publicació destaca que és

una cruïlla de camins entre qua-
tre barris de la ciutat, que és un
espai verd amb el vianant com a
eix central, que la seva oferta
gastronòmica és gran i combina
les últimes tendències amb la
tradició, la possibilitat de trobar
qualsevol cosa, i la seva àmplia
oferta cultural de tota mena. El
carrer barceloní només ha estat
superat per l’Smith Street de
Melbourne i ha quedat per da-
vant del South Bank, a Londres.

PATRIMONI4L’Skating Club ha
tancat les portes i es convertirà
en una gran superfície comercial
de més de 1.000 metres qua-
drats, tal com va avançar la set-
mana passada l’Ara. L’espai va
haver de tancar les portes durant
la pandèmia i no ha pogut re-
sistir l’impacte econòmic. Aquest
espai, que va obrir l’any 1974,
s’havia convertit en una refe-
rència per als barcelonins i els tu-
ristes per oferir una pista de
patinatge sobre gel els 365 dies
de l’any.
L’amor per aquest espai ha

fet que el grup ‘Salvem l’Skating’
hagi posat en marxa una reco-
llida de signatures a la platafor-
ma Change.org per intentar sal-
var-lo del tancament o, en el cas
de no poder-lo salvar, que l’A-
juntament obri una altra pista
amb les mateixes característi-
ques per omplir aquest buit.
Tot i això, segons explicaven
fonts municipals, és complex
revertir el tancament, ja que la
propietat i Carrefour, la super-
fície comercial que ha llogat l’es-

pai, ja han signat l’acord. El
grup municipal de Junts per
Catalunya anunciava fa uns dies
que portaria el cas a la Comissió
de Drets Socials de l’Ajunta-
ment i que demanarà explica-
cions al govern sobre les mesu-
res presses per intentar aturar el
tancament o, si no n’hi ha hagut,
què es farà per intentar recupe-
rar l’espai. L’empresa va obrir un

expedient de regulació d’ocupa-
ció als 34 treballadors de l’Ska-
ting i la decisió del seu tanca-
ment es va prendre fa sis mesos.

RECORDS
Les pistes de l’Skating han vist
passar generacions i generacions
de barcelonins. El veïnat lamen-
ta la pèrdua de l’espai i recorda
que donava moltíssima vida.  

Façana de l’Skating Club de Barcelona. Foto: Google Maps

Recullen firmes per demanar
que l’Skating Club no tanqui

Gent passejant pel passeig de Sant Joan. Foto: Mar Vila/ACN

Cultura | El Grec, als teatres de la Dreta 
La sala Atrium acollirà, en el marc del Festival Grec, dues obres de teatre als
mesos de juny i juliol. La primera és ‘M’hauríeu de pagar’, del director Jordi
Prat Coll, i la segona és ‘La dona del tercer segona’, del director Víctor Borràs. 
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Un ferit greu després de
rebre un tret en una terrassa
SUCCESSOS4Nit convulsa a
l’Eixample. Un home va resultar
ferit greu després de rebre un
impacte de bala al pit en una ter-
rassa de l’Avinguda Gaudí la nit
del passat 12 de juny. L’Àrea
d’Investigació Criminal dels
Mossos d’Esquadra investiga els
fets i encara s’està cercant a
l’autor del tret. L’home de 46
anys va ser atès a l’Hospital de
Sant Pau on li van practicar una
cirurgia d’urgència.
Segons van explicar fonts

policials a El Periódico, encara és
massa d’hora per extreure con-

clusions, però podria tractar-se
d’una venjança, ja que les ma-
teixes fonts explicaven que l’au-
tor no havia actuat de forma in-
discriminada i que podria exis-
tir alguna mena de relació entre
les dues persones. 
Els testimonis dels fets ex-

plicaven al mateix rotatiu que
només es va disparar un tret i
que la víctima hauria volgut
abandonar el lloc dels fets amb
un taxi. La policia catalana se-
gueix treballant per esclarir els
fets i encara no hi ha cap nove-
tat en la investigació.

URBANISME4Ja han passat
més dos anys des que l’Ajunta-
ment va inaugurar el parc de les
Glòries amb la Gran Clariana
Central. La part central d’aquest
espai, tota la zona de gespa que
havia de servir a la ciutadania
per relaxar-se i gaudir de la na-
tura, encara segueix tancat. En
el seu moment,  poc després d’o-
brir el parc, el consistori adver-
tia que caldria esperar “unes
setmanes” a obrir-la perquè pri-
mer havia d’arrelar-hi la gespa.
Aquestes setmanes, però, s’han
acabat convertint en més de dos
anys que podrien acabar a finals
d’aquest mes de juny.
Segons fonts municipals con-

sultades pel Línia Eixample, la
Gran Clariana de Glòries s’obri-
rà al públic a finals d’aquest mes,
tot i que encara no hi ha una data
confirmada. “Fa un any, la zona
va patir una plaga d'eruga de la
gespa (Mythima unipuncta) que
va comportar una pèrdua de part
de la superfície verda”, asseguren
des de l’Ajuntament i afegeixen
que “a conseqüència de la plaga,

l’evolució de les espècies sem-
brades no ha estat l'òptima”.
Durant el mes de març, la

plaga ja s’havia solucionat. El
problema, però, era que havia
proliferat amb massa vigorosi-
tat una espècie lleguminosa,
molt sensible a la trepitjada. Per
tal de corregir el problema, es va
procedir a la plantació de ges-

pa de l’espècie gramínia. “És
poc sensible a plagues i resistent
a la trepitjada contínua. Ha
calgut aquesta ressembrada per
equilibrar la composició de la
gespa perquè sigui resistent”,
expliquen les mateixes fonts. Si
tot va bé, la Clariana de Glòries
reobrirà aquest estiu i el veïnat
podrà gaudir-la.

La gespa de la Gran Clariana, tancada actualment. Foto: Ajuntament 

La Gran Clariana de Glòries
obrirà més de dos anys tard

Confluència de l’Avinguda Gaudí i el carrer de la Indústria. Foto: Google Maps

Sagrada Família | Acomiadaments al temple
El patronat de la Sagrada Família ha decidit acomiadar una part dels

treballadors a causa de la caiguda d’ingressos provocada per la pandèmia, segons
ha avançat TV3. Els acomiadaments es faran el segon semestre d’enguany. 
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Ara és un supermercat, però fa 40
anys va ser un mercat de proxi-
mitat per a molts veïns del Fort
Pienc. El Centre Comercial Gran
Via, també conegut com les ga-
leries, va obrir les portes l’any
1982 a l’antiga seu de Transpor-
tes Ochoa. Jordi Casanovas, vi-
cepresident de l’Associació de
Veïns del Fort Pienc, recorda
que l’antiga empresa de logística
generava problemes de mobilitat
a la zona. “Sovint hi havia merder
amb els conductors de la línia de
bus 7 perquè havien d’esperar i
perdien molts minuts”, explica
Casanovas. 
L’empresa de transports va

marxar i a l’espai va acabar ob-
rint aquest mercat, que va obrir
lesportes quasi dues dècades
abans de la instal·lació de l’ac-
tual mercat municipal l’any

2003 i va convertir-se en el
primer de la zona. “La gent del
barri ho va rebre molt bé perquè
en aquell moment no teníem un
mercat municipal”, recorda Ca-
sanovas i afegeix que llavors
feia “molt de goig”. 

El Joan Antoni i la seva
dona, l’Encarna, regentaven una
floristeria a l’espai, que va arri-
bar a tenir 52 parades. “En aquell
moment no hi havia ni mercat
municipal ni gaires supermer-
cats. La gent va trobar en nosal-
tres un punt de connexió amb el
barri i hi havia de tot”, assegura
el Joan Antoni. En aquest sentit,
Gisela Boronat, de l’Arxiu His-
tòric del Fort Pienc, emmarca el
naixement d’aquest espai en l’è-
poca de les galeries comercials,
molt presents en diferents punts
de Barcelona. 
Al Centre Comercial Gran Via

s’hi podia trobar de tot i durant els
primers 20 anys d’existència va
ser un espai referent al barri a
l’hora de fer les compres.

LA DECADÈNCIA
Després de la glòria va arribar la
decadència. “Van faltar molts
acords entre els paradistes per fer
coses i, a poc a poc, es van anar
perdent parades”, explica el Joan
Antoni. Boronat apunta que altres
factors com la crisi, la jubilació de
molts comerciants i la marxa de

molts paradistes també van afec-
tar. “Es va entrar en una dinàmica
de no fer res i la cosa es va anar
enfonsant”, assegura Boronat.
El tancament va arribar de

cop ara fa dos anys i actualment
l’espai l’ocupa un supermercat
Aldi. “Ens va saber molt greu el
tancament. En el seu moment va

ser un espai molt familiar i molt
ben rebut pels veïns. Però com
tot, va tenir un final”, explica
amb nostàlgia el florista. Sigui
com sigui, aquest antic espai co-
mercial del barri va patir el ma-
teix final de moltes galeries co-
mercials de Barcelona i va donar
pas a una gran cadena.

L’entrada del Centre Comercial Gran Via abans de l’obertura de l’Aldi. Foto: Twitter (@Bcnsingular)

Xavier Oliva
EL FORT PIENC

“Feiagoig, peròva tenir un final”
» El Centre Comercial Gran Via va tancar fa dos anys i actualment l’espai l’ocupa un supermercat
» Es va estrenar l’any 1982, vint anys abans de la inauguració del mercat municipal del Fort Pienc

Cultura | La Central Catalana de l’Electricitat
L’Arxiu Històric del Fort Pienc ha organitzat l’exposició ‘La Central

Catalana de Electricidad’. A través de les fotografies, els visitants podran
viatjar en el temps i conèixer l’evolució de l’electricitat a la ciutat. 



11 | 

líniaeixample.catTerritori cultura 16 de juny del 2021

El Centre d’Arts Digitals IDEAL presenta la
seva tercera producció immersiva de gran
format centrada en l’obra de Gustav Klimt.
L’experiència consta d’una exposició digital
de 360 graus que il•lumina i transforma l’es-
pai físic en una proposta totalment im-
mersiva situada al Poblenou de Barcelona. 

Projeccions immersives de gran format
amb més de 1.000 metres quadrats de
pantalla, experiència amb ulleres de realitat
virtual, espais expositius i eines interactives,
conformant una proposta cultural ambiciosa
i espectacular per a tots els públics, la qual
permet a l’espectador sentir-se dins de les
pintures i els edificis decorats per Klimt. 

La sala d’immersió és el gran reclam de
l’exposició. Un espai en el qual es repro-
dueix una producció de 35 minuts en bu-
cle i mostra el vincle de Klimt amb l’arqui-
tectura i les intervencions que va fer a edi-
ficis austríacs. A part, d’un recorregut per
les seves obres, com el “Petó” o “L’arbre de
la Vida”, entre d’altres. 

Una exposició híbrida entre l’art i l’au-
diovisual que s’apropa a la figura de l’ar-
tista des del punt de vista inèdit a partir de
dues grans àrees temàtiques: el moder-
nisme i el feminisme. A més, també es fa

paral•lelisme entre artistes i activistes de
la Viena del segle XIX-XX i la Barcelona de
l’època, i el paper que suposaven les do-
nes dins la vida de Klimt.

“Klimt, l’experiència immersiva”, es trac-

ta d’una coproducció amb l’estudi belga Ex-
hibition Hub que s’ha estrenat simultània-
ment a la Gallerie Horta de Brussel•les i a l’I-
DEAL de Barcelona. Una proposta que et
permet gaudir de projeccions de 360° i pen-
sada per tota la família. 

Gustav Klimt és un dels artistes més re-
coneguts de tots els temps. Un pintor ex-
cepcional que va crear algunes de les obres
més reconegudes i valorades de la història de
l’art. La seva estètica inconfusible és fona-
mental per entendre el pas de la pintura cap
a la modernitat i l’ha convertit en un referent
en la moda i l’estètica fins als nostres dies. 

Les entrades, de moment disponibles
fins a finals de setembre, es poden adquirir
a través de la pàgina web i els pagaments
a taquilla només es podran fer amb targeta.
L’espai està habilitat per circular amb ca-
dira de rodes i per persones amb mobili-
tat reduïda. Gaudint de totes les mesures
de prevenció sanitària per la seguretat de
tots els visitants. 

“Klimt, l’experiència immersiva” compta amb més de 1.000 metres quadrats de pantalla, 
realitat virtual i espais interactius i està situada al Centre IDEAL del Poblenou

L’obra de Gustav Klimt protagonitza 
la nova exposició immersiva de Barcelona

Gustav Klimt. Font: idealbarcelona.com
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Esports Futbol | Darrera visita per als equips de Tercera Catalana
La Penya Anguera i l’FC l’Esquerra de l’Eixample afronten, aquest cap de setmana,
el darrer desplaçament del curs. L’Anguera jugarà diumenge al migdia al camp del

Martinenc B, mateix dia i hora en el qual l’Esquerra visitarà el CF Singuerlín. 

FUTBOL SALA4La pitjor com-
binació de resultats possible. El
juvenil A del Club Futbol Sala Ei-
xample de Cinto García va perdre
a la pista del Gràcia FSC (4-3) en
la darrera jornada de lliga i va dei-
xar escapar l’ascens de categoria
i el títol de Divisió d’Honor. Per
la seva banda, el Bosco haurà de
jugar-se la permanència en una
promoció, ja que l’equip de Marc
Alegre va caure a la pista del CN
Sabadell (8-4) i ha acabat la lliga
en novena posició.
De fet, el CFSE no havia per-

dut cap partit des de la recta final
de la primera volta del campionat
(5-3 el dia 11 d’abril a la pista del
Blanesport), però en la recta final
del curs cap dels seus dos perse-
guidors, Sala 5 Martorell i Gràcia
FSC, tampoc van fallar. L’equip
arribava líder a la darrera jorna-
da i sabent que en tenia prou amb
un empat per pujar (potser no ho
faria com a campió), però va ser
incapaç de portar la iniciativa en
el marcador en cap moment. Un
final esbojarrat, amb tres gols
(dos per als graciencs i un per al
CFSE) a les acaballes del partit
van acabar amb els roig-i-ne-
gres derrotats i apartats de com-
pletar un curs extraordinari.

El juvenil del CFS
Eixample deixa
escapar l’ascens

La Cursa IPSI
s’allarga fins
dimarts que ve

ATLETISME4Dies extra per par-
ticipar en l’edició d’enguany de la
Cursa IPSI. Tot i que el pla ori-
ginal era que la prova hagués aca-
bat el passat diumenge 6, els or-
ganitzadors, IPSI Runners, han
decidit donar uns dies més per-
què tothom qui vulgui pugui cór-
rer, ja que la situació sanitària tor-
na a fer-ho possible.
“Hi haurà temps fins dimarts

de la setmana que ve”, explica
Jordi Monge a Línia Eixample.
La distància que es recorri s’ha de
registrar amb la web app tri-
Teamapp.com.
Tot el que es reculli en aques-

ta atípica edició de la Cursa IPSI
es donarà a Nexe Fundació, una
entitat que des de fa 40 anys és
un referent en l’atenció a la in-
fància i l’adolescència amb dis-
capacitats i les seves famílies.

Foto: ArxiuEntre dijous i diumenge de la set-
mana passada, la Piscina Sant
Jordi de l’Eixample va ser l’epi-
centre de la natació artística
mundial. El recinte va acollir el
Preolímpic i la Super Final de les
FINA World Series 2021. Una de
les grans notícies de la cita va ser
la classificació de la selecció es-
panyola per als Jocs Olímpics que
començaran a Tòquio el dia 23
del mes que ve, després que el
combinat estatal no es classifiqués
per a l’edició anterior, Rio 2016.
De fet, en aquest període de

cinc anys (un d’extra, per culpa de
la pandèmia), el combinat espa-
nyol ha viscut un canvi genera-
cional, que s’explica amb el fil
conductor d’Ona Carbonell, una
de les poques esportistes que re-
sisteix de generacions anteriors i
l’única que sap què se sent gua-
nyant una medalla olímpica.
Més enllà de la classificació de

les espanyoles (amb una amplís-
sima representació d’esportistes
catalanes), les seleccions d’Itàlia
i Grècia també van aconseguir se-
gellar el seu passaport per a la cita
de la capital japonesa. Els Estats
Units (entrenats per l’exneda-
dora internacional Andrea Fu-
entes) van quedar fora dels Jocs
per ben poc, després d’acabar en
la quarta posició.

WORLD SERIES
La cita que més proves va portar
a l’aigua de la Piscina Sant Jordi,

però, va ser la Super Final de les
FINA World Series.
Els resultats de la delegació

espanyola en aquesta competició
van ser un bronze per a Mireia
Hernández, del CN Granollers,
en la final de solo lliure, dues pla-
tes en les finals d’equip tècnic i
equip lliure, dues plantes per a
Dennis Gonzàlez, del Kallípolis,
en les finals de solo lliure i tèc-
nic i una plata i un bronze per al
duet mixte de Pau Ribes i Emma
García en duet mixte tècnic i lliu-
re, respectivament.

Una imatge que ho diu tot: classificades. Foto: Jordi López / RFEN

De l’Eixample a Tòquio: 
l’èxit de la selecció espanyola
» Les de Mayuko Fujikino no van participar en els Jocs del 2016 
» La Piscina Sant Jordi acull el Preolímpic i les FINA World Series

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

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

Acció Sant Martí
Gràcia FSC B
CFS Les Glòries
Futsal Classic BCN
Estel Vallseca
Badalona Iris B
Futsal Polaris
AE Casp

PTS

32
30
29
29
28
23
20
20

GC

31
43
41
45
41
39
44
52

GF

54
75
68
67
61
42
54
61

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

Equip

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

PTS

32
32
30
30
29
21
20

GC

22
33
33
44
40
33
46

GF

87
75
75
66
66
46
41

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

34
32
28
27
27
25
22
22
21

GC

23
20
28
28
25
28
25
26
25

GF

43
34
37
42
32
35
31
31
27

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

Equip

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

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

88888888888888888
88888888888888888
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Una família veu capgirada la seva quo-
tidianitat amb els fets polítics de la tar-
dor de 2017 a Catalunya. La Rosa, el Jau-
me i els seus fills, la Laura i el Jofre, es re-
trobaran al menjador de casa seva en
cinc ocasions. Cinc “dies després”; és a dir,
l’endemà de cinc dies que aleshores
semblaven “històrics”. 

A La Villarroel de Barcelona.

Teatre

Alguns dies d’ahir
Jordi Casanovas

Txarango s’acomiada per sempre. Des-
prés que la pandèmia esguerrés la seva
gira de comiat, el grup del Ripollès ha de-
cidit posar punt final a la seva trajectò-
ria amb El gran ball (Halley Records,
2021), un disc doble d’edició limitada que
recull grans èxits regravats en col·labo-
ració amb una quarantena d’artistes, com
Lluís Llach, Gerard Quintana o Zoo. 

Música

La segona part de l’angoixant Un lloc
tranquil (en què una família havia de viu-
re en complet silenci per sobreviure) ja
ha arribat als cinemes. Mantenint encara
aquest silenci per no alertar les criatu-
res que cacen orientant-se pel so, la fa-
mília Abbot s’adonarà que hi ha nous
perills i amenaces al món exterior als
quals haurà d’enfrontar-se.

Pelis i sèries

Un lloc tranquil 2
John Krasinski

El gran ball
Txarango

Exposició d’Antoni Llena
Els Espais Volart de la Fundació Vila Casas, a l’Eixample de
Barcelona, acullen la nova exposició de l’artista Antoni

Llena. Sota el títol ‘En veu baixa’, la mostra –comissariada
pel mateix autor i per Àlex Susanna– aplega gairebé 600
obres de Llena i “està concebuda com un quartet en qua-
tre moviments”, expliquen des de la Fundació Vila Casas.
“Així és la meva vida, no he fet res que no fos fràgil, no he
volgut preocupar-me mai per fer una carrera artística i

tampoc he tingut cap ego, cosa que m’ha donat una gran
tranquil·litat”, ha dit l’artista a l’ACN sobre l’exposició.

L’Acadèmia del Cinema Català ja té nova
presidenta: Judith Colell (Sant Cugat del

Vallès, 1968). La directora, guionista i
productora ha guanyat les eleccions de
l’Acadèmia amb la candidatura ‘Cinema i
futur’, que s’ha imposat per 172 vots a la
proposta liderada per Neus Ballús, que
ha aconseguit 103 vots. La candidatura
de Colell comptava amb noms com Car-
la Simón, David Verdaguer i Sílvia Quer.
Entre els objectius de la flamant presi-

denta hi ha augmentar el nombre i la va-
rietat de les produccions cinematogràfi-
ques del país i eixamplar-ne el públic, tal
com va explicar ella mateixa en una en-
trevista a l’ACN. “La prioritat és aportar 
el talent de dins de l’Acadèmia i impli-

car-hi els associats”, va afegir. 

J U D I T H  C O L E L LQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser directora de cinema
També és productora i guionista

Famosos

Ser escollida presidenta de l’Acadèmia
Ha guanyat les eleccions amb la candidatura ‘Cinema i futur’

Felicitacions
L’han felicitat cares conegudes de la política i la cultura

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

L’aparició de dues noies inconscients i fe-
rides greus a l’entrada de l’hospital civil de
Venècia encarrila el comissari Brunetti dar-
rere la pista de dos joves que podrien ha-
ver incorregut en un delicte d’omissió del
deure de socors. Però aviat es posa en evi-
dència una connexió amb una xarxa ma-
fiosa que es dedica al tràfic de persones
i que porta a Venècia immigrants africans.

Llibres

Esclaus del desig
Donna Leon
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|Guilty Gear
Guilty Gear Strive és el nou videojoc de la saga que farà feliços

els fans dels jocs de lluita. Disponible per a PS4, PS5 i PC.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

PER COMENÇAR...

La crema solar ha de ser d’un factor de protecció 
adequat al tipus de pell, però mai menys de 15

QUAN?

QUINA CREMA?

A EVITAR...

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

i SALUT

Torna l’estiu i, amb ell, els dies de platja i piscina, les ganes de
prendre el sol, els plans de cap de setmana... i les cremades
solars. Com que encara som al juny, potser som a temps d’a-

judar-te a prevenir la típica cremada del primer dia que t’exposes
(potser durant massa estona) als rajos de sol. Abans de res, cal re-
cordar que, més enllà de les molèsties i el mal que passes quan et
cremes, la sobreexposició al sol afavoreix l’aparició de càncer de
pell. Per tant, es tracta d’un tema molt seriós. 
“Només 15 minuts d’exposició a les radiacions ultraviolades

poden danyar la pell”, alerta el Departament de Salut de la Ge-
neralitat a través del Canal Salut. En el mateix espai, ofereix qua-
tre consells bàsics per protegir la pell, sobretot durant l’estiu. Cal
començar a prendre el sol “de manera gradual” i cal fer servir
crema solar sempre, també els dies ennuvolats, ja que les radia-
cions passen a través dels núvols. La crema ha de ser d’un factor
de protecció adequat al tipus de pell, però mai menys de 15.
S’ha d’aplicar “20 o 30 minuts abans de l’exposició al sol i cada
dues hores, després de cada bany o si se sua molt”. Per últim,
s’han d’evitar les hores centrals del dia, de 12:00 a 16:00.

Protegir la pell dels rajos solars

S’ha de començar a prendre el sol gradualment 
i cal posar-se crema sempre, també quan fa núvol

Les claus

La crema s’ha d’aplicar 20 o 30 minuts abans de l’exposició al sol 
i cada dues hores, després de cada bany o si se sua molt

Es recomana evitar prendre el sol durant les hores 
centrals del dia, és a dir, de 12:00 a 16:00
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