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SAGRADA FAMÍLIA pàg 9

El barri celebra una
versió de la Festa Major
adaptada a la pandèmia

SANT ANTONI pàg 6
Els diables Trapelles
preparen el seu retorn

FUTBOL SALA pàg 12

El CFS les Glòries queda
subcampió de Segona

Les escoles acaben el curs satisfetes tot i la pandèmia pàg 3

“Hem sobreviscut”

L’Esquerra protagonitza els
pressupostos participatius

Sis dels vuit projectes escollits del districte són del barri, amb l’ampliació dels eixos verds al capdavant pàg 6
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El Casal Transformadors acull 
un punt d’acompanyament
psicològic per als joves

L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
Guillem Font, l’artista 
emergent del barri 
que triomfa a Mèxic pàg 6
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Repte superat: el curs escolar
2020-2021 ja s’ha acabat. Serà
recordat com el curs de les mas-
caretes, els grups bombolla i els
confinaments puntuals (pocs,
molts menys dels que es temia),
però també com el curs en què
l’esforç titànic de la comunitat
educativa va donar els seus fru-
its. Les escoles i instituts s’han
mantingut oberts sense inter-
rupció de setembre a juny i això,
recordant les sensacions que hi
havia fa un any, ja és tot un èxit.
“Hem sobreviscut”, diu la

directora de l’institut Jaume
Balmes, Gemma Belluda, amb
satisfacció. “Semblava molt di-
fícil, vam començar el curs pen-

sant que probablement no l’a-
cabaríem”, reconeix Laia Pi,
directora de l’escola Xirinacs,
que celebra haver arribat al fi-
nal “molt millor” de com esta-
ven al principi.
L’estiu passat hi havia veus

que parlaven del retorn a les
aules com una decisió massa
arriscada que podia comportar
greus repunts dels casos de co-
ronavirus. Per contra, també hi
havia qui tenia clar que “era
prioritari tornar a les escoles”,
com diu Lluís Medir, de l’Asso-
ciació de Famílies d’Alumnes
(AFA) de l’escola Auró. El cert és
que sí que hi ha hagut rebrots i
noves onades de la pandèmia en
aquests mesos, però res han tin-
gut a veure amb l’activitat docent.
“L’escola ha estat segura”, afirma
Cristina Fernández, mare d’un
alumne de l’escola 9 Graons,

que admet que va viure el se-
tembre passat amb incertesa.
“Pràcticament no hi ha hagut

contagis i la immensa majoria
dels que hem detectat s’han pro-
duït fora del centre”, assegura
Belluda, que considera que els
alumnes del Jaume Balmes (en
són 1.100 en total) han estat “un
exemple de responsabilitat”.

RENÚNCIES
Tot i que estan satisfets, famílies
i mestres no obliden que els
alumnes han hagut de fer “mol-
tes renúncies” durant aquest
curs, tal com apunta Fernández.
Pi, com a directora d’una esco-
la on els alumnes més grans te-
nen sis anys, creu que se’ls han
imposat “mesures fora de lloc”.
“És impensable que infants de
tres, quatre o cinc anys no es to-
quin, o que no els abracis si plo-

ren”, lamenta. Amb tot, els petits
també han demostrat una gran
capacitat d’adaptació, però pares,
mares i docents coincideixen a
dir que cal recuperar l’antiga
normalitat. “No és bo que hi
hagi grups tancats i que els
alumnes no interactuïn entre
tots”, cita Medir com a exemple,
i afegeix que els preocupa que
“les escoles s’hagin bunqueritzat:
perquè no hi entrés el virus, no
hi ha pogut entrar ningú”.
En el cas dels més grans,

també hi ha hagut renúncies sig-
nificatives. “Hem hagut de fer
batxillerat en format híbrid (un
dia presencial, un dia online)
fins dos mesos abans d’acabar el
curs”, explica Belluda, que re-
coneix que “els estudiants de
batxillerat s’han sacrificat per-
què els de l’ESO poguessin ve-
nir cada dia”. 

ESPERANÇA
L’objectiu, per tant, és recuperar
tot el que el coronavirus ha pres
als alumnes. I aquí la comunitat
educativa es mostra esperançada
i confiada amb el curs 2021-
2022. “Cal flexibilitzar mesures i
que el curs vinent sigui el més
semblant possible al de fa dos
anys”, diu Pi, que creu que la mas-
careta ja no ha de ser obligatòria
a primària. En la mateixa línia,
Medir i Fernández esperen que
l’obligació de separar els infants
en grups bombolla quedi enrere.
Per la seva banda, Belluda preveu
que es mantinguin algunes me-
sures, com “l’entrada esglaona-
da”, però que “les indicacions
siguin més laxes”. Si una cosa té
clara és que aquest juliol caldrà
“fer molta feina d’organització”
per preparar un curs que, això sí,
encara amb “optimisme”.

Les mascaretes i els grups bombolla han marcat el curs 2020-2021. Foto: Miquel Codolar/ACN

Anna Utiel
EIXAMPLE

Aprovat el cursmésdifícil
» “Hem sobreviscut”: la comunitat educativa de l’Eixample fa balanç del curs escolar 2020-2021

» L’acaben amb satisfacció però amb ganes que el vinent es pugui recuperar la normalitat
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La lupa

El meu pare –un home tranquil, que viu la
vida sense extravagàncies ni estridències–
només ha protagonitzat dos episodis con-
tra natura a la seva vida, i ambdós durant

l’exagerada dècada dels 80: deixar-se un bigoti a l’es-
til Rock Hudson i presidir el casal del meu poble.
El perquè del bigoti del meu pare s’inclou entre els

expedients classificats de l’FBI, a la mateixa prestat-
geria que els casos sense resoldre de la mort de Ma-
rylin Monroe i de la brusa immaculada de la Moni-
ca Lewinsky, però el veritable enigma rau en l’esbo-
jarrada decisió de presidir una entitat en un entorn
rural, un acte de gosadia reservat a llibertaris, cacics,
somiatruites, arribistes o inconscients.
Aquests dies m’ha tornat a venir al cap aquesta eta-

pa de la meva infància en la qual se’m barrejaven els
sentiments d’orgull per ser el fill del capitost de la se-
gona entitat amb més socis del poble, només superada
per la Societat de Caçadors, i de ràbia per la mala vida
que ens va donar a casa aquesta responsabilitat. La
culpa d’aquest flashback torbador ha estat la celebració
enguany del centenari de La Unió de Mas Rampinyo,
l’emblemàtic ateneu del barri homònim de Montca-
da i Reixach.
Es veu que, antigament, quan Montcada i Rei-

xach no era encara el municipi amb més estacions
de tren per habitant del món, el barri de Mas

Rampinyo comptava amb dues associacions que ri-
valitzaven en l’oferta d’oci de la zona: Cal Perico, si-
tuat en un hostal del carrer Major, on programaven
ball d’orquestra tots els diumenges, i La Paz –nom
que ja presagiava un feliç desenllaç–, amb seu a Cal
Menut, una sala gens petita on la gent s’aplegava per
als seus esbarjos. La forta competència entre les dues
entitats s’incrementava cada any a finals d’abril, que
era quan cadascuna muntava el seu respectiu envelat
per la Festa Major.
D’acord, potser la parròquia dansaire fidel de Cal

Perico i la de La Paz no van acabar barallant-se en-
tre ball i ball com els Sharks i els Jets de West Side Sto-
ry, però sembla que els dirigents d’aquelles dues as-
sociacions sí que van haver de fer un veritable esforç
per posar-se d’acord i fusionar-se en una nova enti-
tat, La Unió, que segueix sent responsable, un segle
després, de l’organització de la Festa Major del bar-
ri. Del xarleston al reggaeton, per dir-ho d’una ma-
nera potser excessivament sintètica.
El temps ha passat, però els valors socioculturals

amb els quals va néixer La Unió de Mas Rampinyo
segueixen més vius que mai i els socis d’aquesta en-
titat continuen lluitant per promoure les tradicions
i la cultura del nostre país en plena era de Netflix. I
això té molt mèrit.
Per sort, és gent obstinada la que, arreu del terri-

tori, està al capdavant d’ateneus, orfeons, casals, cír-
cols, cercles, foments, casinos, germandats, agrupa-
cions, lires, patronats i altres associacions de no-
menclatura diversa i esperit comú. Només així s’ex-
plica que resisteixin el pas del temps, sobrevivint a gu-
erres, crisis econòmiques, abusos de poder i pandè-
mies. Sense anar més lluny, enguany també com-
memoren el seu centenari l’Orfeó Badaloní i el Foment
Cultural i Artístic de Molins de Rei, mentre que la So-
cietat Cultural La Vicentina de Sant Vicenç dels
Horts fa cent cinquanta anys.
El casal del meu poble, en canvi, és bastant més

recent i actualment acull poques activitats, però a mi
m’evoca molts bons records. Allí vaig guanyar els meus
dos primers trofeus: una medalla en un campionat de
tenis taula i una copa en un concurs infantil de dibuix,
que vaig aconseguir reinterpretant lliurement l’esti-
litzada figura de la Pantera Rosa. I fins aquí el meu
palmarès. I també aquí va acabar el recorregut de la
meva curta, però lleugerament intensa, carrera es-
portiva i artística.
Vist amb perspectiva, m’hauria valgut més la

pena haver guanyat el prestigiós concurs de bevedors
ràpids de cervesa de la mítica discoteca Contacto, però
aquesta era una fita només assolible per a les llegen-
des vives de la comarca, la majoria d’ells amb bigo-
tis imponents tipus Freddie Mercury.

NLes millors
perles

Atropella una dona i intenta culpar el seu fill. Això va fer un
home de 52 anys que, després d’atropellar una senyora de

77 anys a Ivars d’Urgell, va fugir, es va amagar i, quan la policia
el va enxampar, va dir que qui conduïa no era ell, sinó el seu fill.

S’emborratxa i destrossa un monument del segle XVI. Ha
passat a Sant Cugat del Vallès, on un home de 35 anys

ebri es va enfilar a la creu del monestir, un Bé Cultural
d’Interès Nacional. Els veïns hi van portar flors. A la creu.

Jaime Lafita és el nom d’un home valent. L’esclerosi lateral
amiotròfica (ELA) no li ha impedit anar en bici des de Getxo

(Biscaia) fins a Brussel·les per reclamar al Parlament Europeu
més suport a la recerca contra la malaltia que pateix.

Un home de 72 anys es va desmaiar i va caure a la ria de
Bilbao. Un jove no s’ho va pensar i va saltar per

rescatar-lo. De seguida van decidir ajudar-lo dos joves
més. Els tres nois, d’origen senegalès, van salvar l’home.

LA FOTOGemma Sánchez / ACN
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Cent anys com si res
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Els comerciants de Sant Antoni uneixen 
forces per superar la crisi de la Covid1

2
Els veïns d’Enric Granados, 
farts del soroll a les terrasses

La Gran Clariana de Glòries 
obrirà a finals d’aquest juny

“Feia goig, però va tenir un final”: 
recordant el Centre Comercial Gran Via

Una vermuteria de Sant Antoni podria 
tancar per no poder ampliar la terrassa

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

Els Trapelles de Sant Antoni, la
colla de diables infantil, prepara
el seu retorn després de més

d’un any d’aturada per culpa de
la pandèmia. Serà durant la
Festa Major del barri, que
enguany se celebrarà entre 

el 2 i l’11 de juliol. 
pàgina 6Trapelles

La Coordinadora d’Entitats
Sagrada Família va ser

l’encarregada d’organitzar el cap
de setmana passat la Festa

Major del barri, amb una sèrie
d’activitats de carrer, pensades
per a tots els públics i adaptades

a la pandèmia. 
pàgina 9Coordinadora SaFa

Tot i que ho va tenir a l’abast
durant moltes jornades,

finalment l’equip s’ha quedat
sense títol i sense ascens de

divisió. La resta de conjunts del
districte que juguen a Segona
Catalana han aconseguit la

salvació i seguiran a la categoria.
pàgina 12CFS les Glòries

A les xarxes

@PatrickurbanoR: Preparat per a la pos-
sibilitat que cada 26 de juny celebrem a
Catalunya la Festa de l’Adeu a la Mascareta
amb pastissets, pins i recitals de poesia.

@tv3cat: Aquest 22 de juny, el Consell de
Ministres aprova formalment els indults
als nou líders independentistes, que por-
ten més de 3 anys tancats. 

#ArribenElsIndults

@324cat: El Consell d’Europa aprova l’in-
forme crític amb la repressió espanyola con-
tra l’independentisme. Demana l’indult dels
presos polítics i que es retirin les euroordres.

#EuropaEnsMira? #CarrersSenseMascareta

Safata d’entrada

Cada cop són més freqüents
les notícies de condemnes
a la pagesia per ús il·legal

de varietats protegides. En alguns
casos, es tracta d’un acte de co-
mercialització il·legal que no té res
a veure amb l’activitat agrària, ja
que és un acte comercial. Altres
casos, a parer d’Unió de Pagesos,
injustos, són les condemnes a la
pagesia per haver reutilitzat part
de la seva collita com a llavor de
sembra per a la campanya segü-
ent, en els seus camps, o per ha-
ver-la cedit a un altre pagès, és a
dir, quan es realitza un ús estric-
tament agrari. 
Un altre cas similar és el de les

sentències condemnatòries per
no haver pagat royalties d’arbres
fruiters, en casos en què l’únic que
ha fet la pagesia condemnada ha
estat comprar el plançó en un vi-
ver i haver pagat el preu que el vi-
verista li ha indicat. Posterior-
ment, després de tres o quatre
anys, quan l’arbre entra en pro-
ducció, la pagesia veu com Gesli-
ve, filial de l’Associació Nacional
d’Obtentors Vegetals (d’àmbit es-
tatal) li demana 3.000, 4.000 o
6.000 euros per hectàrea en con-
cepte de royalty.
Unió de Pagesos defensa que

tant en el cas de la llavor com en el
dels arbres no es pot tractar igual
qui comercia il·legalment amb
material vegetal que qui en fa un
ús estrictament agrari, ja que les re-
percussions sobre les empreses
d’obtentors no són les mateixes.
És lícit que qui inverteix a des-

envolupar noves varietats n’ha de
poder treure un benefici, però
quan aquestes fallen, un cop la
pagesia les compra i les sembra o

Pels drets de la pagesia
per Dani Forcadell (Unió de Pagesos)

les planta, i després no com-
pleixen les expectatives garan-
tides per l’obtentor, el risc em-
presarial recau sobre la matei-
xa pagesia. El mateix passa
amb el material vegetal certifi-
cat, on cal més control sobre les
empreses que el produeixen o
que recompensin la pagesia
quan produeixen errors. I pel
que fa a tot el material vegetal
patentat per organismes públics
o privats que reben un ajut
públic, la pagesia hauria d’estar
exempta de pagar royalty.
L’estat espanyol, tot i que ha

signat els acords internacio-
nals del Conveni sobre la Di-
versitat Biològica el 1993 i el
Protocol de Nagoya el 2014, i
que el 1996 l’Organització de les
Nacions Unides per a l’Agri-
cultura (FAO) ja alertava de la
pèrdua del 75% de la biodiver-
sitat genètica en els conreus, no
ha donat una resposta legisla-
tiva que empari la pagesia que
produeix el seu propi material
vegetal i el vol intercanviar
amb altres pagesos i pageses.
La paradoxa rau en el fet que

només es permet l’intercanvi, a
títol onerós o no, d’aquelles va-
rietats inscrites en el registre es-
tatal o en el catàleg europeu.
Qualsevol varietat reproduïda a
les explotacions evoluciona i
s’adapta a les característiques
del territori, i acaba essent me-
nys uniforme i homogènia,  però

també esdevé més resilient i, per
tant, més interessant per fer una
producció més sostenible i
adaptada a la crisi climàtica,
trets que, alhora, fan que no es
pugui inscriure oficialment (per
aquesta manca d’homogene-
ïtat i uniformitat).
Unió de Pagesos defensa la

recuperació total dels drets de la
pagesia en les llavors i les plan-
tes. Cal un reconeixement a la
tasca que fa en l’adaptació d’a-
questes varietats al propi medi
local i per mantenir una pràcti-
ca ancestral de la pagesia.
Mentre que Europa acorda

una estratègia per a la biodi-
versitat en el marc de la nova
Política Agrària Comuna (PAC),
la realitat és que avui la page-
sia no té cobertura legal per in-
tercanviar les seves pròpies lla-
vors i material vegetal. A més,
la modificació del codi penal del
2015 va endurir la condemna
per fer un ús agrari no autorit-
zat de varietats protegides, que
va passar d’una pena màxima
de fins a dos anys de presó a
una pena màxima de fins a
tres anys de presó. Cal recordar
que Unió de Pagesos va ser
l’única organització agrària que
s’hi va oposar i, tot i que dife-
rents partits van defensar l’es-
mena del sindicat, la majoria
absoluta del PP no va permetre
que prosperés, criminalitzant
de nou la pagesia.
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CULTURA4L’artista Guillem
Font, nascut el 1986 al barri, pre-
para dos projectes a Alemanya
per al mes de juliol mentre se-
gueix sumant experiències a Mè-
xic, on va arribar ara fa set anys
i on ha crescut fins a consolidar-
se com un dels il·lustradors en
gran format més emergents del
moment. Va aterrar a Mèxic per
primer cop en un intercanvi de
sis mesos quan estudiava la car-
rera de Belles Arts. Allà, es va en-

amorar “de la cultura, la gent, la
gastronomia i el vessant cultural”
del país, ha explicat Font a Ex-
terior.cat. “Em va captivar el
repertori de coses que hi podies
fer, pots materialitzar moltes
idees amb pocs recursos i vas tro-
bant el teu lloc”, diu. Per això hi
va tornar i s’hi va quedar. Ara tre-
balla com a il·lustrador freelan-
cede grans formats i ha portat les
seves obres també a Guatemala
i Miami, així com a Catalunya.

PARTICIPACIÓ4“Ampliem la
xarxa d’eixos verds de l’Esquer-
ra de l’Eixample”. Aquest ha es-
tat el projecte dels pressupostos
participatius que més vots ha re-
but al districte, però no ha estat
l’únic del barri. De fet, de les vuit
idees escollides a l’Eixample (i
que, per tant, es faran realitat),
sis són de l’Esquerra. 
Completen la llista la creació

de cinc “ecoxamfrans” al carrer
Aragó, l’eliminació de les “auto-
pistes” del barri, la millora de la
plaça Doctor Letamendi i dels en-
torns de les escoles Els Llorers i
l’Arbret per fer-los “més verds i ju-
gables” i, finalment, la pacificació
dels entorns escolars del carrer
Entença. Els veïns de l’Eixample
–que han sigut, juntament amb
els de Sants-Montjuïc, els més
participatius– també han votat fer
els parcs més accessibles per a tots
els infants i obrir carrils bici a la
plaça Catalunya.
La proposta que finalment ha

estat la més votada, impulsada
per l’Associació de Veïns de l’Es-
querra de l’Eixample, consisteix
a “complementar la xarxa d’eixos
verds prevista per al barri amb
una actuació al carrer del Ros-
selló que connecti La Model, els
Jardins de Montserrat, l’Espai de
Gent Gran, l’Escola Industrial i
l’Hospital Clínic”. En segon lloc,
la creació de cinc “ecoxamfrans”
a Aragó ha estat idea d’Eixample

Respira i pretén “recuperar per
a les persones els espais que ara
ocupen els vehicles”.

L’ALTRA CARA DE LA MONEDA
Evidentment hi ha hagut idees
que han quedat fora de la selec-
ció final. És el cas del projecte per
millorar els patis de les escoles
Auró i Diputació, presentat per les
AFAs dels centres, que s’havien
mobilitzat per aconseguir-ho.

L’ampliació de la xarxa d’eixos verds, la idea més votada. Foto: Ajuntament

El barri protagonitza 
els pressupostos participatius

Guillem Font, l’artista 
del barri que triomfa a Mèxic

CULTURA POPULAR4Els Tra-
pelles de Sant Antoni, la colla de
diables infantil del barri, està ul-
timant els detalls del seu retorn
a l’activitat després de més d’un
any. Serà coincidint amb la Fes-
ta Major, que enguany se cele-
brarà del 2 a l’11 de juliol (la
pandèmia va impedir celebrar-
la el mes de gener). L’últim cop
que van actuar va ser el febrer
de 2020.
Tot i que no podran fer un

correfoc tradicional, oferiran un
espectacle adaptat a la situació
que han anomenat “correfoc
elàstic”. Es tracta d’una mostra
de balls i figures amb foc que, en
comptes de ser itinerant, es farà
en un tram limitat del carrer Ta-
marit, entre Calàbria i Vilado-
mat. Oferiran dues funcions, els
dies 3 i 10, i calculen que en to-
tal els podran veure entre 150 i
200 persones que s’hi hauran
d’inscriure prèviament. 
“El públic estarà molt a prop

del foc, però serà una activitat
molt còmoda i segura”, explica la

cap de colla dels Trapelles, Mi-
reia Piqueras, que veu aquest
nou model de correfoc com una
“oportunitat”. Considera que
pot agradar molt a la gent i que,
si triomfa, el podran mantenir de
cara al futur. Piqueras admet que
els 37 infants que formen la co-
lla, així com les famílies, tenen
“unes ganes boges” que arribi la

festa. “Durant el confinament
vam fer activitats virtuals per
mantenir el contacte, i després
hem intentat que la canalla es
pogués veure a l’aire lliure, però
el retrobament gran serà a la
Festa Major”, afegeix. A més,
també celebren que es retroba-
ran amb els veïns: “Sense públic
no som res”, diu Piqueras.

Els Trapelles, la colla de diables infantil del barri. Foto cedida

Els diables Trapelles preparen
el seu retorn després d’un any

Sant Antoni

Turisme | Hotel Plaza: pròrroga per seguir a la ciutat?
L’Ajuntament està negociant amb cinc grans hotels la pròrroga de les seves
concessions per continuar a la ciutat d’aquí a vint anys, segons el diari Ara.

Entre aquests, hi ha l’Hotel Plaza, situat a la plaça d’Espanya i a tocar del barri.

Diversitat | El Centre LGTBI fa arribar l’Orgull a set museus
La col·laboració del Centre LGTBI de Barcelona ha fet possible la iniciativa Museus LGTBI,
amb la qual set museus reivindicaran l’Orgull durant juny i juliol. El centre ha ofert
formació sobre diversitat sexual i de gènere als professionals implicats, entre altres coses.

Guillem Font pintant un dels seus murals. Foto: Instagram (@guillemfontart)

LLIBRES4L’aposta de la Fira
Internacional del Llibre d’Artis-
ta, ArtsLibris, pel Mercat de
Sant Antoni ha estat un “encert”,
en paraules de l’organització,
que celebra que aquesta 12a edi-
ció ha aconseguit un rècord his-
tòric de vendes. 
Unes 10.000 persones es

van apropar el cap de setmana
passat al fossat del mercat, la
nova ubicació d’una fira que
acostumava a fer-se a l’Arts San-
ta Mònica però que ha hagut de
reinventar-se per la pandèmia.

L’aterratge d’ArtsLibris al
Mercat de Sant Antoni és el fru-
it d’un acord amb el Mercat Do-
minical del Llibre que des de l’or-
ganització valoren molt positi-
vament. En general, es mostren
molt satisfets de la seva prime-
ra experiència al barri: “La faci-
litat d’accés, la proximitat de la
fira al barri i la complicitat amb
les associacions de comerciants
de Sant Antoni són els principals
elements que han fet possible l’è-
xit d’ArtsLibris”, diuen en el ba-
lanç de l’edició que han publicat.

Rècord de vendes d’ArtsLibris
al Mercat de Sant Antoni

La fira es va fer al fossat del mercat. Foto: Maria Asmarat / ACN
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El Mercat de la Concepció, 
al programa  ‘Comerç verd’

COMERÇ4El Mercat de la Con-
cepció és un dels sis de la ciutat
que s’ha sumat al programa ‘Co-
merç verd’, una iniciativa que for-
ma part de la capitalitat mundial
de Barcelona de l’alimentació
sostenible durant aquest 2021.
L’objectiu d’aquest projecte pilot
és “qualificar els mercats muni-
cipals que ofereixen aliments lo-
cals, de petits productors, eco-
lògics, de pagès i de llotja per in-
centivar el consum de productes
de proximitat”, tal com expliquen
des de l’Ajuntament. A més del
mercat de la Dreta de l’Eixample,

també s’ha afegit al programa el
Mercat del Ninot, de l’Esquerra.
De fora del districte hi ha els mer-
cats de la Llibertat, de Sarrià, de
Sants i d’Horta. 
La intenció és que, de cara al

mes de setembre, el projecte
arribi a la resta dels mercats de
la ciutat. Aquests, segons el con-
sistori, hauran de tenir “un per-
centatge mínim de productes
locals, ecològics i directes de
pagès o de llotja” i “incloure
cartells i etiquetes que els iden-
tifiquin com a parada d’alimen-
tació saludable i sostenible”.

HABITATGE4Fa tres setmanes
que la Fatima, el seu marit i els
seus quatre fills menors viuen
sense aigua al pis que ocupen al
carrer Mallorca, a Sagrada Fa-
mília. El Sindicat d’Habitatge de
l’Eixample Dret (SHED) de-
nuncia que la immobiliària Fin-
ques Gual els va tallar el sub-
ministrament de cop i de la
pitjor manera possible: “Ho van
fer amb una radial perquè la
instal·lació no es pogués arre-
glar”, lamenta el Jordi, membre
del sindicat.
D’altra banda, aquest membre

del SHED recorda que la Fatima
té el certificat de vulnerabilitat dels
serveis socials i que el tall d’aigua
a la seva família suposa “l’in-
compliment d’una llei, un reial de-
cret i una ordenança municipal”.
Tot i això, i malgrat que el sindi-
cat ha provat diferents vies, de
moment no hi ha cap solució.
“Des del punt d’assessorament
energètic (PAE) ens han dit que
no poden assumir la reparació
perquè és molt costosa”, diu el
Jordi, que afegeix que Serveis

Socials i Habitatge també els han
dit que no hi poden fer res. En
aquest sentit, des de l’Ajunta-
ment asseguren que “es traslla-
darà el cas als equips de media-
ció” per arribar a un acord.

PROTESTA A LA IMMOBILIÀRIA
Divendres passat, davant la
manca de solucions al cas, el
SHED va fer una protesta a la
seu de Finques Gual al carrer Ta-
llers. Hi van llançar globus d’ai-
gua com a acte simbòlic i hi van

penjar una pancarta denunciant
que la immobiliària “vulnera
drets fonamentals”. 
Mentrestant, la Fatima con-

tinua havent d’anar amb els
seus fills de 3, 5, 10 i 13 anys a
Sant Adrià de Besòs a dutxar-se
a casa de la seva germana. Això
sí, mirant de no coincidir amb el
marit d’aquesta, de qui van fu-
gir en el seu moment. “No ens
havíem trobat mai amb una si-
tuació tan límit com aquesta”,
reconeix el Jordi.

La protesta del Sindicat d’Habitatge de l’Eixample Dret. Foto cedida

Denuncien el tall d’aigua a una
família amb quatre fills menors

El Mercat de la Concepció s’ha afegit a ‘Comerç verd’. Foto: Ajuntament

Joves | La Biblioteca Sofia Barat parla de sexualitat
La Biblioteca Sofia Barat, amb el punt ‘Jove, Informa’t i Participa’ (JIP) de

l’Eixample, ha programat una sortida al Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats
i una activitat per crear un prestatge sobre sexualitat. Seran l’1 i el 2 de juliol.
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El local de l’AE Gaudí, fora dels
pressupostos participatius

ENTITATS4L’Agrupació d’Es-
coltes Antoni Gaudí confiava en
els pressupostos participatius
per aconseguir un espai defini-
tiu al barri. Finalment, però, la
seva proposta no ha estat entre
les més votades del districte i el
cau haurà de seguir esperant. 
La notícia ha caigut com un

gerro d’aigua freda sobre l’enti-
tat, que havia posat molts esfor-
ços en la campanya de difusió per
obtenir suports. “Evidentment
estem decebudes amb el resul-
tat”, reconeixen des de l’agrupa-
ció en un comunicat, però alho-

ra es mostren “molt orgulloses
d’haver aconseguit 1.759 vots”. 
En el mateix text lamenten

que, tenint en compte que l’Ei-
xample engloba tants barris, la
majoria dels projectes seleccio-
nats al districte s’hagin quedat a
la mateixa zona (l’Esquerra). 
Sigui com sigui, des del cau

tenen clar que seguiran “exigint
un local digne” per donar conti-
nuïtat a la tasca educativa que
han dut a terme des de l’any
1956 fins ara a un espai del re-
cinte de la Sagrada Família del
qual els han fet fora.

CELEBRACIÓ4Una, dues i fins a
tres vegades es va haver de sus-
pendre la Festa Major de la Sa-
grada Família l’any passat. Mal-
grat la decepció que va suposar
renunciar a la celebració després
d’haver-hi bolcat tots els esfor-
ços, el veïnat i les entitats del bar-
ri tenien clar que ho tornarien a
intentar. I així ho han fet. Si bé
no han fet servir el concepte
‘Festa Major’, des de la Coordi-
nadora d’Entitats de la Sagrada
Família han omplert el barri
d’esperit festiu durant tot un
cap de setmana amb la progra-
mació ‘Recuperem el barri’.
Els actes van començar di-

jous passat, 17 de juny, amb un
concert de cant coral a l’Ateneu
El Poblet i una sessió de poesia
performativa al Centre Cívic Sa-
grada Família. El comerç local va
ser el protagonista del divendres,
ja que va sortir al carrer durant
tot el dia davant dels Encants
Nous. En paral·lel, la Biblioteca
Sagrada Família va oferir es-
pais de lectura a la fresca i l’A-
teneu va acollir un espectacle de

dansa en què fotografia i cos es
van fusionar.
El dia central, però, va ser

dissabte, quan es van concentrar
els plats forts del programa:
una ruta per redescobrir el bar-
ri, un espectacle familiar, balls
bolivians, un concert jove i un es-
pectacle de foc al carrer Marina,
davant del temple. Finalment,

diumenge va ser el dia dedicat
als nens i joves del barri, amb els
tallers infantils als jardins de Flo-
ra Tristán i la festa de l’Agrupa-
ció d’Escoltes Antoni Gaudí a la
plaça Sagrada Família. 
Tots els actes, com no podia

ser d’una altra manera, van com-
plir les mesures de seguretat
vigents i van requerir inscripció.

Capgrossos i gegants a la festa del barri. Foto: Twitter (@SFamiliaEnComu)

Veïns i entitats fan festa al
carrer per“recuperar el barri”

El cau havia fet molta difusió de la proposta. Foto: Twitter (@aeAntoniGaudi)

Xarxa de Suport Mutu | Jornada de final de curs
La Xarxa de Suport Mutu Sagrada Família va celebrar dissabte passat una

jornada per marcar el final de curs. Van fer dos tallers a la Mecànica i després
es van traslladar a la Cruïlla per fer-hi un vermut, un berenar i un debat.
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La Duna va patir un atac d’an-
sietat a l’institut a principis del
2020 i des del centre li van re-
comanar adreçar-se a ‘Aquí t’es-
coltem’, un servei gratuït d’a-
companyament per a joves de 12
a 20 anys. Hi va acudir buscant
atenció psicològica i, un any i mig
i una pandèmia després, ha no-
tat “un canvi brutal”. 
Aquest mes de juny s’ha po-

sat en marxa al Casal Transfor-
madors el punt ‘Aquí t’escol-
tem’ de l’Eixample, l’únic dis-
tricte que encara no comptava
amb aquest servei, i ja té una de-
sena d’usuaris. La psicòloga d’a-
quest punt és Sandra Leyva, la
mateixa que ha atès la Duna en
l’últim any i amb qui la jove, de
18 anys, se sent molt agraïda.
“Durant el confinament em va
ajudar moltíssim mantenir les

sessions online amb ella i tenir
algú que m’entengués”, admet.
Precisament, el confinament

i la pandèmia en general han in-
crementat els problemes de salut
mental en els adolescents, tal
com ha constatat Leyva. “Hi ha
joves tristos, desmotivats, que
se senten sols o que s’han hagut
d’enfrontar a la pèrdua d’un fa-
miliar... També n’hi ha alguns que
se sentien protegits a casa durant
la quarantena i han patit angoi-
xa o ansietat social després”, ex-
plica. La psicòloga matisa que als
punts ‘Aquí t’escoltem’ no es
tracten trastorns, sinó que s’hi fa
una feina de prevenció.
Les consultes psicològiques

d’aquest servei són individuals i
confidencials i els adolescents hi
poden accedir directament, sen-
se l’autorització dels pares. Això
sí, a partir de la segona visita, es
demana el consentiment dels pa-
res als menors de 14 anys i es re-
comana als majors. I és que tenir
el suport de la família “sempre és

bo, però no sempre és possible”,
diu Leyva. Tenint en compte això
i que és gratuït, es tracta d’un ser-
vei molt accessible. “Jo l’he re-
comanat a molta gent. És neces-
sari que se sàpiga que existeix i
que no passa res per anar al psi-
còleg”, defensa la Duna.

TALLERS I ACTIVITATS GRUPALS
A més de l’atenció psicològica in-
dividual, els punts ‘Aquí t’es-

coltem’ ofereixen tallers i activi-
tats grupals molt diversos, que
s’organitzen en funció dels inte-
ressos detectats entre el jovent de
cada districte. D’aquesta part
se n’encarreguen educadors com
Malaika Comet, que treballa al
punt de l’Eixample i que desta-
ca la importància de tenir “espais
on els joves es puguin expressar
i compartir inquietuds”. 
Els participants en les pro-

postes grupals s’hi apunten per-
què els interessa el taller en
qüestió, però acaben treballant
altres aspectes d’una manera
lúdica. Comet posa l’exemple
del taller de defensa personal,
que serveix per tractar temes
com la violència masclista, de la
mateixa manera que el taller de
maquillatge porta a parlar de
l’autoestima o el taller de rap fa
explorar les emocions pròpies.

Els punts ‘Aquí t’escoltem’ ofereixen atenció psicològica individualitzada i activitats grupals. Foto: Ajuntament

Anna Utiel
FORT PIENC

“Nopassa resper anar al psicòleg”
» El Casal Transformadors acull el punt ‘Aquí t’escoltem’ del districte, adreçat a joves de 12 a 20 anys

» El servei ha arribat a l’Eixample aquest mes de juny i ja compta amb una desena d’usuaris

Biblioteca Fort Pienc | Reobre després d’uns dies tancada
La biblioteca Fort Pienc ha tornat a passar uns dies tancada. El 15 de juny es va
anunciar que romandria tancada “fins a nou avís” per unes obres de millora del

sistema de climatització. Aquest “nou avís” finalment va ser aquest dilluns, dia 21.
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Esports
ATLETISME4Aquest diumenge
serà l’últim dia hàbil en el qual
es podrà completar la caminada
pel centre de la ciutat que pro-
posava el cicle Barnatresc.
I és que tot i que el gruix de

l’activitat es va concentrar durant
el cap de setmana dels dies 12 i
13 d’aquest mes, els organitza-
dors van decidir allargar la pos-
sibilitat de fer-la uns dies més.
D’aquesta manera, tot i que als
carrers ja no hi ha marcat l’iti-
nerari que cal seguir, la ruta es
pot consultar a l’aplicació Bar-
natresc Virtual.

L’itinerari plantejat, d’uns
10 quilòmetres, es pot recórrer
en unes tres hores i mitja, ja que
no hi ha gaire desnivells. La
ruta arrenca a la plaça d’Espanya
i porta els participants per dife-
rents punts de l’Eixample, com
l’Avinguda Mistral i bona part
del barri de Sant Antoni fins ar-
ribar a les Drassanes. Després de
passar per part de Ciutat Vella,
la caminada torna cap al seu
punt d’inici, passant en aquest
retorn per la rambla de Catalu-
nya, l’Escola Industrial i la Mo-
del, entre altres punts.

Futbol sala | El CFSE busca talents per a la base
Cada dimarts i dijous a la tarda, el CFS Eixample busca jugadors i jugadores 

que vulguin començar a practicar el futbol sala. L’equip busca nens i nenes per 
als seus equips de la categoria benjamí, nascuts a partir de l’any 2012.

Últims dies per completar
la caminada del Barnatresc

Calia guanyar i esperar una pun-
xada del filial del Gràcia FSC,
però només es va complir la
primera de les dues premises. El
Club Futbol Sala les Glòries és el
subcampió del seu grup de Se-
gona Divisió Catalana, havent
sumat un punt menys (32) que
els graciencs (33).
Aquesta segona posició, de

retruc, evita que l’equip de Juan
José Montero pugi de categoria.
Les dues derrotes de la penúlti-
ma i l’avantpenúltima jornada,
a les pistes de l’Estel Vallseca i el
Futsal Classic Barcelona, van
provocar que les Glòries perdés
distància i que, en última ins-
tància veiés com se li escapava la
primera posició.
La resta d’equips del distric-

te han acabat en posicions més
discretes, però tots han salvat la
categoria; la millor posició dels
altres conjunts ha estat la sete-

na de l’AE Casp, amb 23 punts,
i una gran recta final de tempo-
rada, amb set punts dels darrers
nou que estaven en joc.
Dues posicions més avall,

novè del grup 3, ha acabat el Po-
laris. Els del Fort Pienc, contrà-
riament a l’AEC, només han
guanyat en una de les darreres
quatre jornades, ratxa que ha

impedit que acabessin en una
posició millor.
Per últim, i qui més ha hagut

de patir han estat els Maristes
Sant Joan. De fet, l’equip va
aconseguir evitar haver de jugar
la promoció en la darrera jor-
nada, gràcies al seu triomf con-
tra el Rosario Central (5-4) i la
derrota de l’Horta FSC.

La resta d’equips, com el Polaris, mantenen la categoria. Foto: Polaris FS

El CFS les Glòries, subcampió
de Segona Catalana de futsal

La ruta permet conèixer el centre de la ciutat. Foto: Ajuntament

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE
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Després de 25 anys de viure mantinguda
per Domenico Soriano i múltiples nega-
tives a casar-se amb ella, Filumena Mar-
turano fingeix una greu malaltia per
aconseguir que Domenico accepti con-
traure-hi matrimoni. Un cop casats, s’aixeca
del llit fresca com una rosa. Oriol Broggi
adapta el clàssic d’Eduardo de Filippo.

Al Teatre Biblioteca de Catalunya.

Teatre

Filumena Marturano
Eduardo de Filippo

La cobla Biflats torna a la càrrega amb la
publicació del seu tercer disc, Fanfarro-
na! (Picap, 2021), que segons ells és la
seva “millor obra fins al moment”, tal com
han dit a una entrevista amb Enderrock.
El disc consta de catorze cançons que fa-
ran ballar qui les escolti, però que no dei-
xen de banda la reivindicació i conviden
a protegir el medi ambient.

Música

In the Heights (que s’ha estrenat als nos-
tres cinemes amb el títol En un barrio de
Nueva York) està basada en el musical de
Broadway homònim, que se centra en un
grup de veïns del barri novaiorquès Was-
hington Heights. Els protagonistes són el
propietari d’un celler, la seva àvia, la noia
de qui està enamorat i una vella amiga
seva que torna després de molt de temps.

Pelis i sèries

En un barrio de Nueva York
Jon M. Chu

Fanfarrona!
Biflats

Grec 2021
Ja és aquí el Grec 2021, que durarà una setmana més, des
del 27 de juny i fins al 31 de juliol. La programació d’en-

guany compta amb prop d’un centenar de propostes re-
partides en una quarantena d’espais de Barcelona. Desta-
ca l’aposta pel talent local, que s’ha fet amb la intenció de
donar suport als artistes d’aquí però també perquè, amb
la situació sanitària actual, era més difícil programar artis-
tes de fora. Segons va dir el director del festival, Francesc
Casadesús, en la presentació de la programació el maig

passat, el Grec 2021 és “optimista, molt potent i ambiciós”.

Gemma Cuervo (Barcelona, 1936) ha es-
tat guardonada amb el Premi Max d’Ho-
nor 2021 per la seva “llarga trajectòria

com a intèrpret”, però també “per la seva
tasca com a empresària del teatre espa-
nyol i pel seu compromís” amb les arts
escèniques. La veterana actriu treballa

com a tal des de 1956 i va rebre el Premi
Ondas com a millor actriu de televisió l’a-
ny 1967. El públic més jove segurament
la coneix (i l’aprecia) per ser la Vicenta de

la sèrie Aquí no hay quien viva (2003-
2006). Els més grans, en canvi, potser la

recorden per Estudio 1 (1967-1979) o Mé-
dico de familia (1995-1999). A més, es va
casar el 1960 amb l’actor Fernando Gui-
llén i és la mare dels també actors Fer-

nando i Cayetana Guillén Cuervo.

G E M M A  C U E R V OQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser actriu des de fa 65 anys  
El públic actual la coneix per ‘Aquí no hay quien viva’ 

Famosos

Rebre el Premi Max d’Honor 2021
Per la seva “llarga trajectòria” i el seu “compromís” amb el teatre

Consideren que el guardó és merescut 
Els usuaris han aprofitat per destacar la seva llarga carrera

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

L’escriptor Àlvar Valls acaba de guanyar
el 50è Premi Crexells per Entre l’infern i la
glòria (Edicions de 1984, 2020), i ja és el
segon guardó que aconsegueix amb
aquesta novel·la sobre la vida i obra de
Jacint Verdaguer. El llibre se centra en els
últims dies de la vida de Mossèn Cinto,
l’any 1902, quan estava malalt terminal
de tuberculosi.

Llibres

Entre l’infern i la glòria
Àlvar Valls
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| JJOO Tòquio 2020
El videojoc oficial dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 (que se celebraran

aquest any) ja és aquí. Per a PC, PS4, Stadia, Switch i Xbox One.

ÉS FAMOSA PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

AL COTXE NO

És imprescindible que el teu gos sempre tingui aigua fresca 
a l’abast, tant a casa com si sortiu al carrer 

HORARI

HIDRATACIÓ

JOCS

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

i MASCOTES

Beure molta aigua, evitar les hores de més calor, posar-nos
crema solar, portar gorra o barret, caminar per l’ombra...
Ens sabem de memòria els consells que hem de seguir

quan hi ha una onada de calor (tot i que sempre va bé recordar-
los). Ara bé, qui segur que no els té tan clars són els nostres gos-
sos, que es guien per la intuïció però que ens necessiten a nos-
altres per patir el mínim possible amb aquestes temperatures. 

En primer lloc, sembla que cal posar l’accent en coses que
són de sentit comú. Una de les causes més freqüents dels cops
de calor en gossos és deixar-los tancats a dins d’un cotxe a l’es-
tiu: no ho feu mai, encara que creieu que serà molt poca estona.
És imprescindible que el gos sempre tingui aigua fresca a l’abast,
tant a casa com si sortiu (agafa una ampolla o busca una font i
porta un recipient perquè begui). Deixa els passejos llargs per a
primera hora del matí i al vespre, i evita fer-los entre les 12 i les
16h: imagina caminar descalç pel carrer a aquestes hores en ple
estiu! Si al teu gos li agrada refrescar-se, incorpora l’aigua als vos-
tres jocs: mulla’l, fes-li una petita piscina al balcó o a la zona on
jugueu o porta’l a una platja on s’acceptin gossos (n’hi ha).

Protegeix el teu gos de la calor

Una de les causes més freqüents dels cops de calor en gossos
és deixar-los tancats al cotxe a l’estiu: no ho facis mai 

Les claus

Deixa els passejos llargs per a primera hora del matí i el vespre 
i evita fer-los entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda

Si al teu gos li agrada refrescar-se, incorpora l’aigua als vostres jocs:
mulla’l, fes-li una piscineta o porta’l a una platja per a gossos
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