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ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
Aturat el segon intent
de desallotjament del
Casal Lina Òdena pàg 6

“ESTAN ABANDONATS” pàg 8
Junts denuncia el mal 
estat dels interiors d’illa 

BÀSQUET pàg 12

El Roser es reforça amb
quatre nous fitxatges

La FAVB denuncia un “ús abusiu” de les terrasses pàg 10

Massa taules?

SantAntoni no tindrà el Porta
aPorta fins a finals del 2022

El consistori diu que s’ha de treballar més en el seu disseny mentre entitats i comerciants es mostren escèptics pàg 6
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CAP ON VA L’EIXAMPLE?
Les entitats diuen que 
el futur del districte passa 
per ser més sostenible pàg 3

SAGRADA FAMÍLIA pàg 9
Ever Blanchet (Teatre Gaudí):
“Els temps de crisi sempre
serveixen d’alguna cosa”



| 2

líniaeixample.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 51721 de juliol del 2021



A fons

El març del 2020, quan el món
va col·lapsar, els més optimistes
van pensar que d’aquesta en
sortiríem millors. De moment no
sembla que la profecia s’hagi de
fer realitat, però hi ha qui creu
que encara hi som a temps i que
cal aprofitar les lliçons de la
pandèmia per plantejar o acce-
lerar canvis que ens han de por-
tar a un futur millor. 
En aquest context, l’Eixam-

ple ha reflexionat durant dos
dies sobre quin ha de ser el seu
paper en les pròximes dècades.
Les jornades ‘L’Eixample i la
metròpoli de Barcelona: una
cruïlla de futurs’, celebrades el 13
i el 14 de juliol a l’auditori de Ca-
làbria 66, van permetre que ex-
perts nacionals i internacionals
debatessin sobre la transforma-
ció ambiental, la mobilitat, el
model econòmic i la relació amb
l’àrea metropolitana que ha de
tenir el districte. Però què en
pensen els veïns, de tot això?

MENYS COTXES, MÉS VERD
Parlant amb les associacions ve-
ïnals, totes coincideixen a de-
manar un Eixample amb menys
espai per al vehicle privat i més
espai per a les persones. 
En aquest sentit, és inevitable

parlar de les superilles. “Hi estem
a favor, sempre que es resolgui
també la situació dels carrers
que en queden fora”, diu el pre-
sident de l’AV de Sant Antoni, Pep
Sala, que posa d’exemple els car-
rers Sepúlveda i Viladomat. Per
contra, el vocal d’urbanisme de
l’AV de l’Esquerra de l’Eixample,
Xavier Riu, té clar que això no és
un problema. “Està demostrat
que els primers dies sí que hi ha
cotxes que se’n van als carrers del

costat, però que després s’acon-
segueix reduir el trànsit en gene-
ral”, afirma. En la mateixa línia,
el president de l’AV del Fort
Pienc, Joaquim Mallén, veu amb
esperança la futura superilla de
l’Eixample i creu que permetrà re-
soldre en bona part els problemes
de “contaminació i soroll”.
Com que hi ha defensors del

cotxe que s’escuden en el pla
Cerdà per rebutjar els canvis
que es proposen al districte, Riu
recorda que “quan Cerdà va dis-
senyar l’Eixample, no hi havia
cotxes: va plantejar carrers am-
ples per donar aire a la gent, no
perquè hi circulessin els vehicles”. 

CONNEXIÓ AMB LA METRÒPOLI
L’Eixample connecta la resta de
districtes de Barcelona, però
també Barcelona amb l’àrea me-
tropolitana. Per a Riu, “l’Ei-
xample per viure-hi no és in-

compatible amb l’Eixample per
connectar-nos”. Això sí, matisa
que aquesta connexió hauria de
fer-se amb transport públic. 
El president de l’AV de la

Dreta de l’Eixample, Jaume Ar-
tigues, hi està d’acord, i per això
lamenta que “no hi hagués cap
representant de la Generalitat en
els debats”. “La Generalitat hau-
ria de tenir un paper important
en aquest tema, però opta per
l’absentisme”, conclou.

INDEPENDÈNCIA DEL TURISME
“Estem a punt de tornar a cau-
re en el parany de viure del tu-
risme”, diu Mallén, preguntat so-
bre el model econòmic pel qual
hauria d’apostar el districte. I
aquí també hi ha consens. Els re-
presentants veïnals pensen que
cal defugir d’un mercat tan vo-
làtil com aquest, tal com ha de-
mostrat la pandèmia.

Anna Utiel
L’EIXAMPLE

Menys trànsit imés verd
» El districte reflexiona durant dos dies sobre el seu paper en la futura metròpoli de Barcelona 
» Els representants veïnals coincideixen a pensar en un Eixample amb menys cotxes i més natura

Un dels debats que van tenir lloc la setmana passada a l’auditori de Calàbria 66. Foto: Twitter (@Bcn_Eixample)

SANT ANTONI4L’associació
de comerciants Som Sant An-
toni, que forma part de Bar-
celona Oberta, assegura que
“gairebé un de cada dos co-
merços ha tingut un descens
de vendes” des de la implan-
tació de la superilla al barri.
Ho afirma basant-se en una
enquesta que ha fet entre els
seus membres i els venedors
dels Encants de Sant Antoni,
i que ha obtingut 53 respostes.
El cert, però, és que el

47,2% dels enquestats han dit
que la facturació s’ha mantin-
gut i el 7,5% ha respost que ha
augmentat. D’altra banda, el
45,3% afirma que les vendes

han disminuït. L’enquesta
també ha servit per constatar
que, evidentment, les superi-
lles limiten l’ús del cotxe: “El
94,3% [dels enquestats] con-
sidera difícil accedir al barri
amb vehicle privat”.
Pel que fa a l’estat de Sant

Antoni des que existeix la su-
perilla, l’enquesta indica que
vuit de cada deu comerciants
considera que la neteja del
barri no és òptima i que els
parterres no estan ben cuidats.
Alhora, els mateixos opinen
que cal tenir més zones de càr-
rega i descàrrega i que la se-
nyalització de prioritat de cir-
culació “no és correcta”.

Comerç i superilles: una
combinació guanyadora?
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La lupa

Exceptuant alguns casos extraordinaris, com
el del presentador Jordi Hurtado, l’edat és un
fet empíric, totalment mesurable. En canvi,
ser jove és més subjectiu, perquè en realitat

no pesen els anys. Pesen els prejudicis.
D’acord que posar-se una dessuadora Vans i anar

davant del MACBA a fer d’skater quan tens 50 anys
no et converteix màgicament en una persona jove, però
en això de la joventut la processó va més per dins que
per fora. Com dirien els Muchachada, hi ha “viejó-
venes” que sembla que haurien d’aspirar a ser pen-
sionistes quan encara no han arribat a la trentena. I
no és menys cert que hi ha jubilats que es mantenen
actius –i sovint hiperactius– en totes les facetes de la
vida encara que hagin penjat les botes de la feina. Fins
i tot hi ha vells que viuen una segona joventut pel seu
contacte amb xavals desinhibits, com li va passar al
granger George Spahn amb els hippies de la Família
Manson o com se senten molts madurs divorciats que
volen tornar a la partida d’inici casant-se amb persones
a les quals doblen en edat i en dolències.
La prova del cotó a l’hora de comprovar si ets jove

o no, al marge de si t’hi sents o dels anys que tingu-
is, és l’opinió que et mereixen els joves actuals. El car-
boni 14 de l’edat mental rau en la capacitat de posar-
te a la pell dels altres i no comportar-te com un car-
ca rondinaire.
Una oportunitat perfecta per fer el test l’ha brin-

dat la Covid-19. Ara que sembla que estem vivint una

nova onada de contagis del coronavirus, amb xifres
rècord de positius i de risc de contagi aquesta darre-
ra setmana tant a Barcelona ciutat com a la regió me-
tropolitana, tothom assenyala com a responsables –
o irresponsables– els joves. Per això han tornat a tan-
car l’oci nocturn i no el joc de petanca.
Criminalitzar els joves és una pràctica que ve de

lluny. “Som joves, som delinqüents, si te’n refies, te
la fotré”, cantaven amb ironia a Què, el nou musical
de Manu Guix. Els joves són rebels amb causa i la pan-
dèmia els ha donat molts motius per ser-ho, princi-
palment perquè la joventut és una etapa de la vida en
la qual cal qüestionar i desafiar l’ordre establert.
La cantant Suu sintetitzava aquest sentiment de

malestar davant la pressió social quan al recent Ca-
net Rock va dir que tenia ganes de barrejar-se en-
tre el públic del festival i que li tiressin un cubata
per sobre. Els joves volen mullar-se, volen tocar-se,
volen ballar, volen sortir, volen sentir la llibertat,
volen viure. Volen ser joves i ho volen ser ara. No
ajornar-ho, no reprimir-ho, no amagar-ho. Però, és
clar, on hi ha un xic passant-s’ho bé sempre hi ha
un vell amb una galleda a les mans disposat a ai-
gualir-li la festa.
Possiblement, el problema és precisament aquest:

que mentre les administracions ens han confinat i ens
han posat la por al cos a tots com si estigués a les nos-
tres mans aturar aquest nou genet de l’apocalipsi a cop
de mascareta i distància social, els joves han decidit

fer de joves i seguir relacionant-se com han fet els mos-
sos tota la vida.
Potser els que tenim canes i ens fem colonoscòpies

preventives no els entenem, igual que els nostres pares
no ens entenien a nosaltres i a ells no els comprenien
els seus pares, i així generació a generació fins a Adam
i Eva, que prou els va costar assumir què li va passar pel
cap a Caín per carregar-se Abel en aquella època en la
qual encara no s’havien inventat els psicòlegs.
Ens és difícil assimilar que els hàbits de consum

han canviat i entrem en contradiccions quan critiquem
que els nostres fills es passen el dia parlant-se i es-
crivint-se des del mòbil en lloc de relacionar-se en per-
sona i, si ho fan enmig de la pandèmia, els critiquem
perquè s’haurien de quedar a casa per evitar els con-
tagis. Especialment els contagis a les persones que ja
no són joves i que, a priori, tenen més números de pa-
tir la malaltia amb conseqüències greus.
Ara resultarà que, de joves, tots els que ara ens po-

sem les mans al cap amb els botellons i els viatges de
fi de curs a Mallorca érem molt conscients, respon-
sables, cívics i solidaris, sobretot amb els vells. Per-
què, òbviament, llegir Los cinco en lloc de jugar al Fort-
nite ens ha fet millors persones.
Podem demanar als joves que tinguin més pre-

caució, però, per favor, deixem-los viure, que prou dur
és veure com, dels pocs anys de joventut que tindran
el privilegi de viure, ja se n’ha esfumat un i escaig que
no podran recuperar.

Les millors
perles

Uns operaris havien d’instal·lar una bastida per poder
restaurar la Torre de Minerva, a Tarragona. Mentre ho feien,

però, van acabar foradant una muralla romana i el relleu més
antic de la península Ibèrica, tal com va avançar Porta Enrere.

La policia atura un cotxe que porta la música molt forta.
Un agent demana que posin una altra cançó i, quan li

pregunten quina vol, respon amb seguretat: La Macarena.
Li ha passat al youtuberTelmo Trenado i està gravat.

Llits de cartó: aquesta és l’estratègia dels organitzadors delsJocs Olímpics de Tòquio per evitar que els atletes tinguin
sexe. El gimnasta Rhys McClenaghan ha publicat un vídeo
saltant en un d’aquests llits “antisexe” i ha tirat per terra la idea.

Una dona troba una serp sota el llit abans d’anar a
dormir. Busca per si de cas n’hi ha més i en troba disset

(les cries de la primera). Li ha passat a Trish Wilcher, una
estatunidenca que diu que ara necessitarà “un cardiòleg”.

LA FOTOGemma Sànchez / ACN
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per Víctor Porres

Són joves, no delinqüents
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Ada Colau: “El model de Superilla 
Barcelona es reconeix arreu del món”1

2
Junts denuncia el mal estat 
dels interiors d’illa de l’Eixample

Dijkhuizen, Haro, Isern i Carrasco, 
cares noves del CB Roser

Aturat el segon intent de 
desallotjament del Casal Lina Òdena

El Casal Lina Òdena fa front 
a un nou desallotjament demà

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 grup de joves que integren el
Casal Popular Lina Òdena van
aconseguir evitar dijous passat,
per segon cop, que l’edifici que
ocupen al carrer Mallorca fos
desallotjat per la policia.

Després d’això és possible que
el seu cas torni als jutjats. 

pàgina 6Lina Òdena

Tot i la crisi causada per la
pandèmia, el Teatre Gaudí ha
aconseguit tirar endavant. El seu
director, Ever Blanchet, destaca
que el suport del públic ha estat
clau i remarca la importància

d’oferir una cartellera amb obres
de primer nivell. 

pàgina 9Teatre Gaudí

La Federació d’Associacions
Veïnals de Barcelona (FAVB)
ha impulsat una campanya de
denúncia contra “l’ús abusiu”
que considera que fan de les

terrasses molts bars i restaurants
de la ciutat i ha obert un perfil
d’Instagram per denunciar-ho.

pàgina 10FAVB

A les xarxes

@dani_versari: Jeff Bezos (Amazon) ha
tardat menys temps a anar i tornar de
l’espai que jo a sortir de la Meridiana de
Barcelona.

@agenciaacn: El Govern demana aquest
dimecres al TSJC allargar les restriccions i
amplia el toc de queda fins a 165 munici-
pis, entre ells Lleida.

#MésTocDeQueda

@gmnzgerard: Ara mateix tenim a Cata-
lunya gairebé el mateix nombre de perso-
nes a l’UCI per Covid que Alemanya, amb
més de 10 vegades la nostra població.

#RepuntDeCasos #JeffBezos

Safata d’entrada

En el pla dissenyat per Il-
defons Cerdà, les illes de
cases de l'Eixample s'ha-

vien de construir obertes, es-
ponjades, amb els seus interiors
convertits en jardins comunita-
ris on fer vida, espais verds per
a tota la família i que havien de
ser el cor de cada illa. Això amb
el pas dels anys es va anar per-
dent, fins que a mitjans dels
vuitanta els comerciants i veïns
i veïnes van començar a lluitar
per recuperar-los un a un: l’any
1987 s’obria el primer a l’espai de
la Torre de les Aigües, que avui
l’Ajuntament té abandonat.
La lluita veïnal ha sigut con-

tinuada i ha donat els seus fru-
its. En menys de quaranta anys
n’hem recuperat més de 45!
Però des de l'arribada de Colau
a l'alcaldia l'any 2015 el pro-
jecte de recuperació dels inte-
riors ha quedat abandonat a la
seva sort: els nous s’inauguren
precàriament (de vegades no hi
ha ni fonts, ni ombra ni verd,
com a l’interior del Novedades),
els que existeixen s’estan dei-
xant abandonats i no hi ha
plans de futur.

Salvem els interiors d’illa
per Albert Cerrillo i Biel Figueras (Junts per Catalunya)

El grup municipal de Junts
a l’Eixample, preocupat per
aquest fet, en col·laboració
amb entitats veïnals, comer-
ciants i els afiliats i afiliades
dels nostres barris vam fer
una auditoria de tots els inte-
riors per conèixer quina és la
situació dels 46 interiors d'illa
dels quals gaudim. 
En aquest informe consta-

tem, entre altres punts, restes
d’assentaments il·legals de
persones com a Safo, Paula
Montal i Sebastià Gasch (l’A-
juntament ho coneix? Hi ha
actuat socialment?), falta de
fonts i ombra (molt greu en es-
pais amb àrees infantils on
hem detectat tobogans a una
temperatura de 58 °C), es-
pais sense àrees de jocs in-
fantils, deteriorament del verd
i una falta de manteniment
brutal i generalitzada. Ara ens
trobem en una situació que no

els hem de recuperar, sinó
que els hem de salvar.
En els darrers anys hem vis-

cut un abandonament del man-
teniment de la ciutat, del qual
tampoc s'han escapat els inte-
riors d'illa. Les queixes de les
entitats, de veïns i veïnes, de les
escoles i dels comerciants són
continuades i no hi ha cap ac-
tuació per millorar el seu estat.
Només es posen pedaços men-
tre tot es degrada, cosa que els
nostres barris no es mereixen.
L'Eixample és el districte

més dens de la ciutat i el que
menys metres quadrats de
verd té per habitant, i el poc
que tenim l’Ajuntament Co-
lau-Collboni el deixa abando-
nat i sense dinamitzar. Des de
Junts continuarem lluitant
per la recuperació dels inte-
riors de les nostres illes, pel
seu manteniment, neteja i di-
namització. Com sempre.
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HOMOFÒBIA4Sembla que els
atacs LGTBI-fòbics no s’aturen
i poden passar a qualsevol punt
de la ciutat. També al Gaixam-
ple, a l’Antiga Esquerra de l’Ei-
xample, el barri barceloní més
vinculat al col·lectiu LGTBI. 
És aquí on un home gai hau-

ria patit una agressió amb un
martell el passat dia 12, segons
va avançar Crónica Global, mit-
jà al qual la víctima va assegurar
que es tracta d’un atac homòfob.

Concretament, els fets van
passar davant de l’hotel Axel, al
carrer Aribau amb Consell de
Cent. La cadena hotelera Axel
s’adreça precisament a la co-
munitat LGTBI. 
L’Observatori contra l’Ho-

mofòbia ha condemnat aquesta
“brutal agressió” i ha explicat que
la víctima –que ha hagut de ser
hospitalitzada– ha presentat
una denúncia davant dels Mos-
sos d’Esquadra. 

MOVIMENTS SOCIALS4El se-
gon intent de desallotjament
del Casal Popular Lina Òdena,
programat per al 15 de juliol, va
quedar aturat. Els Mossos d’Es-
quadra es van presentar dijous
passat al matí al número 132 del
carrer Mallorca, on es van trobar
amb membres del casal i altres
veïns disposats a evitar el des-
nonament. “Hem guanyat. Grà-
cies al suport popular, la comi-
tiva judicial i la Brimo s’han fet
enrere”, van celebrar des del
casal a les xarxes socials.
De moment, no hi ha nova

data per fer efectiu el desallot-
jament i sembla que el cas “tor-
narà als jutjats”, segons ha ex-
plicat un integrant del projecte
a Línia Eixample. El mateix
membre assegura que al princi-
pi la comitiva judicial es va ne-
gar a parlar amb ells i que ho va
acabar fent gràcies a la inter-
venció de representants dels co-
muns i ERC al Districte.

Cal recordar que tot just deu
dies abans, el 5 de juliol, hi va ha-
ver un altre intent per fer fora els
joves que formen el Casal Lina
Òdena. Ara celebren la segona
suspensió com una victòria i es-
peren que el següent intent no
arribi fins al setembre.

2 ANYS PLENS D’ENTREBANCS
La història del Casal Popular
Lina Òdena és molt curta però

alhora molt intensa. Es va fun-
dar l’11 de maig de 2019, quan un
grup de joves del barri va ocupar
el local del 194 del carrer Pro-
vença, però l’agost d’aquell ma-
teix any els van desallotjar. No va
ser fins al gener de 2020 que van
aconseguir entrar a un nou local,
el de Mallorca, que també els ha
portat força maldecaps. Això sí,
de moment hi continuen i faran
el possible per quedar-s’hi.

Una imatge de la concentració davant del casal. Foto: Joanna Chichelnitzky

Aturat el segon intent de
desallotjament del Lina Òdena

Denuncien una agressió
homòfoba a fora l’hotel Axel

RECICLATGE4Sant Antoni és,
juntament amb Horta, un dels
barris on està previst que l’Ajun-
tament posi en marxa el sistema
de reciclatge Porta a Porta després
d’haver-ho fet fa poc a Sant An-
dreu de Palomar i ja fa més temps
a la part antiga de Sarrià. Després
de la polèmica que s’ha viscut a
Sant Andreu, que ha acabat fent
que el consistori es plantegi en-
darrerir la implementació a Hor-
ta, què passarà a Sant Antoni?
De moment tot apunta que al

barri la cosa pot anar per llarg.
Fonts municipals expliquen a Lí-
nia Eixample que, ara mateix, el
termini en el qual l’Ajuntament es
mou és que el Porta a Porta a Sant
Antoni comenci a funcionar “a fi-
nals del 2022”. Les mateixes fonts
municipals afegeixen que hi ha as-
pectes que “s’han de treballar
més”, al mateix temps que espe-
cifiquen que “a les zones on pu-
guin sorgir més dificultats es farà
un acompanyament”.
Pel que fa a les entitats del bar-

ri, en general la tònica és d’un cert

escepticisme.“Estem a favor de
millorar el reciclatge, però el sis-
tema ha d’estar ben muntat”,
afirma Pep Sala, el president de
l’Associació de Veïns de Sant An-
toni. Sala diu que han transmès al
consistori alguns dubtes “veient el
que ha passat a Sant Andreu, so-
bretot amb el tema de la privaci-
tat de dades”. Pel que fa als co-
merciants, des de Sant Antoni Co-
merç demanen “prudència” i es li-

miten a dir que el nou sistema
“podria solucionar la problemà-
tica actual amb els contenidors,
però potser se’n crearien de no-
ves”. Des de l’altra entitat de co-
merciants, Som Sant Antoni, re-
clamen més informació i dema-
nen concrecions. Per últim, a
Fem Sant Antoni, una altra de les
entitats més actives del barri, ex-
pliquen que internament no trac-
taran la qüestió fins al setembre.

A la part antiga de Sarrià el sistema funciona des de fa temps. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament situa a finals 
del 2022 l’inici del Porta a Porta

Sant Antoni

Xarxa Cesca | El projecte avança i ja prepara el setembre
La Xarxa Comunitària d’Economia Social i Cures de l’Esquerra de l’Eixample, la
Xarxa Cesca, va agafant volada i ja ha estrenat activitats com ‘La biblioteca de les
coses’. Ara es prepara per a l’inici del curs escolar amb un “mercat sense diners”.

La façana de l’hotel Axel, a Aribau amb Consell de Cent. Foto: Axel Hotels

TURISME4El Bus Turístic ha
tornat a funcionar aquest mes de
juliol amb nous “punts d’inte-
rès”, entre els quals hi ha el bar-
ri de Sant Antoni. L’objectiu de
l’Ajuntament és “descentralitzar”
el turisme, però sembla que
aquesta idea no acaba de con-
vèncer els veïns. 
“Ens ha agafat per sorpresa,

perquè hi havia el compromís de
l’Ajuntament que això no pas-
saria”, assegura Xàbius Caballé,
de Fem Sant Antoni, que avan-
ça que portaran la qüestió al

Consell de Barri. “No ho veiem
amb gaire bons ulls”, explica
per la seva banda el president de
l’Associació de Veïns, Pep Sala.
Alhora admet que, de moment,
no té constància de cap afectació
derivada de l’arribada del Bus
Turístic al barri i espera que
aquesta sigui “mínima”.
Tot i això, Sala és conscient

que, encara que aquests auto-
busos no arribessin al barri,
els visitants s’hi acostarien igu-
alment perquè Sant Antoni
“està de moda”.

“Sorpresa” negativa al barri
per l’arribada del Bus Turístic

El servei inclou ara Sant Antoni com a “punt d’interès”. Foto: Ajuntament

Cultura | El Festival Tangent acabarà a Cotxeres Borrell
El Festival Tangent de l’Eixample posarà el punt final a la cinquena edició al Centre
Cívic Cotxeres Borrell. Serà el dia 30 amb l’espectacle de dansa Mulïer. Abans, hi
haurà una altra cita al mateix espai: el concert de Maracujás, que es farà demà.
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Satisfacció a ronda Universitat
tres mesos després dels canvis
MOBILITAT4La ronda Univer-
sitat entrava a finals d’abril en
una nova etapa, estrenant vore-
res més amples i dient adeu a dos
carrils de circulació, una trans-
formació que obeïa a una llarga
reivindicació veïnal. Ara, passats
gairebé tres mesos, la plataforma
SOS Ronda Universitat dona
per satisfactoris els resultats.
Tot i que reconeix que enca-

ra hi ha autobusos que paren
sense permís a la ronda, el por-
taveu de l’entitat, Màrius Ar-
mengou, assegura que l’Ajunta-
ment i la Guàrdia Urbana n’es-
tan pendents i mantenen la co-
municació amb el veïnat. 

D’altra banda, admet que el
retorn del turisme s’ha fet notar
a les nits les últimes setmanes, ja
que els busos nocturns encara te-
nen parada a la ronda i sovint,
mentre esperen, els turistes hi
fan ‘botellons’. Un problema,
això sí, que amb el nou toc de
queda ja no hauria d’existir més
enllà de la una de la matinada.
Per últim, Armengou recor-

da que l’assignatura pendent
que la plataforma ha d’abordar
pròximament és el tram del car-
rer Balmes entre Gran Via i Pe-
lai, on passa “a petita escala” el
mateix que fins fa poc passava a
la ronda Universitat.

URBANISME4El grup municipal
de Junts per Catalunya ha de-
nunciat “abandonament, dèficits
de manteniment i greus man-
cances” en els interiors d’illa de
l’Eixample per part del govern
d’Ada Colau.
El partit ha fet una auditoria

dels 46 interiors d’illa del dis-
tricte amb la col·laboració d’en-
titats, comerciants, veïns i afi-
liats. Aquesta auditoria ha servit
per constatar que en alguns d’a-
quests punts hi ha “assenta-
ments de persones, falta de fonts
i ombra, espais sense jocs in-
fantils, deteriorament del verd i
problemes en els accessos”, en-
tre altres qüestions. Davant d’ai-
xò, la formació demana a l’exe-
cutiu que dediqui més recursos
a la rehabilitació d’aquests espais
i que elabori un pla per recupe-
rar-ne de nous.
La presidenta de Junts a l’A-

juntament, Elsa Artadi, va pre-
sentar aquesta auditoria dijous
passat a la Torre de les Aigües –
la primera illa que es va recupe-
rar, l’any 1987–, on va anunciar

que ja havien fet arribar aquest
informe al Districte. 
Per a Artadi, des de l’inici del

mandat passat fins ara, el govern
municipal ha “decidit aturar” el
projecte de recuperació dels in-
teriors d’illa “després de dècades
de feina” conjunta dels dife-
rents actors de la ciutat. 
“No només s’ha abandonat la

tasca de recuperar nous interiors
d’illa, sinó que la feina feta s’es-
tà deixant perdre perquè els in-
teriors estan bruts, hi ha assen-
taments, alguns no tenen
fonts…”, va insistir Artadi. Tam-
bé va lamentar que el govern faci
“revisionisme del pla Cerdà” i
que pensi “que Janet Sanz en sap
més que Ildefons Cerdà”.

L’auditoria dels interiors d’illa, presentada a la Torre de les Aigües. Foto: Junts

Junts denuncia el mal estat
dels interiors d’illa del districte

La ronda té voreres més amples des de finals d’abril. Foto: Ajuntament

Passeig de Gràcia | Concentració contra l’LGTBI-fòbia
Una quarantena d’entitats han convocat aquest dijous, 22 de juliol, una

concentració per condemnar l’LGTBI-fòbia. Es farà al passeig de Gràcia a partir
de les set de la tarda i la previsió és que sigui la més massiva dels últims anys.
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El sector de la cultura ha viscut
una època molt complicada d’en-
çà que va començar la pandèmia,
però hi ha qui es mou bé en els
moments difícils. El Teatre Gau-
dí, situat al 120 del carrer Sant
Antoni Maria Claret, es va inau-
gurar el 2008, l’any de l’esclat de
la crisi econòmica i financera.
“Malgrat la dificultat, sabíem
que aquell era el moment d’obrir.
Els temps de crisi sempre ser-
veixen d’alguna cosa”, diu el di-
rector del teatre, Ever Blanc-
het, recordant aquells inicis.
Aquesta vegada, el Gaudí

ha tornat a capejar el temporal.
“Tinc la sensació que no n’hem
sortit mal parats”, assegura
Blanchet, que alhora reconeix
que el coronavirus ha estat el
pitjor repte al qual s’ha enfron-
tat el teatre, sobretot per “l’an-

sietat que ha generat”. Per tirar
endavant, ha estat clau el suport
del públic. “La gent ens ha
acompanyat moltíssim”, agraeix
el director.
Pel que fa a la fórmula per

mantenir ben viu el Teatre Gau-
dí, la té clara: “Il·lusió, ganes i
bons continguts”. La cartellera
actual inclou tres obres: La mi-
llor nit de la teva vida, El temps
que ‘conta’ i Ximpanzé, de la
qual només queden tres fun-
cions, tot i que Blanchet avança
que tornarà la temporada vi-
nent perquè ha estat un èxit.

UNA HISTÒRIA NECESSÀRIA
Ximpanzé és d’aquelles històries
que són també un aprenentatge,
i fins i tot ja hi ha qui parla de fer-
la arribar a escoles i instituts.
Aquesta obra d’Agustí Franch,
dirigida per Núria Florensa i
Raül Tortosa, ens presenta en
Marc, un home transsexual de
42 anys que està embarassat. Les
mirades que rep a la consulta de

ginecologia el fan recordar la
seva infantesa i adolescència, el
camí que va recórrer per desco-
brir qui era i l’enfrontament que
això va comportar amb el seu
pare. Un monòleg de setanta
minuts que l’actor Isidre Mont-
serrat defensa amb compromís.
Ell, un home cis, va tenir

clar des del principi que li calia
nodrir-se de testimonis reals

per construir el personatge. El
procés de creació, per tant, va in-
cloure entrevistes amb cinc per-
sones trans i això va ser “un ali-
ment brutal”, explica. 
“Les persones trans que han

vingut a veure l’obra el primer
que han volgut fer ha sigut ab-
raçar-me”, diu, “content i sor-
près” per la bona acollida. A
més, celebra que l’obra connec-

ta amb gent molt diversa. “Hi ha
persones que primer diuen coses
com «jo, en aquests temes, no hi
vull entrar» i després resulta
que s’hi senten identificades”,
afirma Montserrat. En aquest
sentit, l’actor recorda que Xim-
panzé també toca temes com
l’assetjament escolar o la relació
entre pares i fills, i que, en ge-
neral, “remou consciències”.

La Claca, la sala gran del Teatre Gaudí, amb el públic a quatre bandes. Foto: Teatre Gaudí

Anna Utiel
SAGRADA FAMÍLIA

Apostarpel teatre en tempsde crisi
» El Teatre Gaudí va néixer durant la crisi del 2008 i ara ha capejat la pandèmia del coronavirus
» Ho ha fet gràcies a obres com ‘Ximpanzé’, un monòleg que explica la història d’un home trans 

Oci | La Gran Clariana de les Glòries acull activitats
La Gran Clariana de les Glòries, que ha obert aquest mes després d’un llarg
retard, continuarà acollint activitats dirigides, com ara sessions de taitxí 
i ioga, i propostes per a infants durant el que queda de juliol i tot l’agost. 
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Celebrat el judici a dues veïnes
del districte per una protesta

TRIBUNALS4Onze estudiants
es van haver de presentar di-
vendres passat a la Ciutat de la
Justícia per enfrontar-se a un ju-
dici per una protesta. Entre els
encausats hi ha una veïna del
Fort Pienc i una de Sagrada Fa-
mília, que es van encadenar a la
Secretaria d’Universitats i Re-
cerca el 15 de març de 2018. Per
aquests fets, la Fiscalia els de-
mana un any de presó. Ara totes
dues, així com els seus compa-
nys, estan a l’espera de conèixer
la sentència, que confien que
serà absolutòria.

Desenes de persones van
acompanyar els onze encausats
a la porta de la Ciutat de la Jus-
tícia. Estaven convocades per la
plataforma ‘La pública a judici’,
que defensa els universitaris im-
plicats en aquest i altres casos si-
milars, i per altres organitza-
cions, com Alerta Solidària, el
col·lectiu d’advocats que els por-
ta la defensa. Des d’aquestes
entitats recorden que la mobi-
lització que van fer aquests joves
va ser per demanar la rebaixa de
les taxes universitàries, que fi-
nalment es va aconseguir.

ESPAI PÚBLIC4La Federació
d’Associacions Veïnals de Bar-
celona (FAVB) ha posat en mar-
xa una campanya per denunciar
“l’ús abusiu” de l’espai públic que
consideren que fan molts bars i
restaurants de la ciutat, “ex-
pandint les terrasses molt més
enllà del que tenen autoritzat”.
Al Fort Pienc això es fa notar al
passeig de Sant Joan, al carrer
Ribes i al carrer Marina, tal com
indiquen des de l’Associació de
Veïns i Veïnes del barri.
“Entenem la situació de la

restauració, un sector que ho ha
passat malament, però una cosa
és ampliar una mica les terras-
ses i l’altra és que es multipliquin
per dos o per tres les taules i ca-
dires”, diuen des de l’entitat.
En aquest sentit, creuen que hi
hauria d’haver “més control”
per part de la Guàrdia Urbana,
per tal que no hi hagués cap ne-
goci que superés l’ampliació
permesa per l’Ajuntament.
Asseguren també que han

rebut queixes per part de veïns
sobre els tres punts més afectats

per aquesta situació al barri, i
que les han traslladat al Distric-
te. “Són zones amb voreres am-
ples i, tot i així, es queden amb
poc espai per als vianants”, afe-
geixen des de l’associació.

CAMPANYA A INSTAGRAM
Per tot això, el lema de la cam-
panya de la FAVB és “L’espai

públic és públic”. Sota aquesta
consigna, la federació convida
els veïns a fer fotografies de les
terrasses que, a parer seu, in-
compleixin la normativa. Des-
prés aquestes imatges es publi-
quen al nou compte d’Insta-
gram de l’entitat, @favbcn_ter-
rasses, i a la seva pàgina web, on
apareixen geolocalitzades.

L’ampliació de les terrasses genera polèmica. Foto: Carola López/ACN

Ribes, Marina i passeig de Sant
Joan: terrasses massa amples?

Els encausats, a la Ciutat de la Justícia. Foto: Twitter (@PublicaJudici)

Salut | El barri torna a parlar de sanitat pública
El Fort Pienc és un barri que es preocupa per la salut, i ho ha tornat a

demostrar. Aquest dimarts va tenir lloc a la Cruïlla una xerrada convocada
per Arran Fort Pienc per parlar sobre sanitat pública i precarietat.
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JOCS D’HIVERN4El Govern ha
obert contactes formals amb el
Comitè Olímpic Espanyol (COE)
per presentar candidatura als
Jocs Olímpics d’Hivern del 2030.
Segons va informar dijous de la
setmana passada Catalunya Rà-
dio, Aragonès ha enviat una car-
ta al president del comitè, Ale-
jandro Blanco Bravo, en què li de-
mana formalment iniciar con-
verses “per a la possible presen-
tació” de la candidatura.
Segons han explicat fonts del

Govern a l’ACN, el que ha de pas-
sar a continuació és que es co-

menci a plantejar com ha de ser
la candidatura i posar en marxa
el diàleg amb tots els agents ter-
ritorials, ja que, segons remar-
quen, la intenció és que sigui un
“projecte de país sostenible”.
Des de Presidència, que té les

competències en esports, defen-
sen que la candidatura ha de te-
nir tres eixos: cohesió territorial,
sostenibilitat i participació ciu-
tadana amb implicació del terri-
tori. Asseguren que no és una
aposta només per a 15 dies, sinó
que es vol fer un plantejament
“global” per a tot el Pirineu.

Futbol sala | Proves per a la base del CFS Eixample
El Club Futbol Sala Eixample segueix buscant jugadors i jugadores per als
seus equips de categoria benjamí. Les proves es fan els dimarts i els dijous
a la tarda (des de les sis) al pati de l’Institut Emperador Carles de Sants. 

El Govern oficialitza la
candidatura Barcelona 2030

El Club Bàsquet Roser no ha
volgut deixar que passi més
temps per presentar la plantilla
amb la qual tornarà a competir
a la lliga EBA la temporada que
ve. Els magnífics resultats ob-
tinguts el curs passat, amb la
victòria a la Lliga Catalana, fan
que el club hagi apostat per la
continuïtat de bona part dels ju-
gadors i del cos tècnic. Les qua-
tre cares noves són David Haro,
Pau Isern i Toni Carrasco (fit-
xatges) i Aaron Dijkhuizen (que
puja des del filial).
El tècnic del conjunt del Fort

Pienc, Juan Hereza, ha valorat les
incorporacions, apuntant que
Haro aportarà “talent, expe-
riència i molta competitivitat”,
que Isern “és jove, però té am-
bició i un gran desequilibri en el
joc d’1 contra 1”, destaca de Car-
rasco que és “un interior molt sa-
crificat, polivalent i jugador d’e-

quip” i de Dijkhuizen diu que ani-
rà “alternant els dos sèniors per
poder seguir el seu creixement”.
Adrià Cortegano, Víctor Pla,

Joan Gavaldà, Raul Verano, Al-
bert Sulleva, Daniel Roure, Jonel
Palou i Sergi Tubert continuaran
formant part de la disciplina del
primer equip roserenc i, de fet, la
seva importància serà encara
més gran després de la marxa de
referents de la plantilla com
Adrià Tort, que s’ha retirat.

El cartell de renovacions es
completa amb l’staff, encapçalat
per Hereza, però on també hi ha
la seva mà dreta, Carlos Lao, el
delegat Alberto Puerto i el pre-
parador físic, Javier Sánchez,
una figura que, d’ençà que la
pandèmia marca el devenir de
les competicions, s’ha tornat
encara més important per tal
que la plantilla no perdi el to fí-
sic en cap moment encara que hi
hagi aturades per positius.

La plantilla 2021-22 ja està tancada. Foto: FCBQ

Dijkhuizen, Haro, Isern 
i Carrasco, cares noves del Roser

Aragonès ja ha parlat amb el COE. Foto: ACN

Pau Arriaga
EL FORT PIENC
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Les T de Teatre celebren el seu trentè ani-
versari amb el retorn de Delicades, una
obra que han portat a vuit països i que
està construïda amb fragments, trossos
i elements que en aparença no tenen re-
lació, però que configuren un univers en
el qual un roser que era mort sobtada-
ment ressuscita. 
Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Delicades
Alfredo Sanzol

L’artista mallorquí Amulet ha estrenat el
seu primer disc de llarga durada, Un de-
sert de colors (Blau, 2021), després que es
donés a conèixer amb l’EP En clau de son
(Cases de la Música, 2019). En aquest nou
treball discogràfic, presenta vuit cançons
que beuen sobretot “del folk britànic i
americà”, tal com ell mateix ha explicat
en una entrevista a Enderrock.

Música

El documental Summer of Soulha acon-
seguit el Gran Premi del Jurat i el Premi
del Públic al darrer Festival de Sundan-
ce. Explora el llegendari Harlem Cultural
Festival celebrat als Estats Units l’any
1969, en el qual es va homenatjar la cul-
tura i la música afroamericanes, a més de
promoure el ‘black pride’ (l’orgull negre)
i la unitat entre la comunitat afro.

Pelis i sèries

Summer of Soul
Questlove

Un desert de colors
Amulet

Transformació sensible
El Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats de Barcelona

ha estrenat aquest estiu l’exposició ‘La transformació
sensible’, que s’hi podrà visitar fins al 10 d’octubre. Es
tracta d’una mostra que es pregunta pel rol que exer-
ceix la bellesa en el marc de les pràctiques artístiques i
socials, i presenta diferents propostes amb què podem
cohabitar amb la bellesa i fer-nos-la nostra com a pràcti-
ca vital. ‘La transformació sensible’ és un projecte a cura
d’Oriol Fontdevila que compta amb l’art del col·lectiu

Assemble i de cinc artistes més de disciplines diferents.

Carla Simón (Barcelona, 1986) va
entrar per la porta gran al món del
cinema amb Estiu 1993 (2017), una
història commovedora inspirada
en la seva infància, que li va valdre
més d’una trentena de premis ar-
reu del món, entre els quals el

Goya a millor direcció novella de
l’any 2018. Aquest mes de juliol, la
directora ha començat a rodar una
nova pel·lícula. Es tracta d’Alcarràs,
un retrat d’una família de pagesos.
“És una pel·lícula coral que refle-
xiona sobre les relacions familiars
en un moment de tensió que coin-
cideix amb la collita”, ha avançat 
Simón en declaracions a l’ACN.

C A R L A  S I M Ó NQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser directora de cinema
Va guanyar una trentena de premis amb ‘Estiu 1993’ 

Famosos

Rodar una nova pel·lícula
Es diu ‘Alcarràs’ i narra la vida d’una família de pagesos

Expectació pel nou film
Coneixent la directora, molts intueixen que els agradarà

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Claudia Hampton és una escriptora de
divulgació històrica molt reconeguda
que ara jeu en un llit d’un hospital de
Londres, sola i vella, a punt de morir. Els
records encara brillen en la seva cons-
ciència cada vegada més fràgil, i s’ima-
gina que està escrivint una història del
món. En canvi, Moon Tigerés la seva his-
tòria, la història d’una dona forta.

Llibres

Moon Tiger
Penelope Lively
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| Last Stop
Un videojoc d’aventures sobrenaturals per entretenir l’estiu

dels més gamers. Disponible per a PC, PS, Switch i Xbox.

ÉS FAMOSA PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

BURILLES I LLUMINS

DEIXALLES

FOCS ARTIFICIALS

BARBACOES

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

i MEDI AMBIENT

Les altes temperatures i l’escassetat de pluges ja han deixat les
primeres imatges d’incendis forestals a Catalunya aquest es-
tiu. Unes imatges que, malauradament, a casa nostra són

més habituals del que desitjaríem. Tal com ha recordat recent-
ment el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, el 54% dels incendis
són provocats per l’acció humana, sigui per negligència o inten-
cionadament. Així doncs, és a les nostres mans intentar evitar si-
tuacions de risc. 
En aquest sentit, la Generalitat ofereix una llista de consells bà-

sics –que, més que com a consells, s’haurien d’entendre com a obli-
gacions– per prevenir focs quan anem a la muntanya o al bosc. No
s’han de llançar mai burilles ni llumins al medi natural, ni caminant
ni per la finestra del cotxe. En cap cas s’han d’encendre focs artificials
ni coets a zones de perill (muntanya, bosc, terrenys agrícoles o urba-
nitzacions properes). No s’ha de deixar cap residu ni deixalla: a més
d’embrutar i contaminar, provoquen incendis. No es poden fer servir
barbacoes no autoritzades (han de ser d’obra amb mataguspires). I,
en general, cal tenir en compte que del 15 de març al 15 d’octubre
està prohibit fer foc als terrenys forestals sense autorització. 

Què no fer a la muntanya i al bosc

No llencis burilles de cigarretes enceses ni llumins,
ni caminant ni per la finestra del cotxe

Les claus

No deixis cap residu ni deixalla al medi natural: a més
d’embrutar i contaminar, poden provocar incendis

No facis servir barbacoes no autoritzades: només estan
permeses les barbacoes d’obra i amb mataguspires
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No encenguis focs artificials o coets al bosc, la muntanya,
terrenys agrícoles ni urbanitzacions properes
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