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La històrica victòria d’ERC en les
eleccions municipals celebrades
el passat 26 de maig té gran
part de la seva explicació en els
resultats que els republicans van
obtenir a l’Eixample. I és que la
formació liderada per Ernest
Maragall va aconseguir guanyar
amb 3.705 vots d’avantatge res-
pecte dels comuns. La xifra re-
presenta tres quartes parts de l’a-
vantatge total (4.800 vots) que
ERC va treure a Barcelona En
Comú al conjunt de la ciutat. A
l’espera dels pactes electorals,
caldrà veure si la victòria serveix
a Margall per ser alcalde.

Així doncs, la victòria d’ERC
al districte, on hi va haver una
participació del 69,7%, es va
produir gràcies als 29.444 vots
obtinguts, que van representar
un suport del 22,9%. Barcelona
En Comú, que va aconseguir
mantenir els suports de fa qua-
tre anys, va ser la segona força
amb 25.739 vots (20%).  Tot i fi-
delitzar el vot del 2015, els co-
muns es van veure superats per
l’espectacular creixement dels
republicans.

Després d’ERC i Barcelona
en Comú, el tercer partit més vo-

tat a l’Eixample va ser el PSC,
que amb Jaume Collboni al cap-
davant va aconseguir un bon
resultat amb més de 19.000 vots
(15%). A poca distància dels so-
cialistes s’hi va col·locar JxCAT,
que va ser una de les formacions
derrotades de la nit, i es va haver
de conformar amb 17.471 vots
(13,5%). El cinquè lloc el va ocu-
par Manuel Valls (15.757 vots i
un 12,2% de suport), que amb la
candidatura BCN Canvi-Cs va

ser un dels grans fracassats de la
nit electoral. Els tres següents
partits van ser, en aquest ordre,
Barcelona és Capital (4,9%), PP
(4,6%) i CUP (4,1%). El PP de Jo-
sep Bou va aconseguir entrar al
consistori, mentre que les altres
dues formacions independen-
tistes en van quedar fora.

ELS BARRIS
Pel que fa als barris, ERC va
aconseguir tenyir-los tots de
groc. Els republicans, doncs, es
van endur la victòria en tots
sis: el Fort Pienc, la Sagrada

Família, la Dreta de l’Eixample,
l’Antiga Esquerra de l’Eixam-
ple, la Nova Dreta de l’Eixam-
ple i Sant Antoni.

El barri on van obtenir més
suports va ser a la Sagrada Fa-
mília, on es van enfilar fins al
24% dels vots. Els comuns es van
quedar en el 21,8%, mentre que
el tercer lloc va ser per al PSC
(15,5%). El segon lloc amb millors
resultats per als republicans va
ser Sant Antoni (23,7%), tot i que
aquí només van aconseguir treu-
re mig punt percentual a la can-
didatura de Colau. Els socialistes
van tornar a ser tercers (15%). El
tercer barri amb millor percen-
tatge de vot per a ERC va ser la
Nova Esquerra de l’Eixample
(23,2%). En aquest cas els co-
muns es van quedar al 18,5% i els
socialistes, que van tornar a que-
dar tercers, en el 15,1%. 

Al Fort Pienc el suport als re-
publicans va ser del 23%, men-
tre que els comuns van tornar a
ser segons amb el 21,1% i els so-
cialistes tercers (16,3%). En el cas
de l’Antiga Esquerra de l’Ei-
xample, ERC va firmar un 22,2%
de suports, BComú es va quedar
en el 17% i el PSC en el 15,3%. Per
últim, la victòria d’ERC amb un
suport més baix va ser a la Dre-
ta de l’Eixample (20%), amb els
comuns a tocar (19,1%) i amb
JxCAT en el tercer lloc (15,4%).

L’Eixample impulsa ERC
» ERC va obtenir una gran victòria al districte que li va donar un triomf històric al conjunt de la ciutat

» La formació republicana també va aconseguir ser el partit amb més suport als sis barris

Albert Ribas
EIXAMPLE

L’Eixample és un dels districtes on ERC va aconseguir ser el partit més votat. Infografia: Línia Eixample

Els comuns van
mantenir els vots 
de fa quatre anys però 
no en van tenir prou

EUROPEES4Les eleccions
europees, que es van celebrar
el mateix dia que les munici-
pals, van confirmar el com-
portament dual de l’inde-
pendentisme, que també va
guanyar els comicis al Parla-
ment Europeu. En aquest
cas, però, la victòria no va ser
per a ERC, sinó que la força
més votada va ser la candi-
datura Lliures per Europa
(JxCAT-Junts), que tenia
Carles Puigdemont com a
cap de llista.  Puigdemont,
doncs, va aconseguir quedar
per davant d’Oriol Junque-
ras, que encapçalava la llista
dels republicans.

En el cas de l’Eixample,
els resultats de la llista de
Puigdemont van ser molt
bons, ja que va aconseguir
reunir 42.751 vots (33,4%). El
segon lloc, a molta distància
de JxCAT-Junts, va ser per a
ERC, que va obtenir 24.889
vots (19,5%). És a dir, Puig-
demont va treure a Junque-
ras gairebé 18.000 vots.

El podi del districte de les
europees el va tancar el PSC

de Josep Borrell, que no va
quedar gaire lluny d’ERC.
Els socialistes van aconse-
guir  un total de 22.088 vots,
que els van suposar arribar al
17,3% dels suports. Per últim,
el quart lloc va ser per a Ca-
talunya en Comú-Podem, el
cinquè per a Ciutadans i el
sisè per al PP.

En el cas dels barris, la
victòria de Puigdemont va
ser absoluta, ja que va guan-
yar als sis barris del districte
amb molta comoditat. 

ERC, per la seva banda, va
aconseguir ser la segona for-
ça a tots amb l’excepció de
l’Antiga Esquerra de l’Ei-
xample, on el PSC es va en-
dur el segon lloc per davant
dels republicans per 25 vots.

Les europees deixen una 
clara victòria de Puigdemont

33,4%
de suport va rebre
la llista de Carles
Puigdemont 
a l’Eixample



| 4

líniaeixample.cat Juny 2019

Dipòsit Legal: B 43221-2010
Difusió controlada

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Opinió

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Cap de Vendes i Distribució: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès

Nord i Baix Maresme), Alex Suárez (Vallès),

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Al-

bert Ribas (Barcelona), Pau Arriaga (Esports

i Xarxes), Santi Capellera (Opinió), Anna

Utiel, Víctor Ferran i Lola Surribas Produc-

ció gràfica: Eduardo Corria Dept. Comercial:

Yolanda Roca, Lola Gutiérrez i Rosa Bertran

Distribució: Daniel Manuel, Wiliam Hernán-

dez, Yennil Viteri i Andrés Meca.

www.liniaxarxa.cat

ERC
ERC va aconseguir una gran victòria al

districte en les eleccions municipals del
passat 26-M. Els republicans van guan-
yar a tots els barris i van aconseguir una

diferència de vots que els va garantir 
la victòria al conjunt de la ciutat. 

pàgina 3

Cor Eixample
L’eix comercial Cor Eixample va orga-

nitzar el primer cap de setmana de juny
una nova edició de la Fira Modernista,
que enguany celebrava el seu 15è ani-

versari. Un cop més el públic va res-
pondre i la fira va ser tot un èxit. 

pàgina 16

Escoles Griselda
L’Escola Griselda de Sant Antoni ha

anunciat que no obrirà el curs que ve.
Els problemes econòmics han provocat
el seu tancament i la Síndica ha criticat

que el tancament s’hagi anunciat des-
prés del període de preinscripció. 

pàgina 10

Els semàforsLa lupa

per Roger Heredia

La disjuntiva de Colau
El que la nit electoral del 26 de maig a l’Es-
tació del Nord ―seu d’ERC― semblava
una obvietat, i més després d’escoltar la
derrotada Ada Colau felicitar Ernest Ma-
ragall com a guanyador, l'endemà tot que-
dava en paper mullat. L’alcaldessa en fun-
cions feia valer allò que diuen que els co-
muns són ambigus per naturalesa: pun-
tualitzava, rectificava i qualificava les pa-
raules de Maragall ―en celebrar la vic-
tòria― de ser massa independentistes,
massa en clau de país i poc centrades en
Barcelona; abraçada al PSC de Jaume
Collboni i catifa vermella al ciutadà Ma-
nuel Valls.

Abans d’entrar a fons a analitzar
l’amnèsia política amb què sembla que ha
estat abduïda Ada Colau, deixin-me re-
marcar el canvi d’hegemonia que ens han
deixat els resultats del 26-M a Catalunya:
ERC ha estat la força més votada i qui ha
obtingut més regidors al país ―creix a to-
tes les comarques i a l’àrea metropolita-
na―, en detriment de l’espai postcon-
vergent, que passa a ser la tercera força
―perd 130.000 vots― tot just per darre-
re del PSC. Els socialistes remunten per
l’efecte Pedro Sánchez i s’aprofiten de la
gran davallada de les confluències de Pa-
blo Iglesias, que només queda per davant
de Cs i PP. I amb una CUP molt minva-
da ―la formació més afectada per l’efec-
te de les Primàries Catalunya― a qui l’Es-
tat sembla que, involuntàriament, li ha fur-
tat 56.000 vots. Uns resultats que deixen
fora del consistori el candidat de Barce-
lona és Capital, Jordi Graupera, que ha-
via de ser l’alcalde de Barcelona segons
Twitter i que, paradoxalment, no l’ha vo-
tat ni un de cada cinc dels seus seguidors
en aquesta plataforma social.

Però tornant a la qüestió cabdal, fins
on serà capaç d’arribar Ada Colau? Aquests
últims dies, Colau s’ha escarrassat a dei-
xar clar que no hi haurà pactes ocults, que
tampoc pactarà amb la dreta ―referint-se
a l’espai postconvergent i Ciutadans― i que

aposta per un pacte amb PSC i ERC. Co-
lau sap, perfectament, que això és im-
possible i per això ho verbalitza.

L’alcaldessa Colau sembla que té poca
memòria o que és víctima d’una amnèsia
circumstancial temporal i transitòria. Ja
no recorda com les bases del seu partit van
avalar l’expulsió del PSC de Collboni de
l’Ajuntament de Barcelona per la decisió
del PSC-PSOE de donar suport a l’article
155. Tampoc sembla recordar el motiu pel
qual el PSC va acceptar els vots del PP a
la ciutat de Badalona, amb l’objectiu de fer
fora una alcaldessa independentista. La
jugada mestra entre PSC/PP va treure la
vara a Dolors Sabater, una acció del PSC
que la mateixa Colau va titllar com a “su-
ïcidi polític i una gran decepció”.

Paradoxalment i incomprensible-
ment per a la resta de mortals, ara Ada Co-
lau està entusiasmada amb Miquel Ice-
ta i el “farem el que sigui per impedir un
alcalde independentista a la ciutat de Bar-
celona”. Quatre anys han estat suficients
perquè aquella activista de la PAH, que va
renunciar al vehicle oficial ―bé, només les
primeres dues setmanes de mandat―,
s’hagi aburgesat. Colau ha oblidat com-
pletament el que tot just passava ara fa
quatre anys: ERC va dir un “no” rotund
a la proposta de convergents i socialistes
per impedir que Ada Colau arribés a l’al-
caldia de Barcelona. I no només això, sinó
que els republicans van votar a favor de
la seva investidura.

Ernest Maragall ja ha mogut fitxa, ara
és a Ada Colau i a l’espai dels comuns a qui
els toca decidir: si accepten els resultats
i, per tant, Maragall d’alcalde amb les se-
ves propostes polítiques per fer governa-
ble l’Ajuntament de Barcelona ―un fet
avalat per l’exdirigent dels comuns Xavier
Domènech― o fer allò que ella no va acon-
seguir a les urnes, signar el “pacte amb el
diable” amb la dreta espanyola més re-
accionària, els hereus polítics dels que van
entrar per la Diagonal aquell gener de

1939 i van rebatre amb les armes i l’exili
l’alcaldia de l’últim alcalde republicà de la
ciutat de Barcelona, Hilari Salvadó.

L’aval de Colau al “pacte de les elits”
a l’Ajuntament de Barcelona és pa per a
avui i gana per a demà. Ernest Maragall
és l’únic que pot iniciar una nova etapa glo-
riosa per a la ciutat i posar fi a quatre anys
d’un projecte polític ple d’expectatives, in-
terrogants i decepcions, i que deixa els co-
muns en una situació similar a la de l’an-
tiga Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).

Barcelona ha de ser el reflex del país,
una ciutat republicana i defensora dels
drets i les llibertats. Maragall pot gover-
nar, ha de governar, sigui amb suport pun-
tual o amb un pacte amb els comuns, fet
que gairebé doblaria en regidors l’actual
govern obtingut per Colau fins ara. Ada
Colau ha d’escollir: el “pacte de les elits de
PSC i Ciutadans” i que comportaria el su-
ïcidi polític dels comuns a Catalunya
―un fet que els deixaria molt tocats de
cara a unes eventuals eleccions al Parla-
ment― o tornar el gest que va fer ERC
amb ella fa quatre anys, fent que Ada Co-
lau fos la primera alcaldessa de la histò-
ria a la ciutat comtal.

I mentrestant, la ciutat espera amb ur-
gència unes polítiques que donin solucions
als problemes diaris d’una ciutat punte-
ra a Europa i en constant evolució i crei-
xement. Polítiques municipals que apor-
tin solucions a la problemàtica de l’habi-
tatge, a la seguretat i a la convivència. So-
lucions que aportin l’equilibri entre la con-
vivència dels 1,5 milions d’habitants i els
30 milions de turistes que rep la ciutat
anualment. L’equilibri de l’increment
d’un 600% dels pisos turístics amb la pèr-
dua dels 15.000 habitants que ha patit el
barri de Ciutat Vella. El tramvia per la Dia-
gonal i una solució per a la municipalit-
zació de l’aigua.

El 15 de juny, el desenllaç.

Publicat a El Nacional.cat

Hoy se conmemora el
75 aniversario del des-

embarco en Normandía.
Una fecha clave para la liberación de
Europa del nazismo y la recuperación
de las libertades. El inicio del largo ca-
mino de la construcción del mayor es-
pacio de libertad, progreso y demo-
cracia del planeta: la UE.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ple de gom a gom per
homenatjar l'Arcadi Oli-

veres, de nou, i ja en van
unes quantes. Aquest cop la medalla al
mèrit cívic de @bcn_ajuntament. Grà-
cies a persones com ell aquest Ajunta-
ment dedica el 0,7% del seu pressupost
a la justícia global. I persones com jo,
fem el que fem.

@xcasanovasc

Por cierto, después del
juicio al procés haceos

la idea que las tesis de la
abogada del Estado serán la doctrina
del nuevo macronismo que nos espe-
ra vía PSOE-Cs: todo acto de desobe-
diencia civil se equiparará a una sedi-
ción por si a alguien se le ocurre jugar
al 15-M de nuevo.

Diu el Fiscal que l'úni-
ca violència física del

23-F va ser la traveta a
Gutiérrez Mellado i que la resta va ser
intimidació. Equipara disparar per da-
munt del cap dels diputats. Tindre
tres hores un cetme en la nuca de Ca-
rillo i traure tancs al carrer amb el que
va passar l'1-O.

@vicentmifsud@DrSirera@Rafa_Hernando
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La FAVB i Aigua és Vida acusen Agbar 
de voler “mantenir els seus privilegis1

2
El serial de l’Escola Entença 
obre una nova polèmica veïnal

Compte enrere per a la 
15a Fira Modernista de Barcelona

L’Eixample decanta 
la victòria per a Maragall

Convocat el concurs públic 
per a la transformació de la Model

El + llegit líniaeixample.cat
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Les millors
perles

Mor un home després de calar-se foc davant de la Casa Blan-
ca. Arnav Gupta, veí de Washington DC, es va immolar da-
vant de l’emblemàtica residència oficial del president dels

Estats Units. Els motius es desconeixen, tot i que suposadament
hauria estat per una voluntat d’activisme i denúncia.

Kit Harington, conegut per la seva interpretació de Jon
Snow a Joc de Trons, ingressa en una clínica de rehabilita-
ció per solucionar problemes d'estrès i addicció a l'alcohol.

L'actor britànic va començar a tenir trastorns per la pressió que
suposa haver estat una de les figures més populars de la sèrie.

Troben matèria orgànica extraterrestre a Sud-àfrica. El residu ha
estat descobert en una roca sedimentària de fa 3.300 milions
d’anys. “És la primera vegada que trobem una evidència real

de carboni extraterrestre a roques terrestres”, va explicar la investi-
gadora Frances Westall a New Scientist.

El parc temàtic National Enquirer Live ha estrenat una polè-
mica atracció que simula el fatídic accident en el qual va
morir Lady Di. La instal·lació, ubicada a Tennessee (els

EUA), recrea amb tot luxe de detalls el recorregut de la princesa
Diana de Gal·les en cotxe per París fins al desenllaç final.

Creen una intel·ligència artificial que detecta qui ha copiat en
un examen. Investigadors danesos han desenvolupat Ghos-
twriter, un software que detecta amb un 90% de fiabilitat

quins alumnes han copiat en un examen. Els creadors han ideat
aquesta IA a partir de 130.000 exàmens d'estudiants danesos.

Deia Aristòtil que allunyar-se
de l’error és apropar-se a la ve-
ritat. Ara es vol endegar una llei
per tal que no es pugui fumar
conduint. La idea esdevé justi-
ficada davant les distraccions
al volant, però, i dic jo com a
exfumador, per què no prohibir
també les discussions familiars
al cotxe? Són moltes les oca-
sions on un bada conduint per
culpa d’una disputació amb la
dona, la sogra o els fills. Potser
ens estem tornant massa teò-
rics i poc lògics amb certes de-
cisions. De fet, cap geperut es
veu el seu gep. És més, plagiem
massa el que fan portes enfora
i no ens adonem que tenim lò-
gica pròpia per tal de millorar el
nostre entorn. Ja fa dècades
que el que fan estats forans, so-
bretot els Estats Units, formen
part de les nostres decisions fu-
tures. I si deixem de plagiar a
l’estranger per evitar els seus
errors? Si errar ens fa humans,
el contrari ens fa inhumans.
Les excuses són de perdedors.
Mentre les veus autoritzades
mai no troben ressò ni espai en
la presa de decisions.

Fum al volant
per David Rabadà

@aldgateh: Sobre aquest Liverpool mediocre,
quan ens va passar per sobre, molts van es-
criure que davant d’un prodigi de la natura
com aquell poca cosa es podia fer.

@Jaumeasens: Hay que exhumar al fran-
quismo, no solo del Valle de los Caídos,
sino de la mente de fiscales y jueces del Tri-
bunal Supremo.

#PresosPolítics

@eduardvoltas: Un dels dos pactes implica
que el llaç groc no tornarà a la façana de l’A-
juntament. També implica que Colau estarà
en mans de Valls en cada votació.

#CruïllaBarcelonina #FinalAvorrida

A les xarxes

Les claus

Violència il·lustrada
per Xavier Graset

El panorama de negre futur per
a Espanya, un estat pària en-
mig de l’Europa democràtica,
que dibuixava aquest dime-
cres l’advocat Ben Emmerson,
si l’Estat no reaccionava a l’in-
forme de l’ONU deixant en lli-
bertat de manera immediata
Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i
Oriol Junqueras, no ha fet can-
viar el criteri que els manté en
aquesta llarga presó provisio-
nal a ells i els seus companys.
Estem massa acostumats que
es menyspreïn aquests dictà-
mens i pronunciaments inter-
nacionals. 

Els estats nacionals ja ho
tenen, això. Encara més, tot i
que al seu moment el govern
de torn va respondre a les
sol·licituds del Grup de Treball
sobre la Detenció Arbitrària,
l’actual s’hi gira de cul, recusa
dos dels seus membres, de-
mana que se’ls inhabiliti i que
hi hagi una investigació in-
terna a l’ONU per saber com
ha anat la redacció d’aquest do-
cument que s’elabora des de fa
més d’un any. I a més a la res-
posta, recordant al finat Pérez
Rubalcaba, pensant que l’Estat
pot pagar qualsevol preu de
desgast o desprestigi, es diu
que no es va respectar el pro-
cediment de lliurar l’informe
de l’ONU a l’Estat afectat abans
de fer-ho a les parts. Cosa que
des d’Òmnium Cultural ne-
guen amb rotunditat. 

Per la seva banda, el govern
del president Quim Torra, en
reunió extraordinària, i d’a-
cord amb el document de l’O-
NU, demana a la fiscalia i a Pe-
dro Sánchez l’alliberament dels
presos polítics. El punt d’infle-
xió que hauria de comportar un
escrit contundent i directe com
el que arriba de Nacions Uni-
des, que n’hi ha per fer caure la
cara de vergonya a qualsevol
govern del món, no arribarà.
No ho espereu. No cal fer apos-
tes. Ja veieu de quina manera
han forçat també els tràmits
per assumir les actes com a eu-
rodiputats per mirar que ni
Carles Puigdemont, ni Toni
Comín poguessin recollir-les, a
diferència del que havien fet
amb l’exministre Zoido o l’ara
ciutadà Bauzà. 

Però ni Tajani, ni l’Espanya
campiona de la desobediència
a la UE com recull Ramon
Tremosa. Aquestes són les ma-
neres. Les de la vella coneguda
olor. Aquests dies ha mort
Nanni Balestrini, poeta avant-
guardista italià, i ara m’estic lle-
gint el seu assaig La violència
il·lustrada. Realment és un ve-
ritable cop de puny, un text so-
bre la violència que travessa el
món i de què està feta la socie-
tat. I aquests dos casos que es-
mentava també deuen ser vio-
lència, il·lustrada.

Publicat a El Punt Avui
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HABITATGE4El Sindicat de Ba-
rri va anunciar l’ocupació, el
passat 5 de juny, de quatre pisos
del polèmic bloc del número 1-3
del carrer Parlament, al barri de
Sant Antoni. Polèmic perquè
aquest bloc, propietat de l’em-
presa Elix Delta des del desem-
bre del 2917, fa temps que és a
l’ull de l’huracà i s’ha convertit en
un dels pols de lluita del movi-
ment veïnal. De fet, el juny de
l’any passat s’hi va produir un
desnonament polèmic d’una fa-
mília que va mobilitzar gairebé
un centenar d’activistes. Els Mos-
sos d’Esquadra els van acabar
desallotjant.

En el cas d’aquest bloc, enti-
tats com el Sindicat de Barri, el
Sindicat de Llogaters o Fem Sant
Antoni fa temps que denuncien
que la propietat, Elix Delta, ha
anat pressionat els veïns que hi
vivien d’ençà que van comprar el
bloc per intentar fer-los fora i po-
der reformar l’edifici.

Durant el matí del dia 5,
doncs, el mateix Sindicat de
Barri va anunciar, per sorpresa,
que havia ocupat quatre pisos
del bloc, on encara queda algu-
na família vivint, per tal que hi
puguin viure famílies amb difi-
cultats econòmiques i sense un
pis on viure. 

Poca estona després d’haver
fet l’anunci de l’ocupació, des de

Fem Sant Antoni van explicar
que la propietat havia enviat
dos treballadors “perquè inten-
tessin esbotzar les portes”. Per la
seva banda, des del Sindicat de
Llogaters van celebrar, a través
d’un tuit, l’ocupació i van afirmar
que “la lluita contra l’especula-
ció també es fa recuperant els
habitatges amb què pretenen es-
pecular els fons voltors”.

Imatge del polèmic desnonament del juny de l’any passat. Foto: Fem Sant Antoni

El Sindicat de Barri ocupa quatre
pisos al carrer Parlament

» L’entitat, que va emmarcar l’acció en la “lluita contra l’especulació”, 
va informar que ara als pisos hi viuen famílies amb menors

Nou pas per a la unió de plaça 
Espanya i Gràcia amb ferrocarril

INFRAESTRUCTURES4El De-
partament de Territori i Soste-
nibilitat, amb el conseller Damià
Calvet al capdavant, ha enca-
rregat recentment la redacció
del projecte que ha de permetre
allargar la línia Llobregat-Anoia
de Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC) entre les estacions de
Plaça Espanya i Gràcia.

El projecte ha de servir per
detallar el tipus d’obra que farà
falta fer per construir quatre
quilòmetres nous de túnel, tres
noves estacions i la remodelació
de la de plaça Espanya. El pres-

supost estimat s’enfila fins als
238 milions d’euros. 

ESTACIÓ AL CLÍNIC
Una de les tres noves esta-
cions que contempla el pro-
jecte és al districte, concreta-
ment la de l’Hospital Clínic, on
es faria l’intercanvi amb la lí-
nia 5 de metro. Les altres dues
estacions serien les de la pla-
ça Francesc Macià, on es po-
dria enllaçar amb el tramvia i
la de Gràcia, on es podria con-
nectar amb la línia Barcelona-
Vallès i plaça Espanya.

Investiguen l’atac a una parella
homosexual com un robatori

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra investiguen l’agressió
que una parella homosexual va
patir el passat dissabte 1 de juny
al Parc de Joan Miró com un ro-
batori violent.

Tot i que les dues víctimes
van denunciar que l’agressió
que van patir a mans d’un grup
d’encaputxats era un atac ho-
mòfob, la policia, segons ha
avançat Betevé, considera que no
es pot obrir una investigació
per un delicte d’odi i discrimi-
nació perquè “en cap moment
els agressors no els van proferir

insults ni van fer cap al·lusió a la
seva condició sexual”.

Una de les víctimes, el perio-
dista del Canal Blau Xavi Martí-
nez, va explicar a l’ACN que el
grup d’agressors se’ls va apropar
i els va acorralar. “Un d’ells em va
començar a espantar i em va
empènyer fins a estampar-me
contra una pilona de ferro”, va
afirmar. Ara Martínez ha dit que
és “surrealista” que la investiga-
ció només contempli el robatori.

El Síndic de Greuges de Ca-
talunya, per la seva banda, havia
obert una investigació.

L’edifici de Sert de Roselló,
Bé Cultural d'Interès Nacional 
PATRIMONI4El Govern ha de-
clarat Bé Cultural d'Interès Na-
cional, en la categoria de Monu-
ment Històric, l’edifici d’habitat-
ges del número 36 del carrer Ros-
selló obra de l’arquitecte Josep
Lluís Sert l’any 1929.

Sert va posar en pràctica a l’e-
difici els postulats de la nova ar-
quitectura internacional que s’a-
proximava i va trencar amb la ti-
pologia clàssica d’habitatge i de fa-
çana que fins aleshores hi havia a

l’Eixample. Va proposar una ar-
quitectura anònima per donar
resposta a la demanda d’habitat-
ges assequibles, de dimensions re-
duïdes i adequades a la forma de
vida moderna.

L’edifici del carrer Rosselló va
ser un dels seus primers projectes
professionals i és important per en-
tendre, no només la trajectòria de
Sert, sinó l’evolució de l’arquitec-
tura contemporània en un mo-
ment de renovació internacional. 

Amiant | En marxa la retirada de la teulada de l’antic cinema Urgell
La delicada operació de retirada de la teulada de l’antic cinema Urgell, feta de fibrociment amb

amiant, va començar el passat 5 de juny. La primera fase de l’operació va durar dos dies, mentre
que la segona fase durarà una setmana. La teulada ha estat protegida amb una lona protectora.

La parada de l’Eixample seria a l’Hospital Clínic. Foto: Google Maps



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

9 | 

Juny 2019 líniaeixample.cat



| 10

líniaeixample.cat Juny 2019 Eixample

L’Escola Griselda de Sant
Antoni tanca les seves portes
ENSENYAMENT4L’Escola Gri-
selda del barri de Sant Antoni no
obrirà les seves portes al setem-
bre després de més de 50 anys
funcionant. 

Els problemes econòmics
han portat la cooperativa de
mestres que la van fundar a
prendre la decisió després de
comprovar la impossibilitat de
seguir pagant el lloguer i cobrir
el manteniment del centre. L’es-
cola, que és concertada, té un to-
tal de nou cursos entre els d’in-
fantil i els de primària. 

CRÍTIQUES DE LA SÍNDICA
La síndica de Greuges de Barce-
lona, Maria Assumpció Vilà, ha
lamentat que Escoles Griselda
hagi tancat després del període de
preinscripció per al curs vinent.
La síndica considera que si el cen-
tre valorava cessar l'activitat i el

Consorci d’Educació de Barcelo-
na (CEB) en tenia constància, la
decisió final “s'hauria d'haver
pres abans del període de preins-
cripció” per tal que les famílies
poguessin exercir el seu dret d'e-
lecció d'escola en igualtat de con-
dicions  amb la resta de famílies
de la ciutat. Ara, el Consorci tre-
balla per reubicar els 174 alum-
nes afectats pel tancament.

A través d’un comunicat, la
direcció del centre ha explicat
que el CEB ha estat “al corrent”
de la situació durant el curs
que ara acaba i afegeix que ha
col·laborat en la recerca de so-
lucions. Per exemple, s’ha des-
cartat que l’escola es pugui aco-
llir al nou decret llei que permet
el pas d’escola concertada a pú-
blica, ja que no disposa de l’e-
quipament adequat per comen-
çar el pròxim curs. 

EQUIPAMENTS4Les protestes
dels veïns de la zona de la cruï-
lla dels carrers Buenos Aires i
Comte Borrell, on hi ha els Jar-
dins de Marcos Redondo, contra
els futurs barracons de l’Escola
Entença creix. El passat 4 de
juny els veïns van tornar a sor-
tir al carrer per rebutjar la cons-
trucció dels barracons.

I és que els veïns, que han
creat la Plataforma d’Afectats
Jardí Marcos Redondo, ja van
denunciar el passat mes de maig
que l’aposta de l’Ajuntament i el
Consorci d’Educació d’ubicar
provisionalment l’Escola En-
tença en aquesta cruïlla “és un

nyap” perquè diuen que posar
barracons “al mig del carrer”
crearà diferents barreres que
perjudicaran la mobilitat i el co-
merç i els farà perdre l’únic es-
pai verd de la zona. De fet, el pro-
jecte de l’escola provisional con-
templa que  el pati estigui ubicat
en els mateixos jardins.

Així doncs, durant la protes-
ta del 4 de juny els manifestants
van recórrer diferents punts del
barri per denunciar la situació.
Van sortir dels jardins i van pas-
sar per l’avinguda Sarrià i Josep
Tarradellas, per la plaça Francesc
Macià i pels carrers Comte d’Ur-
gell i Londres.

PRIMERES OBRES
La nova protesta veïnal es va fer
després que uns dies abans co-
mencessin les primeres obres,
amb les màquines fent els pri-
mers moviments. De fet, les tas-

ques dels operaris no van co-
mençar amb gaire bon peu per-
què es va rebentar una canona-
da, cosa que va provocar una
fuga d’aigua molt cridanera que
va obligar a tallar el servei unes
quantes hores.

Tot plegat ha provocat que els
veïns ja hagin posat la situació en
mans d’advocats. En declara-
cions a La Vanguardia, la porta-
veu dels veïns, Laia Vila, ha afir-
mat que “el districte hauria
d’haver organitzat una taula amb
els veïns i facilitar l’informe d’ac-
cessibilitat, mobilitat i seguretat”.

Els veïns van tornar a protestar el 4 de juny. Foto: Twitter (@Cs_Eixample)

Creix el rebuig als futurs
barracons de l’Escola Entença 

Els veïns afectats
denuncien que
perdran l’únic espai
verd que hi ha a la zona
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Entre el 20 i el 50% dels pacients tractats de càncer de
pròstata recauen en menys de 5 anys i, en una majoria
significativa dels casos, la malaltia es localitza fora de la
regió prostàtica. Davant d'aquesta realitat, es fa evident
la necessitat de disposar de la millor tecnologia per a la
detecció precoç de les lesions metastàtiques.

El primer PET/RM de Catalunya
Els resultats presentats pel grup biomèdic CETIR-ASCIRES
al VIII Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya, a par-
tir de la seva experiència durant el primer any de funcio-
nament de l'equip PET/RM en el seu centre de Viladomat
a Barcelona, confirmen la capacitat d'aquesta tècnica per

identificar i localitzar lesions metastàtiques en pacients en
els quals s'estudiava un càncer de pròstata d'alt risc i en sub-
jectes que ja havien estat intervinguts quirúrgicament o sot-
mesos a radioteràpia.

Quan a un pacient amb alts nivells de PSA (Antigen
Prostàtic Específic) se li realitza un estudi PET/RM, en una
sola prova  es pot confirmar o descartar si el càncer s'ha
estès, identificar en quins punts exactes està localitzat i pla-
nificar un tractament personalitzat òptim per a cada cas.
“Això posiciona la PET/RM com la tecnologia actual capaç
d'aportar més seguretat diagnòstica i més garantia d'èxit
en el tractament del càncer”, afirma el Dr. García Garzón,
metge nuclear responsable d’aquest estudi.

De la teràpia estàndard al tractament “dirigit”
L'equip PET/RM, pioner al nostre país, s'integra en una sola
tecnologia híbrida, les dues eines diagnòstiques més po-
tents en l'actualitat per detectar l'extensió del tumor de
manera precoç: la Tomografia d'Emissió de Positrons (PET)
i la Ressonància Magnètica d'alt camp. Aquesta combi-
nació permet observar, de manera no invasiva, tant la for-
ma d'un òrgan com la seva funció, fet que la converteix
en l'opció avançada per diagnosticar amb precisió i trac-

tar amb precocitat càncers com el que centra els resul-
tats de l'estudi.

L'estudi PET/RM 18F-Colina, realitzat amb aquest
traçador específic del càncer de pròstata que actua
com un marcador de les cèl·lules tumorals, demostra que
la PET/RM és altament eficaç per a estudiar pacients re-
centment diagnosticats, per biòpsia, d'un càncer de pròs-
tata d'alt risc. En un percentatge elevat dels casos, detecta
les poques lesions metastàtiques      tumorals i les localitza
amb extrema precisió. Això ha permès oferir un tracta-
ment dirigit exclusivament a aquestes lesions específi-
ques, en lloc de planificar una teràpia “a cegues” o de pro-
cedir a una cirurgia prostàtica innecessària.

El millor ‘rastrejador’ de la metàstasi incipient 
del càncer de pròstata: la tecnologia PET/RM
Del 20 al 50% dels pacients tractats de càncer de próstata recauen en menys 

de 5 anys i, en una majoria dels casos, la malaltia es localitza fora de la regió prostàtica

La PET/RM és sinònim de major 
seguretat diagnòstica i més garantia
d’èxit en el tractament del càncer
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La FAVB denuncia que el Pla de protecció de Collserola deixa indefensos alguns veïns

Revisar i repensar
URBANISME/ L’aprovació provisional del
Pla especial de protecció del medi natural
i del paisatge del Parc Natural de la Serra
de Collserola (PepNat) per part del Consell
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona ha generat sensacions contra-
posades a la FAVB i a la Plataforma Barris de
Muntanya. Tot i que la federació considera
que aquest Pla és “un instrument impor-
tant per a la preservació i millora del valor
ecològic de la zona” i que és “important el
desenvolupament d'un model d'ús públic
del parc que al mateix temps permeti sal-
vaguardar els valors naturals i el patrimoni
històric construït”, també creu que el Pep-
Nat “s'assenta sobre uns precedents que
han produït una indefensió als veïns d'al-
gunes zones”. En aquest sentit, denuncia
que la separació que es fa entre zona de
parc natural i exterior, formalitzada per la
Generalitat l’any 2010, “no contempla la su-
ficient informació ni comunicació amb els
veïns” i sembla que estigui feta per “servir
interessos privats”.

En paral·lel a l’aprovació, també es va
tirar endavant la modificació del Pla Gene-
ral Metropolità (PGM) necessària per im-
pulsar el PepNat.

De fet, segons explica la FAVB, hi ha uns
140 habitatges en zones del parc que per-
tanyen administrativament a Barcelona
que estan afectades per aquest Pla espe-
cial de protecció, de manera que totes les
persones que hi viuen es troben en una si-
tuació “d’indefensió i incertesa”.

Per això, la FAVB fa una sèrie de consi-
deracions a aquesta aprovació, com la de-
manda de la revisió de les línies de

circumscripció del parc d'acord amb uns
paràmetres objectius i pactats amb el mo-
viment veïnal i demana que en aquest pro-
cés es tingui en compte “la història social
de construcció col·lectiva d'unes barriades
que existeixen, i del seu valor històric en la
conservació de la natura que les acull”. En
aquest sentit, la federació veu amb bons
ulls que la revisió de l’acord “no representi
la pèrdua de cap hectàrea d'espai natural,
i que aquest sigui compensat en la mida
del possible”, ja que creu que “la regularit-

zació sense més dels habitatges podria
donar origen a un cicle especulatiu”, i posa
com a exemple el cas del barri de la Font
de la Guatlla.

Finalment, la FAVB conclou que no està
en contra “de l'aprovació provisional en la
mida que garanteix la conservació de l'es-
pai natural”, però demana “a l'Ajuntament,
la Generalitat i el conjunt de les forces po-
lítiques que integren l'Àrea Metropolitana
de Barcelona la incorporació d'un annex en
el redactat definitiu que expressi la neces-
sitat d'una revisió dels límits del 2010 a l'en-
torn d'uns barems ecològics i socials i des
d'una perspectiva no especulativa”.

TEIXIT ASSOCIATIU/Durant el mes passat la FAVB, la Fe-
deración Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
(FRAVM) i la Confederación Estatal de Asociaciones Veci-
nales (CEAV) van mantenir una reunió a la ciutat que va
servir per posar les bases per a unes futures relacions de
treball conjunt més intenses entre les tres bandes. De fet,
aquesta reunió pot considerar-se històrica, ja que la fe-
deració va explicar que no havia mantingut una trobada
d’aquestes característiques des de feia gairebé 10 anys, en
el 40è aniversari del moviment veïnal barceloní.

Aquesta sessió de treball, que es va celebrar al local de
la FAVB, va servir perquè barcelonins i madrilenys com-
partissin les problemàtiques que sorgeixen i que han de
tractar en les grans conurbacions metropolitanes (com Bar-
celona o Madrid), per teixir aliances davant les polítiques
veïnals que es prenen en els àmbits estatal i europeu, i
aprendre de les experiències d'un moviment veïnal tan con-
solidat com el que existeix a Madrid. 

De fet, tant la FAVB com la FRAVM tenen molt més re-
corregut que la CEAV, que es va fundar a partir de la dis-
solució de l'antiga CAVE. Els madrilenys van començar a
treballar en la clandestinitat, durant la segona meitat del
segle XX, durant la dictadura franquista, i no van ser le-
galitzats fins a l’any 1977.

Acord per treballar amb associacions
de veïns de Madrid i de tot l’Estat DEBAT/ La projecció del documental Orgull de barri i un

debat sobre els reptes del moviment veïnal van ser les dues
grans propostes estrella per a la jornada de presentació
de l’Escola Veïnal de la FAVB, que es va fer durant la tar-
da del passat dimarts 4 a la seu de la federació, al local del
número 6-8 del carrer Obradors.

L’Escola neix amb la voluntat de ser un espai de reflexió,
producció i difusió de propostes sobre els aspectes eco-
nòmics i socials que afecten la vida quotidiana i els drets
dels veïns, i és un espai pensat per a tothom que estigui
implicat d’alguna manera en el moviment veïnal i les as-
sociacions que formen part de la federació, però també
vol ser un lloc de debat obert i pluridisciplinari.

La FAVB presenta 
la seva Escola Veïnal

La FAVB i la Plataforma
Barris de Muntanya
creuen que no s’ha 

avisat els veïns afectats

veïns en línia
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TALLER/ Les entitats Aliança con-
tra la Pobresa Energètica (APE),
Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
i la FAVB han preparat, per al
pròxim dijous 13, un taller for-
matiu sobre pobresa energètica
i drets energètics al Punt7 del ba-
rri d'Horta. Aquesta activitat es
posarà en marxa a dos quarts de
set de la tarda.

En aquesta activitat, pensada
per a voluntaris i professionals
que treballin amb infants i joves,
està previst que es tractin as-
pectes com els drets energètics,
el marc i el context actual del
mercat energètic i quines eines
existeixen per garantir els drets de
tothom a aquests recursos.

Una jornada sobre
pobresa energètica
al barri d’Horta

MOBILITAT/ Les associacions de veïns de
La Palmera Centre, La Pau, Sant Martí de
Provençals, La Trajana i la Verneda Alta
han posat en marxa una iniciativa per re-
clamar a l’Ajuntament les reformes de mi-
llora integral al pont del carrer de
Santander, al barri de la Trajana. 

Una comissió promotora, formada per
membres de les cinc entitats, ha engegat
una recollida de signatures, a través de la
plataforma pública Decidim Barcelona,
per tal d’aconseguir-ho (qui vulgui fer-ho
pot donar el seu suport de forma presen-
cial a les paradetes que hi ha al barri i a
d’altres propers, com Sant Martí de Pro-
vençals i La Verneda i la Pau, i també a tra-
vés del portal web de Decidim Barcelona).
La iniciativa necessita recollir 3.750 su-

ports perquè pugui arribar  al Plenari del
Consell Municipal.

Segons expliquen els veïns, “el pont és
innaccessible per al vianant i s’ha conver-
tit en un greu problema de mobilitat que
afecta tots els barris de l'entorn” . I és que,
tot i que aquesta infraestructura serveix
per “resoldre el pas de les vies del tren de
la costa”, amb els anys s’ha convertit “en
una estructura inapropiada pel pas dels
vehicles pesats que l’utilitzen”, a banda de
les molèsties que genera als vianants i als
ciclistes, que han de fer servir una passera
metàl·lica no adaptada.

Les entitats demanen “una solució de-
finitiva i adaptada a les normatives actuals”
que faciliti el trànsit en aquest espai de co-
municació entre Sant Martí i Sant Andreu.

Clam per reclamar una reforma 
total del pont del carrer de Santander

CONFERÈNCIA/ El portaveu es-
tatal de la plataforma Marea Pen-
sionista, Domiciano Sandoval,
serà l’encarregat de coordinar la
xerrada col·loqui Pensions d'avui
i de demà el pròxim dimarts 11 a
partir de les set de la tarda al Ca-
sal d’Entitats Mas Guinardó. L'As-
sociació de Veïns Joan Maragall
del Guinardó ha impulsat aques-
ta trobada.

Sandoval explicarà als assis-
tents perquè l’entitat de la qual és
membre continua reivindicant
la importància d’aquesta presta-
ció. Els pensionistes continuen
mobilitzant-se periòdicament,
governi qui governi, a diferents
ciutats de Catalunya i de l’Estat. 

El Guinardó acull
una xerrada 
sobre les pensions

EQUIPAMENT/ El passat dissab-
te 1 es va celebrar una nova jor-
nada participativa per definir els
usos i la gestió del futur Ateneu
de Sagrada Família. La trobada es
va fer a l’Espai 210 del carrer Pa-
dilla, ja que les obres de l’Ateneu,
que es van posar en marxa du-
rant el mes de març de l’any pas-
sat (l’espai serà al número 268-
270 del carrer Nàpols) encara no
han acabat, tot i que els terminis
inicials deien que havien d’estar
enllestides a principis d’any.

Està previst que l’Ateneu tin-
gui tres espais diferenciats, un so-
cial i d’exposicions, un central
de connexió i un altre amb l’au-
ditori i altres aules.

Sessió participativa
per a l’Ateneu de
Sagrada Família

Divisió veïnal per la possible obertura 
de l’Hermitage a la Barceloneta

CULTURA/ La possibilitat que la
nova bocana del port aculli el
museu de l’Hermitage divideix els
veïns de la Barceloneta. Aquest
projecte urbanístic i cultural con-
vertiria el barri en el primer lloc
del món amb una delegació d’a-
quest museu situat a Sant Peters-
burg, que és una de les majors
pinacoteques i col·leccions d'an-
tiguitats del món. Diferents
col·lectius de la Barceloneta, del
districte de Ciutat Vella i de la
resta de la ciutat han mostrat el
seu rebuig a aquest projecte, tot i
que l’Associació de Veïns de la
Barceloneta el defensa.

De fet, aquestes posicions con-
traposades no han variat des de fi-
nals del 2017. Aleshores, l’AV de la
Barceloneta va entregar a l’Ajunta-
ment un manifest de suport al pro-
jecte amb la signatura de diverses
entitats del barri i també escoles i
comerços. A finals del passat mes
de maig, l’associació va tornar a
mostrar-se predisposada al fet que
el barri sigui la casa d’aquest
museu, ja que la darrera versió del
projecte inclou “una millorada pro-
posta del disseny i de la destinació
del recinte”. Aquesta entitat consi-
dera que aquesta versió redefinida
és “una aposta de futur perquè la
imatge del barri recuperi certa dig-
nitat després que darrerament
només aparegui als mitjans per
mostrar accions de decadència i
pèrdua d’identitat”. Per això, han
fet una nova crida a l’Ajuntament
perquè doni el vistiplau al projecte.

Més crítics, en canvi, són altres
entitats del barri i de la ciutat, que
el mes passat van tornar a alçar la

veu contra la possibilitat de l’ober-
tura d’aquesta delegació. Aques-
tes veus crítiques, entre les quals hi
ha l’Associació de Veïns de l’Òstia,
s’oposen al projecte des de dife-
rents punts de vista, com ara el de
la mobilitat (consideren que faria
que circulessin un 50% més de ve-
hicles privats dels que ho fan nor-
malment, fet que generaria un
“col·lapse”) o l’urbanisme (acusen
els promotors de ser uns “autèntics
artistes de l’especulació que socia-
litzen esforços mentre privatitzen
els beneficis”). Al mateix temps,
consideren “escandalosa” la ma-
nera de fer de l’Autoritat Portuària

de Barcelona, “que mercantilitza el
Port Vell amb usos aliens a la seva
natura i a l’interès ciutadà, traint la
seva essència i el seu arrelament al
barri i a la ciutat”. Els crítics acusen
el Port de ser “un ens opac que
actua sense rendir comptes ni con-
trol democràtic”.

L’Ajuntament, liderat per Ada
Colau el passat mandat, tenia dub-
tes sobre el projecte, ja que no veia
clar que aquesta sigui la millor ubi-
cació per al museu. Per aquest
motiu no va donar llum verda a la
tramitació urbanística, que s’haurà
de debatre en el següent mandat.

Alguns veïns diuen
que massificarà el
barri i d’altres que

el revitalitzarà

veïns en línia
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CELEBRACIÓ4En el calendari ca-
talà de festes tradicionals i populars
hi ha una nit molt especial. És la del
23 de juny, revetlla de Sant Joan.
La tradició, amb un fort arrelament
al conjunt dels Països Catalans, té
com a grans protagonistes el foc, la
música, el ball i la coca. A Barcelo-
na, concretament, la revetlla serveix
per comprovar, una vegada més, la
vitalitat del teixit, ja que un munt
d’entitats organitzen revetlles po-
pulars als carrers i a les places, amb
alguns casos amb fogueres incloses.

El foc, doncs, és l’encarregat
d’il·luminar una nit màgica que
aconsegueix treure al carrer mol-
ta i molta gent. Les fogueres, tal
com marca la tradició, tenen com
a objectiu foragitar els mals espe-
rits, purificar, protegir i regenerar.
Quan el sol es pon les flames aga-
fen el protagonisme i no s’apaguen
fins ben entrada la nit o la mati-
nada. Gràcies al seu magnetisme,
la gent s’hi aplega al voltant per
cantar, ballar... 

Tot plegat serveix per donar la
benvinguda al solstici d’estiu, en el
que és una festa amb uns orígens
que venen de molt de lluny, ja que
les civilitzacions mediterrànies
més antigues ja celebraven la nit

més curta de l’any encenent fo-
gueres. Un foc que té, en un dels
seus derivats, la pirotècnia, un
dels altres grans protagonistes de
la nit.  Petits i grans, des de pri-
mera hora de la tarda i fins a altes
hores de la matinada, gaudeixen
llançant petards que amb el seu so-
roll i la seva llum deixen clar a to-
thom que la revetlla no és sinònim
de tranquil·litat.

FOGUERES ARREU
La revetlla és una festa totalment
descentralitzada que es pot viure a
tots els districtes. Alguns exemples
de les múltiples festes i fogueres que
es fan són el concert de revetlla del
Parc de les Rieres d’Horta, la re-
vetlla a la plaça Virrei Amat de Nou
Barris o les fogueres de Sant Antoni
(Viladomat amb Floridablanca),
la del Mas Guinardó al Casal d’En-
titats, la del Fort Pienc (plaça del
Fort Pienc).

D’altra banda, dies abans de la
revetlla ja s’organitzen diferents ac-
tes, com ara el Ball d’Estiu de Gent
Gran del Centre Cívic Vil·la Flori-
da el 12 de juny o el taller de cuina
per fer coques de Sant Joan que es
farà el 13 de juny al Casal de Gent
Gran de Vilapicina i Torre Llobeta.

La ciutat s’encén
» La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir un any més Barcelona de festa i fogueres la nit del 23 de juny

» El foc, els petards, la música, el ball i la coca seran els protagonistes de la nit més curta de l’any

Els barris s’omplen de fogueres la nit de la revetlla. Fotos: Norma Vidal (ACN) i Arxiu
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Sis milions de visites al Mercat
de Sant Antoni el primer any
MERCATS4El Mercat de Sant
Antoni s’ha convertit en un nou
punt de referència de la ciutat
durant el primer any del seu
funcionament un cop feta la
reforma. Així ho acrediten els
sis milions de visites que l’A-
juntament ha calculat i que va
fer públiques a finals de maig.

Segons el consistori, la xifra
mitjana de visites s’ha estabi-
litzat en les 400.000 al mes. Les
visites, destaca l’Ajuntament,
també han tingut “un notable
efecte d’atracció en els comer-

ços del barri”, ja que d’ençà
que el nou mercat va obrir les
portes el nombre de visites ha
crescut fins als 10 milions res-
pecte del mateix període de
l’any anterior.

Aquestes xifres, però, no
agraden a tothom. Des de Fem
Sant Antoni consideren que són
un ingredient més en el procés
d’encariment i massificació que,
denuncien, pateix el barri des de
fa temps i que està provocant
que els lloguers hagin augmen-
tat molt en els últims anys.

FIRA4La Festa Major de la
Dreta de l’Eixample va tornar a
servir per estrenar el mes de
juny amb una nova edició de la
Fira Modernista, que es va ce-
lebrar el primer cap de setmana
del mes. 

Enguany, la Fira Modernis-
ta, que arribava a la seva quin-
zena edició i es va tornar a ce-
lebrar al carrer Girona, va in-
cloure un programa farcit d’ac-
tivitats. Al llarg dels tres dies es
van celebrar moltes activitats,
entre les quals hi va haver con-

certs,  teatre, dansa, diferents ta-
llers i classes esportives. Al llarg
de tot el cap de setmana el pú-
blic va poder gaudir de les dife-
rents carpes del comerç local i de
les entitats modernistes, que

també van oferir els seus pro-
ductes. Un dels actes més des-
tacats de la Fira va ser la ruta
modernista, durant la qual es va
fer un recorregut per les obres
de l’arquitecte Lluís Domènech
i Muntaner.

L’edició d’enguany de la Fira
Modernista va estar dedicada a
l’arquitecte Josep Maria Jujol.

Jujol, nascut el 1897 a Tarra-
gona i mort a Barcelona el 1949,
va ser un arquitecte, dibuixant
i pintor modernista. També va
ser col·laborador de Gaudí i és
l’arquitecte de construccions
emblemàtiques com la Casa
Planells, situada a la cantonada
de l’avinguda Diagonal amb el
carrer Sicília. 

La Fira Modernista, un clàssic de la Dreta de l’Eixample. Foto: Cor Eixample

L’esperit modernista envaeix
la Dreta de l’Eixample

Comiat | Adeu a la pastisseria Boguñá  
La històrica pastisseria Boguñá, situada al carrer Muntaner, ha abaixat la persiana
després de 67 anys oberta. La tercera generació familiar feia temps que portava el

negoci amb èxit però ara han decidit fer un canvi de rumb i tancar la pastisseria.

La Fira Modernista
va celebrar a principis
de mes la seva
quinzena edició
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Cultura | Es tanca la desena edició del BCN Sports Film 
El passat diumenge 9 es va posar el punt final a la 10a edició del BCN Sports Film, un festival

de pel·lícules i documentals de temàtica esportiva. Estava previst que la Casa Elizalde fos un
dels escenaris, però la projecció que estava prevista finalment es va fer al barri de Sant Martí.

El sènior de l’FC l’Esquerra 
se salva per l’ascens del filial

El primer equip de
l’FC l’Esquerra de
l’Eixample hauria de
baixar pel seu ren-

diment esportiu a Quarta Cata-
lana (ha acabat cuer del grup 10
amb 23 punts) però no ho farà
per l’ascens del filial.

Els homes de José María Sol-
devila mantindran la plaça des-
prés que el filial guanyés la pro-
moció contra el Golagol (0-2 al
camp de l’Agapito i 2-1 a la tor-
nada a l’Escola Industrial). D’a-
questa manera, la temporada
que ve tot continuarà igual; el pri-
mer equip serà en un dels grups

de Tercera Catalana (quan se
sortegi el calendari, durant el
mes que ve, coneixerà el grup i els
seus rivals), mentre que el filial re-
petirà a l’últim esglaó del futbol
de casa nostra.

TEMPORADA FLUIXA
Aquesta salvació poc convencio-
nal, però, no amaga la tempora-
da discreta del conjunt blanc,
que només ha aconseguit sumar
23 punts (la temporada passada,
sense anar més lluny, la puntua-
ció final va ser de 44, gairebé el
doble, i l’equip no va haver de pa-
tir per mantenir la categoria).

El retorn a EBA haurà d’esperar.
El CB Roser de Juan Hereza no
va poder posar la cirereta al pas-
tís d’una bona temporada a Se-
gur de Calafell i ha de conformar-
se amb la tercera posició de la
Copa Catalunya. El conjunt del
Fort Pienc va haver de confor-
mar-se amb una victòria en la fi-
nal de consolació, ja que el cam-
pió d’aquesta edició ha estat el
Maristes Ademar.

El Roser es va quedar sense
opcions de guanyar el títol i d’a-
conseguir l’ascens el passat dis-
sabte 1, després de la derrota en
una entretingudíssima semifi-
nal contra el Badalonès (73-76).
Els vermells van haver de remar
contra corrent durant tot el par-
tit (al final del tercer període
perdien per més de 10 punts) tot
i que una reacció espectacular en
els darrers 10 minuts va perme-
tre que els roserencs equilibres-

sin el resultat, però un triple de
Marc Cuesta deixaria el CBR
fora de la final i sense possibili-
tats de tornar a EBA.

Així, en el partit que cap dels
equips volia disputar (el de la me-
dalla de bronze), que va acabar
sent un derbi contra els Lluïsos,
que els d’Hereza van adjudicar-
se per un marge força estret (49-
54). De nou, els del Fort Pienc

van veure’s dominats en el tram
inicial del matx, però aquesta ve-
gada la remuntada va culminar
de forma satisfactòria. El Roser
va anar reduint de mica en mica
la distància que havien aconse-
guit els de Carles Rofes fins que,
de la mà de Joan Gavaldà (el mi-
llor dels roserencs) i de Diego Ro-
dríguez, l’equip va aconseguir
donar-li volta al resultat.

Els de Juan Hereza van guanyar el partit pel tercer lloc. Foto: Miquel Ruiz / CC

El Roser, tercer classificat a 
la Copa Catalunya masculina

Pau Arriaga
EL FORT PIENC
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Esports
L’esport femení es reivindica
en el 12è Premi Dona i Esport
GUARDONS4En aquests mo-
ments d’efervescència del movi-
ment feminista i d’un moment
dolç de les seves esportistes i
clubs, la dotzena edició del Pre-
mi Dona i Esport va voler reco-
nèixer la tasca i els resultats de
persones i entitats. La cerimònia
d’entrega dels guardons es va
celebrar el passat 30 de maig al
Saló de Cent de l’Ajuntament i la
va presidir la comissionada d’Es-
ports, Marta Carranza.

María Ángela Escudero va
rebre el Premi Mireia Tapiador a
la promoció de l’esport (va ser la
primera àrbitra femenina de pe-
tanca de Catalunya i una de les
participants als Jocs Paralím-
pics del 1992); la jugadora de pà-

del Lucía Sainz, campiona de
Catalunya, d’Espanya i del món
en diferents categories, va ser l’es-
collida com millor esportista in-
dividual femenina; el premi al mi-
llor club se’l va endur el Lima-
Horta, un club de bàsquet d’a-
quest barri on els equips feme-
nins predominen (i aconseguei-
xen millors resultats) per sobre
dels masculins; i, per últim, es va
reconèixer la feina de la periodista
de Televisió de Catalunya Mireia
Vicente en la categoria de mitjans
de comunicació.

La Menció Especial d’aquest
any va ser per a Faros, el portal de
promoció de la salut i el benestar
infantil de l’Hospital de Sant
Joan de Déu.

FUTBOL SALA4El final de curs
de la Divisió d’Honor catalana ha
tingut un desenllaç cruel per al
Bosco Rocafort, però ha portat la
millor notícia per al CFS Ei-
xample. El Bosco s’ha quedat a
un sol punt de les posicions
d’ascens, mentre que el CFSE ha
aconseguit mantenir la categoria
gràcies a un esprint final espec-
tacular amb grans resultats.

Els homes de Víctor Senent
han posat el punt final a la tem-
porada en la tercera posició del
grup 2 amb 51 punts, tres menys
que el campió, el CFS Amics
del Pou Nou Escorial de Saba-
dell, i un menys que l’FS Olesa,
que ha tancat el curs en la sego-
na posició. El Bosco ha presen-
tat xifres que li haurien d’haver
permès lluitar per pujar: dels
darrers set partits va guanyar
cinc i només va patir una derro-
ta (per 2-5 contra el Casserres).

Curiosament, l’equip ha ren-
dit millor a domicili (vuit triomfs,
tres empats i dues derrotes) que
no pas al pavelló de la Bàscula
(set victòries, tres partits igualats
i uns altres tres perduts). Els de
Senent s’han quedat a prop de
ser el conjunt menys golejat de
la categoria (85 dianes en contra,
només el Màgic Sants i els cam-
pions han hagut de recollir la pi-

lota menys vegades del fons de
la xarxa), mentre que el saldo de
gols a favor ha estat de 117.

Però si el final del curs ha dei-
xat aquest regust amarg al Bos-
co, el CFSE té motius per estar
molt satisfet. Els roig-i-negres
van haver de batallar-ho fins a la
darrera jornada, però el triomf
per 13-3 contra el descendit filial
de l’Olympic Floresta combinat
amb l’empat del Rosario Central
a la pista de l’Alheña va fer que
els d’Adrià Muixí hagin pogut
salvar la categoria.

Aquest triomf agònic fa que
l’equip assoleixi la xifra de 33
punts (un menys que Castellar i
Castellbisbal), però que fugi de

la crema, que a banda del Rosa-
rio Central ha afectat el filial
del CCR Castelldefels i el filial de
l’Olympic Floresta.

EL SÈNIOR B DEL CFSE PUJA
Les bones notícies per al CFSE,
però, no acaben aquí: que el
primer equip no baixi significa
també que el filial pot pujar de
categoria. 

I és que el sènior B havia
aconseguit ser segon en el grup
5 de Segona Catalana, però la
possibilitat del descens del pri-
mer equip amenaçava la millo-
ra de categoria. Finalment, per
sort per al club, el filial gaudirà
de l’ascens que s’ha guanyat.

El CFSE va assolir la permanència en la darrera jornada. Foto: CFSE

El Bosco Rocafort no puja
i el CFS Eixample se salva

La foto de família de les premiades. Foto: Ajuntament
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Llibres Teatre

Hidrogenesse torna a l'activitat des-
prés de quatre anys sense treure cap
disc. Carlos Ballesteros i Genís Segarra
han publicat el passat mes de maig
l'àlbum Joterías bobas (Austrohúngaro,
2019). “Quan no entens per què t’agra-
da alguna cosa, el millor que pots fer
és escriure una cançó”, diuen en una
entrevista a Enderrock.

Música Pelis i sèries

Joterías bobas
Hidrogenesse

El Monestir de Pedralbes
El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes és una icona de

pau, tranquil·litat i bellesa a la ciutat de Barcelona. Va ser fun-
dat l’any 1327 per ordre de la reina Elisenda de Montcada

amb suport del seu espòs, el rei Jaume II.  Visitar-lo és tot un
plaer, ja que és un dels millors models del gòtic català, tant per

l’església com pel claustre de tres plantes, un dels exemples
més espaiosos i harmònics d’aquest estil. Durant els mesos

d’estiu, es pot gaudir d’aquest espai de manera gratuïta algu-
nes tardes, durant el que anomenen l’hora màgica: els dimarts

i divendres entre les sis de la tarda i les nou del vespre.

L’advocada i activista Amal Clooney ha visitat recent-
ment Barcelona per participar en una conferència so-

bre drets humans i comerç internacional. L’arribada
de Clooney a Catalunya ha estat molt esperada per

un públic selecte que ha assistit a la trobada. Les en-
trades per escoltar la lletrada van arribar a superar els
1.000 euros, però l’expectació estava justificada. Tot i

que la libanesa va saltar a la fama pel seu casament
amb el conegut actor nord-americà George Clooney,

la carrera professional de l’advocada ha estat molt
destacada en l’elit del dret internacional. Entre altres,
ha treballat en casos tan importants com el judici per
genocidi de l’expresident de Iugoslàvia, Slobodan Mi-

lošević, o la defensa de Julian Assange, fundador de
Wikileaks. Però l’activitat de la jurista no es limita a ca-

sos professionals. A través de la fundació Clooney
Foundation for Justice busca donar resposta a les víc-
times d’abusos contra els drets humans a tot el món.  

A M A L  C L O O N E YQUI ÉS?
Ser una advocada d’èxit internacional

Va saltar a la fama pel seu matrimoni amb George Clooney

Famosos

Donar una conferència a Barcelona
La xerrada ha tractat sobre drets humans i comerç

Barreja d’admiradors i crítics de Clooney 
El preu de l’entrada crea polèmica i titllen l’advocada d’elitista

QUÈ HA FET?

La fitxa

|MotoGP 2019
Amb el mundial ja començat arriba al mercat el simulador que 

ens permetrà competir a les tres categories: Moto3, Moto2 i MotoGP.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Jordi Bosch es posa a les ordres d’Iván
Morales per interpretar aquesta obra
de Zweig, reconvertida en un exercici
interpretatiu on el mateix Bosch inter-
preta tots els papers de l’obra, conver-
tit en un obsés pels escacs, la seva sal-
vació davant la tortura psicològica que
li apliquen els nazis.

Al Teatre Romea de Barcelona.

La partida d’escacs
Stefan Zweig

L’autora mallorquina s’endinsa en un
relat de fantasmes familiars en aques-
ta novel·la. La protagonista del relat
vola de Barcelona a Palma per posar
fre a l’espiral conspiranoica que ha
adoptat el seu pare des de la jubilació
i s’enfronta a velles ferides de sobte re-
obertes. El llibre va rebre el tercer pre-
mi Llibres Anagrama de Novel·la 2018.

Les possessions
Llucia Ramis

Continua la ‘febre’ pels biopics d’estre-
lles britàniques de la música. Si l’any
passat era Bohemian Rhapsody, en-
guany la proposta és la que explica la
vida i l’obra de Reginald Kenneth
Dwight, o com se’l coneix musical-
ment, Elton John. La pel·lícula fa una
repassada des de la seva formació a la
Royal Academy of Music fins a la fama.

Rocketman
Dexter Fletcher

Viu en línia



DIJOUS 27 DE JUNY
20:00 Conferència espectacular serà una de les

propostes de l’edició d’enguany del Festival
Tangent. L’entrada és gratuïta. / Centre Cul-
tural La Casa Elizalde.

DIMARTS 18 DE JUNY
19:00 Pedro Ródenas s’encarregarà del taller ano-

menat Naturisme, més enllà del veganisme.
Hi col·labora Integral Centre Mèdic i de Sa-
lut. Les places són limitades. / Biblioteca So-
fia Barat.

DIMECRES 26 DE JUNY
12:00 L’últim dimecres d’aquest mes es farà el

taller anomenat Coneixes el teu ordinador?, que
s’emmarca en les Antenes Cibernàrium. / Bi-
blioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud
de Lasarte.

FINS AL 15 DE JUNY
Matí-Tarda Deconstruir el Franquisme. Sím-

bols de la Dictadura a Barcelona és la mostra
que recull un centenar de peces originals i do-
cumentació de la simbologia franquista de
la ciutat. / Antiga Presó Model.

FINS AL 16 DE JUNY
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra anomenada Albert Serra. Roi
Soleil, una exposició preparada i instal·lada
pel director de cinema banyolí. / Fundació An-
toni Tàpies.

DIMARTS 18 DE JUNY
18:00 Sota el meu paraigua és el nom de la na-

rracció del cicle Sac de Rondalles. Poesies i al-
tres contes que coordinarà Judith Navarro. L’en-
trada serà gratuïta. / Biblioteca Sagrada Fa-
mília - Josep M. Ainaud de Lasarte.

DISSABTE 22 DE JUNY
10:00 El pròxim dia 22 es farà la darrera sessió

del taller La forja màgica,pensat per compartir
per part dels nens amb els seus pares. / Fun-
dació Catalunya La Pedrera.

TOTS ELS DIMARTS
10:00 Tots els dimarts d’aquest mes es faran no-

ves sessions de tai-txi i txi-kung en el marc
del programa Activa't als parcs. / Jardins
d’interior d'illa de la Indústria.

El musical del gat amb botes s’aco-
miada de l’Aquitània amb funcions tots
els diumenges d’aquest mes. / Aqui-
tània Teatre.

‘El gat amb botes. El musical’
s’acomiada de l’Aquitània
Fins al 30 de juny a les 12:00

L’Escola de Cuina coordina les ses-
sions del taller Plats clàssics de pri-
mavera, que es farà durant tots els di-
jous d’aquest mes. / Centre Cívic Cot-
xeres Borrell.

Un mes per aprendre a
cuinar plats de primavera

Tots els dijous a les 18:00

Ariadna Gil es converteix en la patidora
esposa d’un soldat en l’obra El dolor,
de Marguerite Duras, dirigida per Lur-
des Barba. / Teatre Nacional de Cata-
lunya.

Ariadna Gil brilla al TNC 
amb l’obra ‘El dolor’

Tots els dimecres a les 19:00

Les caminades i els exercicis de me-
mòria continuen durant el matí de tots
els dimecres d’aquest mes. / Parc de
Joan Miró.

Continuen en marxa les
sessions d’Activa’t als parcs

Tots els dimecres a les 10:00
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