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ENS HI VA LA SALUT pàg 3

ARTISTA CONSOLIDADA pàg 12

La contaminació de l’aire:
un problema que cal
afrontar de forma urgent

Maria Rodés, estrella
de la programació de la Mercè
a l’Antiga Fàbrica Damm
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Polèmica a Sagrada Família pel
desnonament d’un matrimoni
Està previst per al 18 de setembre i l’associació de veïns diu que la família, amb tres fills, no té cap alternativa pàg 8
pàg 18

RONDA SANT ANTONI pàg 10

El tram on hi havia l’antic
mercat, una esplanada
de ciment i res més
EQUIPAMENT ESPERAT pàg 8

Amb el cap ben alt
El CFS Eixample, subcampió de la Copa Catalunya femenina

L’obertura de l’Ateneu de la
Sagrada Família, a l’octubre
COMERÇ pàg 16

Arriba la Setmana de
la Salut de Cor Eixample
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Hi ha (moltes) vides en joc
» La contaminació de l’aire és un problema molt greu que afecta tota l’àrea metropolitana
» Aviat es vetaran els cotxes més contaminants, però les entitats volen mesures més dràstiques
Albert Ribas
BARCELONA
La llei del tabac del 2005 va ser
clau perquè socialment es fes un
canvi de xip sobre el perill de fumar. Gairebé 15 anys després, la
gent es posaria les mans al cap si,
de cop i volta, es pogués tornar a
fumar als bars i restaurants. En el
cas de la contaminació de l’aire, la
consciència social sobre la gravetat del problema encara ha de créixer, però va en augment.
Deixant de banda la consciència social, el cert és que el problema de la contaminació a Barcelona i l’àrea metropolitana és greu.
La realitat parla per si sola i és preocupant: entre l’any 2010 i el 2017
a Barcelona hi va haver 3.393
morts que es poden atribuir a la
contaminació. Les xifres formen
part d’una estimació que l’Agència de Salut Pública de Barcelona
va fer en el seu informe del 2017 referent a l’estat de salut de la capital catalana.
ELS COTXES, EL PROBLEMA
El causant principal de la contaminació viatja sobre quatre rodes.
Els vehicles, majoritàriament els
cotxes, provoquen entre el 60 i el
70% de la pol·lució que hi ha a la
metròpolis. Entre les rondes i
Barcelona es mouen un milió de
vehicles diàriament. De tots
aquests cotxes que entren a Barcelona, dues terceres parts provenen de fora de la ciutat.
Davant d’això, i de la mateixa
manera que el 2005 es va fer la llei
del tabac, quines mesures han
pres els polítics per intentar reduir
el problema? A partir de l’1 de gener de l’any que ve entrarà en vigor l’anomenada Zona de Baixes
Emissions de forma permanent,
que prohibirà l’entrada a Barcelona dels cotxes més contami-

nants: els que no tenen cap etiqueta ambiental de la DGT. Es calcula que seran uns 50.000.
La Zona de Baixes Emissions
inclou una àrea de 95 quilòmetres
quadrats que abraça gairebé tota
Barcelona –en queden fora la
Zona Franca i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes– i
àrees dels municipis propers a les

Els vehicles provoquen
entre el 60% i el 70%
de la contaminació que
hi ha a la metròpolis
rondes com són Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de
Llobregat. La prohibició s’aplicarà entre els dilluns i els divendres,
de les set del matí a les vuit del vespre. La Zona de Baixes Emissions existeix des de l’1 de desembre del 2017 de forma no permanent, però no s’ha aplicat mai.
Durant la presentació pública de la mesura, que va tenir lloc
el 16 de setembre, es va explicar

La contaminació de l’aire provoca cada any víctimes mortals. Fotos: Alfons Puertas (Observatori Fabra) i Pol Solà (ACN)

que les multes que s’hauran de
pagar per no respectar la prohibició seran de 200 a 999 euros si
no hi ha episodi de contaminació
i de 499 fins a 1.800 euros amb
episodi de contaminació. Hi haurà, però, un període d’adaptacions
i les sancions no es començaran
a posar fins a l’1 d’abril.

MESURA INSUFICIENT
Les entitats ecologistes, per la
seva banda, creuen que les mesures restrictives que contempla
la Zona de Baixes Emissions no
són suficients. Des d’Ecologistes
en Acció denuncien “la inacció” de
la Generalitat “davant la greu situació de contaminació” i reclamen restriccions “urgents” del
trànsit “per protegir la salut de la
ciutadania”. L’entitat recorda que
la situació “d’emergència sanitària” va més enllà dels episodis
puntuals d’alta contaminació. A
banda de la reducció “dràstica” del
trànsit motoritzat, l’entitat considera que cal fer un pla amb protocols d’actuació que s’activin
amb més antelació.
Qui també creu que fan falta
mesures dràstiques són la Pla-

taforma per la Qualitat de l’Aire
i el Moviment per la Justícia
Climàtica i demanen un peatge
urbà “per reduir un 50% els vehicles privats”.
Precisament, la qüestió del
peatge va ser un dels temes que es
van tractar el passat 10 de juliol
durant la constitució de la Taula
per l’Emergència Climàtica que
impulsa l’Ajuntament de Barce-

Les entitats ecologistes
creuen que el peatge
urbà s’ha de posar en
marxa urgentment
lona. L’alcaldessa Ada Colau va
afirmar pocs dies després que
s’estudiarà la seva implantació, tot
i que la tinent d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet
Sanz, va dir que la seva aplicació
depèn del permís de l’Estat.
MULTA EUROPEA
Que el problema és greu ho evidencia la decisió de la Comissió
Europea (CE) de finals de juliol de

portar l’Estat espanyol als tribunals per no fer prou contra la contaminació. Segons la CE, les últimes dades de la qualitat de l’aire
demostren que s’han sobrepassat
de forma persistent els límits legals de pol·lució a Barcelona, Terrassa, Sabadell, el Prat del Llobregat, Sant Feliu de Llobregat,
Santa Coloma de Gramenet,
l’Hospitalet i Granollers. Tanmateix, el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, considera que “les dades no són tan
dolentes perquè ens portin davant
d’un tribunal europeu”, ja que a
Catalunya “només dues estacions
superen el límit, i pels pèls: són
dues estacions de Barcelona”.
A finals de juliol, Calvet, juntament amb Sanz, Antoni Poveda
(AMB) i Cesco Gomar (Diputació)
van fixar en 18 mesos el termini per
complir els límits que marca Europa. Tot plegat en el marc d’una
cimera contra la contaminació on
la Generalitat, 40 municipis i entitats supramunicipals van conjurar-se per ampliar la zona de baixes emissions, incrementar el
transport públic i fer més carrils
bus-VAO, entre altres mesures.
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Els semàfors

La lupa

Els abusos a Montserrat
per Iu Forn

Ajuntament

El tram de la ronda de Sant Antoni on hi
havia les carpes del mercat és una llarga
extensió de ciment des del novembre,
quan es va retirar el mercat després de
nou anys. L’adequació de l’espai promesa pel consistori ha estat molt pobra.
Sí, l'Abadia de Montserrat ha estat justificar tot el que va passar amb eufe- Maria Just va descobrir el cas de l'altre
molt valenta encarregant un informe ex- mismes i frases buides, que reconegui pú- abusador, identificat com a V.T.M en
tern i independent per escatir si dos blicament els fets i que en tot moment l'informe que ha estat fet públic ara, i va
membres de la seva congregació van utilitzi un llenguatge directe, cru i clar. decidir expulsar-lo del monestir, això va
abusar de diversos menors. I ha estat
I està molt bé que Montserrat hagi ser tot? És a dir, la justícia no té a dir
molt valenta assumint-ne les conclu- anunciat que a partir d'ara se sotmetrà d'un pederasta si aquest pertany a la l'essions sense cap excusa ni justificació. a un protocol específic de detecció d'a- glésia. Per què a un abusador de menors
Sí, l'abat de Montserrat ha estat busos sexuals a menors. I que aquest que és capellà o monjo no se li aplica la
molt encertat demanant perdó pels protocol funcioni de veritat.
llei dels homes, a part d'aquesta llei diabusos tant als escoltes com als escolans
Ara bé...
vina que és una miqueta millorable?
i per haver fallat en els controls, cosa que
Pel que fa a l'interior de la comunitat,
I 2/ A l'informe es parla de l'exisaltres congregacions i estaments reli- ningú en sabia res de tot això? Pretenen tència “d'una rumorologia sobre el cas”
giosos ni han fet ni faran mai.
que ens creiem que un depredador sexual d'Andreu M. Soler. Què passa al sí de
És d'agrair que l'actual
l'església que sempre que
cúpula del monestir afronti
topem amb un cas com
Què canviarà en la mentalitat
de cara els fets i que n'assuaquest acabem sabent que se
meixi la culpa tot i que van
sabia però que s'ha tapat?
dels abusadors i, sobretot,
succeir quan ells no tenien
Què pensa fer l'església; tota
cap responsabilitat jeràrperquè casos n'hi ha a Monten la dels que ho veuen i callen?
quica a la comunitat. I ja era
serrat, Irlanda, EUA, Alehora que l'actual pare abat
manya o Xile; per acabar
hagi qualificat la persona que a l'infor- va estar abusant durant 28 anys (del 1972 amb aquesta situació? ¿Quan reconeime s'identifica com a “G. Andreu M. So- al 2000) d'una xifra de menors que pos- xerà obertament que no són casos aïllats
ler” com “un depredador sexual i un pe- siblement mai sabrem i ningú en va sinó que és una causa general i prendrà
derasta”. Ja tocava començar a dir les sospitar res? Sí, de veritat? I n'estan se- les mesures que calguin perquè els rescoses pel seu nom.
gurs que a partir d'ara s'acabarà aquest ponsables ho paguin i, sobretot, per coTanta transparència és positiva per- silenci còmplice que fa segles que dura al mençar a construir un nou futur? Si això
què potser serveix perquè totes les víc- si de l'església? Per què demà les coses co- ha passat, passa i passarà dins de l'estimes, i no només les 8 que han apare- mençaran a ser diferents? Què canviarà glésia és per alguna cosa. La valentia de
gut ara, tinguin la sensació de suport i en la mentalitat dels abusadors i, sobre- segons quins informes està molt bé, però
d'escalf necessària per atrevir-se a tot, en la dels que ho veuen i callen?
potser han de canviar moltes coses i molt
afrontar una situació que els angoixa des
I dues qüestions internes, però que profundes per eradicar-ho.
de fa anys i per poder superar-la.
afecten tota la comunitat religiosa:
Publicat a El Nacional.cat
És molt positiu que l'abadia no intenti
1/ Quan als anys 60 l'abat Cassià

pàgina 10

La Mercè

Un any més la Mercè programarà una
oferta d’activitats molt variada, entre les
quals destaquen un gran nombre de concerts de primer nivell. L’Antiga Fàbrica
Damm tornarà a ser un dels epicentres
musicals de la Festa Major de la ciutat.
pàgina 12

Cor Eixample

L’eix comercial Cor Eixample organitza la
tercera edició de la Setmana de la Salut
entre el 30 de setembre i el 6 d’octubre.
L’entitat de la Dreta de l’Eixample arrencarà amb força la tardor amb una activitat on participen una trentena de negocis.
pàgina 16

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@apuente

Un truco que usamos
los castellanoparlantes
para no enfadarnos con
trabajadores por no hablar nuestra
lengua es no encontrarnos nunca con
ninguno, porque en España nadie contrata a alguien que no habla castellano de cara al público. Tomad nota, valencianos supremacistas.

@PonsPereAntoni
La nova dels Manel
m'ha semblat horrible,
però també em va semblar horrible d'entrada tot el disc anterior i ara crec que té 6 cançons extraordinàries. Ara: quina sort mostrar eldarrer que has fet i que la gent discuteixi sobre si és bo o no i, sobretot, sobre què punyetes has volgut fer.

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 Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montse-
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@FonsiLoaiza
El Centro de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de Madrid le cuesta a los madrileños 1,3M€. El director
será el torero Miguel Abellán con
75.000€ al año. Se quedó sin escaño de
diputado con el PP y Ayuso lo ha colocado. Admitió no tener ni idea de
economía ni formación de nada.

rratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Capellera (Opinió), Víctor Ferran i Lola Surribas
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@ander_errasti
Avui, un altre cop, una
part important de la
ciutadania catalana mostra que, mentre no se li doni sortida, seguirà defensant en pau la seva reivindicació legítima. En temps de crisi de
la democràcia, és una lliçó espectacular. Bona #Diada19 a tothom i visca
els/les catalans/es!

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Director Comercial: Marcelo Villanueva
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Les claus
Les millors

perles

Forat negre

Rieres i tsunamis

per Amadeu Palliser

per @ModernetdeMerda

na filla i els seus pares es retroben setze anys després. Va passar a Bielorússia, on la petita Yulia de només quatre anys es va
perdre en un viatge en tren. La jove, ara de vint anys, va aconseguir contactar amb els seus progenitors per Internet. El temps
sense pares el va passar amb una família d’adopció.

U

l destructiu huracà Dorian ha fet aterrar a dues platges de
Florida 16 envasos de cocaïna. Els fardells, que tenen un
valor de 300.000 dòlars, van caure davant d’un home que
passejava per la costa americana. No se sap d’on provenien,
però ja estan en mans d’agents federals.

E

na dona de 73 anys dona a llum dos nadons a l’Índia. La
mare, casada des del 1962 amb el seu marit de 82 anys, va
haver de recórrer a la cesària per tenir els nens, que estan en
perfecte estat. L’alegria, però, es va esfumar després que el pare patís un infart l’endemà del part.

U

arco Crivela, alcalde de Rio de Janeiro, ordena retirar
un còmic per un petó entre dos homes. El polític evangèlic va exigir retirar de la Biennal del Llibre de la ciutat
brasilera els exemplars d’un capítol dels Venjadors de Marvel
on apareixien dos personatges masculins fent-se un petó.

M

l monstre del llac Ness podria ser en realitat una angula gegant. Així ho proposen científics de la Universitat d’Otago
(Nova Zelanda), que durant un any han estudiat la composició
de les aigües i les restes d’ADN del llac per conèixer a quin animal
fan referència totes les llegendes sobre Nessie.

E

El + llegit

líniaeixample.cat

1

El barri de Sant Antoni s’uneix
contra la inseguretat

2

L’Eixample, el districte
amb més furts de gener a juny

3

La inseguretat al metro: un problema
que sembla que no tingui solució

4

Intranquil·litat per l’amiant
de l’antic Cinema Urgell

5

Eixample Respira vol mà dura
contra la contaminació

Davant un problema, cal saber si
el subjecte el percep com a tal, si
vol resoldre'l, si ho comprèn i si
té la capacitació per solucionarlo. En aquest moment, després
de la presentació del seu “programa comú progressista”, Pedro Sánchez ens ha demostrat,
per enèsima vegada, que no percep el problema català, o no vol
resoldre'l, o no el comprèn, o no
té la capacitació per resoldre’l.
La història ens ha ensenyat
que l'estat espanyol només percep i està capacitat per perpetuar i maximitzar el seu poder
centralitzador. És un forat negre
que tot ho absorbeix i destrueix
tot el que li és diferent.
I la mostra de la seva major
falsedat la manifesta amb la repetició del seu mantra que el
problema català és de convivència, i així ens menysté i ridiculitza; fórmula repetida pels seus
escuders Ábalos, Borrell, Calvo,
Celaá, etc. I, d'aquesta manera,
tanca el seu cercle “virtuós”, ja
que soluciona la seva dissonància cognitiva potenciant el seu
atavisme.

N'hi ha que situen l'amor a l'abril,
amb l'arribada de Sant Jordi.
D'altres al febrer, amb aquella altra festa que déu-n'hi-do. Però
l'amor real, el sincer, el que ens
eriça la pell i sacseja els sentiments, aquest a Catalunya el
vivim al setembre, època daurada de rieres i torrents. És llavors quan ens endinsem de ple
en un formidable triangle amorós entre l'home, la meteorologia i el motor. Un triangle passional i barroer que sol acabar,
gràcies a déu, al mar.
Bé, tot just hem encetat el
mes de setembre, i ja sentim la
remor d'una riera que baixa.
Una riera que no du aigua, sinó
una sentència devastadora. Sense frens, muntanya avall, és a
punt d'arribar a la línia de la costa. S'ho endurà tot, no deixarà res
dempeus, la geografia i l'estat d'ànim trinxats. Serà una desgràcia
ben pronosticada, perfectament
apamada pels nostres meteoròlegs de capçalera.
I en aquesta tensa espera,
amigues i amics, no diríeu mai
on ha deixat aparcat el cotxe l'independentisme.
Efectivament.
Seguint la llarga i consolidada tradició de les nostres terres,

l'independentisme ha deixat el
cotxe aparcat allà, com un conill
immòbil esperant la mossegada
de la serp, i ara correm-hi tots a
treure la màquina abans que la
riuada se l'endugui. A contrarellotge, amb el so de la cavalcada
de l'aigua amenaçant-nos els
moviments. La gent passa pel
costat de la riera i es diu, mira
aquell cotxe allà. L'altre perd la
mirada i fa que no amb el cap.
Hi ha un bri d'esperança,
però. Sembla que, contra l'aigua
de la riera que arribarà des de dalt,
s'hi contraposarà l'aigua d'un tsunami que creixerà des de baix.
Una batalla aquàtica sense precedents. Bé, tant de bo. En principi, si els càlculs no em fallen, un
tsunami ha de superar amb escreix les forces d'una riera. De llarg.
Ja ens explicaran com s'acaba articulant tot plegat, de
quina manera han d'unir-se la
infinitat de gotes de la gran
onada. No és un objectiu fàcil i menys en el moment anímic
actual- però tampoc ho eren algunes victòries -escasses- que
s'han aconseguit. Jo el problema gros que hi veig és que, entre l'onada que baixa de dalt i la
que puja de baix, allà enmig encara hi tenim el cotxe aparcat.

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

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

A les xarxes

#Naufragi

@pvallin: Pablo Echenique: "El PSOE nos
ha trasladado que si no aceptamos que
gobiernen solos no tiene sentido seguir
reuniéndose".

#BarçaTacón

#Diada2019

@IniestismoFCB_: Antes de jugar contra
el Barça, el CD Tacón era el Real Madrid.
Después de perder 9-1 contra el Barça, el
CD Tacón vuelve a ser el CD Tacón.

@assemblea: Aquest és l'aspecte de
plaça Espanya! Hem tornat a desbordar
Barcelona amb un crit nítid i clar: independència! Som-hi!
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Mobilitat | Nou carril bici en un tram del carrer Mallorca
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El tram del carrer Mallorca que va entre els carrers de Sicília i Cartagena té un nou
carril bici. La seva construcció ha suposat l’eliminació del carril de circulació del costat mar entre Sicília i Cartagena. Per tant, es passa de tres carrils de circulació a dos.

Polèmica a Sagrada Família pel
desnonament d’un matrimoni
» Està previst per al dia 18 de setembre després d’un intent al juny
» L’associació de veïns diu que l’Ajuntament “s’ha adormit”
HABITATGE4L’Associació de
Veïns i Veïnes Sagrada Família fa
setmanes que lluita per evitar el
desnonament d’un matrimoni i els
seus tres fills petits, un d’ells un
nadó, que viuen en un pis situat al
número 72 de l’avinguda Gaudí. El
desnonament està previst per al
pròxim 18 de setembre.
Des de l’entitat veïnal denuncien que quan a la família se
li va acabar l’últim contracte, pel
qual pagaven 600 euros, el llogater els va demanar 1.200 euros
per seguir vivint al pis. La família, però, no pot assumir aquesta quantitat, ja que actualment
només treballa la dona. L’home
es va quedar sense feina ara fa poc
més d’un any.
El passat 6 de juny, tal com
recorden des de l’entitat veïnal,
hi va haver el primer intent de
desnonament, que no es va acabar executant. En aquell moment, segons els veïns, la tècnica de l’Oficina d’Habitatge “es va

La família viu al número 72 de l’avinguda Gaudí. Foto: Google Maps

comprometre davant la comitiva judicial a prioritzar el cas de la
Fàtima per buscar un lloguer
alternatiu”. Joan Itxaso, de l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família, afirma a Línia Eixample que a l’Oficina d’Habitatge “s’han adormit perquè estaven de vacances”. Itxaso afirma
que “segurament hi haurà una
solució d’última hora i els trobaran una pensió, però aquesta
no és la solució per a una família amb tres fills”.

Per tal de pressionar per evitar el desnonament, l’associació de
veïns i el Sindicat de Llogaters han
convocat una protesta a davant del
bloc de pisos per al dia 18 a les nou
del matí.
Per la seva banda, des de l’Ajuntament remarquen que en
aquests casos les solucions poden
arribar poques hores abans del
desnonament. Al tancament d’aquesta edició, dos dies abans del
desnonament, el consistori no
havia informat de cap novetat.

La inauguració de l’Ateneu de
la Sagrada Família, més a prop

EQUIPAMENTS4La inauguració de l’Ateneu de la Sagrada Família, situat al número 268-270
del carrer Nàpols, ja és més a
prop de la seva inauguració després de mesos de retard. A principis d’octubre les entitats ja hi
començaran a fer activitats i la
inauguració oficial serà el 19
d’octubre, durant les festes de
tardor del barri.
Les obres del nou equipament es van posar en marxa al
març de l’any passat. Llavors es
va dir que les obres acabarien a
principis d’aquest any però les
tasques s’han endarrerit.

El nou ateneu veïnal tindrà
tres espais diferenciats. A tocar
de l’entrada hi haurà els espais
d’exposicions, l’espai social,
l’espai multimèdia, el d’administració i una àrea d’estada que
els connectarà. En la franja
central hi haurà els serveis i dos
patis que donaran llum natural
al local. Finalment, a la zona
posterior, es construiran l’auditori, dues aules, tres bucs
d’assaig, la zona de camerinos
i un magatzem per a instruments musicals. També hi haurà un subterrani que funcionarà com magatzem.

Imatge de la visita dels veïns al principi de les obres. Foto: Línia Eixample

Cinc detinguts per un robatori

ACN4Els Mossos van detenir el
passat 8 de setembre dos joves
de divuit anys i de nacionalitat
marroquina, i tres menors d’edat, dos nois i una noia dels
quals no es van facilitar més dades, com a presumptes autors
del robatori amb violència d’una cadena d’or i un telèfon mòbil a la Dreta de l’Eixample de
Barcelona.
Segons van explicar els
Mossos d’Esquadra en un comunicat, al voltant de les set del

matí agents de paisà van enxampar els cinc detinguts a la
cantonada de passeig de Gràcia
amb plaça Catalunya mentre
assaltaven un altre jove immobilitzant-lo. Tres nois l’agafaven
pel coll i un altre noi i la noia vigilaven des d’una certa distància. Els agents van poder aturar-los per identificar-los i escorcollar-los. Duien una cadena d’or i un mòbil que, segons
la policia, li acabaven de robar
a la víctima.

Els detinguts van passar a
disposició judicial l’endemà i el
jutge els va deixar en llibertat
amb càrrecs. Els menors van
passar a disposició de Fiscalia
de Menors.

UN ALTRE ROBATORI
Dos dies abans els Mossos d’Esquadra havien detingut dos nois
al districte per robar un mòbil.
Els detinguts eren un major
d'edat i un menor, tots dos de
nacionalitat espanyola.
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Esperant la reforma
» El tram de la ronda Sant Antoni on hi havia el mercat provisional és una gran esplanada de ciment
» L’Ajuntament va dir al gener que de seguida acolliria activitats i que “es revitalitzaria el comerç”
URBANISME4Els veïns i els comerciants de la ronda de Sant Antoni que durant nou anys van tenir la carpa del mercat a tocar de
casa o del negoci ja fa un temps
que no pateixen una construcció
que va tenir una ‘provisionalitat’
de gairebé una dècada.
L’impacte visual i l’ocupació
d’espai públic d’aquella carpa ja
són història, després que el consistori la retirés el passat mes de
novembre. Tot i això, els veïns segueixen esperant la reforma de la
ronda, que de moment no arriba.
Actualment la imatge que ofereix
l’espai on hi havia la carpa és força desoladora. La base de ciment
de l’antiga carpa ocupa gairebé
tota l’amplada de la via i l’Ajuntament només hi ha col·locat algun banc i alguns arbres petits que
estan a dins de testos gegants.
La imatge actual difereix força de la que es va prometre el
passat mes de gener, quan l’Ajuntament va donar per acabada
“l’adeqüació” de l’espai de les
antigues carpes “per tal que el
veïnat pugui fer-hi activitats de
manera immediata i es revitalitzi el comerç”. Pel que fa a les “intervencions artístiques” que l’A-

juntament també va destacar
que s’havien fet pràcticament
no en queda ni rastre.
LA REFORMA, EL 2020
Pel que fa a la reforma definitiva
de la ronda de Sant Antoni, la intenció del consistori és posar-la en
marxa a principis de l’any que ve.
L’objectiu és transformar-la en
una avinguda més verda i pacificada, on el protagonisme sigui per
als vianants, les bicicletes i el
transport públic. El projecte recollirà les diferents reivindicacions dels veïns, els comerciants
i les entitats i es tirarà endavant
en dues fases: la primera, entre els
carrers del Comte d’Urgell i de
Floridablanca, i la segona, des del
carrer de Floridablanca fins a la
plaça de la Universitat.
D’altra banda, pel que fa a la
superilla, les obres de pacificació
del carrer del Comte Borrell,
entre la Gran Via i Floridablanca, i les del carrer de Tamarit, entre Viladomat i Calàbria, estan
pràcticament enllestides. Havien d’acabar al juliol però s’han
endarrerit a causa de canvis que
s’han hagut de fer al clavegueram
sobre la marxa.

Aspecte actual de la part de la ronda Sant Antoni on hi havia la carpa del mercat. Fotos: Línia Eixample
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La Damm, escenari de la Mercè
» L’Antiga Fàbrica Estrella Damm acollirà una desena de concerts de la Festa Major de la ciutat
» Hi actuaran artistes d’estils diversos, com la catalana Maria Rodés o els madrilenys Cráneo & Lasser
MÚSICA4L’Antiga Fàbrica Estrella Damm ja ho té tot a punt per
tornar-se a convertir en un dels escenaris clau de les Festes de la
Mercè. Durant el cap de setmana
del 21 i el 22 de setembre, l’espai
situat al carrer Rosselló acollirà
una desena de concerts d’artistes
nacionals i internacionals. Les
actuacions s’emmarcaran en el
Barcelona Acció Musical (BAM),
que enguany presenta un cartell
molt variat, amb noms com Maria Rodés o Cráneo & Lasser.
Els concerts començaran dissabte a la tarda amb la proposta
clàssica experimental de la violinista Sara Fontán, acompanyada
per la bateria d’Edi Pou. Tot seguit
arribarà el torn de Courtney Marie Andrews, que aterrarà a Barcelona des dels Estats Units per
presentar la seva barreja de
country, pop, folk i rock.
A l’artista nord-americana la
seguirà la cantant i compositora
catalana Maria Rodés, que oferirà un dels concerts més destacats
del programa de la festa. Rodés interpretarà, entre d’altres, cançons del seu darrer àlbum, Eclíptica, un treball íntim que uneix folklore i música experimental. Com-

pletaran el cartell de dissabte
Yawners, un duet d’indie rock
de Salamanca, i Y La Bamba, un
projecte d’indie pop creat als Estats Units.
Les actuacions de diumenge
arrencaran amb dos grups de
pop formats per germans. En
primer lloc, pujaran a l’escenari els
francesos Honolulu, i els seguiran
els empordanesos North State.
Més tard, l’electropop del trio
holandès Say Yes Dog farà ballar
el públic de la Damm, que escalfarà motors per rebre els rapers
Cráneo & Lasser, sota el nom del
col·lectiu de rap Fanso. Aquests
artistes madrilenys acumulen milions de visualitzacions a YouTube, amb cançons com Bahía o
Bien Guay. Finalment, els barcelonins Tversky tancaran el cap de
setmana amb el seu electrofunk.
A banda de l’oferta musical,
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm
comptarà amb espectacles de
dansa –com Niàgara, de la companyia La Intrusa– i diverses
propostes per a tota la família. En
aquest sentit, els més petits gaudiran del llit elàstic de Planeta
Trampolí o l’espectacle Conseqüències, de la companyia Moveo.

Courtney Marie Andrews i Maria Rodés tocaran a l’Antiga Fàbrica Damm. Fotos: Satelite K i C.M. Andrews

13 |

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

Setembre 2019

líniaeixample.cat

| 14

líniaeixample.cat

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

Setembre 2019

veïns en línia

“No ho diguis a ningú”
La nova campanya de la FAVB pel decreixement turístic va marcar l’inici de l’agost
SOCIETAT/ El passat 30 de juliol, amb les
setmanes més intenses turísticament parlant per a la ciutat a tocar, la FAVB va triar un
dels punts més emblemàtics de Barcelona,
l’entorn de la basílica de la Sagrada Família,
per presentar la seva aposta pel decreixement del turisme i del que consideren ‘turistificació’ de la ciutat.
Durant el matí d’aquell dia, quan es va
fer aquesta acció, que va anomenar-se No
diguis a ningú que has estat a Barcelona, voluntaris de la federació van repartir tríptics
als turistes que passejaven per l’entorn del
temple. En aquestes octavetes informatives
(impreses en castellà i anglès) es podien llegir frases, carregades d’ironia, com “No diguis a ningú que has estat de vacances a
Barcelona. És un tresor, i com qualsevol d’aquests tresors, ha de seguir ocult” o “Sinó,
ens robaran la ciutat i aquesta deixarà de ser
atractiva per a vosaltres i un lloc on nosaltres puguem viure“. La federació va acompanyar aquesta acció al carrer amb un vídeo
(que es pot veure al seu canal de YouTube)
on també exposen els seus arguments en
defensa del decreixement turístic.
En aquest sentit, la FAVB apunta que
Barcelona s’ha convertit ja en la dotzena ciutat més visitada del món (la quarta en el
conjunt d’Europa), però denuncia que s’ha
passat del turisme a la ‘turistificació’. Aquest
fenomen ha fet que canviï la percepció del
turisme que es tenia anys enrere, fins al punt
que en moltes de les enquestes municipals
recents se l’identifica com a problema clau
de la ciutat. La federació denuncia que el
canvi de turisme a turistificació es produeix
per la massificació i la no gestió de l’arribada

Més de 5.000 signatures demanen que
es reformi el pont del carrer Santander
MOBILITAT/ La petició veïnal per reformar el pont del carrer de Santander ha aconseguit més de 5.000 adhesions,
segons va informar a finals del mes de juliol la revista Carrer, la publicació de la FAVB.
Aquesta infraestructura es va construir fa mig segle i mai
no s’ha reformat, tot i que els veïns de la zona ho havien
reclamat de forma insistent als diferents partits que han governat la ciutat en els darrers anys. De fet, la vegada que
més a prop va estar la remodelació va ser durant el primer
mandat d’Ada Colau (fins i tot es va redactar i aprovar un
projecte per fer-la, contemplant l’ampliació del pont en 10
metres d’amplada, cinc per cada costat, amb 3,5 metres per
a vianants i 1,5 metres per a bicis), tot i que finalment es va
aturar argumentant limitacions pressupostàries.
Segons denuncien els impulsors de la iniciativa, s’ha convertit en “una estructura insegura, innaccessible per al vianant”. Les associacions de veïns de La Palmera Centre, La
Pau, Sant Martí de Provençals, La Trajana i la Verneda Alta
són les entitats que van posar en marxa aquesta iniciativa, que reclama “una solució definitiva i adaptada a les normatives actuals” per facilitar el trànsit en aquest espai que
comunica els districtes de Sant Martí i Sant Andreu. Les entitats esperen que durant el Ple d’aquest mes torni a abordar-se la reforma del pont.

de visitants a la ciutat i assenyala les polítiques dels anys 80 i 90 (en especial les promogudes pel Consorci de Turisme de la
ciutat) que només van posar l’accent en l’increment i l’atracció de visitants a qualsevol
preu, fos amb caràcter professional, amb la
proliferació de fires i congressos o amb la
promoció de les grans icones de la ciutat,
com la Sagrada Família, el Park Güell, el
Museu Picasso o el Camp Nou, entre altres.
Per això, la federació considera que cal
deixar de promocionar “intensament” la
destinació Barcelona, limitar les places d’allotjament (hotels, albergs o pisos turístics),
reduir el nombre de creuers que atraquin al

L’acció de la federació
comparava la ciutat
amb un tresor que
ha de seguir ocult
port o incrementar els impostos que es carreguen al turisme, entre altres mesures.
El missatge de la FAVB també va voler
ser una resposta a la proposta que la plataforma empresarial Barcelona Global havia
fet unes setmanes abans per impulsar encara més el turisme a la ciutat, si bé amb
matisos com creant figures específiques
per regular el lleure nocturn o abordar de
forma més contundent la inseguretat en
els barris que presenten una major presència de turistes.

Noves sessions per lluitar
contra la pobresa energètica
ASSESSORAMENT/ El passat dia 4 van tornar a posar-se
en marxa les jornades informatives i d’assessorament que
la plataforma Aliança contra la Pobresa Energètica (APE)
organitza de forma periòdica. La primera d’aquestes cites va celebrar-se a la seu de la FAVB, al carrer Obradors.
Aquestes jornades s’organitzen sota el lema Ni set, ni
fred, ni foscor! i serveixen perquè els veïns que tinguin dubtes sobre com defensar els seus drets energètics puguin
resoldre’ls amb l’ajuda dels professionals de l’APE. L’entitat organitza aquesta mena de trobades de forma periòdica, i al seu portal web (www.pobresaenergetica.es) s’anuncien totes les dates i els llocs on s’organitzen.
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Reclamen polítiques de gran
impacte contra el canvi climàtic
MEDI AMBIENT/ Fer un debat
ciutadà profund sobre les alternatives i les seves implicacions en
tots els àmbits per trobar les millors respostes i que es posin en
marxa aquelles polítiques que és
evident que poden donar bons
resultats. Aquestes són dues de
les mesures que la FAVB considera
que cal posar en marxa per combatre el canvi climàtic.
De fet, després de la cimera
sobre aquest tema que la ciutat
va acollir durant el passat mes
de juliol, la federació va publicar
un comunicat en el qual reclamava als governs la posada en
marxa de “polítiques de gran impacte” per frenar la situació, activar-se pel clima i reclamar una
societat social i ecològicament
justa. En aquest sentit, la FAVB
considera que alguns projectes
que es contemplen per part de
les institucions, com són l’ampliació de l’aeroport i les noves
terminals de creuers al port, no
van en la línia que cal seguir per
capgirar la situació de contaminació actual.
La FAVB apunta que la contaminació i el canvi climàtic provoquen
nombrosos impactes negatius,
com l’agreujament de moltes
malalties, però també alteracions en els cicles tant de l’agricultura com de l’aigua, afectant
la biodiversitat i, fins i tot, comportant que poblacions senceres s’hagin de desplaçar. En
conjunt, es pot parlar de crisi
ecològica i, per això, la federació
considera que calen solucions
que vagin al fons dels problemes

i, a la vegada, estiguin orientades a garantir el benestar del
conjunt de la ciutadania.
Però malgrat aquesta urgència amb la qual cal actuar, la federació és conscient que no serà
fàcil assumir-ho. Ara bé, remarca
que és imprescindible fer passos
en aquesta línia tenint en compte
que fa molt temps que a la ciutat
els nivells de contaminació atmosfèrica superen sistemàticament tots els límits raonables.
Amb tot, la FAVB denuncia
que, encara avui, “falta determinació per tirar endavant “políti-

La FAVB rebutja
projectes com
ampliar el port
i l’aeroport

HABITATGE/ El passat dia 2 es va
celebrar la primera de les assemblees que Resistim al Gòtic
celebra de forma periòdicament
tots els dilluns. Després de l’aturada estival, l’entitat ha tornat a
posar-se en marxa.
D’aquesta manera, cada dilluns a la tarda (a partir de dos
quarts de set) els veïns del barri
estan convidats a participar en
aquestes trobades, que se celebren a la seu de l’entitat (als baixos del número 21 del carrer
Nou de Sant Francesc) per debatre sobre les estratègies que es
poden seguir per tal que el Gòtic continui sent un barri on puguin viure els veïns.

Cinema i un taller
de cultiu ecològic
al Poblenou
CULTURA/ La Taula Eix Pere IV va
celebrar el passat 5 de setembre
una sessió de cinema a la fresca
i un taller de cultiu ecològic al jardí autogestionat que l’entitat té
al passatge de Trullàs, al barri del
Poblenou.
Aquesta activitat, gratuïta i
oberta a tots els veïns, va començar a dos quarts de set de la
tarda en aquest espai que els mateixos usuaris van plantar i que
cuiden. Aquesta doble proposta
va ser la primera activitat que l’entitat fa després que hagi tornat a
la feina un cop acabades les vacances estivals. La Taula Eix Pere
IV també s’implicarà en la festa
major del seu barri.

ques que es poden pensar
impopulars (o que xoquen amb
els interessos de poderosos grups
econòmics, amb els prejudicis
d’alguns sectors influents)”. Per
això, la federació conclou que l’única manera que aquestes mesures i que el debat que reclama
seran capaces de prosperar és
“amb una enorme mobilització
social”.
La federació tanca el text explicant que se suma a la convocatòria de la primera vaga general
de la història per lluitar contra el
canvi climàtic. L’aturada està prevista per al dia 27 d’aquest mes.

La FAVB insta la DGAIA a “assumir les
seves responsabilitats” amb els MENA
INFANTESA/ “No se’ls pot abandonar a la
seva sort, abocar-los al carrer i a ser carn
de màfies”. Aquesta és una de les reflexions que la FAVB ha compartit recentment sobre la situació que viuen els
menors d’edat no acompanyats (MENA) a
la ciutat. De fet, la federació ha instat els
organismes competents, com la Direcció
General d’Infància i Adolescència (DGAIA),
a “assumir les seves responsabilitats i reorientar les seves polítiques”.
La FAVB creu que cal “una nova planificació coordinada que impliqui diferents
departaments del Govern (com Afers Socials o Justícia, entre altres), l’Ajuntament
i per descomptat l’Estat”, que és qui té les
competències en matèria d’immigració.
Però perquè això sigui possible, la FAVB

Resistim al Gòtic
torna a organitzar
les assemblees

considera que cal “reformar sense tardança el marc legislatiu actual”.
La federació va més enllà i apunta que,
ja que més del 90% d’aquests MENA són
del Marroc, cal impulsar “un projecte d’inversió potent en aquest país que ajudi a
evitar el fet migratori infantil, fruit de la
desesperació i la pobresa”. La FAVB diu
que de la mateixa manera que fa anys es
va admetre que els menors migrants eren
“desemparats”, ara cal revisar la protecció
mantinguda en el temps, de forma que un
cop siguin majors d’edat se’ls segueixi ajudant en la seva integració.
Per últim, la FAVB defensa la creació de
polítiques que promoguin espais de trobada, de diàleg i coneixement mutu, que
consideren clau per a la cohesió social.

El debat sobre les
pensions arriba
a la Via Júlia
TROBADA/ L’estat actual i el futur de les pensions va ser el leitmotiv d’un debat i d’una manifestació celebrada el passat diumenge 14 a la marquesina de la
Via Júlia. Marea Pensionista va
reunir desenes de persones en
aquesta trobada, en la qual van
tornar a reclamar que el sistema
públic de pensions s’ha de defensar i mantenir governi el partit que governi a Madrid.
La pròxima gran cita organitzada per aquesta entitat serà
una altra assemblea oberta, el dia
27 d’aquest mes als Jardins del
Nen de l’Aro, al districte d’HortaGuinardó, on es preveu que hi
hagi dues grans conferències.
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El Mercat de Sant Antoni va acollir el passat 13 de setembre una festa per celebrar el naixement de la futura bèstia de foc del barri. Serà la filla de la Porca de
Sant Antoni, un dels personatges representatius de la cultura popular del barri.

Cor Eixample torna a celebrar
la Setmana de la Salut
ACTIVITATS4Per tercer any
consecutiu l’eix comercial de la
Dreta de l’Eixample, Cor Eixample, celebra la Setmana de
la Salut, que tindrà lloc entre el
30 de setembre i el 6 d’octubre.
L’objectiu de la Setmana de
la Salut és acostar al públic els
serveis i tractaments de salut i
benestar dels comerços associats a l’eix comercial. Gairebé
una trentena d’establiments de
Cor Eixample participaran a
la Setmana i organitzaran una
setantena d’activitats gratuïtes, com ara tallers, xerrades,
classes d’esport, degustacions,

Un total de 27 negocis
organitzaran una
setantena d’activitats
durant una setmana
massatges, primeres visites gratuïtes a dentistes i revisions
bucals per a nens, audiometries
i presentacions de productes.

La salut, protagonista entre el 30 de setembre i el 6 d’octubre. Foto: Cor Eixample

Els negocis són centres mèdics, clíniques dentals, òptiques, farmàcies, centres esportius, botigues d’alimentació saludable, centres d’estètica i restaurants entre d’altres.
D’altra banda, els negocis
que participen en la Setmana de
la Salut també oferiran durant

aquells dies diferents promocions exclusives, com ara descomptes per als clients.
D’aquesta manera, Cor Eixample començarà amb força la
temporada de tardor, que cada
any inclou diferents activitats per
tal de promocionar el petit comerç de la Dreta de l’Eixample.

Tanca la històrica Granja
Vendrell després de 98 anys

EMBLEMÀTICS4La històrica
Granja Vendrell, situada al carrer
Girona (Dreta de l’Eixample),
tancarà les seves portes a finals
de mes després de gairebé un segle al peu del canó.
L’establiment, que apareix
al catàleg de comerços emblemàtics de la ciutat, és famós
per a l’elaboració de postres tradicionals com la crema catalana,
el mató o els flams i, especialment, per la nata muntada.
El passat 16 de setembre l’actual propietari del negoci, Demetri Vendrell –forma part de la
tercera generació–va fer pública
la decisió a través de la xarxa so-

cial Twitter. “Després de 98 anys
endolcint l’Eixample amb la nostra nata casolana... Tanquem
per jubilació”, es va poder llegir
al perfil de Twitter del negoci.
Tot i que la següent generació
ha decidit no seguir amb el negoci,
un traspàs abans de finals de
mes podria evitar el tancament.
Un dels problemes, però, és que
la nova normativa faria que, si el
negoci es traspassa, la venda d’alcohol estigui prohibida.
Des de la regidoria de Comerç han volgut agrair “el segle
de feina i passió” a la Granja
Vendrell i el fet d’haver tractat
“els clients com amics”.
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Atletisme | Compte enrere per a la vuitena edició del Correbarri

El 13 d’octubre, el segon diumenge del mes que ve, els atletes de la ciutat tornaran a calçar-se
les sabatilles per participar en una de les curses més peculiars del calendari, el Correbarri. La
sortida i l’arribada seran a la plaça del Mar i el recorregut serà per Ciutat Vella i Sant Martí.

El CFS Eixample, subcampió
de la Copa Catalunya femenina
Pau Arriaga
L’EIXAMPLE
“He vist l’equip molt bé, hem
competit molt bé contra un equip
de Primera. Hem jugat per intentar no guanyar el partit, però
no ha pogut ser. Ha estat una
llàstima no haver pogut marcar,
però crec que la gent pot estar orgullosa de nosaltres i nosaltres
també de la feina que hem fet”.
D’aquesta manera resumia Mar
García, la capitana del CFS Eixample, la derrota en la final de
la Copa Catalunya de futbol sala
el passat dia 11 contra la Penya
Esplugues (0-4).
El conjunt de Pep Roig va
plantar cara a les espluguines i,
de fet, va tenir la primera gran
ocasió de la final, disputada a Sabadell, en una rematada de Lydia
Abellán que es va estavellar contra el pal de la porteria del conjunt blau. Les del Baix Llobregat,
en canvi, no perdonarien en la
seva primera gran oportunitat i

El districte, escenari d’una
nova Cursa de la Mercè

ATLETISME4Serà més tard del
que sol ser habitual, però la ciutat celebrarà l’habitual prova atlètica en honor de la patrona. El
pròxim diumenge 29, l’Eixample
serà l’escenari principal de la
Cursa de la Mercè, que tornarà a
proposar un recorregut de 10
quilòmetres per alguns dels punts
més emblemàtics de la ciutat.
Desenes de milers de corredors lluitaran per ser els hereus
del marroquí Mourad El Bannouri i la badalonina Míriam
Ortiz, que van ser vencedors de

l’edició de l’any passat, la quarantena de la història.
Els atletes encetaran el recorregut de 10 quilòmetres des
de l’avinguda Reina Maria Cristina i avançaran pel Paral·lel
fins al carrer de Calàbria, que els
servirà per pujar en direcció
Gran Via. Hauran de recórrer el
tram d’aquest carrer fins al passeig de Sant Joan, per on baixaran fins a la Ciutadella abans
d’enfilar la ronda de Sant Pere
i avançar per Sepúlveda per
tornar cap al punt de sortida.

Les de Pep Roig van donar la cara contra la Penya Esplugues. Foto: FCF

la seva capitana, Berta Velasco,
va trencar el 0-0 amb una vaselina. El gol va deixar tocat el
CFSE, que encara encaixaria dos
més abans del descans.
Les roig-i-negres no van abaixar els braços i, tot i que no van
tenir la recompensa del gol, amb
l’empenta de l’afició van continuar buscant la porteria d’Anna
Muniesa. L’únic gol del segon

temps, però, també portaria la firma de la Penya Esplugues.

INICI DE LLIGA APASSIONANT
D’ara endavant, doncs, l’equip
posa els cinc sentits en la lliga, que
començarà el pròxim dissabte
20 a tres quarts de sis de la tarda amb un partidàs contra les vigents campiones de Segona Divisió, el CD la Concòrdia.

Un moment de la cursa de l’any passat. Foto: Correbarri
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Esports
El CB Roser perd els dos
partits de la Lliga Catalana EBA
La partiticipació
del CB Roser en
la Lliga Catalana
EBA d’enguany
s’ha saldat amb
dues derrotes, tot i que els dos enfrontaments (jugats els dies 8 i 11
d’aquest mes) van ser ben diferents l’un de l’altre.
L’estrena d’aquest nou projecte del conjunt del Fort Pienc,
amb Juan Hereza a la banqueta
i bona part del bloc de les darreres temporades, va deixar bones
sensacions. Els vermells van perdre en la seva visita al CB Cornellà
(66-62) en un partit tremendament igualat al Parc Esportiu
Llobregat i que, de fet, els vermells dominaven quan només faltaven tres minuts per al final.
La derrota, doncs, obligava els
roserencs a guanyar a casa en un
derbi contra el Martinenc, però el

Els de Juan Hereza
es posaran en marxa a
la lliga amb una visita
a la pista d’El Olivar
conjunt del Guinardó va començar marcant un ritme altíssim i,
amb un 0-13 de parcial d’inici, va

L’equip va estar a prop de la victòria a Cornellà. Foto: CBC

complicar, i molt, l’enfrontament
per als d’Hereza. La distància
aniria creixent minut a minut fins
al 55-100 al final del partit.

ESTRENA A SARAGOSSA
D’aquesta manera, el CBR pot dedicar el 100% del seu esforç a la
lliga EBA, que es posarà en marxa el pròxim dissabte 21 amb un
desplaçament a Saragossa per
jugar a la pista d’El Olivar.
L’estrena del Roser com a local (els vermells jugaran aquesta
temporada a Llars Mundet) serà
vuit dies més tard, el diumenge
29, en el darrer partit del mes

contra el CB Salou. UBSA o Cornellà seran altres rivals d’aquest
primer tram de la temporada.

EL FEMENÍ REPETEIX A COPA
Però el sènior masculí no és l’únic equip del club que torna a la
feina. El sènior femení també
ha tornat als entrenaments per
preparar una temporada més a
Copa Catalunya.
Les del Fort Pienc debutaran
a la lliga el pròxim diumenge 28
a dos quarts de set de la tarda a
l’estació del Nord contra el CEJ
l’Hospitalet. El primer viatge del
curs serà a Igualada.

L’FC l’Esquerra suma tres
dels primers sis punts a la lliga

El primer equip de
l’FC l’Esquerra de
l’Eixample ha sumat
el 50% dels punts
que s’han jugat en aquesta temporada 2019-20. L’equip de José
María Soldevila ha millorat sensiblement el seu rendiment si es
compara amb el curs passat,
quan van haver de passar 10 jornades perquè el FCEE sumés un
triomf (2-1 contra el Chacarita).
I és que malgrat que els
blancs van encetar la temporada
perdent de forma clara al Baix
Llobregat contra l’Sporting Gavà
2013 (4-1), es va refer una setmana després a l’Escola Industrial derrotant el Levante las
Planas per la mínima (1-0 gràcies
a un gol de Diego Ibarburu i una

actuació més que notable de
Guille Ruiz sota pals).
De moment, doncs, l’equip és
onzè i afrontarà dues jornades
més al grup 10 de Tercera Catalana abans de tancar el primer
mes del curs. El conjunt de Soldevila disputarà el primer derbi
de la temporada el pròxm dissabte 21 al camp del Besòs Barón
de Viver, mentre que el diumenge 29, l’Escola Industrial
serà l’escenari del primer derbi
com a local de l’equip, en aquest
cas contra l’APA Poble-sec.
El viatge a l’Hospitalet, al
camp de la UD Gornal, serà el
primer repte de l’octubre (el dia
6), mentre que una setmana més
tard el FCEE s’enfrontarà als Veterans de Catalunya.

La plantilla, durant l’stage que va fer a Ribes de Freser. Foto: FCEE
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| The Ninja Saviors
Amb The Ninja Saviors: Return of the Warriors els més nostàlgics gaudiran d’un viatge a la dècada
dels 80, quan els videojocs arcade estaven a l’ordre del dia, a través de Nintendo Switch i PS4.

Famosos

No t’ho perdis

Que Billie Eilish és un fenomen de masses és un fet
innegable. Els milions de seguidors, de likes i, sobretot, de reproduccions que ha aconseguit amb només17 anys ho confirmen. De moment, la californiana només ha publicat un àlbum (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), però ja s’ha convertit en la
icona de la seva generació: la generació Z. Després
de guanyar el premi MTV Video Music Award a millor artista revelació, la cantant va aterrar a Barcelona per oferir tot un espectacle al Palau Sant Jordi.
Malgrat tenir un esquinç a cada turmell, es va mantenir al 100% d’energia durant tot el show i va fer
embogir el públic amb cada cançó, gest i moviment.
El concert va anar in crescendo i va acabar ben
amunt, amb els 17.000 espectadors del Sant Jordi
saltant al ritme de Bad Guy, el seu tema més conegut i que prèviament havia donat el tret de sortida a
una nit que, per a molts, serà difícil d’oblidar.

Festes de La Mercè
Barcelona viurà, del 20 al 24 de setembre, la seva festa grossa:
la Mercè. Durant cinc dies, la capital catalana serà més capital
que mai, amb una seixantena d’escenaris repartits arreu de la
ciutat, que acolliran 100 concerts i 147 espectacles d’arts d’escèniques. El pregó, que anirà a càrrec de Manuela Carmena,
marcarà l’inici d’una celebració amb moltes cares. L’oferta
musical, un dels atractius principals, es dividirà en tres propostes: BAM, Mercè Música i BAM Cultura Viva. També hi jugarà un paper important la tradició, amb la clàssica diada castellera Història de la Mercè. I no hi faltarà el Piromusical.

Llibres

?

B I L L I E

QUI ÉS

...

E I L I S H

Ser la cantant del moment

ÉS FAMOSA PER

És la millor artista revelació segons MTV

?

Fer un concert al Palau Sant Jordi

QUÈ HA FET

L’artista ho va donar tot, malgrat tenir dos esquinços

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Els fans, als seus peus

Els seguidors que la van veure la consideren “una deessa”

Música

Pelis i sèries

Paraules que tu entendràs
Xavier Bosch

La llamada
Javier Calvo i Javier Ambrossi

Convocatòria
Feliu Ventura

It: Capítulo 2
Andrés Muschietti

Una parella: La Mara Lincoln i el Xavi
Vera; l’aventurera incansable i l’arquitecte d’èxit. Junts celebren l’arribada
d’un nou any i són feliços. O això sembla. Paraules que tu entendràs és una
novel·la que combina la tendresa i la
ironia per explorar les relacions de parella, els secrets de cadascú i l’ús que
fem de la veritat.

Els camins de dues monges peculiars i
dues adolescents rebels es creuen en
un campament cristià que canviarà la
vida de totes quatre. És l’argument de
La llamada, el musical de Javier Calvo i
Javier Ambrossi convertit en pel·lícula
el 2017, que aterra a Barcelona durant
tres úniques setmanes.
Al Teatre Poliorama de Barcelona.

El cantautor Feliu Ventura ha ofert un
primer tastet del seu pròxim disc, Convocatòria (Propaganda pel fet!, 2019)
amb la publicació d’una cançó homònima, acompanyada d’un videoclip.
L’àlbum veurà la llum l’11 d’octubre i
inclourà un llibret amb textos d’amics
de l’artista de Xàtiva, que serviran per
vestir cadascun dels temes.

Quan ja fa dos anys de l’exitosa (segona)
adaptació de la novel·la d’Stephen King,
el pallasso Pennywise torna a la ciutat de
Derry i a la pantalla gran amb It: Capítulo 2. Després de 27 anys, els protagonistes, ja adults, hauran de retrobar-se per
fer front a la reaparició dels globus vermells que indiquen que l’objecte dels
seus malsons és a prop.
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Cultura
DISSABTE 21 DE SETEMBRE
18:00 La cantant i compositora barcelonina Maria Rodés explorarà, des de la seva mirada personal, diferents gèneres en aquest concert.
/ Antiga Fàbrica Estrella Damm.

‘Convivim entre cultures’,
la Mercè més compromesa
Diumenge 22 de setembre a les 13:10

PROPOSTES
Tallers

Inici imminent d’un curs
de cuina picant asiàtica
Des del 25 de setembre a les 19:30

La professora Jenny Teng Chih-Chieh
serà l’encarregada de coordinar les sessions d’un curs de cuina asiàtica especialitzada en plats amb picant. / Centre Cívic Casa Golferichs.

DES DE L’1 D’OCTUBRE
19:30 El professor Ricard Badia serà el responsable del curs Fotografia creativa, que donarà als alumnes diferents claus a l’hora de construir imatges i crear un relat. / Centre Cultural La Casa Elizalde.
Una mostra de danses tradicionals i
música en viu arribades de llocs tan diversos com l'Argentina, Xile, l'Equador,
el Perú, el Senegal o Guinea Bissau. /
Plaça de Catalunya.

Exposicions

TOT EL MES
Matí-Tarda Una càmera pròpia. Dones i pràctiques fotogràfiques proposa una anàlisi de la
relació que s’ha establert entre dones i pràctiques fotogràfiques en el context de Barcelona i l'Eixample. / La Casa Elizalde.

TOT EL MES
Matí-Tarda Barcelona Stonewall: un viatge d'anada i tornada a les primeres manifestacions
LGTBI és la mostra que viatja a les primeres
manifestacions per defensar els drets del
col·lectiu. / Centre LGTBI de Barcelona.

Infantil

‘Conseqüències’, de la
companyia Moveo, al MAC
21 i 22 de setembre a les 18:30 i 20:30

En el marc del MAC Festival, es faran
quatre representacions de l’espectacle
anomenat Conseqüències. / Antiga
Fàbrica Estrella Damm.

Esports
DISSABTE 5 D’OCTUBRE
17:45 Partit de futbol sala corresponent a la tercera jornada de la Segona Divisió de futbol
sala femenina entre el CFS Eixample i l’FSF Joventut Elx. / Pavelló de Santa Isabel.

El CB Roser es posa en marxa
a l’EBA contra el CB Salou
Diumenge 29 de setembre a les 18:30

DIJOUS 19 DE SETEMBRE
18:00 Marta Gorchs s’encarregarà d’una nova
sessió de Contes a la mà, del cicle Lletra petita - Sac de Rondalles. / Biblioteca Esquerra
de l'Eixample - Agustí Centelles.

DES DEL 4 D’OCTUBRE

DISSABTE 5 D’OCTUBRE

19:30 A partir del primer divendres del mes que
ve, i durant un mes i mig, es faran sessions
del curs anomenat Tast de vins : Varietats catalanes. Cal inscripció prèvia. / Centre Cívic Casa
Golferichs.

12:00 En el marc de Nosaltres: 3a Setmana
LGTBI+ es farà un aperitiu musical perquè els
més menuts escoltin, cantin, juguin i trenquin
estereotips de gènere. / Sala d’actes del
Centre Cívic Sagrada Família.

Partit de bàsquet de la segona jornada del grup C-B de la lliga EBA entre
el CB Roser i el CB Salou. / Centre Esportiu Llars Mundet.
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