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Murs que no desapareixen
» L’esborrany del Codi d’Accessibilitat de Catalunya rep crítiques de les entitats de discapacitats
» Denuncien que viuen en un món ple de barreres i que el text representa “retrocessos flagrants”
Anna Utiel
BARCELONA
“Patim una desigualtat constant
a l’hora de fer qualsevol cosa, fins
i tot la cosa més petita i quotidiana, com anar a comprar el
pa”. Aquest és el testimoni de
Montserrat Garcia, la responsable d’accessibilitat de la Federació Ecom, que engloba més de
120 entitats de persones amb
discapacitat física. Com ella,
aquestes organitzacions denuncien que qui té una discapacitat
viu en un món ple de barreres i
ha de lluitar el doble per aconseguir uns drets que la resta de
la població té garantits per naturalesa, una situació a la qual
Ecom vol posar fi.
Però la missió d’aquest
col·lectiu ha patit un nou entrebanc aquest mes de febrer. El
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies ha presentat
recentment l’esborrany del futur
Codi d’Accessibilitat de Catalunya, que ha de materialitzar els
compromisos establerts a la Llei
d’accessibilitat de 2014. Per a
Ecom, aquest document suposa
“retrocessos flagrants” en el dia
a dia de les persones que tenen
una discapacitat física: “No respecta les línies vermelles i no està
alineat amb la Convenció Internacional sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat”, lamenta Garcia.
Un dels exemples més clars
en aquest sentit és que l’esborrany permet construir nous edificis d’habitatges de dues o tres
plantes sense ascensor, un fet que
Garcia considera “inconcebible,
i més tenint en compte l’envelliment de la població”. En la mateixa línia, l’escrit no obliga a fer
accessibles les estacions de tren
que tinguin menys de 200.000

Les persones amb discapacitat han de lluitar el doble per aconseguir uns drets que la resta de la població té garantits per naturalesa. Foto: Aj. de Barcelona

viatgers anuals, ni garanteix que
les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir amb scooter als autobusos urbans. Tot
plegat, tal com recorda Garcia,
acaba tenint un impacte en el
“projecte de vida” d’aquestes
persones, afectant aspectes tan
importants com l’educació, la
inserció laboral o les relacions socials, entre d’altres.
“CAPACITISME PUR I DUR”
El punt de l’esborrany que ha
provocat més indignació entre
els membres d’Ecom ha estat el
que estableix que no cal fer accessibles aquells edificis on “no
és previsible la presència de persones amb mobilitat reduïda”.
Garcia critica que aquesta és
una afirmació “perillosa” i basada en “prejudicis i criteris subjectius”, perquè limita les possibilitats de les persones amb dis-

capacitat i les discrimina. Un cas
que mostra com es reprodueix
aquesta actitud és el dels teatres,
que s’adapten perquè s’hi pugui
accedir com a públic amb cadira de rodes, però no es contempla l’opció que hi hagi actors o
actrius amb discapacitat, de manera que no es fan accessibles els

La Generalitat creu
que les discrepàncies
es deuen a una“mala
interpretació”del text
escenaris o els vestidors. “Això és
capacitisme pur i dur”, sentencia Garcia.
INFRADOTACIÓ ECONÒMICA
A més de les queixes sobre el
contingut del text, des d’Ecom

també qüestionen els recursos
econòmics que s’han previst per
fer realitat les mesures plantejades, que consideren insuficients. “La memòria econòmica
és bastant pèssima”, diu la responsable d’accessibilitat del
col·lectiu. Garcia posa l’accent en
la necessitat que hi hagi una
voluntat política real, per tal
que el text no acabi sent “un
brindis al sol”, ja que “sense recursos, tens drets reconeguts
però no els pots exercir”.

“UN GRAN PAS ENDAVANT”
Des de la Generalitat, en canvi,
parlen de l’esborrany del nou
Codi d’Accessibilitat com “un
gran pas endavant”. Són les paraules que ha fet servir el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, que creu
que les discrepàncies es deuen a
una “mala interpretació” del

text. Amorós es mostra optimista i assegura que, gràcies a les
reunions que ja han començat a
mantenir amb les entitats, estan
més a prop d’arribar a un acord.
Segons el secretari, cal matisar alguns punts. Pel que fa a
l’habitatge, afirma que s’instal·larà un ascensor a tots els edificis on hi hagi un veí amb mobilitat reduïda, mentre que, en el
cas del transport públic, es limita
a admetre que hi haurà “criteris
més exigents” per a les estacions amb més viatgers. Sigui
com sigui, insisteix en dues idees: “En tots els casos es millorarà la normativa actual i es garantiran uns mínims d’accessibilitat”. Tot i això, les entitats es
mantenen escèptiques, perquè,
tal com recorda Garcia, “hi ha
lleis que s’aproven per unanimitat que després s’incompleixen també per unanimitat”.
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Els semàfors

La lupa

Un matí a Les Corts
per @Modernetdemerda

Castellers de Gràcia

La colla torna a demostrar la seva implicació social amb la segona convocatòria
de la beca Mike Lane per investigar en la
prevenció i la cura de lesions medul·lars i
cervicals. Per recaptar més diners han
obert una plataforma de micromecenatge.
pàgina 8

Mentrestant, a Les Corts la vida passa i tapeta de croquetes, era l'aniversari del m'explica una polèmica que es veu que hi
fa un bon sol. S'hi està bé. Fa una esto- Pemi, i a mi m'han agradat encara més està havent al club relacionada amb les
na que som al bar i ens hi sentim com a que aquelles de l'Assemblea. Aquelles xarxes socials. Diu que anaven contra Gucasa. Moltes banderes del Barça, olor de eren bones però petites, com de disseny, ardiola i Messi i Víctor Font i altres. No
cafè, fusta bona, a la tele hi fan Espejo Pú- modernes. Prefereixo les originals del bar, sé què són les xarxes socials i amb prou
blico però ningú n'està massa pendent. sens dubte.
feines recordo qui era aquest Guardiola.
I d'aquí una estona marxarem cap a casa,
Avancem pels carrers i no sabem què Alguna cosa deu haver fet, que no pot juque ens hi espera un dinar que intuïm que està passant al Barça perquè no hi està gar la Champions. I Messi últimament
s'ha fet sol.
està maleducat, potser caldria
En sortir del bar veiem el
vendre'l. Víctor Font no ho sé.
Avancem pels carrers i no sabem què
Camp Nou, imponent davant
M'assec al sofà. M'adornostre. És el santuari i ho
miré una mica, ara havent diestà passant al Barça perquè no hi
continuarà sent amb l'Espai
nat. Fa un bon sol i s'hi està
Barça, que serà fabulós i enbé. Tot funciona correctaestà passant res: tot funciona
cara es pagarà més fabulosament, ser del Barça és el miment. La temperatura és agrallor que hi ha. Abans que
dable i tot va bé. Els pardals van d'un ar- passant res. Tot funciona, Messi continua em caigui el cap penso en l'últim triplet
bre a l'altre i aquella noia que passa per allà marcant gols i ara li han donat el Laureus, que vam guanyar i dono gràcies a aquest
té un bon cul. Fumem. El Paco i jo duem el bàsquet déu-n'hi-do, l'altre dia sortia president que mai diu una paraula més
el Mundo Deportivo sota el braç. Una mica una gràfica al diari que deia que som els alta que l'altra i que fa la feina amb disarrugats, tant els diaris com nosaltres. Al primers en no sé què del tema econòmic, creció i amb els pantalons posats. Vull
meu diari hi ha quedat una taqueta de cer- els turistes ens estan fent ingressar molts guanyar un altre triplet i ell també ho vol.
vesa. Del que no hi ha rastre és de les cro- diners, i Neymar vol tornar.
El guanyarem, Setién en sap. Quin cul tequetes. Avui el Pedro ens ha regalat una
Arribo a casa i el dinar que s'ha fet sol nia aquella noia i m'adormo.

Discoteca Canela

Aquesta discoteca situada al carrer Ca
l’Alegre de Dalt s’ha convertit en un autèntic maldecap per als veïns de la zona,
que fa molt de temps que denuncien les
molèsties que pateixen. Ara el Districte
està a punt d’aconseguir tancar-la.
pàgina 8

CN Catalunya

Cinc anys després de l’última vegada, el
conjunt de Gràcia torna a disputar una
Copa del Rei. La competició del KO començarà dijous 27 a Sabadell i farà que el
Catalunya s’enfronti contra el CN Sant
Andreu en una de les eliminatòries.
pàgina 20

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@pablom_m

Sobre los seis primeros
muertos por coronavirus en Italia: son cuatro
hombres de entre 78 y 88 años y dos
mujeres de más de 75 (una de ellas padecía cáncer). Lo que quiero decir, con
todo el respeto, es que esta gente
también podría haber muerto si pillan
un resfriado.

@yeyaboya
Weinstein declarat culpable de múltiples
agressions, Plácido Domingo declarant-se responsable i demanant perdó per les seves. El mal provocat no desapareixerà mai, però el
#metoo ha estat una arma poderosa,
empoderadora i sorora contra la violència masclista.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Alex Suárez (Vallès), Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Pau Massip
(l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Felipe Valenzuela (Eixample), Anna
Dipòsit Legal: B 43219-2010

@quiquepeinado
Confirmado que se
permite que empresas
cuyo negocio es que mis
hijos se arruinen la vida se anuncien en
un partido Madrid-Barça. Tened en
cuenta que si este gobierno dice que
algo es un problema de salud pública
o que “sí, se puede” es probable que
esté mintiendo.

Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes),
Víctor Ferran i Lola Surribas Producció gràfica: Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda
Roca, Lola Gutiérrez i Rosa Bertran Controller:
Mauro Favieri Distribució: Andrés Meca, Daniel
Manuel, Pablo Favieri i Wiliam Hernández.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@perifericah
Cuando un niño hace
algo “de niña”, es decir,
asociado a lo femenino,
la actividad lo degrada a él. Ejemplo:
pintarse las uñas. Cuando una niña
hace algo “de niño”, es decir, asociado
a lo masculino, es ella quien degrada
la actividad. Ejemplo: jugar al fútbol.
He aquí la gran diferencia/desigualdad.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Willy Toledo

Tractat sobre la pena

per David Rabadà

per Francesc Reina

star massa convençut d’alguna cosa pot arribar a ser perillós. I
si no, que li diguin a Mike Hughes, l’acròbata estatunidenc que
ha mort després de deixar-se caure al desert de Califòrnia des
d’un coet fabricat per ell mateix. La finalitat d’aquesta idea de bomber? Arribar a l’espai per demostrar que la terra és plana.

E

n campionat d’esquí que disputen capellans amb sotana.
Sona estrany, però passa cada any a la ciutat de Wisla, a
Polònia. Els participants d’aquesta curiosa prova, la majoria d’edat avançada, tenen l’objectiu d’homenatjar el papa
Joan Pau II mostrant les seves habilitats a la neu.

U

ingir que ets un fantasma per estalviar-te pagar l’Uber que t’ha
portat a casa. És l’estratègia que va seguir una jove a Monterrey, Mèxic. Quan va arribar a casa seva, va dir que havia d’entrar
a agafar diners. Al cap d’una estona, va sortir la mare de la noia per
dir-li al conductor que la seva filla havia mort quatre anys enrere.

F

a fortuna de Kirk Douglas, estimada en 61 milions de dòlars, no anirà a parar a cap membre de la seva família. Setmanes després de la mort de l’actor centenari, s’ha sabut
que la seva última voluntat va ser destinar el 90% de la seva riquesa a causes benèfiques.

L

n futbolista amateur ha estat suspès cinc anys per haver
mossegat el penis d’un rival. Va passar a França, després del
partit entre el Terville i el Soetrich, dos equips d’una lliga local. Un cop acabat el matx, diversos jugadors es van veure involucrats en una tensa baralla que va tenir un final inesperat.

U

El + llegit

líniagràcia.cat

1

La Vila és un dels llocs de la ciutat
amb més pisos d’Airbnb

2

El festival BCNegra passa per
la biblioteca Jaume Fuster

3

Colau es gastarà 7,4 milions
per les casetes d’Encarnació

4

Front veïnal a Vallcarca
contra la contaminació

5

L’Europa perd el derbi però
segueix en un gran moment

El actor Willy Toledo está bajo juicio y acusado por blasfemia al cagarse en Dios y en la virgen María
a través de Facebook. La acusación de Abogados Cristianos alega
ataque a la libertad religiosa y Willy Toledo a la de expresión. ¿Quién
lleva la razón? Pues en un asesinato, y sin demostración de un cuerpo difunto, el juicio se declararía
nulo. En nuestro caso debería demostrarse la existencia de Dios y
posteriormente la de la virginidad
de María. En ambos casos es algo
imposible ya que Dios es un acto
de fe y lo de la virgen María fue un
error de traducción de Los Evangelios. En hebreo almah, mujer joven o doncella, fue traducido por
parthenos, virgen, y no por betoula, doncella, idea corroborada,
entre otros, por la profesora Gloria
Blanchfield Thomas del Associate
Professor of Theology del Marymount College. Es decir, que en
origen María fue una joven por
desposar que se quedó embarazada. En definitiva, que ni Dios ni
la virgen forman parte de cuerpos
demostrados ante este juicio. ¿Qué
tal un poco más de cultura, historia y lógica por parte de los Abogados Cristianos? Si quieren pueden
defecar sobre los ateos, aquello de
ojo por ojo y diente por diente,
aunque me temo que eso mismo
es lo que hacen, una venganza muy
alejada del perdón cristiano.

Les úniques obres d'art que semblen ser capaces de sobreviure a
la destrucció del sentit són les que
encarnen el patiment. Ens llancen tota la felicitat que produeix
contemplar el malestar humà
davant d'un món que vacil·la.
El pesar i la solitud en l'art
són la paradoxa de l'expressivitat. Allà on es fa ressò l'abandonament i la nostàlgia es produeix un allunyament voluntari
que dona lloc a un sentiment
constant d'inquietud que fa impossible l'oblit. És així com societat i artistes conjuguen un lament idoni per sobreviure a la
pèrdua de dignitat, de llibertat,
la falta de drets, deixant sortir
allò que la ideologia oculta.
“Deixeu-me plorar en aquest
camp”, escrivia García Lorca.
Des del cante jondo dels gitanos,
on la pena és la dona que carrega el seu nom al gemec de la seguiriya o la soleá, fins als afroamericans de Harlem que no estaven disposats a ignorar l'opressió racial amb els seus ardors de jazz, blues o ragtime, o
aquell lament borincano de necessitat i pobresa dels hispans als
EUA. Hi ha molts exemples
d'equilibri entre la poesia i la

nuesa del silenci, com el color
que surt de les paraules.
Dolors mal tancats d'aquelles
persones que pateixen, no tant
per les causes, sinó pels efectes;
o aquelles unions forçades on la
llibertat es perd i exigeix un preu
tan alt que no dona opció a reparar les notes perdudes; o
aquells conflictes en estructures
asimètriques que són motiu d'opressió sense que se sàpiga com
netejar el cos i l'ànima. La burocràcia, la manca de recursos, la
utopia d'un habitatge digne o un
treball estable, els entorns fràgils,
sense estímuls, fins i tot el discurs
de l'odi, fan els dies molt difícils
per als que més pateixen les
punxades de la vida. En el regne
dels últims, els noms es perden
després de les borrasques. Les
properes es diran Herve, Inés,
Jorge, Katerine, Leon. Quan passa el vendaval deixen un rastre de
paraigües trencats que són senyals que afligeixen la mirada.
La pena és que a casa nostra
són greus les dades de pobresa extrema i pobresa infantil de la població gitana, de l'africana o la hispanoamericana, una esquerda
que posa la pell de gallina perquè
empaita la bellesa que alleuja.

Línia Gràcia 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

#CoronavirusACatalunya

@orioldebalanzo: Jo ja he comprat aigua, arròs, tonyina i he segellat les finestres de casa amb fustes i m'he comprat un
rifle. I vosaltres?

#DomingoCulpable

@DolorsBoatella: Esperar a veure si es
confirma la teva culpabilitat abans de demanar perdó no seria la millor manera
d’acceptar la teva responsabilitat.

#Barçagate

@trosich: Sembla que per rentar la cara de
Bartomeu i publicar merda de Messi, Piqué,
Guardiola, Puyol, Xavi i crítics amb la directiva, com Roures i Font, sí que hi ha calers.
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L’Hospital El Pilar utilitza la realitat
virtual per reduir l’ansietat dels infants
Els més petits podran conèixer a través d'un escenari virtual els espais de l'hospital abans d'entrar a la consulta
La iniciativa s'emmarca en el projecte d'humanització de l'Hospital El Pilar
amb l'objectiu de millorar l'experiència dels pacients pediàtrics
L'Hospital El Pilar del grup Quirónsalud
ha posat en marxa una iniciativa per reduir l'ansietat dels més petits abans de la
consulta mèdica. Gràcies a aquesta iniciativa, els pacients pediàtrics podran conèixer a través de la realitat virtual els
espais de l'hospital on l’atendran.
Kit de realitat virtual
Amb unes ulleres de cartró dissenyades
especialment per a realitat virtual en les
quals s'insereix un telèfon mòbil, el nen
podrà accedir a l'escenari virtual dissenyat conjuntament pel Servei de Pediatria de l'Hospital El Pilar i l’start-up
tecnològica Nixi For Children. En el vídeo
es pot veure en Nixi, un nen virtual que
guia el pacient pels diferents espais pediàtrics de l'Hospital El Pilar, des de la
consulta de pediatria fins a les urgències
pediàtriques, i li explica les diferents situacions amb l'ajuda d'una infermera.
“Quan visiten el metge, molts nens no
saben ben bé què els espera o pot ser
que hagin tingut una mala experiència
anterior i no tenen ganes que es repeteixi”, explica la Dra. Marta Quixano, cap
de Servei de Pediatria de l'Hospital El Pilar.
“Amb aquesta iniciativa intentem reduir
aquesta ansietat i, amb un ambient infantil, de conte, hem aconseguit que no
ens vegin com a personatges aliens a ells,

sinó més aviat com algú amable que vol
ajudar-los a sentir-se millor”, afegeix.
La realitat virtual és una experiència immersiva en què el nen té la sensació d'estar a l'escenari, creat específicament per
mostrar-li els diferents espais de l'hospital. D’aquesta manera, pot fer-se una
idea del que es trobarà a la consulta mèdica i reduir així la seva por o ansietat.
“La idea és replicar aquesta iniciativa en
altres escenaris de l'hospital, com l'àrea
quirúrgica, de diagnòstic per la imatge o
el laboratori d'analítica, de manera que
puguem ajudar l'infant a superar les pors
que li puguin suposar els diferents actes
mèdics”, afirma la Dra. Quixano.
Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte d'humanització de l'Hospital El Pilar,
que té com a objectiu millorar l'experiència del pacient, en aquest cas del pacient pediàtric, i de la seva família. És un
pas més en el procés de renovació i innovació en què està immers l'hospital i
en el qual l'atenció pediàtrica té un gran
pes. La posada en marxa del Servei d'Urgències pediàtriques 24 hores s'ha complementat amb la integració d'un nou
equip d'especialistes pediàtrics al centre
de consultes externes Alfons XII, a escassos metres de l'Hospital El Pilar.

El Servei de Pediatria de l'Hospital El Pilar compta ara
amb un equip format per una vintena de pediatres de
reconegut prestigi i professionals d'una àmplia gamma
d'especialitats pediàtriques:

• Traumatologia pediàtrica
• Cirurgia pediàtrica
• Otorrinolaringologia
• Oftalmologia
• Pneumologia i Al·lèrgies
• Gastroenterologia
• Odontopediatria
• Logopèdia
• Dermatologia
• Fisioteràpia respiratòria
• Psicologia
HOSPITAL EL PILAR - GRUPO QUIRÓNSALUD
Centre Consultes Externes Alfons XII – Hospital El Pilar
C/ Alfons XII 43, 08006 Barcelona
Tel. 93 238 65 35
www.quironsalud.es/pilar/ca/cartera-de-serveis/pediatria
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Gràcia es prepara per celebrar una nova edició de Sant Medir. Un any més, el pròxim
3 de març, les 24 colles de Sant Medir tornaran a sortir al carrer amb les seves tones
de caramels, els romeus i romeves, els carros, els cavalls, les bandes i molt més.

El tancament de la discoteca
Canela pot arribar aviat
» L’expedient obert a finals d’any s’acosta al seu tram final
» Els veïns denuncien des de fa molts anys molèsties continues
ESPAI PÚBLIC4“Fa més de 30
anys que intentem que aquest local deixi de ser una discoteca”.
Aquestes paraules són d’un dels
veïns, que prefereix mantenir l’anonimat, de la zona del carrer Ca
l’Alegre de Dalt on hi ha la discoteca Canela. Des de fa no gaire els
veïns s’han unit al voltant de la plataforma Afectats pel Canela amb
l’objectiu d’aconseguir que la discoteca tanqui i que el local deixi de
tenir la llicència, de forma definitiva, per aquest tipus de negoci.
Ara els veïns són més optimistes després que a finals de
l’any passat l’Ajuntament va obrir
un expedient a la discoteca. El motiu és que el titular de la llicència
del local no és la mateixa persona
que la que ara gestiona el negoci,
cosa que no s’ajustaria a la normativa. La setmana que ve s’acaba el límit que permet l’obertura de
l’expedient perquè els responsables
de la discoteca presentin les al·legacions que considerin. Si la pro-

Presenten al·legacions al pla
de protecció del patrimoni

URBANISME4Diferents entitats, com ara Gràcia, cap a On
Vas?, l’Associació Veïnal Vila
de Gràcia o Salvem l’Alzina, han
presentat recentment les al·legacions al catàleg de patrimoni
de Gràcia fet per l’Ajuntament
per demanar la seva ampliació.
Aquestes entitats consideren que l’Ajuntament no ha inclòs al catàleg força finques antigues que creuen que hi haurien
de ser, com és el cas de la del número 18-20 del carrer Progrés o
l’illa dels carrers Igualada i Banyoles. A banda, també creuen

que hi ha edificis més nous que
haurien de ser al catàleg perquè
en un futur no es puguin repetir
casos com el de les cases d’Encarnació. En total, comptant els
elements arquitectònics més petits, la llista dels veïns arriba al
mig miler de peticions.
El nou catàleg municipal,
que es va aprovar fa més de dos
mesos, preveu duplicar les finques protegides i protegir les zones verdes privades del nucli
històric de Gràcia i de part dels
barris de Vallcarca, la Salut i
Camp d’en Grassot.

Els veïns fa anys que es mobilitzen contra la discoteca. Foto: @CanelaEx

pietat no satisfà el que exigeix la
normativa municipal tindrà l’oportunitat de tancar provisionalment el negoci de forma voluntària i, si això no és així, el Districte
procedirà a precintar el local.
LLOGUER SENSE RENOVAR
En paral·lel, la discoteca també té
un conflicte obert amb la propietat del local, Núñez y Navarro, relacionat amb el lloguer. El contracte es va acabar a mitjans de gener i Núñez y Navarro no el vol re-

novar però de moment la discoteca segueix funcionant.
“Baralles, insults, consum d’alcohol descontrolat, soroll, sexe, vidres trencats... Tot això és habitual”, afirmen des de la plataforma veïnal. A l’hora del tancament
d’aquest periòdic, els veïns afectats
estaven celebrant una assemblea
per parlar de futures mobilitzacions si poden arribar a fer falta.
L’objectiu, que d’una vegada per
totes no hi hagi una discoteca al carrer Ca l’Alegre de Dalt.

Els Castellers de Gràcia, bolcats
amb les lesions medul·lars

RECERCA4Els Castellers de la
Vila de Gràcia van posar en
marxa l’any passat una beca que
premia els treballs d’investigació i recerca en la prevenció i
cura de lesions medul·lars i cervicals. Ara, per tal que la segona
beca tiri endavant, han obert
una plataforma de micromecenatge perquè totes les colles,
entitats, empreses, associacions
i particulars que ho vulguin puguin finançar el projecte.

L’aportació que fa la colla és
de 5.000 euros i amb la campanya esperen poder assolir una
xifra econòmica més alta perquè
el projecte pugui seguir endavant.
La beca rep el nom de Mike
Lane en homenatge al casteller
de la colla que l’any 2013 va patir la caiguda d’un castell mentre ell feia la pinya. L’accident li
va provocar una tetraplegia greu,
cosa que va fer que al cap de tres
any i mig morís.

Falsa alarma per un cas
sospitós de coronavirus

El SEM va activar el protocol previst. Foto: Twitter (@SoniaAndolz)

SANITAT4La velocitat amb la
qual corren les imatges en l’era del domini de les pantalles
va provocar, el passat 26 de febrer, una falsa alarma relacionada amb el tema que ocupa
portades i obres telenotícies: el
coronavirus.
La imatge es va produir al
carrer Topazi (Vila de Gràcia),
quan una veïna va captar dos
treballadors sanitaris del Servei
d’Emergències Mèdiques vestits d’una forma molt poc habitual. Anaven totalment coberts amb una granota groga,

una màscara especial, guants,
ulleres i els peus protegits amb
fundes especials.
L’avís havia arribat després
que una persona hagués contactat els serveis d’emergències
per un conjunt de símptomes
que podien coincidir amb
aquesta malaltia. El SEM va activar el protocol establert per
aquests casos i el personal sanitari de seguida es va desplaçar fins al carrer Topazi.
El test, però, va donar negatiu i tot plegat va quedar en
una falsa alarma.
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La Kasa de la Muntanya
estrena un mural antifeixista
MEMÒRIA4La Kasa de la Muntanya té, des d’aquest mes de febrer, un nou aspecte. L’artista
Roc Blackblock ha pintat un
mural de grans dimensions en
una de les façanes laterals de l’edifici, ubicat al barri de la Salut.
La imatge que hi ha estampat, al
costat del lema ‘BCN Antifa’, el
grafiter és la d’una miliciana de
la CNT anònima, que va ser retratada per Antoni Campanyà el
28 d’agost del 1936 davant de la
caserna del Bruc.
Precisament, el que es coneix
actualment com a Kasa de la

3

dies són els que Roc
Blackblock ha hagut
de treballar per fer
aquest gran mural

Muntanya també va ser una caserna de la Guàrdia Civil en el
seu moment. Per a l’autor del
mural, això ha atorgat a l’obra un
significat especial, sobretot perquè l’espai va ser ocupat i “alliberat” fa 30 anys, tal com ha manifestat a través del seu compte
de Twitter. “L’esperit segueix
intacte, el millor homenatge és

Blackblock ha pintat la miliciana retratada per Campanyà. Foto: Twitter (@rocxxl)

seguir lluitant”, ha afegit a la mateixa xarxa social.
Amb aquest compromís,
Blackblock ha passat tres dies
fent treball en vertical, és a dir,
pintant penjat de la façana de l’edifici. L’artista assegura que els
esforços que ha dedicat a aquesta obra “han valgut la pena”, especialment pel missatge que representa.
LA HISTÒRIA DE LA IMATGE
La imatge que ara regna en una
de les façanes de la Kasa de la
Muntanya és una rèplica d’una

fotografia que Campanyà va fer
un mes després del cop d’estat
que va provocar la Guerra Civil
espanyola. Tal com ha explicat
Blackblock a Twitter, Campanyà era un dels fotògrafs als quals
l’Oficina d’Informació i Propaganda de la CNT va encarregar
que retratessin el que estava
passant als carrers. En aquells
moments, segons l’artista, la caserna del Bruc va ser rebatejada
com a caserna Bakunin pels milicians que la van prendre, presumptament provinents de
l’Hospitalet i el Baix Llobregat.

Núria Cadenes presenta
‘Guillem’ a la Jaume Fuster

CULTURA4La biblioteca Jaume Fuster va acollir el passat 19
de febrer la presentació de Guillem, el nou llibre de Núria Cadenes, en el marc del cicle ‘Debats per la vida’. La sala d’actes
de l’equipament es va omplir de
gom a gom per escoltar l’escriptora i tres participants més:
el pare de Guillem Agulló, l’exdiputat i activista David Fernández i el director de la pel·lícula La mort de Guillem, Carlos
Marqués-Marcet.
El jove antifeixista Guillem
Agulló va ser assassinat a Montanejos (País Valencià) l’11 d’abril de 1993, després que ell i els
seus amics patissin l’atac d’un
grup de feixistes. Núria Cadenes,
activista independentista catalana, va entrar a la presó el 1988

acusada de pertànyer a Terra
Lliure i, quatre anys més tard, va
quedar absolta. Aquest mes de
febrer, Cadenes ha publicat una
novel·la documental recordant la
història del Guillem a través
dels testimonis de família i
amics, del sumari del cas i dels
diaris de l’època.
Com el llibre, l’acte va servir
per honorar la memòria d’Agulló, però també per assenyalar la
impunitat amb què sovint actua
el feixisme i per posar en valor
tota la gent que encara es veu
obligada a fer-hi front. A més,
també es va projectar un fragment del film de Marqués-Marcet. Tot plegat, en una biblioteca que porta el nom de Jaume
Fuster, l’autor del llibre La mort
de Guillem.

Un moment de la presentació a la biblioteca. Foto: Twitter @JoanTarda
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El museu de la discòrdia
Algunes entitats celebren que l’Hermitage no es faci a la Barceloneta i d’altres ho critiquen
CULTURA/ Després d’un debat que ha
durat anys, la nova bocana del Port, ubicada a la Barceloneta, en principi no serà
la seu d’una franquícia del museu rus de
l’Hermitage. Aquesta notícia, que l’Ajuntament va anunciar el passat 27 de gener,
va generar reaccions oposades entre les
entitats veïnals de la zona.
La Plataforma per un Port Ciutadà, integrada per un gran nombre d’aquestes
entitats, va celebrar aquesta decisió i va
considerar que els quatre informes tècnics
encarregats pel consistori (i que van motivar la decisió de no acollir el museu) els
donaven la raó. Aquests documents, segons va dir la plataforma en un comunicat, “treuen els colors a un projecte que
formalment i en molts aspectes és un autèntic nyap”. Tanmateix, el mateix text assenyala diversos aspectes que les entitats
consideren que no queden prou reflectits
en els informes.
Pel que fa a l’informe de mobilitat, les
entitats veïnals contràries al museu destaquen el fet que el projecte “no contempla la greu situació de saturació en els
accessos a la zona”. Quant a l’informe
sobre model cultural, afirmen que corrobora que “no hi ha cap projecte cultural ni
museístic al document inicialment aprovat pel Port”, i apunten que aquest en realitat busca “legitimar un potent negoci
de restauració”. En referència a l’informe
sobre viabilitat econòmica, recorden que
“el projecte no seria sostenible per si sol a
mitjà termini”. Per últim, sobre l'informe
urbanístic, lamenten que troben a faltar
algunes irregularitats assenyalades per la

Condol del moviment veïnal
per l’assassinat de David Caminada
CONSTERNACIÓ/ La junta i el personal de la FAVB i de
la revista Carrer han mostrat la seva consternació i el seu
condol per la mort de David Caminada, el periodista que
treballava a l’Ajuntament de Barcelona i feia de professor
a la Universitat Pompeu Fabra. Caminada era parella de
la també periodista Cristina Palomar, companya de l’associació, i va morir el 22 de gener als 52 anys, en no superar les ferides provocades per un apunyalament que
va patir el dia 20 quan sortia de la feina.
Un jove de 29 anys i de nacionalitat sueca va apunyalar Caminada en un carrer proper a la plaça Sant Jaume. A causa d'això, el periodista va ser traslladat en estat
crític a l'Hospital Clínic i, després de ser intervingut, va passar a la Unitat de Cures Intensives. Malgrat els esforços dels
metges, no va ser possible salvar-li la vida.
El treballador de l'Ajuntament no va ser l'única víctima que va provocar l'assassí aquell dia: abans, el criminal
ja havia matat un altre home i una dona. A banda, també havia robat una motocicleta. L’home va ser detingut
després d’atacar Caminada, ja que els companys de feina de la víctima el van interceptar i van avisar la Guàrdia
Urbana. El dia 23, el jutjat d’instrucció número 19 de Barcelona va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per a l’arrestat.

plataforma anteriorment, com ara “la referida a l'ús no portuari d'àrees guanyades
al mar per abocament de terra”. A més,
posen de manifest altres arguments, entre
els quals destaca “el fet que el 80% del finançament vingui d'un fons d'inversió immobiliària establert a Luxemburg, amb
800 habitatges a l'àrea de Barcelona i 150
a la Costa Brava”.
VEUS FAVORABLES A L’HERMITAGE
Tot i que són moltes les entitats que s’han
sumat a les crítiques al projecte de l’Hermitage -i que, per tant, han celebrat la decisió de l’Ajuntament-, també n’hi ha que
defensaven una posició contrària. En

La plataforma Més
Cultura, que inclou l’AV
Barceloneta, lamenta la
decisió de l’Ajuntament
aquest sentit, la plataforma Més Cultura
per a Barcelona, que inclou l’Associació de
Veïns de la Barceloneta, s’ha mostrat sempre a favor del museu i, en un comunicat,
ha lamentat “el veto imposat per l’Ajuntament”. També ha recordat que els informes tècnics “no són vinculants” i ha
denunciat que responen a la voluntat del
consistori “de trobar arguments que justifiquin el rebuig que han tingut sempre al
projecte”, basat en “prejudicis ideològics”.

El temporal Glòria afecta
estructures fetes d’amiant
SALUT/ El pas del temporal Glòria per la ciutat va causar
nombrosos desperfectes, també en estructures d’amiant.
En aquest sentit, un cop superada la borrasca, la comissió contra l’amiant de la FAVB va alertar que algunes teulades o jardineres antigues, fetes d’aquest material, s’havien desprès, trossejat o trencat a causa de les fortes ventades i pluges.
La comissió va recordar, en un comunicat, que es tracta d’un “element altament cancerigen”, de manera que el
mínim contacte o exposició suposa un perill per a la salut. Per tant, en el mateix text, va recomanar als veïns i veïnes que es trobessin “qualsevol desperfecte de fibrociment”
que avisessin a la Guàrdia Urbana o truquessin al 112 en
lloc de manipular-lo, ja que aquesta feina l’han de realitzar únicament empreses especialitzades.
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Els veïns de la Dreta de l’Eixample volen
que el Taller Masriera sigui per al barri

Stop 5G alerta dels
riscos d’aquesta
tecnologia

EQUIPAMENTS/ La reobertura
del Taller Masriera, tancat des de
l'any 2009, continua sent una de
les lluites de l’Associació de Veïns
i Veïnes de la Dreta de l’Eixample
i altres associacions, que el voldrien convertir en un teatre i en
un espai per a les entitats. Mentrestant, la Fundació Pere Relats,
que es dedica al sector de les residències per a gent gran i que és
l’actual propietària de l’edifici, el
vol vendre per poder tirar endavant la construcció d’una nova residència al carrer Llacuna del
Poblenou.
El president de l'entitat de la
Dreta de l'Eixample, Jaume Artigas, explica que l'objectiu dels
veïns és que l’Ajuntament impulsi
un projecte per convertir l’edifici
“en un ateneu on, d’una banda, hi
hagi un teatre i, de l’altra, sigui un
casal per a les entitats”. Els col·lectius a favor d'aquesta proposta es
van agrupar al voltant de la Plataforma Masriera i, fa temps, van fer
públic un manifest que demana
“fer renéixer un espai emblemàtic
a hores d’ara en desús” que ha
acabat “desballestat, malmès,
abandonat i ennegrit a causa de
la pol·lució”, mentre que al novembre van organitzar una jornada reivindicativa per seguir
pressionant. Artigas també explica que la voluntat dels veïns és
que, si el projecte tira endavant,
tingui “una gestió cívica, no com
l’actual model de la casa Elizalde
que no crea sinergies”.
Per la seva banda, el gerent de
la Fundació Pere Relats, Raimon
Serrallonga, explica que tenen

L’APE assessora
sobre serveis
bàsics a la FAVB

"signada una opció de compra
amb un privat, però caduca els
primers mesos d’aquest any" i reconeix que no saben si s'executarà. Pel que fa a l’opció que
l’Ajuntament compri l’edifici, tot i
que hi ha hagut converses, Serrallonga no hi veu “un interès de veritat” i afegeix que potser el
consistori espera que es tanqui la
venda a un privat per exercir el
dret de tempteig.
UN EDIFICI AMB HISTÒRIA
El Taller Masriera és un edifici d’estil neoclàssic construït el 1882 i
dissenyat per l’arquitecte Josep

La Fundació Pere
Relats, actual
propietària, vol
vendre l’edifici

POBRESA/ L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) va oferir, el
22 de gener a la FAVB, un assessorament col·lectiu sobre drets i serveis bàsics. La convocatòria anava
adreçada, sobretot, a aquelles persones que tenen deutes d’aigua,
llum o gas que no poden pagar, o
que es veuen obligades a viure com
a ocupes sense els subministraments bàsics.
Segons va informar l’APE a les
seves xarxes socials, a l’acte es
van detectar “nous casos que pateixen l'abús de les subministradores”. Per aquest motiu, l’entitat
va anunciar que oferiria un nou assessorament col·lectiu a la seu de
la FAVB el dia 5 de febrer.

Vilaseca i Casanovas, un dels més
reconeguts de l’època. És una rèplica d’un temple romà i està protegit com a Bé Cultural d’Interès
Local. La història que hi ha al darrere és la dels pintors i joiers
Josep i Francesc Masriera. Artistes
i mecenes, van convertir l’edifici
en un taller d’orfebreria i pintura.
El 1912, Lluís Masriera, fill de
Josep, el va reconvertir en un teatre, que es va inaugurar el 1933.
Durant la Guerra Civil, la Generalitat republicana va confiscar-lo i,
després, el règim franquista el va
cedir a una congregació religiosa.

Victòria veïnal: l’Ajuntament
comprarà les casetes d’Encarnació
URBANISME/L’Ajuntament comprarà finalment les casetes del carrer Encarnació, a
Gràcia, després d’arribar a un acord amb la
propietat. En total, el consistori haurà de
gastar-se 7,4 milions d’euros en aquesta
operació: 6 milions per a la compra de les casetes i 1,4 en una indemnització a la família
propietària, necessària per deixar sense
efecte la llicència que en el seu moment es
va concedir per començar les obres. A
banda, la propietat ha retirat el contenciós
administratiu que va interposar contra el
procés de catalogació de l’alzina.
Aquest anunci va arribar a mitjans de
gener, després de mesos de lluita veïnal per
salvar les casetes i convertir-les en equipaments. Ara, l’Ajuntament hi vol construir una
escola bressol, alhora que hi ha damunt la

SALUT/ La plataforma Stop 5G va
alertar dels riscos per a la salut
que comporta aquesta nova tecnologia el passat 16 de gener, en
una xerrada informativa celebrada
a la FAVB i amb el suport d’Ecologistes en Acció. Des de la plataforma, demanen a les administracions que obrin un debat públic i
que escoltin els científics experts en
el tema abans d’implantar el 5G.
Precisament, aquesta xerrada es
va fer el mateix dia que un article
contrari al 5G, en el qual es deia que
aquesta tecnologia“no és innòcua”,
va desaparèixer del web de l’Ajuntament. Tot plegat, a les portes
d’un Mobile World Congress que
tindrà el 5G com a protagonista.

taula l’opció de fer-hi pisos socials. La plataforma Salvem l’alzina, a través de les seves
xarxes socials, ha celebrat l’acord entre el
consistori i la propietat com “una nova fita
assolida”, però també ha recordat que encara queda “molta feina” a fer. En aquesta
línia, des de l’entitat han deixat clar que estaran molt a sobre del procés i han reclamat
que els veïns hi puguin participar.
Davant de la pressió veïnal, la clau que el
govern municipal va trobar per aconseguir
l’expropiació de les casetes d’Encarnació va
ser la catalogació de l’alzina bicentenària
que hi ha al jardí de la parcel·la on estan ubicades. Aquest fet va permetre que s’aturessin les obres d’enderrocament de les cases
que la propietat volia dur a terme amb l’objectiu de poder-hi construir pisos.

Xerrada sobre
polítiques feministes
al Mas Guinardó
IGUALTAT/ El Casal Mas Guinardó
va acollir, el 23 de gener, una xerrada sobre construcció del poder
popular i polítiques feministes,
organitzada per l’espai de debat
El Garrofer amb el suport de l’Associació de Veïns i Veïnes Joan Maragall del Guinardó.
L’acte, que va funcionar com
un intercanvi d’experiències entre
les diverses assistents, va comptar
amb la presència d’algunes activistes de moviments locals. D’altra
banda, també hi va participar una
militant de Ciudad Futura, un partit polític creat a Rosario (Argentina) l’any 2013, que va sorgir de la
fusió de dos moviments socials de
la mateixa ciutat.
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Intel·ligència artificial integrada a l’última tecnologia
mèdica per arribar allà on l’ull no hi veu
Cetir Ascires implanta una plataforma bioinformàtica capaç de valorar
amb dades quantitatives les imatges obtingudes per al diagnòstic
Intel·ligència artificial aplicada a la medicina per detectar
el que l’ull humà no pot veure. Així funciona la plataforma de suport al diagnòstic, dissenyada per traduir les
imatges mèdiques en dades i ajudar, d’aquesta manera, a prendre decisions clíniques. Una innovació en el desenvolupament del qual ha participat l'equip Cetir Ascires,
al costat d’enginyers d'aquest grup biomèdic, i que ja
ha permès tractar de forma més ràpida, precisa i personalitzada més de 10.000 pacients des de la seva implantació el 2018.
Aquest sistema, que rep el nom d’AsciresTools, té la seva
base en la radiòmica: converteix les imatges mèdiques en
dades quantificables. Combinant una selecció de programaris especialitzats en diagnòstic clínic al costat de desenvolupaments propis, permet des de mesurar volums en
el cervell per diagnosticar malalties com l'Alzheimer, la demència, l'epilèpsia o l'esclerosi múltiple, fins a fer tractografies cerebrals, cartigrames, visualització en 4D del flux
sanguini en l'aorta, o realitzar biòpsies hepàtiques virtuals en qüestió de minuts amb una fiabilitat del 98%.
Aquesta és la forma de Cetir Ascires de fer un pas més en

“El software bioinformàtic està instal•lat a
tots els equips de Diagnòstic per Imatge de
Cetir a Catalunya”
la innovació tecnològica i marcar la diferència aportant
a les proves diagnòstiques el seu saber fer en genètica i
bioinformàtica. Com explica José Manuel Santabárbara,

enginyer coordinador del projecte: "Fem un postprocessament de les imatges, basat en l'obtenció de biomarcadors europeus que, amb radiòmica i intel·ligència artificial, permeten diagnosticar més enllà del que l'ull humà
és capaç de veure". A més, "aquesta plataforma canvia el
flux de treball de la radiologia tal com el coneixíem fins
ara. Fem el salt a la radiologia quantitativa, en què els especialistes compten amb molta més informació per
emetre un diagnòstic més precís i valorar amb més exactitud la resposta a teràpies, controlant el pacient i donant-li un autèntic tractament personalitzat".
Quan la millor tecnologia és només el principi
La plataforma bioinformàtica es consolida a les clíniques
Cetir Ascires i en tots els equips Cetir de Diagnòstic per

la Imatge integrats en una desena de centres hospitalaris i metges de Catalunya, de la mà de l'última innovació tecnològica en imatge mèdica. La doctora Blanch,
responsable de la unitat de radiologia de Cetir Ascires,
destaca: “La disponibilitat de la més moderna tecnologia associada amb els programes de postprocessament
de les imatges permet una detecció més precoç de la
malaltia, factor crucial en àmbit com l’oncològic, el cardiològic i el neurològic, entre d’altres. Podem detectar
també des de microtrencaments musculars fins a danys
provocats per un infart de miocardi, estudiar miocardiopaties en etapes molt precoces i quantificar, mitjançant algoritmes matemàtics, petites variacions no perceptibles per l'ull humà que podrien estar associades
a una determinada patologia".
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El grafiter Rice ha portat el seu art urbà a tres pastisseries gracienques, la Ideal, la
Sant Joan i la Cusachs. L’artista hi exposa tres retrats que fan referència al col·lectiu LGTBI amb la voluntat de reivindicar l’autenticitat de qualsevol mena d’amor.

Noves mesures per protegir
els comerços històrics
PATRIMONI4L’Ajuntament ha
recuperat recentment el grup
de treball per a la preservació
dels comerços històrics, on participen, a banda dels representants de la regidoria de Comerç, membres dels diferents
partits polítics i de l’Associació
d’Establiments Emblemàtics.
El grup treballarà en la revisió del catàleg d’aquests establiments –format per 221 comerços– i estudiarà la possibilitat de modificar les normatives, especialment la Llei de Patrimoni Cultural, amb una

221

negocis són els que
actualment formen
part del catàleg de
comerços protegits

aposta per noves formes d’activitat comercial, ampliant o
revisant la catalogació dels establiments.

La trobada del grup de treball es va fer fa pocs dies. Foto: Ajuntament

En paral·lel, el grup de treball també potenciarà la promoció d’aquests negocis i dissenyarà rutes turístiques que
uneixin tots aquests comerços.
També s’aprovaran noves mesures, com ara incrementar la
participació d’aquests comerços en les activitats culturals o
buscar iniciatives per mantenir

i conservar els locals catalogats. En aquesta línia, s’editarà
una guia de bones pràctiques
per conservar la imatge exterior
dels negocis. Per aconseguirho, l’Ajuntament preveu donar
ajudes per si s’han de fer obres.
Per últim, també s’actualitzarà del Fons d’imatges del
comerç de Catalunya.

La coberta de l’Abaceria
estarà retirada el juny

AMIANT4L’esperat, i lent, enderroc del mercat de l’Abaceria
està a punt d’entrar en una fase
important, la de la retirada de la
coberta d’amiant.
Després dels problemes i
les denúncies veïnals que van
obligar a aturar l’enderroc per
les poques garanties de seguretat, ara l’empresa que se n’encarregarà ha començat a muntar les bastides on es col·locaran
les làmines que crearan una
mena de bombolles que serviran per extreure les fibres del fibrociment. L’enderroc començarà pel costat de la travessera

de Gràcia, tal com van confirmar el 24 de febrer des de l’empresa en una trobada amb el
Districte, els paradistes i els
veïns. La previsió és que la retirada de la coberta s’acabi el
pròxim mes de juny.
A banda, cal recordar que
l’última data que l’Institut de
Mercats va posar per a l’obertura del nou mercat va ser la de
l’any 2022. Si aquest termini es
compleix, l’estada dels paradistes al mercat provisional del
passeig de Sant Joan serà de
quatre anys, ja que s’hi van instal·lar el juliol del 2018.
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La concentració més gran de comerç

al tram de carrer més petit de Barcelona

Les millors botigues
Style Buddhas
Et cal un canvi de look? Necessites que algú tingui cura
de la teva barba? Style
Buddhas és la teva millor
tria! En Lewin Campaz t’espera al seu local, situat al número 128 de la travessera.
Amb una imatge completament renovada, la perruqueria i barberia és un lloc
ideal per a dones, homes i
nens. L’equip d’en Lewin

també és un punt de venda
de productes per a la cura
del cabell i de la barba.
Aquest jove colombià, a
més, ajuda les persones
amb menys recursos, i els diumenges recorre diferents
punts de la ciutat fent talls
de cabell de franc.
El telèfon d’Style Buddhas és el 656927129. S’aconsella trucar i demanar cita.

Bottega del Palato
Formatges, postres, vins,
pasta... Tot el que t’agrada
de la gastronomia italiana
ho trobaràs a la Bottega del
Palato, la botiga d’en Sergio
Guerriero, un salernità que
vol compartir amb nosaltres el bo i millor del que
ens ofereix casa seva.
La botiga, situada al número 167 de la travessera,
està especialitzada en pro-

ductes de la Campània (una
regió del sud d’Itàlia), i ofereix viandes sense gluten.
La Bottega del Palato prepara plats per endur i fa enviaments a domicili.
L’establiment obre els
set dies de la setmana; de
dilluns a dijous matí i tarda,
el divendres i dissabtes ininterrompudament i els
diumenges al matí.

Segueix-nos a la nostra pàgina web
www.facebook.com/GraciaBotiguers

www.graciabotiguers.com
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Defensa personal - Krav maga
Descobreix tots els beneficis
que comporta la seva pràctica

» Només per ser lector de Línia Gràcia, gaudeix de matrícula
i samarreta gratuïtes de Defensa Personal KM, la primera empresa
de Barcelona especialitzada en defensa personal
Passejar pels barris i carrers de Barcelona de manera tranquil·la i segura és
un dels majors valors de la capital catalana. I és que podem assegurar,
sense por d’equivocar-nos, que la Ciutat Comtal és una de les ciutats més
segures del món on els actes violents
i delictius al carrer són, afortunadament, bastant esporàdics.
No obstant, per pocs que siguin,
existeixen. Robatoris amb intimidació,
amenaces de tot mena, baralles amb
presència o no d’armes blanques, o
l’execrable violència masclista són
presents a Barcelona per poc que ens
agradi, i fa la sensació que, a més, hi
són més sovint últimament.
Per aquesta raó, la demanda i l’interès per part de la gent de tenir coneixements d’autodefensa i de disposar a
prop seu de gimnasos especialitzats en
sistemes de defensa personal és cada
cop més elevada.

Defensa Personal KM
A la ciutat de Barcelona, tenim Defensa Personal KM, la primera em-

presa especialitzada en l’ensenyament del Krav Maga, un dels sistemes
de defensa personal més fàcils i intuïtius d’aprendre i, alhora, més eficaços
i complets que existeixen. És per això
que s’ha popularitzat tant als Estats
Units -diverses estrelles de Hollywood
el practiquen- i a la resta d’Europa.
Els instructors sènior i fundadors
de Defensa Personal KM han sigut formats per deixebles directes del creador d’aquest popular sistema -Imi
Lichtenfeld- i estan titulats a Israel,
país d’on és originari el Krav Maga.

Beneficis
Amb la pràctica contínua de la defensa personal Krav Maga, obtindreu
multitud de beneficis tant físics com
psicològics en molt poques setmanes
gràcies al rigor i intensitat de les seves
classes i a la seva innovadora singularitat: l’entrenament amb estrès.
Per una banda, aprendreu d’una
manera fàcil i intuïtiva a sortir de la
manera més il·lesa possible de tota
classe de situacions violentes i d’ame-

naces -cops, empentes, ofegaments,
controls, armes blanques- alhora que
millorareu notablement la vostra condició física quant a força, agilitat i resistència.
D’altra banda, guanyareu autoconfiança, autoestima, seguretat, autocontrol i fortalesa mental. I tot això,
en un ambient d’allò més familiar, distès, respectuós i positiu.

Centres, grups i horaris
Defensa Personal KM, a més, imparteix les seves classes de defensa personal a diversos centres de la ciutat de
Barcelona, de dilluns a dissabte ininterrompudament en horaris de matí,
tarda, nit i intensius. També col·labora
assíduament amb diferents centres cívics, escoles i empreses de la ciutat.
Té grups mixtes -tant d’iniciació
com avançats- així com diversos
grups femenins on es treballen situacions específiques en què, malauradament, es pot trobar immersa una
dona: intent de violació o situacions
prototípiques de violència masclista.

A més a més, acaben d’obrir un
nou grup d’allò més complet i innovador on uneixen l’ensenyament de
tècniques d’autodefensa (45 minuts)
amb l’aprenentatge de combinacions
de colpeig típiques de la boxa o el
muay thai (45 minuts) tan necessàries
i enriquidores per a una execució veritablement òptima de les tècniques
del Krav Maga.
No perdeu l’oportunitat d’aprofitar aquesta promoció i apropeu-vos a
qualsevol dels seus centres de Barcelona per començar a gaudir de tots els
beneficis que comporta practicar defensa personal!

Els podeu trobar a Facebook
/kravmagadefensapersonal
i a Instagram
@kravmagadefensapersonal

Per a més informació, centres, grups i horaris pots consultar-ho al telèfon 618 55 71 97,
a www.kravmaga-defensapersonal.com o a info@kravmaga-defensapersonal.com
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Atletisme | Chumo i Bekere guanyen la Mitja Marató

L’únic rècord que es va superar va ser el de participació. El kenià Victor Chumo i
l’etíop Ashete Bekere van fer bons els pronòstics i van tornar a fer que el triomf
en la Mitja Marató de Barcelona, el passat diumenge 16, fos per a atletes africans.

El Catalunya jugarà els quarts
de Copa contra el Sant Andreu
» Sabadell acollirà la competició i els graciencs debutaran el dia 27
» L’activitat per al sènior femení s’atura fins a finals del mes que ve
Pau Arriaga
GRÀCIA

L’equip no jugava la Copa des de fa cinc anys. Foto: CNC

dents d’aquesta temporada contra el CNSA són dues victòries
andreuenques) s’enfrontaria en
la semifinal contra el vencedor
d’un altre enfrontament entre
equips de la ciutat, l’Atlètic Barceloneta i el Mediterrani. Per
l’altra banda del quadre hi ha els
amfitrions, el Terrassa, el Barcelona i el Mataró.

15 jornades, els dos conjunts estan empatats a 36 punts.
Els graciencs es veuran les cares contra l’equip de l’Hospitalet
abans que s’acabi el març, però
abans tancarà els compromisos
d’aquest mes el pròxim dissabte
29 a la Pista Claret contra el
CFS Sant Boi. Altres enfrontaments que els d’Higueras afrontaran durant el març seran un
desplaçament a Cornellà o un
partit a casa contra el Monistrol.

1 d’aquest mes a les sis de la tarda rebent la visita del CB Salt,
mentre que altres partits que
hauran de jugar els de Rofes seran a la pista del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, a casa contra el CB
Santa Coloma o a Lliçà d’Amunt.
UNA DE TRES PER AL FEMENÍ
El femení, per la seva banda, ha
posat el punt final a un mes en el
qual només ha guanyat un dels
tres partits que ha jugat. Les blaves encetaran el març a la pista
del BAM i dies més tard rebran la
visita del Sant Andreu Natzaret.

L’Europa es manté quart
tot i perdre a Cerdanyola

LA LLIGA FEMENINA S’ATURA
Els mateixos dies que es disputa la Copa del Rei es jugarà també la de la Reina, i després d’aquesta cita, la màxima categoria
femenina s’aturarà durant prop
d’un mes. El Cata de Gabi Egedi, novè, no tornarà a competir
fins al dia 21 del mes que ve,
quan jugarà a Saragossa.

El Gràcia FSC, en plena lluita
amb l’Alheña per ser líder

La bona dinàmica de resultats del Gràcia FSC
no s’atura (l’equip ha guanyat tots els seus partits des de finals de novembre), de manera
que, des del mes passat, el conjunt taronja és el que viu un millor moment de forma en el grup
2 de la Divisió d’Honor Catalana.
Els d’Albert Higueras viuen un
frec a frec apassionant amb l’Alheña per ser líders de la categoria en solitari, ja que després de

La millor manera
d’oblidar el 55-78
contra la UE Horta, el primer resultat del mes, han estat les dues victòries que els Lluïsos han enllaçat a continuació. El conjunt de
Carles Rofes es manté immers en
la pugna per acabar la fase regular de la lliga entre els quatre primers (els blaus són cinquens
amb un partit menys que els tres
primers classificats) i encara ja el
tram decisiu del curs.
L’equip estrenarà els compromisos del març el diumenge

Foto: Àngel Garreta / CEE

El CN Catalunya torna a jugar la
Copa després de cinc anys de la
seva darrera participació. El jove
equip que entrena Xavi García va
aconseguir tancar la primera
volta en vuitena posició i garantir-se la seva presència a Sabadell, localitat que serà l’escenari de l’edició d’enguany (la 34a)
de la competició del KO.
El sorteig, celebrat el passat
dimecres 19 a la capital del Vallès
Occidental, va emparellar el conjunt gracienc amb un altre dels
equips de la ciutat, el CN Sant
Andreu, en un dels emparellaments dels quarts de final. El partit es jugarà el dia 27 a dos quarts
de tres de la tarda i serà el segon
enfrontament masculí.
Si el Cata aconseguís superar
aquesta ronda (els dos prece-

Els Lluïsos tanquen el mes
amb dues victòries seguides

L’Europa de David
Vilajoana va tancar el
segon mes de l’any
amb una derrota al
camp del Cerdanyola FC, però
això no ha provocat que el conjunt escapulat abandoni la quarta posició, l’última del play-off.
El 3-2 que els escapulats van
patir al Vallès Occidental, de fet,
és l’única petita taca en un nou
mes extraordinari, amb dues victòries per 2-1 al Nou Sardenya
contra el Granollers i el Figueres
i un empat a 3 en un partit boig
a Vilassar de Mar. Els de Vila-

joana sumen ja 44 punts, un
més que el Vilafranca, tres més
que la Pobla i quatre més que el
Peralada i els vilassarencs, que
són els equips que podrien sumar-se a la batalla per aquesta
quarta posició a Tercera.
El derbi barceloní al Nou Sardenya contra el Sants serà el primer repte del març per als escapulats, el pròxim diumenge 1. En
el tercer mes de l’any, l’Europa
també haurà de veure’s les cares
contra Santfeliuenc, Horta (que
acaba de canviar d’entrenador) i
el Castelldefels, entre altres.
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| Fortnite
Els fans d’aquest popular videojoc tornen a estar d’enhorabona: s’acaba
d’estrenar la segona temporada del capítol 2, que inclou continguts nous.

Famosos

No t’ho perdis

Els germans Kevin, Joe i Nick Jonas, nascuts a
Wyckoff (Nova Jersey), van començar la seva
carrera musical l’any 2005 sota el nom de Jonas Brothers. Dos anys després del fracàs
del seu primer àlbum, l’èxit va sorprendre els tres joves amb la publicació
del seu segon disc. Aquell treball incloïa temes com S.O.S., que encara
avui és el més popular de la banda.
El 2008 van protagonitzar la pel·lícula Camp Rock i, l’any següent, la
sèrie Jonas. La popularitat dels
germans es va anar desinflant fins
que, el 2013, van anunciar que se
separaven, però el febrer de 2019
va arribar la notícia del retorn del
grup. Un any més tard, els Jonas Brothers han visitat Barcelona per oferir
un concert memorable al Sant Jordi.

Mars de plàstic
La Fundació We Are Water ha creat l’exposició ‘Mars de
plàstic. Del problema a la solució’, que es pot veure a la
Roca Barcelona Gallery (Les Corts) fins al 30 d’abril. La
mostra serveix per posar de manifest el greu problema
de contaminació que pateixen els mars i els oceans per
culpa dels abocaments de productes de plàstic, especialment dels que són d’un sol ús. Més enllà d’exposar imatges impactants i recordar xifres preocupants (com que
cada any arriben al mar entre 8 i 12 milions de tones
d’escombraries), la fundació també proposa solucions.

Llibres

?

J O N A S

QUI SÓN

...

SÓN FAMOSOS PER

?

Teatre

B R O T H E R S

Ser una boy band d’èxit

Es van fer coneguts el 2007 amb cançons com ‘S.O.S.’

Fer un concert a Barcelona

QUÈ HAN FET

Van omplir el Palau Sant Jordi el 17 de febrer

...

A LES XARXES

La fitxa

Bogeria i nostàlgia

El públic del Sant Jordi diu que va tornar a l’adolescència

Música

Pelis i sèries

Guillem
Núria Cadenes

Instruccions per enterrar un pare
Carmen Marfà i Yago Alonso

Bailando en la batalla
Nil Moliner

La llamada de lo salvaje
Chris Sanders

El jove antifeixista Guillem Agulló va ser
assassinat a Montanejos (País Valencià) l’11
d’abril de 1993. Amb aquesta novel·la documental, Núria Cadenes se submergeix
en el sumari del cas, recuperant les notícies de l’època i el testimoni de la família
i els amics de la víctima. Amb tot, Guillem
ofereix el retrat d’una València on el feixisme actuava amb impunitat.

Com si la mort d’un ésser estimat no fos
un cop prou dur, les despeses que comporta compliquen encara més la situació.
És el que li passa al Toni, que acaba de perdre el seu pare i no té diners per pagar la
funerària. Amb l’ajuda de la seva filla
Emma, intentarà enterrar el pare pel seu
compte, l’única solució que se li acut.
A la Sala Flyhard de Barcelona.

Tot i que va irrompre en el panorama musical l’any 2017, el debut discogràfic de
Nil Moliner s’ha fet esperar fins aquest
mes de febrer. Sota el títol Bailando en la
batalla, el cantant de Sant Feliu de Llobregat ha aplegat alguns dels èxits que
l’han acompanyat en la primera etapa de
la seva carrera, com Hijos de la tierra, però
també hi ha inclòs temes inèdits.

A finals del segle XIX, en Buck, un gos
bondadós, veurà com la seva vida canvia de cop. Empentat per la Febre de l’Or,
el seu amo (interpretat per Harrison
Ford) decideix mudar-se de Califòrnia a
Alaska. En Buck haurà d’adaptar-se a un
grup de gossos de trineu, del qual acabarà sent el líder, i aconseguirà trobar el
seu lloc al món.
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Cultura
DISSABTE 29 DE FEBRER
18:00 La darrera proposta musical del mes serà
un concert - jam session on s'ajuntaran músics de qualsevol gènere i instrument. / Centre de Cultura Popular La Violeta de Gràcia.

Dinàmics Teatre presenta
una adaptació d’’Ocho mujeres’
Dissabte 21 de març a les 18:00

PROPOSTES
Tallers

Classes de fotografia
creativa amb Fina Lunes
Tots els dilluns a les 17:00

La professora Fina Lunes s’encarrega,
des de finals del mes passat, de les sessions d’aquest curs de fotografia creativa que s’allargarà fins al 16 de
març. / Centre Cívic La Sedeta.

DILLUNS 2 DE MARÇ
10:00 Segona i darrera sessió del taller Aprèn
a gestionar la teva privacitat i seguretat a Internet, que forma part de la programació d’Aula Digital - Antenes Cibernàrium. / Biblioteca
Jaume Fuster.
La companyia Dinàmics Teatre s’encarregarà d’una de les dues sessions
d’adaptació de l'obra de Robert Thomas Ocho mujeres. / Centre Cívic La Sedeta.

TOTS ELS DIMECRES
17:30 Des de finals del mes passat, cada dimecres
a la tarda se celebren noves sessions del taller de cuina, per agafar el gust a cuinar i per
compartir quines són les receptes que volem
tastar. / Espai Jove La Fontana.

Exposicions

FINS AL 3 DE MARÇ
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es
pot visitar Els dibuixos animats de la nostra infantesa n recull del treball de diversos estudis i animadors d’entre els anys 70, 80 i 90.
/ Centre Cívic El Coll - La Bruguera.

FINS AL 30 DE MARÇ
Matí-Tarda Durant la recta final d’aquest mes
i gairebé tot el març es podrà visitar la mostra Quan el groc era negre. Els trets de "La Cua
de Palla. L’entrada és gratuïta. / Biblioteca Jaume Fuster.

Infantil

Santi Rovira s’encarregarà
d’una narració a la Vila de Gràcia
Divendres 6 de març a les 11:00

L'armariet dels colors serà el nom de la
narració que el mes que ve coordinarà el contacontes Santi Rovira. / Biblioteca Vila de Gràcia.

Esports
DIUMENGE 1 DE MARÇ
18:00 Partit de bàsquet corresponent a la dinovena jornada del grup 1 de Copa Catalunya masculina entre els Lluïsos i el CB Salt.
/ Pavelló Josep Comellas.

L’Europa rebrà el Sants
en el primer partit del març
Diumenge 1 de març a les 12:00

DIVENDRES 6 DE MARÇ
11:00 La companyia Umpalumpa s’encarregarà d’una narració anomenada Del Bressol a la
Lluna, per a infants que tinguin menys de 2
anys. / Biblioteca Vallcarca i els Penitents - Maria Antonieta Cot i Miralpeix.

DIMECRES 25 DE MARÇ
18:00 Contes, impulsada per la Fundación Vicente
Ferrer, celebrarà la seva darrera narració
d’aquest trimestre. Entrada gratuïta. / Biblioteca Vila de Gràcia.

Partit de futbol corresponent a la 26a
jornada del grup 5 de Tercera Divisió
entre el CE Europa i la UE Sants. /
Municipal Nou Sardenya.
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