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ACORD MUNICIPAL A BARCELONA

24 centres residencials 
serviran àpats gratuïts 
a persones grans

La mesura pretén 
combatre l’aïllament
i assegurar la nutrició

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Un total de 24 centres residencials i 
de dia de Barcelona oferiran durant 
aquest any uns 45.000 àpats gratu-
ïts a persones grans que es troben 
soles o que tenen problemes econò-
mics. Aquesta mesura té un objec-
tiu doble: combatre l’aïllament i al-
hora vetllar per una nutrició ade-
quada.
 L’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona s’ha sumat al 
programa Compartint taula, una ini-
ciativa que funciona en altres mu-
nicipis i que es va iniciar a comença-
ment del 2013 en el marc d’un con-
veni entre l’Associació Catalana de 
Recursos Residencials (ACRA). el De-
partament de Benestar Social i Fa-
mília, la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana 

de Municipis. Actualment, 131 en-
titats de tot Catalunya ja ofereixen 
aquest servei, al qual Barcelona es 
va adherir ahir de manera formal.
 Per participar en el programa, 
els centres que ho vulguin hauran 
de firmar un acord de col·laboració 
amb cada districte de la capital ca-
talana. Els serveis socials munici-
pals seran els que detectaran els 
possibles usuaris del projecte i els 
derivaran al centre més pròxim al 
seu domicili, on podran anar i men-
jar de manera gratuïta. Cada equi-
pament oferirà entre 5 i 10 menús 
gratuïts al dia.
 Aquesta oferta se suma a un al-
tre dels programes impulsats pel 
consistori:  Àpats en companyia. A tra-
vés d’aquesta prestació, que comp-
ta amb 960 places repartides en 26 
punts de la ciutat, l’Ajuntament de 
Barcelona va oferir l’any passat un 
total de 197.194 àpats a 1.045 perso-
nes que viuen soles, segons va deta-
llar ahir la regidora de Qualitat de 
Vida, Maite Fandos. H

EVOCADOR PERÒ DIsCREt MONUMENt D’HOMENAtGE A L’AUtOR DE sINERA

Espriu ‘solca’ els Jardinets 
amb la no escultura d’Amat

RAMON COMORERA
BARCELONA

E
ls populars Jardinets de 
Gràcia, en realitat Jardins 
de Salvador Espriu, són 
més del poeta, més republi-

cans i més de Barcelona que mai. El 
fecund i oportú any sobre el creador 
de la mítica Sinera en el centenari 
del seu naixement culmina amb la 
instal·lació d’una enorme, i ben dis-
creta, no escultura de Frederic Amat. 
L’obra s’estén per aquesta àmplia i 
ara ja renovada rambla que encapça-
la el passeig de Gràcia, via on ara ha 
començat la reforma. El monument 
és exactament una empremta, una 
ombra, en relleu negatiu, de l’imme-
diat obelisc de la Diagonal, doble-
ment republicà: per recordar, mal-
grat la intrusa irrupció en el nomen-
clàtor com a plaça de Joan Carles I, 
Francesc Pi i Margall, president de la 

La peça acaba la 
reforma de l’espai i 
preludia la del passeig 
de Gràcia en marxa

L’obra jacent de 15 
metres és l’empremta 
que deixaria si caigués 
el ‘llapis’ de la Diagonal

Primera República espanyola el 
1873, i per la seva erecció el 1936. 
Una nombrosa presència cultural i 
política va donar ahir per estrenat 
aquest evocador solc de gruixut acer 
negre espriuà sobre una gespa d’un 
verd increïble.
 Els 15 metres de cubeta jacent, 
talment com l’empremta d’un hipo-
tètic impacte del petri xiprer caigut, 
i a manera d’estilitzada barca rumb 
al revers d’Arenys (de Mar), o potser 
d’allargat i pertorbador espai fune-
rari, tot tan propi del verb de l’au-
tor, van sorprendre de seguida des 
de la seva simplicitat els transeünts. 
Això sí, els que pujaven, amb dubtes 
sobre la legalitat dels seus passos, 
al turó verd, ja que la creació semi-
enterrada d’Amat només es veu en 
conjunt i amb ple sentit des de la su-
au proximitat, no des del llunyà pa-
viment.
 «Brilla, dins l’únic / coneixement 
del negre / l’or del meu somni», de 
Per al llibre de Salms d’aquests vells cecs 
(1967), són els rotunds i genuïns ver-
sos que anuncien o suggereixen des 
d’un lateral la nova escultura, una 
obra que ha costat a l’ajuntament 
175.000 euros.

DIÀLEG / Amb aquest monument li-
neal a Espriu, que parla a distància 
amb l’obelisc republicà, la llengua 
catalana es converteix en hegemòni-
ca als Jardinets. A poca distància bri-

lla un altre homenatge, al forjador 
del català normatiu. En grans lletres 
metàl·liques es llegeix «Barcelona a 
Pompeu Fabra» al costat mateix del 
relleu escultòric La lectura (1948) de 
J. Clarà. I com que després del dos ve 

el tres, al veterà obelisc i a la seva no-
va empremta s’hi suma uns metres 
més enllà un altre simbòlic xiprer, 
aquest totalment efímer: el restau-
rat assortidor de la font que tanca els 
jardins pel nord. H

33 Frederic Amat, el seu ‘Solc’ i l’obelisc al fons, ahir, als Jardinets.

DANNY CAMINAL

Trias anuncia 
una ruta literària 
sobre el poeta 
amb final al port

33 L’alcalde Xavier Trias va pro-
clamar que Salvador Espriu «com 
a poeta satíric i com a poeta cívic 
preocupat pel futur dels catalans 
torna a ser un gran referent del pa-
ís». El seu discurs panegíric el va 
portar a dir que «el seu compro-
mís amb la llengua i la cultura és 
un model per a la societat barce-
lonina actual». I va afegir que s’ha 
planificat una nova ruta literària 
per Barcelona centrada en l’autor, 
activitat que començarà en el mo-
nument i acabarà al port.

33 Frederic Amat va donar raons 
de fons per a Solc. Va explicar 
que ha pretès realitzar «l’em-
premta de l’obelisc de la Diago-
nal, el seu clònic negatiu, un solc 
que s’obre a l’aparició del buit, 
del no-res cabalístic tan estimat 
pel poeta». Va afegir que Salva-
dor Espriu tenia 23 anys quan es 
va inaugurar el monòlit i que va 
viure molts anys a prop seu. «Té 
molt a veure amb ell i amb la se-
va trajectòria, El representa i li és 
contemporani».


