
El Centre Cívic Zona Nord (Vallci-
vera, 14) ha reobert les portes des-
prés de les obres d’adaptació de 
l’espai (eliminació de barreres ar-
quitectòniques, entre altres), que 
han comportat una despesa mu-
nicipal d’1.066.000 euros. Per ce-
lebrar-ho, divendres passat al Te-
atre Zona Nord es va fer una au-
dició musical a càrrec de Claudia 
Schneider i Antoni Comas, a més 
a més de l’espectacle de teatre 
musical Patá a la Cola, dirigit per  
Luisa Casas. 

El Centre Cívic 
Zona Nord obre 
sense barreres

Nou barris

una futura antena de telefonia 
subleva veïns del Carmel

ANNALISA PALUMBO
BARCELONA

L
a comunitat de veïns de 
l’edifici situat als carrers de 
Fastenrath, 176 i d’Hortal, 
35, al barri del Carmel, està 

en peu de guerra contra la futura 
instal·lació d’una antena de telefo-
nia mòbil en una terrassa comunità-
ria. La instal·lació quedaria per sota 
d’algunes vivendes i a menys de 10 
metres del pis més pròxim. La plata-
forma opositora, que ha recollit 
3.200 firmes en poc més d’un mes, 
insisteix que les ones afectarien tot 
el veïnat.
 El projecte es pot convertir en re-
alitat ja que, encara que molts veïns 
s’hi oposen, l’empresa promotora 
del projecte de l’antena té la quota 
de participació més alta a l’immo-
ble. «Dels 41 pisos, tres locals i 124 
places de garatge, l’empresa cons-
tructora Quimanna Hortal SL en pos-
seeix o en gestiona el 90%», explica 
Luz Jubierre, de la plataforma No a 
l’antena del Carmel.
 Encara que alguns veïns del barri 
estan a favor de l’antena perquè mi-
lloraria la cobertura dels mòbils, els 

Una plataforma recull més de 3.000 firmes en un mes contra la instal·lació
gut redactar aquest document  per-
què estaria certificant una cosa que 
encara està en fase d’estudi.
 Alguns veïns del barri es decla-
ren més susceptibles als possibles 
efectes de l’antena. Com Ana Cristi-
na Pérez Matute, de 45 anys, que viu 
i treballa davant de l’edifici de Fas-
tenrath. Pateix de sensibilitat quí-
mica i ambiental. «No sé com m’afec-
tarà l’antena, però m’ensorrarà si 
em veig obligada a haver de deixar 
el pis on visc i la meva farmàcia», ex-
plica.

LA VIA JURÍDICA / «Els veïns de la comu-
nitat intenten invalidar l’acord dels 
propietaris de l’edifici per la via jurí-
dica. «La comunitat rebria 12.000 eu-
ros a l’any si s’hi instal·lés aquesta 
antena –afirma Ferrer–, la qual cosa 
aniria molt bé per cobrir els 20.000 
euros de deute que tenim». Els veïns 
contesten que aquests diners no els 
compensa. «Hem fet comptes i als 
propietaris que vivim aquí ens toca-
rien quatre euros al mes. Això no 
compensa tenir una antena que 
emet ones electromagnètiques», 
afirma Jubierre. H

33 Pancartes contra l’antena en un edifici del carrer d’Hortal.

RICARD CUGAT

que protesten denuncien que «les 
ones provocaran mals de cap, sensi-
bilitat a la radiació i càncer». La pla-
taforma afirma que les radiacions 
poden provocar problemes d’aten-
ció a alumnes de cinc escoles i dues 
guarderies.

 El gerent de Quimanna Hortal SL, 
Joaquim Ferrer, afirma que disposa 
d’un certificat de l’Associació Espa-
nyola Contra el Càncer (AECC) que 
confirma l’absència d’efectes nega-
tius de les ones de l’antena. Però Ju-
bierre replica que l’AECC no ha po-

HorTa-GuiNarDÓ

MÉs ENLLÀ DE L’EiXaMPLE

Aquest divendres, 6 d’abril, una 
rua connectarà al ritme dels tam-
bors el Centre Cívic Trinitat Ve-
lla (Foradada, 36) amb l’Espai 
Via Barcino (Via de Barcino, 75). 
Aquesta jornada festiva, que tam-
bé inclou altres actuacions, cele-
bra el segon aniversari de l’Espai 
Via Barcino, un equipament mul-
tidisciplinari integrat al Pla In-
tegral Trinitat Vella els objectius 
fundacionals del qual són fomen-
tar i enfortir la participació veï-
nal a través de la cultura.

Espai barcino 
celebra el seu 
aniversari

saNT aNDrEu

Continuen les obres de remo-
delació de la plaça de les Heroï-
nes de Girona, al barri del Camp 
de l’Arpa del Clot. Duraran fins 
al mes d’abril, amb una inver-
sió de 398.311 euros. Es renova-
ran el paviment i el mobiliari ur-
bà de la plaça, situada a la cruï-
lla dels carrers del Freser, de 
Rosselló i d’Independència. La zo-
na de joc infantil serà ampliada, i 
s’instal·laran llums led a la xarxa 
d’il·luminació.

La plaça de 
les Heroïnes de 
Girona, en obres

saNT MarTÍ

sarriÀ-saNT GErvasi

El Teatre de sarrià fa 
el ple gràcies a l’òpera

ÓSCAR HERNÁNDEZ
BARCELONA

El Teatre de Sarrià va celebrar l’estre-
na de la seva renovació el cap de set-
mana passat amb un ple absolut en 
una gala molt especial, l’organitza-
da per l’associació Amics de l’Òpera 
de Sarrià per presentar-se en societat  
tres anys després de la seva creació.
 «Com que vam exhaurir les 390 
entrades de l’aforament de la sa-
la, hem organitzat una segona ga-
la pel dissabte 14 de febrer», explica 
Montserrat Morera, catedràtica de 
l’institut de Música i Cant,  presiden-
ta del Centre Cultural Parroquial 

Sant Vicenç de Sarrià, titular del tea-
tre, i membre fundadora d’Amics de 
l’Òpera de Sarrià, entitat amb 50 so-
cis i molts simpatitzants.
 Les entrades de la segona gala 
s’ofereixen a preu voluntari, o ta-
quilla inversa, per destinar el bene-
fici a la reforma de la sala, que té una 
excel·lent acústica.
 Pel que fa a la resta de tempora-
da, fins al mes de juny, el Teatre de 
Sarrià oferirà quatre òperes més, 
una d’aquestes de Rossini i una al-
tra destinada especialment al públic 
familiar. La programació, a la web 
amicsoperasarria.com. H 33 Assaig al recentment restaurat Teatre de Sarrià.
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