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El rebuig veïnal al futur
tanatori de Sants no afluixa
Stop Tanatori es torna a manifestar per denunciar que el projecte es faci a l’antiga fàbrica Germans Climent pàg 10

Educar és

revolucionari
Els experts avisen que la lluita
contra la violència sexual ha de
començar a l’etapa infantil
pàgs 3
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Troben més restes
arqueològiques durant
les obres de Can Batlló
SUCCESSOS pàg 14

Detingut per un intent
d’homicidi homòfob
Foto: ACN
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Alarcón: “A la UE Sants
no vaig confiar en mi”
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Educar abans no sigui tard
» Vall d’Hebron atén en un any 341 nens i adolescents per violència sexual, un terç agredits per menors
» L’educació afectivosexual impartida des d’infantil ha de ser clau per fer front a aquest panorama
Anna Utiel
BARCELONA
Ni patatona, ni tita ni cap altre
eufemisme. Vulva, penis, cul i
pits. Saber el nom real de les
parts íntimes i atrevir-se a parlar-ne sense embuts des de ben
petits pot ser clau a l’hora de prevenir o posar fre a un cas de violència sexual a menors.
Ho subratllen des de la Unitat d’Atenció a les Violències
vers la Infància i l’Adolescència
de l’Hospital Vall d’Hebron, coneguda com a Equip EMMA. I ho
comparteix la doctora Alba Martínez, metgessa de família d’un
centre d’atenció primària barceloní i impulsora d’un projecte d’educació sexual a través del joc,
Sexit. “L’educació afectivosexual ha de començar a l’etapa d’infantil. Si comencem a l’adolescència, ja fem molt tard”, afirma.
Cal recordar que, segons el
Consell d’Europa, un de cada
cinc nens, nenes i adolescents ha
patit algun tipus de violència
sexual. En aquest sentit, Martínez destaca la importància de
donar eines als infants perquè
sàpiguen verbalitzar què passa i
manifestar que no els agrada. És
la manera d’empoderar-los. Això
pot facilitar que ho expliquin a
algun adult de confiança que
pugui aturar i denunciar la situació, i fins i tot pot tenir un
efecte dissuasiu per a l’agressor.
Aquests agressors, per cert,
tenen un perfil molt clar: en el
96% dels casos són homes i la
meitat de les vegades són del nucli familiar de la víctima. És l’esfereïdora radiografia que deixa el
segon any de funcionament de
l’Equip EMMA. Pel que fa a les
víctimes, la majoria de pacients
que atén aquesta unitat de la Vall
d’Hebron, un 87%, són nenes o

Una treballadora social de l’Equip EMMA de l’Hospital Vall d’Hebron amb el dibuix d’una víctima de violència sexual infantil. Foto: Laura Rodríguez/ACN

noies adolescents, i el perfil més
habitual és una noia de 13 anys.
MENORS AGRESSORS
Un terç dels agressors sexuals
dels 341 pacients atesos en l’últim any per l’Equip EMMA eren

El Consell d’Europa
alerta que 1 de cada 5
nens i adolescents ha
patit violència sexual
també menors d’edat. Aquesta
és una de les dades més alarmants que ha deixat l’últim balanç de la unitat. En aquest aspecte, hi torna a jugar un paper
molt important l’educació sexual o, més aviat, la seva escassetat a escoles i instituts.
David Garcia és dinamitza-

dor d’un dels Punts InfoJOVE
(PIJ) de Barcelona i fa sessions
sobre sexualitat i gènere a instituts de la ciutat. Allà constata de
primera mà que, quan arriben a
l’ESO, els alumnes ja estan “contaminats” i tenen “referents molt
marcats”, de manera que “ja és
massa tard per fer prevenció”.
Això es nota en la forma de
relacionar-se que tenen els nois
amb les noies i també entre ells
mateixos. A l’hora del pati, per
exemple, és habitual sentir paraules com maricón en boca
dels nois que “reprodueixen els
rols de gènere de la masculinitat
hegemònica”. Són precisament
aquests els qui sovint responen
amb un “no em ratllis amb
aquest tema” quan se’ls intenta
parlar de qualsevol qüestió relacionada amb el feminisme.
Per a Garcia, molt sovint els
adolescents repeteixen els dis-

cursos de famosos que tenen
idealitzats, com ara influencers o
streamers. Alerta que aquestes
actituds detectades als instituts,
que sovint passen desapercebudes o s’entenen com a “coses
d’adolescents”, són la punta de l’iceberg de la violència masclista
i poden derivar en coses pitjors.
QUE NO ELS EDUQUI EL PORNO
La concepció equivocada que
tenen moltes famílies de l’educació sexual fa que es posin les

La doctora Martínez
recorda que els nens
comencen a veure
porno a 5è de primària
mans al cap si se’ls planteja impartir-la a infantil i primària.

Però passen per alt dades com
que els nens comencen a consumir pornografia a 5è (amb 10
o 11 anys), tal com recorda la
doctora Martínez. “Per tant, si no
fas educació afectivosexual, estàs cedint aquest espai al porno”,
lamenta. I què els ensenya el porno mainstream al qual tenen accés? “Models masclistes, pràctiques agressives, cossos i situacions allunyats de la realitat...”,
detalla la metgessa.
Per això, en comptes de veure l’educació sexual com una
amenaça, les famílies l’haurien de
percebre com a aliada i els professors, segons Martínez, l’haurien d’incorporar a la seva formació. Defensa que, adaptant-la
a cada etapa educativa, hauria
d’estar present en tots els cursos
escolars de forma “transversal”.
Perquè l’educació sexual sí que és
–i ha de ser– cosa de nens.
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La lupa

Sota l’autopista
Foto: Gemma Sánchez/ACN

per Montserrat Tura

C

atalunya, un país de només 33.000 quilòmetres quadrats, té un territori molt divers.
La geografia ens obsequia amb paisatges
molt diferents: de l’alta muntanya a les zones
humides del litoral; de la plana de les depressions centrals o prelitorals a les diverses serralades, cadascuna
diferent, totes plenes de llegendes; del clima atlàntic de
l’Aran al mediterrani, passant pel continental; de la densament poblada a prop del mar a la que perd població
a les zones rurals; de la que parla català amb accents
diversos a la que parla aranès o castellà i la que viu tancada en nuclis reduïts perquè acaba d’arribar i no coneix cap llengua que li permeti relacionar-se.
Cal conèixer i entendre cada part per entendre el
conjunt. A totes les parts hi ha més d’una realitat i cadascú viu aquesta realitat com bonament pot o vol. En
aquest diari parlem de la Catalunya densa, de la que costa diferenciar on comencen i on acaben els municipis,
la que representa contínuums urbans excessius però
que està plena de vides que gaudeixen de l’ombra de
cada arbre plantat a les places i fan projectes de vida
a prop de les autopistes i línies de tren que els no-metropolitans visualitzen de gairell quan travessen la inevitable zona metropolitana.
Des de sota d’aquestes grans autopistes i camins de

ferro us parlo. Els nostres índexs de contaminació són
elevats, però no ho són –només– pels nostres cotxes
i indústries; ho són –també– pels cotxes que ens travessen enlairats en viaductes dels quals no veuran mai
on descansen els seus pilars o columnes.
L’abús del cotxe privat i la incapacitat de les administracions per afavorir el transport de mercaderies per tren estan convertint les autopistes en un espai de col·lapse.
L’anunci d’actuacions a la gran autopista AP-7 (E15) significarà la construcció de nous carrils i, per tant,
l’ampliació dels viaductes, l’engreixament dels talussos i una ocupació més gran dels espais que les ciutats
de l’entorn de la gran ciutat de Barcelona ja posen a disposició d’aquesta i del conjunt de grans ciutats catalanes
i del llevant peninsular.
Els ajuntaments, governs legítims dels espais
que han d’ocupar aquests engruiximents de les grans
autopistes, han de formular propostes detallades de
quina urbanització i quins usos han de tenir els sotes
dels viaductes, han d’avançar en els projectes de falsos túnels per unir les carenes que la construcció inicial va escapçar i han de pesar en fórmules de millora de la qualitat de l’aire.
Hi ha experiències en ciutats europees d’espais molt

Les millors

Twitter (@_adam22_)

perles

endreçats, amb propostes d’usos útils per a les comunitats de veïns que viuen a prop d’aquestes infraestructures estratègiques i que moltes vegades l’entorn
dels seus fonaments són espais marginals i zones d’activitats desendreçades amb problemes de seguretat.
Fins ara, les concessionàries s’oposaven a tots els
projectes d’adequació d’aquests indrets en els sotes,
però havent-se finalitzat la concessió, l’administració pública ha de ser sensible al tipus de peatge que
diàriament paguen aquestes poblacions. De vegades,
només de vegades, la circulació de persones dins dels
seus cotxes procedents de la Catalunya no-metropolitana els fa veure només l’asfalt i els polígons industrials; i si circulen en tren, les canyes, els grafits
i les zones menys cuidades de les ciutats, perquè són
límit de competències discutides amb els titulats de
les infraestructures ferroviàries.
Sovint, molt sovint, els projectes de grans infraestructures no contemplen els detalls que condicionen la
qualitat de vida dels que viuen a prop de les ratlles que
esdevindran murs o barrancs en els camins que transiten els veïns. Per això, l’administració local ha d’avançar-se i proposar els condicionants que han de tenir les modificacions projectades. D’això en depèn la
mirada diària de les pròximes dècades.

N

LA FOTO

n tertulià de la COPE confon una persona sense cames amb
un mico. El col·laborador de Tiempo de Juego va dir que hi
havia un mico al camp durant la inauguració del Mundial de
Qatar. En assabentar-se del seu error, va demanar perdó.

U

n home passeja tranquil·lament per Sitges amb un
carro de supermercat i acaba detingut per la policia
local. Total, per portar el carro carregat amb 130 quilos de
pol·len de marihuana. Ja no es pot fer res en aquesta vida.

U

umar no és aconsellable per a ningú, i menys per a un
esportista. Però cadascú és lliure de fer el que vulgui. Com
l’oncle Chen, un conegut corredor de maratons xinès que s’ha
fet viral per fer els 42 quilòmetres amb una cigarreta a la boca.

F

ollons amanits amb all i julivert”. És el producte que
ha trobat al Carrefour l’usuari de Twitter @Desa182 i
que ha compartit @etfelicitofill. En castellà són “jurelitos
aliñados”, però no tenen tanta gràcia. Collons a 4,29 euros!

“C
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Els semàfors

Districte de Sants

Mercat de Sants

Suprimir el tribut de la mobilitat

La Plataforma Stop Tanatori
continua lluitant per evitar que
s’acabi fent un tanatori a l’antiga
fàbrica modernista dels
Germans Climent. El passat 17
de novembre diversos veïns van
tallar el carrer de Bell-Lloc per
rebutjar de nou el projecte.

per Manuel Reyes (PP Barcelona)
Foto: Albert Segura/ACN

Stop Tanatori

La clau

pàgina 10

El Districte ha posat en marxa
les obres que han de millorar els
jardins de la Rambla de Sants.
El pressupost és de 670.000
euros i està previst que les
tasques s’allarguin uns sis
mesos. Tot plegat servirà
per guanyar espais verds.
pàgina 14

L’Associació de Venedors del
Mercat de Sants ha rebut
el premi a la Millor iniciativa
col·lectiva dels Premis Mercats
de Barcelona pel projecte de
l’Aula Gastronòmica, que
promou l’alimentació saludable
entre els més petits.

El + llegit

pàgina 16

líniasants.cat

1

L’Eix Creu Coberta i Espai Línia firmen un
conveni per promoure el comerç de proximitat

2

Detingut per intent d’homicidi per
motius homòfobs a Sants-Montjuïc

3

“A Montjuïc no hi cap tot”

4

Creu Coberta celebra Tots Sants
amb un toc mexicà

5

Tot a punt per a les obres
del carril bici de la Gran Via

D

es de fa força temps, els
veïns de l’àrea metropolitana de Barcelona estem
pagant un impost totalment injust
i que només es paga aquí. El tribut
de la mobilitat no existeix enlloc.
Ni a qualsevol altre indret de Catalunya ni de la resta d’Espanya hi
ha aquesta obligació impositiva.
I és que és injust haver de pagar dues vegades pel mateix
concepte, que és exactament el
que passa amb aquest tribut
que es van treure de la cistella.
De fet, ja paguem l’IBI de qualsevol bé immoble (com un pis,
un traster, un pàrquing o un local), en el qual, a més a més, hi
carreguen aquest mal anomenat
tribut de la mobilitat.
Barcelona i els municipis
dels voltants, governats àmpliament pel PSC, no s’aturen pressionant fiscalment els seus veïns.
Les famílies no podem suportar

cada cop més impostos. Cal recordar que a Catalunya tenim
19 impostos propis, cosa que
ens situa al capdavant de les
comunitats autònomes amb
pitjor fiscalitat.
Cal rebaixar els impostos
per activar l’economia, per recuperar l’activitat i perquè les
empreses generin més llocs de
treball. La millor política social
que pot fer un govern és posar
els mitjans perquè tant autònoms com emprenedors puguin crear aquests nous llocs de
treball que tant fan falta.
Malauradament, i malgrat
que està més que demostrat
que amb impostos baixos fi-

nalment es recapten més ingressos per part de les administracions, tant el Govern de
Catalunya com el govern central
estan capficats a incrementar els
impostos constantment.
Ara és l’hora de construir
una alternativa política a tots els
ajuntaments de Catalunya per
defensar una altra forma de
gestionar els nostres pobles i
ciutats. Una forma basada en la
bona gestió i a rebaixar els impostos, al mateix temps que se
centren les prioritats a ajudar les
persones que tenen més dificultats en aquests moments
tan complicats que estem vivint.
Aviat, tots tindrem la paraula.

Línia Sants 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

#AlertaPerSequera

@adrar09: 6,6 milions d’habitants (el 87%
de Catalunya!), amb restriccions per #sequera. Tranquil·litat, que no té res a veure
amb la crisi climàtica.

#NomésSíÉsSí

@agenciaacn: La Fiscalia General de l’Estat rebutja rebaixar penes a agressors sexuals si també es poden imposar amb la
nova llei del ‘només sí és sí’.

#LGTBIfòbiaQatariana

@Rira_Maestre: La FIFA ha prohibido a la
selección de Inglaterra utilizar en el Mundial de Qatar un brazalete LGTBI. Alex Scott,
reportera de la BBC, se lo ha puesto.
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Espai Línia, la Casa dels Barris

Andreu Asensio
BARCELONA
Espai Línia, el primer centre de comunicació de proximitat, arriba als
cinc mesos de vida i ja s’ha consolidat com un lloc de referència
en el món local.
En aquest temps, Espai Línia,
conegut també com la Casa dels
Barris i ubicat al número 52 del
carrer Girona de Barcelona, ha acollit esdeveniments com les presentacions del llibre El fantasma
de Lerroux, de Josep Asensio, i del
número de novembre de la revista Serra d’Or, així com un debat sobre les fake news amb la participació de membres del Col·legi de
Periodistes, de la UPF i del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya.
Nombroses entitats també han
fet trobades o actes a la sala de conferències, com l’Associació In
Via –de protecció a la infància–, la
FEDAIA o l’Associació Asperger Catalunya, entre moltes altres. Espai
Línia és un centre multidisciplinari i ofereix gratuïtament les seves
instal·lacions a les entitats de Barcelona i de l’àrea metropolitana. De

moment, 400 d’elles ja s’han mostrat interessades a fer ús de la sala
de conferències, plenament equipada a nivell audiovisual i amb un
escenari homologat per a tota mena
de retransmissions.
De fet, l’escenari ha acollit entrevistes a personatges molt coneguts, com Quim Masferrer, i a
polítics com Ernest Maragall o
Dolors Sabater, que han parlat per
als periòdics Línia, que segueixen
i difonen l’actualitat de tot el que
passa a Barcelona i a l’àrea metropolitana i que també tenen la
seva redacció a la Casa dels Barris.
Espai Línia acollirà un cicle de
conferències organitzat pel diari Línia per on passaran una quinzena d’alcaldes i alcaldesses metropolitanes, així com un debat obert
amb el regidor de Turisme i Indústries Creatives de Barcelona,
Xavier Marcé. Pròximament, també passarà per l’escenari d’Espai
Línia el primer tinent d’alcaldia de
Barcelona, Jaume Collboni.
UNA ÀGORA LOCAL
El primer centre de comunicació
de proximitat és una àgora local de
368 metres quadrats on es fomenta el debat metropolità i des

Foto: Espai Línia

Espai Línia supera
totes les expectatives

del qual es reivindiquen valors estretament lligats amb la proximitat, com la defensa del petit comerç, els mercats municipals, el
consum sostenible i el turisme de
quilòmetre zero, entre altres.
Espai Línia compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya
i de Barcelona Activa en l’objectiu
d’impulsar l’economia dels barris a
través de diverses iniciatives, com
ara la celebració de conferències o
exposicions gràfiques. També s’han
signat acords de col·laboració amb

eixos comercials com Creu Coberta o Cor Eixample, així com amb
entitats com Amics de la Rambla,
perquè la defensa del model de ciutat que representa el petit comerç
és un eix vertebrador del centre. La
Casa dels Barris també acollirà el
Laboratori d’Idees Metropolitanes, un think tank de pensament i
de reflexió sobre els reptes de la conurbació metropolitana.
A les diverses sales d’exposició,
actualment es pot visitar la mostra
La Barcelona Desconeguda, que

promou el turisme de proximitat;
Dones tèxtils, un homenatge a les
dones obreres que antigament
treballaven a la fàbrica on avui hi
ha Espai Línia; i el mural dels
Hotels Monument, que fa un recorregut per autèntiques joies arquitectòniques de la mà del Gremi
d’Hotels. La Casa dels Barris també compta amb un espai per a videoart, on ara es pot visualitzar l’obra SonsColorsRostres, de Joanna Chichelnitzky, dedicada al batec dels mercats municipals.
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Cine | 34a Marató de Cinema Fantàstic i de Terror

23 de novembre del 2022

Les Cotxeres de Sants acullen des d’ahir i fins diumenge una nova edició
de la Marató de Cinema Fantàstic i de Terror. El festival es caracteritza
per la quantitat de curts que es projecten i per les diferents activitats paral·leles.

El rebuig veïnal al futur
tanatori de Sants no afluixa
PROTESTA4La Plataforma Stop
Tanatori va convocar divendres
passat una nova protesta en contra de la construcció del futur tanatori que hi haurà a l’antiga fàbrica modernista dels Germans
Climent. Els manifestants van
tallar el carrer Comtes de BellLloc per continuar reclamant
que el projecte no tiri endavant.
De fet, el conflicte ja fa dos
anys i mig que dura. I és que la
plataforma ja ha presentat dos
contenciosos, un d’ells el gener
del 2021 que pretenia suspendre
la llicència de construcció de la
promotora Proxima Serveix, que
és la constructora del tanatori,
però que es va acabar aprovant
el desembre del mateix any.
Un altre fet que denuncien
des de Stop Tanatori, tal com explica en Carlos, membre de la
plataforma, és que el juny del
2022 es va aprovar la moratòria
per revisar la normativa dels
serveis funeraris, però el projecte
de tanatori a Sants en queda exclòs: “No entenem per què hi ha
casos com el de Sant Andreu on

Més troballes arqueològiques
a les obres de Can Batlló

PATRIMONI4Les obres al recinte de Can Batlló estan deixant troballes gairebé cada setmana que
avancen. I és que el darrer descobriment han estat set tombes
amb set esquelets molt ben conservats dels segles II i III. I amb
ells hi van trobar molta quantitat
de material associat, com ara
cubetes d’incineració per a rituals o algunes peces de ceràmica
que indiquen que hi podria haver
hagut un poblat ibèric.

TERRES CONTAMINADES
Però no totes les troballes que
s’han fet han estat en un sentit
positiu, més enllà de la informació històrica.
I és que els arqueòlegs van
trobar terres contaminades vinculades al passat industrial de
l’espai. Aquest fet ha obligat a
descontaminar la zona, provocant un augment del cost de les
obres i del temps que duraran,
tot i que no s’aturaran.

Nou tall de carrer en contra del tanatori. Foto: Twitter (@StopTanatori)

sí que s’ha suspès i el nostre no,
que a més no compleixen ordenances, però l’Ajuntament ens
diu que han de ser permissius”.
En Carlos insisteix que no estan “en contra dels tanatoris”
sinó de “la ubicació d’aquest”. I
és que des de la plataforma afirmen que fins i tot el Districte els
ha reconegut que haurien d’haver comprovat millor on se si-

tuaria. Per la seva banda, el Districte sempre ha deixat clar que
des del consistori no es pot impedir la lliure utilització d’una
nau privada sempre que tots els
permisos estigui en regla, cosa
que l’Ajuntament sempre ha dit
que ha estat així.
Amb tot, des d’Stop Tanatori asseguren que continuaran
fent talls de carrer.

Un esquelet, una de les últimes troballes. Foto: Ajuntament
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CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 419

Nous socis a

Creu
Coberta

Donem la benvinguda als
nous socis que s'incorporen a la gran família de
Creu Coberta. Fires, accions de dinamització,
campanyes, Nadal, llums,
descomptes i moltes coses
més per a fer pinya per al
comerç de proximitat!

Baobag

La Hojarasca

Roba per home, dona, nens,
unisex i complements,
on la sostenibilitat
és marca de la casa!
C/ Sants, 1
baobag.es

El forn colombià més deliciós,
preparats per a deixar-vos
provar els millors productes
de cara a Nadal
Carretera de la Bordeta, 10
www.facebook.com/DonRaulLaHojarascaPanaderia

&

El Poble Espanyol estrena el cicle

J Robles
La casa dels pantalons
El lloc ideal on trobar els millors
pantalons per al teu dia a dia
C/ Creu Coberta, 78
shorturl.at/gFPTV

Vespres de Nadal,

una experiència que va més enllà de la música
Aquest any per primera vegada Nadal al
Poble Espanyol es viurà també de nit. A la
seva programació familiar diürna (del 3 de
desembre al 8 de gener), s’hi afegeix enguany per primer cop el cicle musical Vespres de Nadal. En diverses dates entre el 2
i el 29 de desembre, l’Hivernacle de l’emblemàtic recinte s’omplirà de gòspel, blues
i òpera en directe que uniran la màgia de la
música amb la de Nadal. Reconeguts grups
de cada un dels gèneres oferiran els seus
millors directes i oferiran un repertori que inclourà versions de cançons nadalenques.

Nou concerts, cada dia un estil diferent: els
dijous, blues; els divendres, òpera; els dissabtes, gòspel. I tot en un entorn únic en el
qual no faltarà la llum i la màgia de Nadal.
Els assistents als concerts tindran l’oportunitat –inclòs amb la seva entrada– de
visitar tot el Poble Espanyol des de dues
hores abans de l'inici dels concerts per
contemplar les decoracions i la il·luminació
de Nadal que s’estendran per tots els racons del recinte. Les entrades es poden
adquirir ja al web poble-espanyol.com a
partir de 15 €.

TOTA LA INFORMACIÓ ES POT TROBAR AL WEB

poble-espanyol.com
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Detingut per un intent
d’homicidi homòfob
SUCCESSOS4Els Mossos d’Esquadra van detenir fa pocs dies
un home de 40 anys com a presumpte autor d’un delicte de
temptativa d’homicidi i un delicte d’amenaces per motius
homòfobs.
La investigació es va posar
en marxa el passat 4 de novembre quan la Unitat Central
de Delictes d’Odi i Discriminació va rebre la denúncia de la
víctima. La detenció es va produir, concretament, el passat dijous 10 de novembre i el dia 12
es va decretar que l’agressor
entrés a presó.
El denunciant va explicar a
la policia que l’agressor el va insultar per la seva condició sexual. Tot seguit, l’hauria immobilitzat per l’esquena per
fer-li dos talls profunds al coll
amb un objecte afilat i punxant.
A causa de les greus lesions
al coll, la víctima va haver de ser
traslladada a l’Hospital Universitari Sagrat Cor on va rebre
punts de sutura.
La víctima també va sol·licitar una ordre de protecció
contra el detingut perquè aquest
l’havia amenaçat de mort.
L’Observatori contra l’Homofòbia (OCH) ha condemnat
els fets i ha assegurat que està

Sants-Montjuïc

23 de novembre del 2022

En marxa les millores als
jardins de la Rambla de Sants
ZONES VERDES4L’Ajuntament
ha aprovat noves millores als
jardins de la Rambla de Sants
amb un pressupost de 670.000
euros destinats a unes actuacions que s’allargaran sis mesos
i que ja van començar el passat
17 de novembre.
Concretament, les reformes
que es faran seran les següents:
plantar nova vegetació als parterres; instal·lar un nou sistema
de reg i col·locar una doble tanca vegetal i metàl·lica per evitar
l’accés a uns espais enjardinats que s’han degradat per
les trepitjades.
Aquestes actuacions, expliquen des del Districte, serviran

per “regenerar els espais verds
que s’han desgastat els darrers
mesos” i que van des de la placeta
de Ramon Torres Casanova fins
a la riera Blanca. En paral·lel, l’interior de dos parterres passaran
a ser ara àrees per a gossos.
D’altra banda, amb les noves
millores també es farà una nova
zona verda a sota de la pèrgola,
que era una zona d’estada massa propera als habitatges de la
cantonada amb la rambla Badal
i que havia provocat les queixes
dels veïns per la seva pèrdua de
privacitat. Per a aquest projecte en concret, el consistori invertirà una mica més de
200.000 euros.

Els Mossos van detenir l’agressor el passat 12 de novembre. Foto: ACN

treballant de forma coordinada
amb els Mossos d’Esquadra per
donar l’atenció necessària a la

L’atacant hauria insultat
la víctima per la seva
condició sexual abans
d’agredir-lo al coll
víctima. En aquest sentit, l’entitat ha recordat que ja són 209
les incidències d’aquest tipus registrades a Catalunya en tot

aquest any 2022, una xifra que
consideren molt preocupant.

“TOLERÀNCIA ZERO”
Per la seva banda, el conseller
d’Interior, Joan Ignasi Elena,
també es va pronunciar sobre
els fets. A través d’una piulada
a Twitter, Elena va lloar la “rigorosa, tenaç i eficient” feina de
la Unitat Central de Delictes
d’Odi de la policia catalana per
tal de poder trobar el presumpte
agressor. “Contra les agressions
d’odi, tolerància zero”, va subratllar el conseller d’Interior.

Els jardins de la Rambla de Sants necessiten millores. Foto: Ajuntament

15 |

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

23 de novembre del 2022

líniasants.cat

| 16

Comerç

Ofertes | Ruta de tapes als comerços de la Marina
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Des del 4 de novembre i fins al pròxim 2 de desembre que l’Associació de
Comerciants de la Marina està celebrant la Marina Tapea, la ruta de tapes que
durant cinc divendres permet gaudir d’una tapa i una beguda per 3,45 euros.

L’Aula Gastronòmica, premi
a la millor iniciativa col·lectiva
MERCAT DE SANTS4Els Premis de Mercats, en la seva 11a
edició i en el marc dels Premis
Comerç que reconeixen els millors establiments comercials de
la ciutat durant l’any, van premiar el passat 9 de novembre
l’Associació de Venedors del
Mercat de Sants com a Millor
iniciativa col·lectiva pel projecte de l’Aula Gastronòmica.
Aquest projecte va néixer fa
tres anys com una iniciativa
destinada a educar els nens de
primària a consumir productes
de temporada i proximitat, manipular-los i cuinar-los correctament. Ara, el jurat dels Premis
Mercats de Barcelona ha reconegut el projecte per tota la feina que fa l’Associació per tirar
endavant el projecte. El guardó
el va recollir l’actual presidenta
de l’Associació de Venedors,
Montserrat Figueras.
En Francesc Leyva, un dels
responsables del projecte, explica que tots els implicats estan
molt contents pel reconeixement de la bona feina i agraïts

Creu Coberta i Espai Línia,
units per promoure el comerç

ACORD4L’Eix Comercial Creu
Coberta i Espai Línia han signat
un conveni que permetrà a l’entitat i els seus associats fer servir
la sala de conferències d’Espai Línia per celebrar qualsevol mena
d’actes, sempre de forma gratuïta i sense cap cost econòmic.
L’acord servirà per projectar, potenciar i impulsar campanyes de comunicació en l’àmbit
de la ciutat. La col·laboració permetrà potenciar les campanyes
de l’Eix Creu Coberta per tal que
tinguin més visibilitat.
Lluís Llanas, president de l’Eix
Creu Coberta, s’ha mostrat molt
satisfet amb l’acord: “Espai Línia

és una gran iniciativa per contribuir a la visibilitat dels eixos comercials i del món local. Línia
Sants sempre ha estat un periòdic
aliat de l’Eix Creu Coberta des del
seu naixement fa 19 anys i referent
al districte de Sants-Montjuïc”.
Per la seva banda, Marcelo Villanueva, director general del
grup Comunicació 21 i del periòdic Línia Sants, també ha mostrat la seva il·lusió pel projecte:
“Creu Coberta és un dels eixos
més professionals de Barcelona
i és un plaer signar un conveni
que permetrà multiplicar els esforços comuns en la visibilitat dels
valors del comerç i els barris”.

Montserrat Figueras (al mig), recollint el guardó. Foto: Ajuntament

per la implicació de les escoles en
el projecte. En aquest sentit,
afirma que quan van començar
“van venir més de mil nens i ara
ja n’han passat uns sis mil”.
Leyva afegeix que el projecte
està deixant resultats “molt interessants” perquè “els nens acaben identificant els productes de
temporada i els saben cuinar”.

MENCIÓ ESPECIAL
D’altra banda, tots els mercats de
Barcelona van rebre una menció
especial de l’Ajuntament per
l’esforç i resiliència que van
mostrar durant la pandèmia.
Menció que Leyva agraeix perquè també reconeix la feina que
van fer “sense por a tirar endavant tot i les circumstàncies”.

Marcelo Villanueva i Lluís Llanas firmant l’acord. Foto: Espai Línia
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Futbol | La UE Sants visita la Fundació Esportiva Grama

El conjunt de Borja López visitarà el pròxim diumenge 27 de novembre la Fundació Esportiva
Grama, en partit corresponent a la 12a jornada del grup cinquè de la Tercera RFEF.
La UE Sants hi arribarà després de perdre per 4-2 contra la UE Rapitenca el passat dia 20.

Christian Alarcón és passió
» L’exjugador del Sants creu que “tenia cabuda en aquell equip” però admet que es va desmoralitzar
» “Fins que tingui la il·lusió d’aquell nen petit, no deixaré de lluitar per ser un futbolista més complet”, diu
Toni Delgado
SANTS
"Sense el futbol no seria feliç.
Molts cops entreno sol perquè ho
necessito, en gaudeixo i no vull
deixar de créixer i millorar. Continuo sent aquell nen que només
volia jugar amb la pilota i s'inventava porteries i terrenys de joc
a tot arreu", confessa Christian
Alarcón (Sabadell, 1995), lateral
esquerre del CE Mataró.
Autèntic i enèrgic, Alarcón és
pura força de voluntat. Mai es
dona per vençut. "La meva vida
és una lluita constant a dins i fora
del camp, i ningú m'ha regalat
res. Les meves victòries són fruit de la passió i l'esforç", es retrata.
Ara té altres prioritats, com
les oposicions a bomber, però
l'entrevistat va ser model durant
un temps. "No és un ofici gens

“La meva vida és una
lluita constant a dins
i fora del camp, i ningú
m'ha regalat res”, diu
fàcil perquè a darrere hi ha molta preparació i viatges. Has d'encaixar en el perfil de la productora. No es tracta de ser més
guapo o més lleig", enraona el
sabadellenc, que ha aparegut a
diversos anuncis i en una pel·lícula anglesa.
Algunes de les seves millors
escenes futbolístiques les va viure a Primera Catalana amb el CF
Montañesa, "un club històric i

molt familiar en què tothom
em va acollir molt bé, i vaig
aprendre molt de cada company". Amb Toni Pérez com a entrenador va tenir força minuts i
es va sentir important. "M'encanta anar a la Bombonera perquè hi tinc amics jugant i m'hi
sento un més. A la Monta vaig
gaudir d'una de les meves etapes
més especials per com em sentia a la gespa i pel tracte humà.
És la meva segona casa", assegura Alarcón.
EL SALT AL PRIMER EQUIP
Al CE Sabadell FC, on ha viscut
dues etapes, va començar la
seva trajectòria com a futbolista. Abans d'aterrar a Santa Coloma de Gramenet també va
passar per la UE Rubí i la UFB
Jàbac i Terrassa. A la UDA Gramenet va arribar a l'últim any de
juvenil, un curs amb emocions
extremes, perquè van perdre
la categoria i van tenir diferents entrenadors. Tots li van
donar molta confiança. La temporada següent Alarcón va fer el
salt al primer equip: "Hi vaig
anar amb noblesa i volent aprofitar al màxim els minuts que
disposés. Vaig ser titular uns
quants partits, però va venir
un nou tècnic i, com que jugava menys, vaig acabar la temporada al Can Rull".
BLOQUEIG MENTAL
El seu capítol més complicat el va
viure a la UE Sants de Tito Lossio. El relat d'Alarcón és d'una
autocrítica impecable: "Crec que
tenia cabuda en aquell equip,
però em vaig desmoralitzar, no
vaig confiar en mi i em van vèn-

se sentia "un jugador important" i fort mentalment i física.
En els últims mesos de temporada va patir un parell de problemes personals que van afectar el seu rendiment i no vacon-

“M’ha quedat l’espina
de no haver sabut
aprofitar l’oportunitat
a la UE Sants”, confessa
cloure la temporada com hagués volgut. Alarcón necessitava començar des de zero i va decidir
acceptar la "bona" proposta del
CE Mataró, que ha apostat per ell
i “és un altre club històric".

Christian Alarcón, defensa del CE Mataró, durant un partit. Foto cedida

EL SEU PILAR
S'emociona parlant del Manolo,
el seu pare i pilar de la seva vida
perquè sempre ha estat al seu
costat en tot moment. "Encara
ara ve a veure'm als entrenaments i no es perd cap partit. És
un alè constant i una persona extraordinària", el retrata.

PROBLEMES PERSONALS
El seu penúltim club ha estat el
CF Martorell, on fos titular o no

INVERSIÓ
"Visc pel futbol, a vegades m'entreno massa i tot, i cuido la dieta. Els diners que puc cobrar
competint els inverteixo a créixer com a jugador, en un entrenador personal o el que sigui.
Vull millorar i veure'm el millor
possible al camp per ajudar el
meu equip al màxim. Fins que
tingui la il·lusió d'aquell nen petit, no deixaré de lluitar per ser
un futbolista més complet",
tanca, enèrgic, Alarcón. Un jugador que és pura passió.

cer les pors i les inseguretats.
M'ha quedat l'espina de no haver
sabut aprofitar l'oportunitat".
El lateral esquerre va tenir un
bloqueig mental un dels cursos
en què "estava millor preparat físicament". Era el primer any
de la pandèmia, va comptar
amb un preparador físic i a casa
s'entrenava "com un lleó matí i
tarda". "No tenia equip, però sí
que tenia el pressentiment que
m'arribaria una oferta molt
bona, com va ser. Em fa mal no
haver donat el millor de mi ma-

teix a la UE Sants", completa.
Quan Lossio es va reunir amb ell
i li va comentar que potser no
disposaria dels minuts que s'esperava, l'entrevistat va marxar a
l’FC Santboià de Rafa Leva, "que
em coneixia molt". "Feia un
temps havia estat a punt de fitxar pel club, però al final no es
va poder fer. Allà vaig recuperar
la confiança", afegeix.
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| Gungrave G.O.R.E.
Un videojoc de tipus shooter en tercera persona, on no falten els
tirotejos ni la destrucció. Per a PS4 i 5, PC i Xbox Series X/S i One.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Twitter (@santaeulalia)

Quan sembla impossible que pugui superar-se, ho torna a fer. L’èxit de Rosalía (Sant
Esteve Sesrovires, 1992) no té sostre i ella
mateixa s’encarrega de demostrar-ho any
rere any. Després de triomfar als Grammy
Llatins amb El mal querer (2018), el seu segon àlbum i amb el qual va començar el fenomen Rosalía, la sesrovirenca ha estat la
gran vencedora de l’edició d’enguany amb
una proposta ben diferent: Motomami
(2022). A la gala que va tenir lloc el passat 18
de novembre a Las Vegas, la catalana més
internacional de l’actualitat es va endur quatre gramòfons daurats. Concretament, van
ser els premis a millor àlbum de l’any, millor
disc de música alternativa, millor enginyeria
de gravació i millor disseny. A més, estava
nominada a cinc guardons més.

?

180 anys de Santa Eulàlia

...

L’emblemàtica botiga de roba Santa Eulàlia (passeig de
Gràcia, 93) celebra el seu 180è aniversari amb una exposició al Palau Robert de Barcelona (passeig de Gràcia, 107).
Comissariada per l’historiador de moda Josep Casamartina, la mostra ofereix un recorregut entre els anys 1930 i
1990, amb diversos vestits i barrets que mostren l’evolució
de la moda. També s’hi pot veure un vídeo que recull cartells publicitaris, fotografies i altres continguts relacionats
amb Santa Eulàlia, que “evoquen l’època daurada de l’alta
costura barcelonina”, segons diuen des del Palau Robert.
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El seu èxit no ha parat de créixer des del 2018

Guanyar quatre Grammy Llatins més

QUÈ HA FET

Entre ells, el de millor àlbum de l’any pel seu ‘Motomami’

...

Rendits als seus peus

A LES XARXES

Teatre

S

Ser una estrella internacional

ÉS FAMOSA PER

?

La fitxa

A Rosalía li surten els fans de sota les pedres

Música

Pelis i sèries

Crims: la noia de Portbou
Anna Punsí i Marta Freixanet

La salsa
Oriol Vila

Bum-bum
La Marató de TV3

No mires a los ojos
Félix Viscarret

El 3 de setembre de 1990, en marxar de
l’apartament de la seva germana a Florència, l’Evi Rauter va deixar una nota en
què deia que tornaria al vespre. No se’n
va saber mai més res. Tenia només 19
anys. L’endemà de bon matí, a Portbou, va aparèixer el cos d’una noia penjada d’un pi al costat del cementiri. Sense documentació. Sense nom.

Dues ancianes descobreixen per error l’elixir de la joventut i decideixen fer tot el
que no van fer de joves. Aquesta situació
els dona l’oportunitat de reconnectar amb
els seus fills, amb els quals la relació
s’havia marcit del tot: elles, incompreses
i aparcades en una residència, i ells, aparentant vides que no són com semblen.
Al Teatre Aquitània de Barcelona.

El disc de La Marató de TV3, a la venda el
27 de novembre, compta aquest any amb
la participació de més artistes que mai: en
són 185, agrupats en 55 formacions que
interpreten un total de 21 cançons. Entre
ells destaquen Antonio Banderas, Morat,
Pablo López o Tanxugueiras, però també
artistes catalans, com Lildami, Els Catarres o concursants del programa Eufòria.

En Damián acaba de ser acomiadat de
l’empresa on feia vint anys que treballava. Després de tenir una reacció un pèl violenta, surt corrents i s’amaga al primer lloc
que troba en sortir de la feina: un armari carregat en una furgoneta. El moble acaba a casa d’una parella, la Lucía i en
Fede, que tenen una filla adolescent, la
María. En Damián decideix passar-hi la nit.
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Viu en línia
CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
És possible prevenir un ictus
Foto: Freepik

i

SALUT

es activacions del codi ictus de Catalunya han crescut un
32% els últims tres anys. L’augment d’intervencions respon,
òbviament, a l’envelliment progressiu de la població, però
també a l’establiment d’un protocol que permet respondre amb
més celeritat. Actualment, 29 hospitals del país formen part de
la xarxa d’atenció a l’ictus i 15 estan connectats a la xarxa teleictus, que permet una avaluació per un neuròleg a distància les
24 hores del dia. El codi s’activa immediatament, quan el SEM
rep l’avís que una persona ha patit un ictus, i envia una ambulància al lloc dels fets. Telefonar de pressa al 112 és la clau.
A Catalunya, més de 13.000 persones ingressen cada any per
aquesta raó. Tot i que és una malaltia associada a la gent gran,
500 persones menors de quaranta anys i gairebé 1.000 persones entre 40 i 50 la pateixen anualment. De fet, és la malaltia
neurològica amb més impacte en aquesta franja d’edat.
L’única manera de prevenir un ictus és mantenir sota control
els factors de risc que multipliquen les possibilitats de patir-lo. I
tenint en compte que segons la Fundació Espanyola del Cor el
80% dels casos són evitables, val la pena intentar-ho.

Les claus
HIPERTENSIÓ
TABAC
DIABETIS
COLESTEROL

Cal tenir controlada la hipertensió arterial, amb dieta,
exercici i, si cal, una medicació adequada
Fumar, ni que sigui una cigarreta diària, incrementa
de manera important el risc cardiovascular
Les persones diabètiques són especialment sensibles
als problemes cardiovasculars: encara cal tenir més cura
Les dades evidencien que si teniu un nivell
de colesterol en sang superior a 240, esteu en risc

Foto: Freepik
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