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Cop al narcotràfic
4Més de mil agents participen en un operatiu
amb 35 escorcolls i un total de 58 detinguts

4Les entitats denuncien identificacions racistes
però l’Ajuntament contradiu la versió veïnal pàg 6

Macrooperació al Raval

ELECCIONS MUNICIPALS pàgs 2 i 3

Colau guanya a Ciutat Vella
i les entitats veïnals de la ciutat
reben la reelecció amb fredor

FITXATGE DE LUXE pàg 12

El Barceloneta
incorpora l’estrella
Milan Aleksic
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La històrica victòria que ERC va
obtenir a la ciutat en les elec-
cions municipals del passat 26
de maig no es va produir al
districte. I és que al conjunt de
Ciutat Vella la formació més
votada va ser, amb força dife-
rència, Barcelona En Comú,
amb Ada Colau al capdavant.

La victòria de Colau, veient
el que va passar al conjunt de
Barcelona  –ERC es va endur la
victòria per menys de 5.000
vots–, va semblar amarga en un
primer moment, tal com es va
poder apreciar en la seva com-
pareixença la mateixa nit elec-
toral. Una amargura que es va
transformar en dolçor el 15 de
juny, quan Colau va ser reele-
gida gràcies al seu pacte amb el
PSC i, sobretot, als tres vots de
la candidatura de Manuel Valls.

Així doncs, la llista que en-
capçalava Colau va ser la pre-
ferida dels veïns i veïnes del dis-
tricte. Els comuns van aconse-
guir un total de 7.096 vots, que
els van suposar el 27,5% dels su-
ports. ERC, que va quedar en se-
gon lloc, es va haver de confor-
mar amb el 20,7% dels suports
gràcies als 5.340 vots aconse-

guits, mentre que a poca dis-
tància seva s’hi va situar el PSC,
amb 4.768 suports (18,5%). Els
socialistes, amb Jaume Collbo-
ni al capdavant, van aconse-
guir un bon resultat comparat
amb el del 2015. 

Qui no va obtenir uns bons
resultats a Ciutat Vella va ser
Valls, amb la candidatura BCN
Canvi-Cs. L’exprimer ministre
francès es va haver de conformar

amb la quarta plaça i amb només
2.772 vots (10,7%). Pitjor van
anar les coses a Junts per Cata-
lunya, amb Joaquim Forn de cap
de llista, que no va passar del cin-
què lloc amb un suport molt
modest (7,5%) després de reunir
1.925 vots. Després dels antics
convergents es va situar la CUP,
que no va aconseguir entrar al
consistori. A Ciutat Vella el par-
tit de l’esquerra independentis-
ta va recollir 1.144 vots (4,4%).
Per la seva banda, el PP de Josep
Bou, tot i treure dos regidors, al
districte va firmar uns resultats
molt dolents i només va arribar

al 3,7% dels suports, quedant per
sota dels mil vots.

ELS BARRIS
Pel que fa als barris, els co-
muns van aconseguir la victòria
en tres (el Raval, el Gòtic i Sant
Pere, Santa Caterina i la Ribe-
ra) i ERC en un (la Barcelone-
ta). En el cas dels comuns, la
victòria al Raval va ser molt
còmode, amb el 28,1% dels su-
ports. El segon partit més votat
en aquest barri va ser el PSC
(20,7%) i el tercer ERC (18,3%).
En el cas del Gòtic, els comuns
també van sobrepassar el 28%.
En aquest cas ERC va ser la se-
gona força més votada (20,1%)
i el PSC la tercera (18,3%). Pel
que fa a Sant Pere, Santa Cate-
rina i la Ribera, els comuns hi
van treure el seu millor resultat
(30,4%), ERC va quedar en se-
gon lloc (18,2%) i el PSC en ter-
cer lloc (15,7%),

Pel que fa a la victòria d’ERC
a la Barceloneta, aquesta es va
produir de forma molt àmplia.
Els republicans van sobrepassar
el 30% del suport, mentre que
els comuns, en aquest cas, es
van haver de conformar amb el
segon lloc (21,1%), a diferència
del 2015, quan Colau va treure
uns grans resultats al barri ma-
riner, mentre que el PSC va
tornar a ser tercer (18,5%).

Ciutat Vella és dels comuns
» Barcelona En Comú va guanyar còmodament les eleccions municipals del 26 de maig al districte
» Ada Colau va imposar-se en tres dels quatre barris: ERC la va superar àmpliament a la Barceloneta

Albert RIbas
CIUTAT VELLA

Ciutat Vella és un dels sis districtes on els comuns van aconseguir ser el partit més votat. Infografia: Línia Ciutat Vella

EUROPEES4Les eleccions
europees, que es van celebrar
el mateix dia que les munici-
pals, van confirmar el com-
portament dual de l’inde-
pendentisme, que també va
guanyar els comicis al Parla-
ment Europeu al conjunt de
la ciutat.  En aquest cas, però,
la victòria no va ser per a
ERC, sinó que la força més
votada va ser Lliures per Eu-
ropa (JxCAT-Junts), que te-
nia Carles Puigdemont com a
cap de llista.

La victòria independen-
tista, però, no es va produir
en quatre districtes. Ciutat
Vella va ser un d’ells, junta-
ment amb Nou Barris, Sant
Martí i Sant Andreu. Aquí va
ser el PSC, amb Josep Borrell
de cap llista, el partit que va
obtenir més vots. La victòria
socialista al districte, però, va
ser molt ajustada, ja que es va
produir per una seixantena
de vots respecte de JxCAT.
Concretament, el PSC va ob-
tenir 5.559 vots (19%) i
JxCAT 5.499 (18,7%). El duel
entre el PSC i JxCAT va tenir

com a convidat ERC, ja que
els republicans van quedar
molt a prop dels dos primers
partits gràcies als 5.254 vots
aconseguits (18%). El quart
lloc va ser per a Catalunya en
Comú-Podem (13,8%), el cin-
què per a Ciutadans (6,6%) i
el sisè per al PP (3,9%).

Pel que fa als quatre ba-
rris de Ciutat Vella, els so-
cialistes, tot i guanyar al con-
junt del districte, només van
aconseguir la victòria al Ra-
val, on van aconseguir treu-
re gairebé 600 vots al partit
de Puigdemont. JxCAT, per
la seva banda, va ser el par-
tit més votat als altres tres
barris: al Gòtic, a la Barcelo-
neta i a Sant Pere, Santa Ca-
terina i la Ribera.

Les europees deixen un 
triomf molt ajustat del PSC

19%
és el suport que van
aconseguir els
socialistes al districte
de Ciutat Vella

Els socialistes van
aconseguir un bon
resultat comparat
amb el del 2015

Especial 26-M i investidura
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Si a algú li haguessin dit, el juny
del 2015, que la flamant alcal-
dessa Ada Colau aconseguiria la
reelecció al cap de quatre anys
gràcies als tres vots d’un polític
anomenat Manuel Valls i havent
perdut les eleccions, s’hauria
pensat que li parlaven d’un guió
sensacional d’una pel·lícula de
ciència-ficció. La realitat però,
com diu el tòpic, supera la ficció
i Colau va ser reelegida alcaldes-
sa el passat 15 de juny gràcies al
PSC i a tres vots de la candidatu-
ra de Manuel Valls. Uns vots
que, d’altra banda, han acabat de
trencar la relació entre l’exprimer
ministre francès i Ciutadans.

Entre les diferents associa-
cions de veïns de la ciutat la ree-
lecció de Colau s’ha rebut amb
una certa fredor. No hi ha gaires
ganes de fer valoracions. La ma-
joria de les entitats amb les quals
aquesta publicació ha contactat
prefereixen insistir en els pro-
jectes, pendents i futurs, que el
nou govern municipal haurà d’en-
carar, en lloc de valorar com s’ha
produït la reelecció de Colau.
Des de l’Associació de Veïns de
Gràcia, passant per la del Clot, la
de la Dreta de l’Eixample, la de
Sant Andreu, la de les Corts o la
del Poblenou, remarquen que
no tenen res a dir respecte de l’a-
ritmètica política que ha permès
a Colau seguir governat la ciutat. 

Una de les poques valora-
cions arriba des de l’Associació de
Veïns de Can Peguera, un dels ba-
rris més petits de la ciutat i que
forma part de Nou Barris. El seu
president, Pep Ortiz, afirma que
“és molt poc ètic” que Colau hagi
acceptat els tres vots de Valls
per arribar a l’alcaldia. “Fa molt
que practico la política i em cos-

ta de creure que algú doni tres
vots a canvi de res”, afegeix Ortiz.
Aquest líder veïnal també recor-
da que a Nou Barris és on els co-
muns van perdre més vots, cosa
que vol dir, afegeix, que “una
mica malament ho devien fer”. 

REPTES DE MANDAT
Sobre els reptes que Colau hau-
rà d’encarar aquest mandat, les
associacions de veïns sí que es
mullen. L’habitatge i el turisme
són els dos temes estrella. Les
entitats insisteixen en la neces-
sitat de reforçar les polítiques
d’habitatge que permetin reduir
el preu del lloguer i augmentar
el parc públic. En paral·lel, les as-
sociacions dels barris amb més
turisme aposten pel decreixe-
ment turístic. 

De fet, pocs dies abans de la
investidura de Colau, la FAVB va

presentar, en una roda de prem-
sa, les demandes dels movi-
ments socials per al nou go-

vern. Entitats com ara Aigua és
Vida, Aliança contra la Pobresa
Energètica, Assemblea de Barris
per a un Turisme Sostenible, la

mateixa FAVB, la PAH, el Sin-
dicat de Llogateres i la Xarxa per
la Sobirania Energètica van fer
les seves reivindicacions pel que
fa a les desigualtats, la justícia so-
cial, el medi ambient, l’habitat-
ge o el turisme. 

Algunes de les propostes van
ser reforçar les polítiques públi-
ques en sanitat, serveis socials i
educació, garantir l’accés uni-
versal als subministraments bà-
sics, canviar el model de mobi-
litat de la ciutat, una política de
gestió de residus  orientada al re-
sidu zero, implementar la re-
municipalització de l’aigua o
mantenir el compromís amb els
plans d’inclusió.

I ELS COMERCIANTS?
Pel que fa als comerciants, des de
la Fundació Barcelona Comerç, el
seu vicepresident Lluís Llanas

afirma, preguntat sobre la forma
amb què Colau ha arribat a l’al-
caldia, que els pactes i acords en-
tre formacions “formen part del
joc democràtic”. Llanas afegeix
que “ens poden semblar més o
menys estrambòtics, però no-
saltres tenim l’obligació d’enten-
dre’ns amb tothom”.

D’altra banda, Llanas consi-
dera que aquest pròxim mandat
ha de ser el de la “transformació
definitiva del comerç de proxi-
mitat per fer-lo realment com-
petitiu” i recorda que en cam-
panya tots els partits s’hi van
comprometre. 

A nivell personal també con-
sidera que una bona idea per im-
pulsar el sector seria la creació
d’un Institut del Comerç, amb una
dotació econòmica específica, tal
com passa per exemple amb els
mercats o el turisme.

Albert Ribas
BARCELONA

Resaveureambfa4anys
» Les associacions de veïns reben amb fredor la reelecció de Colau i eviten parlar del suport de Valls 
» La tensió viscuda durant el ple d’investidura va contrastar amb les imatges d’alegria del 2015

“GAIREBÉ SEGUR QUE
SERÀ L’ÚLTIM MANDAT”

4Tres dies després de la
seva reelecció, Colau va
afirmar en una entrevista
a RAC1 que “gairebé segur
que aquest serà el meu
últim mandat”. Colau tam-
bé va justificar haver ac-
ceptat els vots de Valls:
“Jo he vingut a governar,
encara que hagi d’assu-
mir contradiccions”.

L’alcaldessa Colau es va mostrar molt seriosa durant bona part del ple d’investidura. Fotos: Gerard Artigas / ACN 

Especial 26-M i investidura
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La lupa

per Iu Forn

Hi ha pactes que explotaran sols

De vegades passa. Et ve un amic/ami-
ga, et presenta la seva nova parella, te'ls
mires, i al cap de 7 segons i 16 centèsi-
mes ja veus que allò no només no té fu-
tur sinó que per no tenir no té ni pre-
sent. Doncs no sé si a vostè li passa el
mateix, però quan miro segons quins
pactes postelectotals de segons quins
ajuntaments, no puc evitar tenir aques-
ta sensació.

Sí, sí, ja ho sé. Els partits
polítics existeixen per obte-
nir el poder, tots els pactes
són lícits, els ajuntaments
són un altre món, als pobles
no es pacta per ideologia
sinó per projectes locals i bla,
bla, bla. Però veient alguns
companys de viatge, jo que vol que li di-
gui... no ho veig. Ni amb tota la bona vo-
luntat i comprensió possible.

És que hi ha pobles on ja veus que
quan hi hagi la sentència del judici, com
per posar un exemple d'un fet que sabem
que succeirà, que succeirà relativament
aviat i que tensarà moltes situacions, allò
fotrà un pet com un aglà. És que d'aquí
a quatre mesos serà impossible mante-
nir segons quins pactes signats ara per-
què els uns voldran aprovar unes mo-

cions que els altres no voldran veure ni
a tres pobles de distància.

Però no només serà la sentència.
Mentre parlem de beques menjador i de
fer poliesportius anem bé, però quan se-
gons on toqui decidir com gestionar se-
gons quins béns públics, afrontar situa-
cions relacionades amb la seguretat o
qüestions que afecten la base ideològica
dels que són com oli i aigua, no cal ser molt

espavilat per veure-ho 24 hores després
d'haver-se signat: hi ha pactes que tenen
menys futur que un gelat de fricandó.

I la culpa, a part del txa, txa, txa, és
de fer les coses malament des dels fo-
naments. Si tu vols construir una paret
recta i la primera totxana la poses tor-
çada, ja pots treure un kleenex i co-
mençar a dir-li adeu. De la mateixa ma-
nera, si fas un pacte pensat només per
anar a la contra, per fer fora, per ex-
pulsar, per desallotjar i no per construir,

la probabilitat que la cosa pugi recta és
com el no future dels punks de finals
dels anys 70 del segle passat. Sí, els par-
tits polítics existeixen per obtenir el po-
der, tots els pactes són lícits, els ajun-
taments són un altre món i als pobles
importen els projectes locals i no la ideo-
logia, però hi ha pactes que no poden ser
i a més són impossibles.

Abans del que ens pensem, veurem
com es trenquen acords de
govern, com es canvien socis,
com van presentant-se mo-
cions de censura i com cauen
alcaldes. I alcaldesses. Però és
que d'aquí a quatre anys veu-
rem torres que ara semblen
sòlides caient com castells

de cartes fetes amb sucre. Perquè tots els
pactes són lícits, però també han de ser
lògics i coherents. I la gent té tendència
a castigar els experiments on en comp-
tes d'usar gasosa es fa servir azidoazida
azida, el compost més explosiu creat
mai. Per fer-se’n una idea, els científics
van deixar-lo en un entorn sense cap vi-
bració, a les fosques i amb una tempe-
ratura controlada... i va explotar sol!

Publicat a El Nacional.cat

D’aquí a quatre anys veurem torres
que ara semblen sòlides caient

com castells de cartes fetes amb sucre 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hi ha persones que
lluiten un dia, i són bo-

nes. N'hi ha d'altres que
lluiten durant un any, i són millors. N'hi
ha algunes que lluiten molts anys, i són
encara més bones. Però n'hi ha que llui-
ten tota la vida; aquestes són les im-
prescindibles. Una forta abraçada
@jcuixart.

@valtonyc

Días duros para Colau.
Pero lo realmente duro

debe ser irse a la cama
sabiendo que a quienes prometiste
combatir no solo no te temen si no que
han optado por darte el voto de quien
ficharon tras deportar a 10.000 perso-
nas en Francia porque eres el mal me-
nor. Eso sí que debe ser duro.

@gabrielrufian

¿Que Ada Colau sea
alcaldesa de Barcelona

por la gracia de Manuel
Valls también dependió de si ERC es
mas o menos de izquierda? ¿Ciudad o
resentimiento por la legislatura pa-
sada? ¿Se puede ser de izquierdas y al-
caldesa con el apoyo de la xenofobia?
#oletu.

Creuar la plaça Sant
Jaume amb centenars

de persones cridant-nos
putes, guarres i zorras. Això va ser
també la investidura d'ahir. Per la
meva banda, seguiré treballant perquè
el masclisme tampoc tingui espai a la
vida política de la nostra ciutat.
#BCNantimasclista. 

@laurapcastano@eduthio

Els semàfors

Mossos d’Esquadra
Els Mossos d’Esquadra, juntament amb
la Guàrdia Urbana i la Policia Munici-
pal, van desmantellar el 20 de juny la

principal xarxa de tràfic de drogues del
Raval. Més de mil agents van formar
part de la macro operació policial.  

pàgina 6

Barcelona Oberta
Barcelona Oberta ha demanat a l’Ajunta-
ment poder obrir molts més diumenges
al llarg de l’any i no només cinc, tal com
marca la normativa actual. Es tracta d’u-
na petició lògica, ja que l’entitat repre-
senta els eixos del centre de la ciutat. 

pàgina 10

Ajuntament
La Fundació Barcelona Comerç ha de-
nunciat recentment l’augment de roba-
toris a les botigues dels eixos comercials
de la ciutat. L’entitat qualifica la situació

de molt preocupant i demana que el
problema s’abordi amb urgència. 

pàgina 10
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SEGURETAT4Més de mil agents
dels Mossos d’Esquadra, la Guàr-
dia Urbana i la Policia Nacional
van participar el 20 de juny en una
macrooperació contra el tràfic de
drogues al Raval que va acabar
amb un total de 58 detinguts.

L’operació, que va cridar l’a-
tenció de veïns i turistes pel seu es-
pectacular desplegament, es va
centrar en una organització que
principalment estava formada
per venedors ambulants d’origen
pakistanès. La presumpta xarxa
criminal actuava a tot el districte
i tenia el front marítim com una de
les seves zones d’influència. 

Segons fonts pròximes al dis-
positiu, tal com va recollir l’ACN,
l’organització aprofitava la venda
de llaunes a turistes per oferir-los
tot tipus de drogues, entre les
quals hi havia fàrmacs per a les
relaciona sexuals. Els llauners
acostumaven a dur el material a
sobre, però també oferien la pos-
sibilitat d’anar a buscar la droga
en diferents pisos del Raval. En
paral·lel, la xarxa també distribuïa
heroïna entre una clientela fixa
formada per toxicòmans locals.

“UN COP MOLT FORT”
Un cop finalitzada l’operació, els
Mossos d’Esquadra van confirmar
que s’havien detingut 58 persones.
El conseller d'Interior, Miquel
Buch, va afirmar que havia estat
un “cop molt fort” al narcotràfic
i va afegir que el sistema de nar-
copisos és ara “molt residual”. Es
van comissar més de 2 quilos de
cocaïna, més de 3 d’heroïna i
2.180 pastilles de drogues sintè-
tiques, així com armes blanques.
En total es van fer 35 escorcolls a
pisos, magatzems i locals.

Dos dies després de l’operació,
el  jutge del jutjat d’instrucció 16
de Barcelona va enviar a presó
provisional comunicada i sense
fiança 13 dels 37 detinguts als
quals va prendre declaració. Els
altres 24 van quedar en llibertat
amb mesures cautelars. 

IDENTIFICACIONS RACISTES?
Les entitats del Raval van celebrar
l’operació policial, ja que feia
molt temps que denunciaven l’ac-
tivitat dels presumptes narcotra-
ficants. Tot i això, i a diferència de
la conselleria d’Interior, conside-
ren que la problemàtica dels nar-
copisos no es pot donar per erra-
dicada.  De fet, remarquen que el
problema de l’habitatge, amb
l’especulació immobliària, és el
que ha provocat que en els últims
anys molts pisos buits es conver-
tissin en narcopisos. 

D’altra banda, Acció Raval i
Acció Riera Baixa van denunciar
que la Policia Nacional va apro-
fitar l’operació per fer identifica-
cions de caire racista, ja que di-
versos agents del cos es van
col·locar a la rambla del Raval per
identificar possibles immigrants

irregulars.  En declaracions a ‘El
matí de Barcelona’ de la cadena
SER, Àngel Cordero, membre
d’Acció Raval, va denunciar les
suposades identificacions i va
afegir que al Raval el 50% de la
població és immigrants i que les
persones que trafiquen són una
minoria. Per la seva banda, el re-
gidor de transparència i drets
civils de l’Ajuntament, Marc Se-
rra, va afirmar en el mateix pro-
grama que “en cap cas” la policia
va parar “els veïns i veïnes d’ori-
gen immigrant que passejaven
tranquil·lament”. 

L’operació va incloure més de mil policies. Foto: Miquel Codolar/ACN

Espectacular operació al Raval
contra el tràfic de drogues

» Més de mil agents van participar en un operatiu que va acabar
amb 58 detinguts, la majoria llauners que venien la droga

Jordi Rabassa, regidor
provisional del Districte

POLÍTICA4Els primers decrets
del mandat que l’alcaldessa Ada
Colau va firmar el passat dis-
sabte 15 de juny, i que tenien a
veure amb l’estructura del go-
vern municipal, van servir per
nomenar Jordi Rabassa nou re-
gidor del Districte.

Rabassa, que també assu-
meix la regidoria de Territori i
Districtes, havia estat el Conseller
Tècnic de Ciutat Vella durant el
passat mandat. Després de ser el
número dos de Gala Pin, l’ara re-
gidor provisional va acabar anant
de número vuit a les llistes de

Barcelona En Comú. En un pri-
mer moment ocupava un lloc
sense opcions de ser regidor,
però les renúncies en les setma-
nes prèvies a les eleccions el van
impulsar fins al número vuit.

Rabassa és llicenciat en His-
tòria i és especialista en la in-
vestigació dels moviments so-
cials i la història de la ciutat. Des
del 1993 està vinculat al movi-
ment veïnal però la seva carre-
ra, tal com explica al web de Bar-
celona En Comú, ha estat cen-
trada en el sector dels serveis i
l’atenció als clients.

Desnonament imminent en un
bloc ocupat del carrer Hospital
HABITATGE4El bloc de pisos
ocupat del número 99 del carrer
Hospital (el Raval) podria ser
desallotjament imminentment, ja
que té un desnonament amb
data oberta previst entre l’1 i el 5
de juliol.

L’edifici, que fa una dècada
que està ocupat, és propietat del
fons d’inversió Blackstone i hi
viuen una trentena de persones.
El Sindicat d’Habitatge del Raval
ha reclamat a l’Ajuntament que
compri l’edifici. Des del consisto-
ri, però, expliquen que l’opció de
comprar l’edifici no es contempla,

especialment en la situació d’im-
pàs que hi ha al consistori a l’es-
pera que es defineixi el pacte de
govern entre Barcelona En Comú
i el PSC. Tot i això, les mateixes
fonts municipals expliquen que
des de fa setmanes s’està nego-
ciant amb Blackstone per mirar
d’aconseguir que el fons d’inver-
sió ofereixi una solució, en forma
de lloguer social, als afectats.

D’altra banda el Sindicat
d’Habitatge del Raval ha reclamat
“autoritat política” per convertir
les expropiacions en la solució per
al problema de l’habitatge. 

Homofòbia | Dues agressions homòfobes al Raval durant el juny 
L’Observatori contra l’Homofòbia ha denunciat que aquest mes de juny s’han produït dues agres-
sions homòfobes al Raval. L’última es va produir a la plaça Sant Agustí, quan tres persones van

ser agredides per tres homes per ser homosexuals. La Guàrdia Urbana va detenir dos sospitosos. 

APUNYALAMENT
A JOAQUÍN COSTA

4Veïns i comerciants del
Raval han mostrat la seva
preocupació pels delictes
que es produeixen al barri.
L‘associació de comerciants
de Ponent i Rodalies i l’Eix
Comercial Raval, després
d’un apunyalament a Joa-
quín Costa, van llegir un
manifest per demanar més
patrulles policials.

Jordi Rabassa, en una imatge d’arxiu. Foto: Pol Solà/ACN
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Eduard Iniesta demostra el
seu talent a la sala Jamboree
CONCERT4El compositor i con-
certista de guitarra i instru-
ments de doble corda de la Me-
diterrània, Eduard Iniesta, va
oferir un concert a la sala Jam-
boree el passat 12 de juny en el
marc de la gira per presentar el
seu nou treball discogràfic ‘Whi-
te Hole/Forat blanc’. En el nou
disc Iniesta publica cançons i
composicions a través de melo-
dies emotives i lletres impac-
tants, tot plegat amb el virtuo-
sisme que el caracteritza.

Amb la mandola, la guitarra
i la seva veu com a principals ar-
mes, Iniesta va demostrar du-

rant el concert que ha aconse-
guit crear el seu treball més
personal  flirtejant de nou amb
l’electrònica, tal com ja va fer a
‘Òmnibus’, però també amb ba-
ses rítmiques flamenques, ele-
ments ètnics i pinzellades de
jazz i de pop. Tot plegat en el
que és una fusió molt personal
i singular.

Iniesta, nascut a les Corts, ha
enregistrat vuit discos en solitari
i defineix la seva proposta mu-
sical com un “mix d’estils” on
entren tota mena de tonades, rit-
mes i harmonies de procedèn-
cies molt diverses.

CELEBRACIÓ4Els barris de
Sant Pere, Santa Caterina i la Ri-
bera, els que formen el Casc An-
tic de la ciutat, viuen amb in-
tensament una nova edició de la
seva Festa Major, que es va po-
sar en marxa el 20 de juny i s’a-
cabarà l’1 de juliol.

Així doncs, la celebració va
arrencar el dia 20 amb la cer-
cavila, que enguany va tenir
tres punts diferents de sortida:
un de la plaça Lluis Millet, un
del Fossar de les Moreres i una
altre de la plaça de Sant Pere,
acompanyades de música, per-
cussió i gegants. 

El pregoner d’aquest any ha
estat la institució La Salle i la
Fundació Comtal, que enguany
celebra el seu 300 aniversari. A
més, fa 25 anys que va fundar la
Fundació Comtal, un referent
del barri pel que fa a tasques de
formació, reinserció i treball
comunitari. Un cop va acabar
l’acte, que es va fer el mateix dia
20, el protagonisme va ser per al
concert del festival Zero3-Alta-
veu d’Accions Culturals, que va
anar a càrrec de Carles Belda.

Els dies següents les activi-
tats del programa es van fer en
un total de 18 espais diferents
del barri, com ara la plaça Co-
mercial, el passeig del Born, el

carrer Argenteria, la plaça de
Sant Pere, la de Sant Agustí
Vell o el passeig de Lluís i Com-
panys,  on la nit de Sant Joan,
a l’altura de l’Arc de Triomf,  es
va celebrar el ‘Revetllassu’, la
gran revetlla del barri. Els veïns
van poder gaudir  d’un progra-
ma farcit d’activitats pensades
per a tots els públics, com ara els
àpats populars, el ‘vermutasso’,
els balls de Festa Major i els
concerts.

Entre les novetats d’aques-
ta edició han destacat les in-
corporacions de Radio Prima-
vera Sound i de la Basílica de

Santa Maria del Mar, que ha
programat visites guiades per al
veïnat. També hi ha hagut les
que han organitzat els Comer-
ciants d’Allada Vermell i el
col·lectiu d’artesans del carrer
Esquirol.

CORPUS
D’altra banda, el Casc Antic
també ha viscut aquests dies la
celebració de Corpus. El tradi-
cional ou com balla s’ha pogut
veure en diferents espais, com
ara el claustre de la catedral, a
la Casa Ardiaca, al Palau del
Lloctinent o al Museu Marès.

La cultura popular és el pilar de la Festa Major. Foto: Ajuntament

El Casc Antic viu amb 
intensitat la seva Festa Major
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La FAVB denuncia que el Pla de protecció de Collserola deixa indefensos alguns veïns

Revisar i repensar
URBANISME/ L’aprovació provisional del
Pla especial de protecció del medi natural
i del paisatge del Parc Natural de la Serra
de Collserola (PepNat) per part del Consell
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona ha generat sensacions contra-
posades a la FAVB i a la Plataforma Barris de
Muntanya. Tot i que la federació considera
que aquest Pla és “un instrument impor-
tant per a la preservació i millora del valor
ecològic de la zona” i que és “important el
desenvolupament d'un model d'ús públic
del parc que al mateix temps permeti sal-
vaguardar els valors naturals i el patrimoni
històric construït”, també creu que el Pep-
Nat “s'assenta sobre uns precedents que
han produït una indefensió als veïns d'al-
gunes zones”. En aquest sentit, denuncia
que la separació que es fa entre zona de
parc natural i exterior, formalitzada per la
Generalitat l’any 2010, “no contempla la su-
ficient informació ni comunicació amb els
veïns” i sembla que estigui feta per “servir
interessos privats”.

En paral·lel a l’aprovació, també es va
tirar endavant la modificació del Pla Gene-
ral Metropolità (PGM) necessària per im-
pulsar el PepNat.

De fet, segons explica la FAVB, hi ha uns
140 habitatges en zones del parc que per-
tanyen administrativament a Barcelona
que estan afectades per aquest Pla espe-
cial de protecció, de manera que totes les
persones que hi viuen es troben en una si-
tuació “d’indefensió i incertesa”.

Per això, la FAVB fa una sèrie de consi-
deracions a aquesta aprovació, com la de-
manda de la revisió de les línies de

circumscripció del parc d'acord amb uns
paràmetres objectius i pactats amb el mo-
viment veïnal i demana que en aquest pro-
cés es tingui en compte “la història social
de construcció col·lectiva d'unes barriades
que existeixen, i del seu valor històric en la
conservació de la natura que les acull”. En
aquest sentit, la federació veu amb bons
ulls que la revisió de l’acord “no representi
la pèrdua de cap hectàrea d'espai natural,
i que aquest sigui compensat en la mida
del possible”, ja que creu que “la regularit-

zació sense més dels habitatges podria
donar origen a un cicle especulatiu”, i posa
com a exemple el cas del barri de la Font
de la Guatlla.

Finalment, la FAVB conclou que no està
en contra “de l'aprovació provisional en la
mida que garanteix la conservació de l'es-
pai natural”, però demana “a l'Ajuntament,
la Generalitat i el conjunt de les forces po-
lítiques que integren l'Àrea Metropolitana
de Barcelona la incorporació d'un annex en
el redactat definitiu que expressi la neces-
sitat d'una revisió dels límits del 2010 a l'en-
torn d'uns barems ecològics i socials i des
d'una perspectiva no especulativa”.

TEIXIT ASSOCIATIU/Durant el mes passat la FAVB, la Fe-
deración Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
(FRAVM) i la Confederación Estatal de Asociaciones Veci-
nales (CEAV) van mantenir una reunió a la ciutat que va
servir per posar les bases per a unes futures relacions de
treball conjunt més intenses entre les tres bandes. De fet,
aquesta reunió pot considerar-se històrica, ja que la fe-
deració va explicar que no havia mantingut una trobada
d’aquestes característiques des de feia gairebé 10 anys, en
el 40è aniversari del moviment veïnal barceloní.

Aquesta sessió de treball, que es va celebrar al local de
la FAVB, va servir perquè barcelonins i madrilenys com-
partissin les problemàtiques que sorgeixen i que han de
tractar en les grans conurbacions metropolitanes (com Bar-
celona o Madrid), per teixir aliances davant les polítiques
veïnals que es prenen en els àmbits estatal i europeu, i
aprendre de les experiències d'un moviment veïnal tan con-
solidat com el que existeix a Madrid. 

De fet, tant la FAVB com la FRAVM tenen molt més re-
corregut que la CEAV, que es va fundar a partir de la dis-
solució de l'antiga CAVE. Els madrilenys van començar a
treballar en la clandestinitat, durant la segona meitat del
segle XX, durant la dictadura franquista, i no van ser le-
galitzats fins a l’any 1977.

Acord per treballar amb associacions
de veïns de Madrid i de tot l’Estat DEBAT/ La projecció del documental Orgull de barri i un

debat sobre els reptes del moviment veïnal van ser les dues
grans propostes estrella per a la jornada de presentació
de l’Escola Veïnal de la FAVB, que es va fer durant la tar-
da del passat dimarts 4 a la seu de la federació, al local del
número 6-8 del carrer Obradors.

L’Escola neix amb la voluntat de ser un espai de reflexió,
producció i difusió de propostes sobre els aspectes eco-
nòmics i socials que afecten la vida quotidiana i els drets
dels veïns, i és un espai pensat per a tothom que estigui
implicat d’alguna manera en el moviment veïnal i les as-
sociacions que formen part de la federació, però també
vol ser un lloc de debat obert i pluridisciplinari.

La FAVB presenta 
la seva Escola Veïnal

La FAVB i la Plataforma
Barris de Muntanya
creuen que no s’ha 

avisat els veïns afectats
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TALLER/ Les entitats Aliança
contra la Pobresa Energètica
(APE), Enginyeria Sense Fronte-
res (ESF) i la FAVB van organitzar,
el passat dijous 13 de juny, un
taller formatiu sobre pobresa
energètica i drets energètics al
Punt7 del barri d'Horta. L’acti-
vitat va començar a dos quarts
de set de la tarda.

En aquesta jornada, pensada
per a voluntaris i professionals
que treballen amb infants i joves,
es van tractar aspectes com els
drets energètics, el marc i el con-
text actual del mercat energètic
i quines eines existeixen per ga-
rantir els drets de tothom a
aquests recursos.

Una jornada sobre
pobresa energètica
al barri d’Horta

MOBILITAT/ Les associacions de veïns de
La Palmera Centre, La Pau, Sant Martí de
Provençals, La Trajana i la Verneda Alta
han posat en marxa una iniciativa per re-
clamar a l’Ajuntament les reformes de mi-
llora integral al pont del carrer de
Santander, al barri de la Trajana. 

Una comissió promotora, formada per
membres de les cinc entitats, ha engegat
una recollida de signatures, a través de la
plataforma pública Decidim Barcelona,
per tal d’aconseguir-ho (qui vulgui fer-ho
pot donar el seu suport de forma presen-
cial a les paradetes que hi ha al barri i a
d’altres propers, com Sant Martí de Pro-
vençals i La Verneda i la Pau, i també a tra-
vés del portal web de Decidim Barcelona).
La iniciativa necessita recollir 3.750 su-

ports perquè pugui arribar  al Plenari del
Consell Municipal.

Segons expliquen els veïns, “el pont és
innaccessible per al vianant i s’ha conver-
tit en un greu problema de mobilitat que
afecta tots els barris de l'entorn” . I és que,
tot i que aquesta infraestructura serveix
per “resoldre el pas de les vies del tren de
la costa”, amb els anys s’ha convertit “en
una estructura inapropiada pel pas dels
vehicles pesats que l’utilitzen”, a banda de
les molèsties que genera als vianants i als
ciclistes, que han de fer servir una passera
metàl·lica no adaptada.

Les entitats demanen “una solució de-
finitiva i adaptada a les normatives actuals”
que faciliti el trànsit en aquest espai de co-
municació entre Sant Martí i Sant Andreu.

Clam per reclamar una reforma 
total del pont del carrer de Santander

CONFERÈNCIA/ El portaveu es-
tatal de la plataforma Marea Pen-
sionista, Domiciano Sandoval,
va ser l’encarregat de coordinar
la xerrada col·loqui Pensions d'a-
vui i de demàel passat dimarts 11
a la tarda al Casal d’Entitats Mas
Guinardó. L'Associació de Veïns
Joan Maragall del Guinardó va ser
l’encarregada d’impulsar aques-
ta trobada.

Sandoval va explicar als assis-
tents perquè l’entitat de la qual és
membre continua reivindicant la
importància d’aquesta prestació.
Els pensionistes continuen mo-
bilitzant-se periòdicament, go-
verni qui governi, a diferents ciu-
tats de Catalunya i de l’Estat. 

El Guinardó acull
una xerrada 
sobre les pensions

EQUIPAMENT/ El passat dissab-
te 1 es va celebrar una nova jor-
nada participativa per definir els
usos i la gestió del futur Ateneu
de Sagrada Família. La trobada es
va fer a l’Espai 210 del carrer Pa-
dilla, ja que les obres de l’Ateneu,
que es van posar en marxa du-
rant el mes de març de l’any pas-
sat (l’espai serà al número 268-
270 del carrer Nàpols) encara no
han acabat, tot i que els terminis
inicials deien que havien d’estar
enllestides a principis d’any.

Està previst que l’Ateneu tin-
gui tres espais diferenciats, un so-
cial i d’exposicions, un central
de connexió i un altre amb l’au-
ditori i altres aules.

Sessió participativa
per a l’Ateneu de
Sagrada Família

Divisió veïnal per la possible obertura 
de l’Hermitage a la Barceloneta

CULTURA/ La possibilitat que la
nova bocana del port aculli el
museu de l’Hermitage divideix els
veïns de la Barceloneta. Aquest
projecte urbanístic i cultural con-
vertiria el barri en el primer lloc
del món amb una delegació d’a-
quest museu situat a Sant Peters-
burg, que és una de les majors
pinacoteques i col·leccions d'an-
tiguitats del món. Diferents
col·lectius de la Barceloneta, del
districte de Ciutat Vella i de la
resta de la ciutat han mostrat el
seu rebuig a aquest projecte, tot i
que l’Associació de Veïns de la
Barceloneta el defensa.

De fet, aquestes posicions con-
traposades no han variat des de fi-
nals del 2017. Aleshores, l’AV de la
Barceloneta va entregar a l’Ajunta-
ment un manifest de suport al pro-
jecte amb la signatura de diverses
entitats del barri i també escoles i
comerços. A finals del passat mes
de maig, l’associació va tornar a
mostrar-se predisposada al fet que
el barri sigui la casa d’aquest
museu, ja que la darrera versió del
projecte inclou “una millorada pro-
posta del disseny i de la destinació
del recinte”. Aquesta entitat consi-
dera que aquesta versió redefinida
és “una aposta de futur perquè la
imatge del barri recuperi certa dig-
nitat després que darrerament
només aparegui als mitjans per
mostrar accions de decadència i
pèrdua d’identitat”. Per això, han
fet una nova crida a l’Ajuntament
perquè doni el vistiplau al projecte.

Més crítics, en canvi, són altres
entitats del barri i de la ciutat, que
el mes passat van tornar a alçar la

veu contra la possibilitat de l’ober-
tura d’aquesta delegació. Aques-
tes veus crítiques, entre les quals hi
ha l’Associació de Veïns de l’Òstia,
s’oposen al projecte des de dife-
rents punts de vista, com ara el de
la mobilitat (consideren que faria
que circulessin un 50% més de ve-
hicles privats dels que ho fan nor-
malment, fet que generaria un
“col·lapse”) o l’urbanisme (acusen
els promotors de ser uns “autèntics
artistes de l’especulació que socia-
litzen esforços mentre privatitzen
els beneficis”). Al mateix temps,
consideren “escandalosa” la ma-
nera de fer de l’Autoritat Portuària

de Barcelona, “que mercantilitza el
Port Vell amb usos aliens a la seva
natura i a l’interès ciutadà, traint la
seva essència i el seu arrelament al
barri i a la ciutat”. Els crítics acusen
el Port de ser “un ens opac que
actua sense rendir comptes ni con-
trol democràtic”.

L’Ajuntament, liderat per Ada
Colau el passat mandat, tenia dub-
tes sobre el projecte, ja que no veia
clar que aquesta sigui la millor ubi-
cació per al museu. Per aquest
motiu no va donar llum verda a la
tramitació urbanística, que s’haurà
de debatre en el següent mandat.

Alguns veïns diuen
que massificarà el
barri i d’altres que

el revitalitzarà
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HORARIS4Barcelona Oberta,
l’entitat que uneix els eixos co-
mercials del centre de la ciutat, va
reclamar el passat 27 de juny
que es flexibilitzi la norma d’o-
bertura dels comerços en diu-
menge, que actualment només
permet obrir tres diumenges al
maig i dos a l’octubre.

En un acte amb els mitjans de
comunicació, el president de l’en-
titat, Gabriel Jené , va afirmar que
actualment el calendari dels ho-
raris comercials és “restrictiu i in-
eficient” i fa que es “limitin els in-
gressos i la capacitat de generar
llocs de treball”. Per tot plegat,
Barcelona Oberta demana que
entre Setmana Santa i Tots Sants
es pugui obrir tots els diumenges.
“Apostem per la diversificació i la
desestacionalització del turisme.
Obrir els diumenges és una ne-
cessitat de servei per al turista i
una necessitat de capitalització
per al comerç”, va afirmar Jené.

POSSIBLE DEMANDA
Si la seva petició no prospera,
Barcelona Oberta es planteja

demandar l’Ajuntament basant-
se en la sentència que al març va
dictaminar el Tribunal Suprem
contra els horaris restrictius de
Cadis, que eren molt similars als
de Barcelona i la justícia va tom-
bar. “La judicialització de qual-
sevol conflicte és dolenta i per
això prioritzem sempre el diàleg,
però la solució passa per un re-
plantejament de l’escenari”, va
afegir Jené.

La petició de Barcelona Ober-
ta, però, és vista amb recel per la
Fundació Barcelona Comerç,

que representa els eixos més pe-
rifèrics de la ciutat. Barcelona Co-
merç recorda que l’acord sobre
els horaris actuals té vigència fins
a l’any 2021. 

L’entitat sempre ha defensat
que l’obertura en diumenge com-
plicaria la conciliació laboral i
que a moltes botigues de les zones
més perifèriques no els surt a
compte obrir aquest dia. Tot i
això, deixen clar que estan dis-
posats a seure i debatre tot el que
faci falta per trobar la millor so-
lució per al comerç local.

Jené, al mig, durant la roda de premsa. Foto: Barcelona Oberta

Els comerciants del centre volen
obrir molts més diumenges

Casc Antic | Gimcana del comerç
El comerç del Casc Antic va organitzar el 15 de juny una gimcana amb l’objectiu de fomentar la

dinamització dels comerços locals i, al mateix temps, promocionar la riquesa cultural de la
zona. Els participants van haver de resoldre enigmes que hi havia als aparadors de les botigues.

Alerten d’un augment 
dels robatoris a les botigues

SEGURETAT4Un dels vicepre-
sidents de la Fundació Barcelo-
na Comerç, Pròsper Puig, ha
denunciat recentment al pro-
grama Bàsics de Betevé un aug-
ment molt important dels roba-
toris en les botigues dels eixos
comercials perifèrics de la ciutat.

Durant el programa, Puig va
afirmar que als comerços hi ha
molta preocupació “perquè hi
ha molts furts, no només als co-
merços, sinó als mateixos clients”.
El vicepresident de Barcelona
Comerç va afegir que els robato-
ris “han augmentat de forma ex-
ponencial” als eixos perifèrics i va
parlar d’aquesta situació com

“un dels problemes greus” d’a-
questes zones comercials. 

En declaracions a aquesta
publicació, Puig afirma que la
millora de la seguretat s’ha d’a-
frontar de forma urgent durant
el mandat que ara comença.
“Encara no saben qui portarà se-
guretat però demanem que hi
hagi una regidoria específica”,
afirma. Puig afegeix que han
parlat amb Mossos d’Esquadra
i Guàrdia Urbana però lamenta
que hi ha “un problema de man-
ca d’efectius”. Dos dels barris que
ara mateix preocupen més a
Barcelona Comerç són Sant An-
toni i el Poble-sec.

El sector del comerç està preocupat per la inseguretat. Foto: ACN / Júlia Pérez
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Esports

Campió d’Europa (de clubs i amb
la selecció sèrbia), del món i dels
Jocs Olímpics. L’Atlètic Barcelo-
neta dona un cop d’efecte en el
mercat tres setmanes després
d’haver acabat la Champions
League en la quarta posició: Mi-
lan Aleksic ja és mariner.

El club va anunciar la incor-
poració de l’experimentat ‘3’ (té  33
anys) el passat dia 26 en la que és
la primera incorporació per al
curs que ve. Aleksic ha signat un
contracte fins al juny de l’any
2021 en el que serà el seu tercer
equip, després jugat al Partizan del
seu país i a l’Szolnoki d’Hongria.

El conjunt que presideix Ju-
lián García, doncs, incorpora un
altre jugador de talla mundial per
tornar a postular-se com un dels
candidats a la Champions després

d’haver quedat quarts en l’edició
d’enguany (van perdre la final de
consolació contra el Pro Recco).

CARES NOVES AL CNB
El Barceloneta, però, no és l’únic
equip que s’ha mogut al mercat.
El CN Barcelona ja ha tancat les
incorporacions de Lukas Duric,
Pere Estrany, Alejandro Idarra-
ga i Sergi Trilles. La temporada
que ve, els de Toni Esteller tin-
dran el premi de jugar la fase prè-
via de la Champions.

QUARTS A LA LLIGA MUNDIAL
I és que les competicions de clubs
ja han acabat mentre que les se-
leccions estatals encara han de ju-
gar el Mundial de Gwangju. Una
de les cites de preparació per al
campionat de Corea del Sud va
ser la World League, en la qual la
selecció espanyola, amb diversos
jugadors del CNAB i del CNB, va
acabar en la quarta posició. El
conjunt de David Martín va per-
dre la final d’aquesta competició
contra Austràlia (12-11).

El balcànic, amb el president Julián García. Foto: CNAB

Reforç de luxe: el Barceloneta
fitxa el serbi Milan Aleksic

» Els mariners es van quedar sense medalla a la Champions League
» El CN Barcelona també es reforça per afrontar la futura cita europea

El CB Ciutat Vella perd la
promoció i baixa de categoria

La pitjor notícia
possible. Després
de moltes tempo-
rades evitant-ho, a

finals del mes passat es va certi-
ficar el descens del CB Ciutat
Vella, que no seguirà a la Copa
Catalunya masculina després
d’haver perdut l’eliminatòria de
permanència per la via ràpida
contra el Círcol de Badalona. La
temporada que ve, doncs, tocarà
intentar aconseguir l’ascens des
de la Primera Categoria.

La permanència es va com-
plicar al parc de la Ciutadella,

quan l’equip ja va perdre contra
els badalonins per 88-96. En un
partit amb una anotació molt
alta, els d’Alex Gil deixarien es-
capar la iniciativa en el segon par-
cial i ja no podrien recuperar-la.

Així, el CBCV estava obligat a
intentar remuntar a la Plana,
però no va ser possible. El conjunt
negre va tornar a perdre (81-71)
tot i que en cap moment va tenir
opcions de remuntar. De fet, al fi-
nal del tercer període perdien per
26 (71-45), de manera que l’últim
parcial només va servir per ma-
quillar el resultat final.

Patinatge | Tot a punt per als World Roller Games
Entre els dies 4 i 14 del mes que ve la ciutat bullirà amb la disputa dels World
Roller Games, la cita més important de l’any per a esports de lliscament. Tota
l’activitat es concentrarà a l’Anella Olímpica, rebatejada com a RollerLand.

Pau Arriaga
LA BARCELONETA

Tot i perdre en el dar-
rer partit del curs, el
Barceloneta Futsal
Club Esportiu seguirà

jugant a Segona B la temporada
que ve. L’equip ha tancat el curs
2018-19 en la dotzena posició,
amb un saldo de 36 punts.

L’equip es va plantar a l’últi-
ma jornada amb la vida en joc, ja
que l’avantpenúltim equip del
grup també perdia la categoria.
A més, l’equip de Fernando Ba-
llester jugava a la pista d’un rival

directe, el Cerdanyola, però mal-
grat l’ensopegada al Vallès Occi-
dental (6-4) va aconseguir la
permanència per passiva; una al-
tra derrota, la del Canet FS per la
mínima a la pista de l’Escola
Pia de Sabadell (1-2) condem-
nava el conjunt del Maresme a
perdre la categoria i, de retruc,
certificava la salvació de Cerda-
nyola, Barceloneta, Salou, Lleida
i el filial de l’Industrias Santa Co-
loma, que era el darrer dels con-
junts que es jugaven la continu-

ïtat en la categoria en la jornada
que es va jugar el 25 de maig.

El Barceloneta, doncs, posa el
punt final a la temporada havent
guanyat 11 partits i havent acon-
seguit també tres empats. 10
dels 11 triomfs han estat al pa-
velló del CEM Marítim, de ma-
nera que l’únic triomf que l’equip
va aconseguir a domicili va el 2-
3 contra l’Isur Ciutat de Terras-
sa (un equip que es va retirar de
la competició) en el partit de la
dotzena jornada de la lliga.

Permanència certificada
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Entre el 20 i el 50% dels pacients tractats de càncer de
pròstata recauen en menys de 5 anys i, en una majoria
significativa dels casos, la malaltia es localitza fora de la
regió prostàtica. Davant d'aquesta realitat, es fa evident
la necessitat de disposar de la millor tecnologia per a la
detecció precoç de les lesions metastàtiques.

El primer PET/RM de Catalunya
Els resultats presentats pel grup biomèdic CETIR-ASCIRES
al VIII Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya, a par-
tir de la seva experiència durant el primer any de funcio-
nament de l'equip PET/RM en el seu centre de Viladomat
a Barcelona, confirmen la capacitat d'aquesta tècnica per

identificar i localitzar lesions metastàtiques en pacients en
els quals s'estudiava un càncer de pròstata d'alt risc i en sub-
jectes que ja havien estat intervinguts quirúrgicament o sot-
mesos a radioteràpia.

Quan a un pacient amb alts nivells de PSA (Antigen
Prostàtic Específic) se li realitza un estudi PET/RM, en una
sola prova  es pot confirmar o descartar si el càncer s'ha
estès, identificar en quins punts exactes està localitzat i pla-
nificar un tractament personalitzat òptim per a cada cas.
“Això posiciona la PET/RM com la tecnologia actual capaç
d'aportar més seguretat diagnòstica i més garantia d'èxit
en el tractament del càncer”, afirma el Dr. García Garzón,
metge nuclear responsable d’aquest estudi.

De la teràpia estàndard al tractament “dirigit”
L'equip PET/RM, pioner al nostre país, s'integra en una sola
tecnologia híbrida, les dues eines diagnòstiques més po-
tents en l'actualitat per detectar l'extensió del tumor de
manera precoç: la Tomografia d'Emissió de Positrons (PET)
i la Ressonància Magnètica d'alt camp. Aquesta combi-
nació permet observar, de manera no invasiva, tant la for-
ma d'un òrgan com la seva funció, fet que la converteix
en l'opció avançada per diagnosticar amb precisió i trac-

tar amb precocitat càncers com el que centra els resul-
tats de l'estudi.

L'estudi PET/RM 18F-Colina, realitzat amb aquest
traçador específic del càncer de pròstata que actua
com un marcador de les cèl·lules tumorals, demostra que
la PET/RM és altament eficaç per a estudiar pacients re-
centment diagnosticats, per biòpsia, d'un càncer de pròs-
tata d'alt risc. En un percentatge elevat dels casos, detecta
les poques lesions metastàtiques      tumorals i les localitza
amb extrema precisió. Això ha permès oferir un tracta-
ment dirigit exclusivament a aquestes lesions específi-
ques, en lloc de planificar una teràpia “a cegues” o de pro-
cedir a una cirurgia prostàtica innecessària.

El millor ‘rastrejador’ de la metàstasi incipient 
del càncer de pròstata: la tecnologia PET/RM
Del 20 al 50% dels pacients tractats de càncer de próstata recauen en menys 

de 5 anys i, en una majoria dels casos, la malaltia es localitza fora de la regió prostàtica

La PET/RM és sinònim de major 
seguretat diagnòstica i més garantia
d’èxit en el tractament del càncer
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Arriba l’hora de l’humor
Amb l’arribada de l’estiu torna el festival amb més capacitat
de fer riure la gent, el Riu Estiu. Entre el 29 de juny i el 31 d’a-

gost el Festival d’Humor d’Estiu de Barcelona s’instal·la de
nou al Poble Espanyol de Barcelona i programa sessions de
monòlegs tots els dissabtes a partir de les nou del vespre i
fins a gairebé la mitjanit. Permetrà, a tots aquells que hi as-
sisteixin, gaudir de l’humor en un magnífic escenari a l’aire

lliure envoltat de natura per tal que alguns dels còmics més
divertits del moment, com ara Charlie Pee, Dani Pérez, 

Virginia Riezu o Gerard Borrell, facin els seus espectacles.  

Canto jo i la muntanya balla és una no-
vel·la en què prenen la paraula dones i
homes, fantasmes i dones d’aigua, nú-
vols i bolets, gossos i cabirols que habi-
ten entre Camprodon i Prats de Molló.
Un terreny fèrtil per deixar anar la ima-
ginació i el pensament. Un lloc, potser,
per començar de nou. Un lloc per a
una certa redempció.

Llibres

Canto jo i la muntanya balla
Irene Solà

Teatre

El nou disc de Joan Garriga ja és al ca-
rrer. El músic garriguenc s'uneix al Ma-
riatxi Galàctic per donar llum a Noc-
turns de vetlla i revetlla (Fina Estampa,
2019), un EP amb quatre noves can-
çons que respiren ambients ben dife-
rents, tots emmarcats en la reconeixi-
ble marca personal de l'artista, i molt
adients en aquesta època de l’any.

Música Pelis i sèries

Nocturns de vetlla i revetlla
Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic

Tom Hanks va visitar Barcelona per presentar Toy Story 4,
la darrera pel·lícula de la coneguda saga de Pixar, estrena-

da el 21 de juny. Hanks, que al film dona veu al xèrif
Woody, va arribar a la capital catalana en el marc del festi-

val CineEurope, al Centre de Convencions Internacional
de Barcelona. L’actor va afirmar durant la presentació
que volia “interpretar coses que se sentin reals” i que
Toy Story també pot “reflectir la realitat”. El popular ar-

tista, que és tota una icona de Hollywood, ja fa
temps que està consagrat gràcies a les actuacions
que li van donar dos Oscars a Filadèlfia (1993) i Fo-
rrest Gump (1994). Malgrat la varietat de pel·lícules i
temàtiques a les quals Hanks ha transportat els pú-

blics d’arreu del planeta, mai no es pot treure de
sobre una certa aura de bona gent. Ell mateix re-
coneix que “sovint els papers de malvats no són

gaire versemblants”. Salvem el soldat Ryan, Nàufrag
o La Milla Verda són algunes de les obres on més

ha demostrat el seu talent davant de les càmeres.   

T O M  H A N K S

ÉS FAMÓS PER... Ser un gran actor de Hollywood
Té dos premis Oscar per ‘Filadèlfia’ i ‘Forrest Gump’

Famosos

Presentar ‘Toy Story 4’ a Barcelona
Hanks, que dona veu a Woody, va parlar sobre l’obra

Els espectadors s’emocionen amb el film
El final de ‘Toy Story 4’ els deixa plorant i amb nostàlgia

QUÈ HA FET?

| Pro Cycling Manager
Ara que falten pocs dies perquè es posi en marxa el Tour,

converteix-te en un mànager o en el ciclista estrella de l’equip.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

La quarta aventura de Woody, Buzz
Lightyear i tota la tropa arriba a la gran
pantalla. De nou, el grup de joguines
haurà de veure com un nou membre
arriba a la família: es tracta de Forky.
Tom Hanks, Michael Keaton o Joan
Cusack són alguns dels actors que po-
sen la seva veu als protagonistes en la
versió original de la cinta.

Toy Story 4
Josh Cooley

40 artistes, 48 hores, 1 repte: portar a
l’escenari quatre obres breus en un cap
de setmana. Aquest és l’objectiu d’a-
quest espectacle, a mig camí entre el
cabaret i el cicle de teatre, que conden-
sa en dos dies tot el procés creatiu d’u-
na obra de teatre. La Companyia Casa
Real és l’encarregada de tirar-ho enda-
vant al Tantarantana de Barcelona.

Assajar és de covards, la Gala
Irene Julve, Irene Herranz i Aleix Fauró

QUI ÉS?
La fitxa
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DIVENDRES 5 DE JULIOL
20:30 L’humorista David Guapo afronta una nova

temporada al districte amb el seu especta-
cle anomenat Que no nos frunjan la fiesta. /
Club Capitol.

DILLUNS 1 DE JULIOL
17:00 El professor Cristóbal Saavedra serà l’en-

carregat de coordinar el curs Masterització, que
s’emmarca en el cicle Eines per a la creació so-
nora. L’entrada costa 24 euros. / Centre Cívic
Convent de Sant Agustí.

DIJOUS 4 DE JULIOL
17:00Darrera sessió del curs Edició de vídeo amb

Premiere Pro CC, que la professora Xarlene Vi-
suals ha impartit des de principis d’aquest mes.
Cal inscripció prèvia. / Centre Cívic Convent
de Sant Agustí.

DISSABTE 6 DE JULIOL
11:00 Des de finals d’aquest mes, cada dissabte

al matí se celebren noves sessions lúdiques
sota el nom de Fes-te gòtic. La primera del mes
que ve serà un taller de reciclatge creatiu. /
Plaça de la Mercè.

DIJOUS 11 DE JULIOL
17:00 Robòtica educativa. Aprenem jugant!

serà el nom del taller de robòtica pensat per
a nens i nenes que tinguin entre 7 i 12 anys.
/ Biblioteca Sant Pau - Santa Creu.

DISSABTE 6 DE JULIOL
11:00 Un taller de reciclatge creatiu serà la pri-

mera de totes les propostes del mes que ve
que s’emmarquen en el cicle d’activitats del
Fes-te Gòtic. L’activitat és gratuïta. / Plaça de
la Mercè.

DIJOUS 11 DE JULIOL
17:00 Robòtica educativa. Aprenem jugant és el

taller d’introducció a aquesta disciplina per
a nens i nenes que tinguin entre 7 i 12 anys.
/ Biblioteca Sant Pau - Santa Creu.

TOTS ELS DIMARTS
12:00 Cada dimarts d’aquest mes i també de ju-

liol es faran noves sessions de tai-txi que for-
men part del cicle Activa’t als parcs. / Parc de
la Ciutadella.

La companyia Ars Teatre presenta l’es-
pectacle teatral anomenat La Rateta
que escombrava l’escaleta. / Sala Ars Te-
atre BCN.

Magatzem d’Ars porta ‘La Rateta 
que escombrava l'escaleta’

7, 14 i 21 de juliol

El professor Eriko Fukuda serà el res-
ponsable del taller Pintura Japonesa
Sumi-Nagashi que es farà durant els dos
primers dimarts de juliol. / Centre Cí-
vic Convent de Sant Agustí.

Eriko Fukuda coordina un 
curs de pintura japonesa
Dimarts 2 i 9 de juliol a les 19:00

La Violet, la Judy i la Doralee són les
protagonistes del musical 9 to 5, que
s’acomiada del districte després de
d’haver estat tres setmanes en la car-
tellera. / Teatre El Maldà.

El musical ‘9 to 5’ s’acomiada
després de tres setmanes
Diumenge 7 de juliol a les 19:00

Durant aquest mes i també el juliol es
faran noves sessions de les caminades
de salut del programa Activa’t als
parcs. / Parc de la Ciutadella.

Un mes de caminades del
programa ‘Activa’t als parcs’

Tots els dijous a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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