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A Catalunya hi ha més de
175.000 persones grans que
viuen soles. És una situació que
cada dia afecta més gent i que,
segons les previsions de l’Or-
ganització Mundial de la Salut
(OMS), el 2050 serà un feno-
men que afectarà més de 2.000
milions de persones més grans
de 65 anys a tot el món.

Aquesta situació la provo-
quen diferents motius, com per
exemple l’augment de l’esperan-
ça de vida, sobretot entre els ho-
mes, les ruptures de parella que
es produeixen just abans de la ju-
bilació i el fet que cada vegada
més persones arriben a la velle-
sa sense parella. Això acaba pro-

vocant que augmenti el risc d’a-
parició de la soledat no desitjada.

El problema és que aquest fe-
nomen que cada vegada va a
més té un impacte molt impor-
tant sobre la salut física, mental
i emocional de les persones que
ho pateixen.

COMPANYIA PER NADAL
Un dels moments en què la crue-
sa de la soledat es fa més evident
és durant el Nadal, unes festes
que gairebé tothom relaciona
amb estar en família. És per això
que des d’Amics de la Gent Gran,
una entitat que lluita per com-
batre la solitud que pateixen les
persones grans, organitza una
vintena de dinars de Nadal per a
unes 1.500 persones.

Una de les beneficiàries d’a-
quests dinars és Lara Millán, que
té 87 anys i que en fa vuit que rep

les visites dels voluntaris de l’en-
titat. En declaracions a aquesta
publicació, Millán explica que, per
a ella, el més important no és el
menjar, sinó el fet de tenir com-
panyia durant una estona, amb
altres persones grans, i compar-
tir aquests moments en unes da-
tes assenyalades.

Aquesta activitat és puntual i
es fa per Nadal, però Amics de la
Gent Gran té gairebé 2.000 vo-
luntaris que, cada setmana, pas-
sen dues hores amb la gent gran.
Com explica la mateixa Lara Mi-
llán, durant aquesta estona surten
al carrer per anar al teatre o a be-
renar, entre altres activitats, però
el més important és que li fan
companyia. Per això, afirma que
està “molt contenta” de poder
tenir un voluntari d’Amics de la
Gent Gran, perquè és una estona
que assegura que gaudeix molt.

Lluitant contra la solitud
» Més de 175.000 catalans i catalanes majors de 65 anys passaran sols les festes de Nadal  

» Amics de la Gent Gran treballa per reduir la soledat no desitjada, que cada dia afecta més gent

Pau Massip / Anna Utiel
BARCELONA

Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran passen cada setmana dues hores amb persones grans que viuen soles. Fotos: Amics de la Gent Gran

INTERCANVI4L’Àngels Ruiz
té 55 anys i en fa 3 que és vo-
luntària d’Amics de la Gent
Gran. Va decidir sumar-se a
aquest projecte quan va pren-
dre consciència que “tothom
es fa gran i cada cop més gent
ho fa sola”. Des d’aleshores,
acompanya una senyora de 91
anys: “Ella m’està molt agraï-
da, però soc jo qui ha de do-
nar-li les gràcies”, afirma. I és
que, en les estones que passen
juntes, es produeix un inter-
canvi que acaba sent “una
mena de teràpia personal”
per a totes dues. En el cas de
Ruiz, a més de la satisfacció

que li genera poder ajudar
algú, el voluntariat li ofereix
“un descans mental” que l’ex-
treu de la seva rutina.

Pel que fa a la situació de les
persones grans, Ruiz afirma
que el més habitual és que, tot
i tenir família, passin moltes
hores en soledat. “Si no et tro-
bes bé, no pots sortir i, a més,
estàs sol, la ment et porta a llocs
no desitjables”, lamenta. En
aquest sentit, les trobades amb
els voluntaris fan que tinguin el
cap ocupat en coses positives
durant la setmana i que, quan
reben visites de familiars, tin-
guin coses noves a explicar. 

“El voluntariat és una teràpia
personal per a les dues parts”
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Activistes per l'extinció

El procés ha deixat seqüeles als argu-
mentaris dels catalanoparlants. I una d'e-
lles, potser la més evident, és la prudèn-
cia i la por a l'hora d'abordar problemà-
tiques o debats relacionats amb la nos-
tra llengua. Els peus de plom s'han con-
vertit en tota una ideologia. De mica en
mica, ens hem transformat en éssers in-
animats amb l'únic objectiu de no ferir
sensibilitats; i, de tant fer-ho,
hem permès que qui quedés
ferit fos el català. Ferit de
mort.

Aquesta censura (impo-
sada i autoimposada) només
ha servit per dur-nos on som.
Ens trobem en la pitjor si-
tuació de les últimes dècades -només cal
consultar els estudis recents- i amb un re-
lleu generacional cada vegada més con-
demnat. No hem fet saltar les alarmes
quan tocava, no hem actuat amb deter-
minació en sectors clau, no hem atès l'a-
llau de dificultats que el segle XXI ha abo-
cat sobre nostre, no hem defensat la pro-
tecció d'una llengua cada vegada més mi-
noritzada. En nom de no sé ben bé qui-
na inclusió, hem deixat que l'elefant

anés creixent dins l'habitació. Un elefant
que avui ja flirteja amb l'extinció.

I ara hi ha un nou fenomen que no es-
tem abordant, continuant amb la inèrcia
silenciosa dels últims anys. Ara apareixen,
dins de Catalunya, aquells que, des de po-
sicions fins avui respectuoses amb el ca-
talà, estan disposats a implicar-se acti-
vament en la seva desaparició. Els que

parlen de realitats falses, de patis d'es-
coles, de nens d'Olot. Els que trobem en
diaris, entrevistes, ponències i declara-
cions, mentint obertament i posicio-
nant-se com a activistes: activistes per l'es-
tocada final a una llengua que es troba en
un estat d'extrema fragilitat.

Són discursos que són nous perquè no
vénen dels llocs habituals. Vénen d'antics
refugis de la llengua catalana. Per això col-
peixen i dolen tant, i per això hem de fer

l'esforç de no ignorar-los. No tinguem por
d'assenyalar les seves fal·làcies i de de-
nunciar la seva intenció d'acabar amb una
llengua i una cultura, perquè el que pre-
tenen és tan gros com això: acabar amb
una llengua i una cultura. Amb tota la per-
versió, inhumanitat i misèria moral que
això suposa. Sovint, a més, amb l'objec-
tiu últim d'assegurar la unitat territorial.

Són temps d'hostilitat des-
bocada, i la prudència no ens
pot tornar a fer còmplices
dels que volen el català mort
(o dels que estarien disposats
a matar-lo si això garanteix un
objectiu polític concret). Tre-
ballar per l'eliminació d'una

llengua ha de generar-nos un rebuig im-
mens. Encara més si aquesta llengua és
la nostra. I encara més si l'envestida es fa
amb motivacions polítiques. Diguem les
coses pel seu nom, incomodem-los, que
intueixin la vergonya. No en deixem pas-
sar ni una, mantinguem-nos ferms en la
defensa d'un tresor que només ens té a
nosaltres. Mobilitzem-nos contra els 'ac-
tivistes per l'extinció': si no aixequem la
veu, aviat ens en quedarem sense.

Són discursos que són nous perquè
no vénen dels llocs habituals: vénen

d’antics refugis de la llengua catalana

Si llevas dos años ley-
endo artículos sobre

el Brexit que solo han
sabido explicarlo como un engaño y
como una autolesión absurda –y
que tanta fortuna han hecho en
cierta prensa europea–, estos resul-
tados deben de ser difíciles de en-
tender.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ayer suspendieron un
partido porque el pú-

blico gritó “nazi“ a un ju-
gador. ¿Habéis visto nunca suspender
un partido en España por cánticos
contra los catalanes?  ¿“Puta Catalu-
ña“, “Ser catalán es ser subnormal“ o
“A por ellos“? España tiene sus prio-
ridades.

@Well086

El caso Arandina pone
sobre la mesa que para

una parte de la sociedad
violación solo es la agresión de un
desconocido en una calle oscura. Lo
que se resisten a ver es que muchas
violaciones las cometen conocidos y en
escenarios donde quizá parte de la in-
teracción fue consensuada.

Ens volen fer creure
que aquestes empre-

ses tipus Glovo, Delive-
roo, UberEats, etc. són empreses tec-
nològiques digitals. En realitat el seu
core business és la precarització laboral
i la complicitat de les autoritats i jutjats
laborals. D’aquí treuen els beneficis (si
en tenen).

@BenetTatxo@RequenaAguilar@apuente

Els semàfors

Consorci d’Educació
El Consorci d’Educació ha fet marxa en-
rere en la seva intenció de crear un nou

institut escola a la Barceloneta que fusio-
nava dues escoles i un institut del barri.
El Consorci ha pres la decisió després de
les crítiques que va aixecar el projecte. 

pàgina 10

Ajuntament
L’Ajuntament segueix rebent les crítiques
dels restauradors per l’augment de l’im-
post de les terrasses tot i la reducció del

40% que s’ha aprovat amb ERC respecte
del primer increment. Barcelona Oberta i

Barcelona Comerç també ho rebutgen. 
pàgina 16

Mossos d’Esquadra
Els Mossos d’Esquadra, juntament amb
la Guàrdia Urbana, van desmantellar un
narcopis del barri Gòtic el passat 18 de

desembre. Uns dies abans també havien
aconseguit tancar un punt de venda a
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. 

pàgina 10



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

5 | 

líniaciutatvella.catDesembre 2019

 



| 6

líniaciutatvella.cat Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.comDesembre 2019

El + llegit líniaciutatvella.cat

Quan David guanya Goliat: el CAP 
Raval Nord es farà a la Misericòrdia1

2
Compte enrere per a la nova
Fira de Nadal del Port Vell

La Cambra com a solució

La papereria Raima guanya
el Premi Nacional de Comerç

Jason Stanley passa pel CCCB
per parlar sobre el feixisme

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Ciutat Vella no comparteix necessàriament les opinions que 
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Safata d’entrada

Fa anys que es fa ús de l’esport
com una palanca per servir-se dels
èxits d’atletes, per embolcallar-se
amb la bandera del seu estat, co-
munitat o club i així treure’n un rè-
dit polític. 

Quan algú declara que no s’ha
de barrejar política i esport, o és un
cínic o no sap de què parla, perquè
s’ha de ser realista: tothom fa po-
lítica quan hi ha confrontació entre
persones o equips per veure qui
guanya o perd en la contesa. El
Real Madrid era l’equip del règim
en temps de la dictadura, amb un
president, Santiago Bernabéu, ca-
poral de l’exèrcit franquista. 

Javier Tebas, un hereu confés
polític del franquisme, va forçar
que el partit Barça-Madrid de les 13
h del migdia fos ajornat per esqui-
var els possibles efectes de la con-
vocatòria d’una manifestació a les
17 h al carrer Marina de Barcelona.  

Els atletes russos han estat ex-
closos durant quatre anys per ha-
ver encobert el dopatge: no po-
dran participar en els JJOO de
Tòquio, el Mundial de Futbol de
Qatar i els Jocs d’Hivern de Pe-
quín, tot per la glòria de guanyar
medalles i enlairar l’orgull rus a
escala planetària. 

El 2018, Ciudadanos muntà
una pantalla gegant a la plaça de
Catalunya per veure la selecció es-
panyola, “la roja”, amb centenars
de persones onejant frenèticament
banderes espanyoles i cridant “A
por ellos, oé, oé”. Veure Arrima-
das, Rivera i Girauta amb la sa-
marreta de la selecció espanyola,
saltant embogits pels gols, què era,
un esclat de política o esport? 

Curiosament, es parla de no
barrejar política i esport quan juga
la selecció catalana, és clar.

Política i esport
per Jordi Lleal 

Greta Thunberg, banalització?
per Pep Font

Fa uns dies demanava a la
gent del meu compte de Face-
book qui coneixia Alejandra
Moran Ordoñez i qui coneixia
Greta Thunberg.

El resultat, cantat, va ser del
100% les respostes que afirma-
ven conèixer Greta Thunberg.

Doncs anem a pams i analit-
zem els personatges:

- Alejandra Moran Ordoñez
és coautora de l'informe ME-
DECC sobre l'estat de recursos
del planeta. I investigadora dels
programes CREAF i CTFC. Una
persona amb coneixements que
manega dades per arribar a con-
clusions útils sobre la gestió me-
diambiental, que intenta fer
aportacions útils als gestors po-
lítics del món.

- Greta Thunberg és una
adolescent sense cap experiència
ni coneixement notable. Que viu
una vida regalada anant pel món
i essent rebuda com una autori-

tat, per, fet i fet, cridar, amenaçar
i acusar que “li han arruïnat la in-
fantesa!" (a ella!!!). Queixant-se
de tots els dirigents mundials en-
tre mirades iracundes (...per cert,
allò que tots nosaltres sabem
fer, oi?).

Bé, doncs la revista TIME, o
potser hauríem de dir l'ombra de
l'antiga i prestigiosa revista TIME,
escull Thunberg personatge de
l'any.

Ho veieu com va tot? Ídols
banals per a una societat banal.
I sí, sí, amb la inestimable res-
ponsabilitat dels mitjans de co-
municació. No, jo no mato el
missatger! Les coses com són.
Responsabilitat! O per què us
creieu que coneixeu Greta Thun-
berg i no sabeu qui són Alejan-
dra Moran i els seus col·legues?
Deixem de banalitzar els temes
importants perquè, banalitzant-
los, sempre en treuen profit els
mateixos. I no és això.

Les millors
perles

Xoc entre Pilar Rahola i Ada Colau per l’augment dels impostos
a les rendes altes. L’alcaldessa de Barcelona ha criticat recent-
ment a Twitter la intervenció de Rahola a TV3 en la qual quali-

ficava el pacte dels impostos d’escàndol i tot plegat ha derivat en
una picabaralla on s’han unit diverses personalitats públiques.

Descobreixen l’obra d’art més antiga de la humanitat. Els
experts estimen que la pintura, trobada a Indonèsia, té
uns 44.000 anys d’antiguitat. S’hi veuen un grup de figu-

res abstractes que combinen característiques humanes amb al-
tres d’animals.

Augmenta la miopia en els menors de 8 anys per l’ús diari del
mòbil. El Col·legi d’Òptics de Catalunya alerta de l’impacte de les
moltes hores d’ús d’aquests dispositius per part dels nens i ne-

nes. De fet, un de cada tres utilitza el mòbil o tauleta diàriament. Cal
evitar que els més petits estiguin tantes hores davant d’una pantalla.

Rosalía i Kylie Jenner han revolucionat les xarxes socials
amb la seva “reunió”. Es tracta de la germana menor de
les Kardashian, amb una fortuna superior als mil milions

de dòlars. Ambdues han penjat fotografies prenent una copa
en una terrassa a l’aire lliure.

L’anàlisi d’un xiclet de més de 5.700 anys ha revelat no només
els orígens de la dona que el mastegava sinó també el color
dels seus ulls, els gèrmens que tenia a la boca i el que menjava.

Tot plegat gràcies a l’anàlisi completa del genoma de la dona, 
reconstruït a partir del xiclet. Ha passat a Dinamarca.

A les xarxes

@Suguet: Avui les portades dels diaris
parlen de l'acord entre Govern i comuns.
Ahir, a Telerahola, retolaven “Acord entre
ERC i comuns”. Cal mantenir el rigor.

#PacteGovernComuns

@eduardvoltas: Per trucar al MHP Torra
necessita trucar als altres 16, i ara per re-
unir-se amb Torra es reunirà amb els altres
16. Ridícul és poc.

#TrucadaSánchezTorra

@CarlesVinyas: Juga Zozulya al camp del
Rayo i l'insulten al crit de "puto nazi". Total-
ment inesperat! I l'àrbitre suspèn el partit,
segons l’LFP atenent les peticions dels clubs.

#SurrealismeAVallecas
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa la campanya de publicitat Un
gir de 174 graus, que vol millorar
la percepció i ampliar el coneixe-
ment que es té de la Formació Pro-
fessional Inicial, incloent-hi la mo-
dalitat dual, la Formació Profes-
sional per a l’Ocupació de les per-
sones aturades i la Formació Pro-
fessional Contínua. 

Un gir de 174 graus vol trans-
metre que l’FP és una opció de
qualitat, flexible i innovadora, que
permet la formació al llarg de la
vida, essent la millor via per adap-
tar-se a les necessitats actuals i de
futur del mercat laboral, alhora
que permet l’actualització pro-
fessional permanent. 

El lema de la campanya respon
al nombre de titulacions que ac-
tualment ofereix la formació pro-
fessional inicial, que de manera
metafòrica s’aproxima a l’expres-
sió de fer un gir de 180 graus, per
transmetre que a través de l’FP es
pot dur a terme un canvi rellevant
a la vida.

La campanya s’adreça tant a
alumnes, persones en situació
d’atur, persones que poden tenir
interès a fer un reciclatge forma-
tiu, al món empresarial -per fer
veure els avantatges de la seva
implicació en l’FP- i també al con-
junt de les famílies i de la societat.
S’ha fet amb actors reals -street
casting- per dotar-la de més ve-
racitat, entre els quals hi ha es-
tudiants de dos centres d’FP de
Barcelona (l’Escola del Treball i La
Mercè).

MITJANA EUROPEA
Un dels principals objectius de la
campanya és arribar a la mitjana
europea en implantació de l’FP
dual de cara al 2022, xifra que su-
posaria el 30% sobre el total dels
alumnes de segon curs; el curs
passat la xifra d’implantació va ser
del 18,4%. Actualment s’està tre-
ballant per implementar al primer
curs del 2020-2021 la reestruc-
turació del model curricular de
tots els cicles formatius, fet que fa-
cilitarà aquest creixement. En
aquest sentit, ja s’ha elaborat un
document base sobre les carac-
terístiques generals del currícu-
lum d’FP.

MÉS OFERTA
El Departament d’Educació ha
incrementat aquest curs l’oferta
d’FP amb 106 grups nous, 55
grups en FP -22 cicles de grau mit-
jà i 33 de grau superior- i 51 en al-
tres ensenyaments professiona-
litzadors. L’objectiu per al 2022 és
superar l’oferta del 60% en FP
dins dels estudis postobligatoris
–aquest curs del 51%-. 

A Catalunya actualment es
poden cursar 174 títols d’FP, de 24
famílies professionals diferents.
D’aquests títols, 37 són adapta-
cions curriculars que s’adeqüen a
les noves necessitats de les em-
preses i del territori. Dels 174, un
total de 72 són de tècnics en cicles
formatius de grau mitjà i 102, de
tècnic superior.

RECICLAR-SE
La formació professional també
està al servei de les persones tre-
balladores, tant les que estan en
actiu, com les aturades. Els orga-
nismes encarregats d’aquesta
tasca són, per una banda el Ser-
vei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) encarregat de la For-
mació Professional per a l’Ocu-
pació adreçada a persones en si-
tuació d’atur, i per l’altra el Con-
sorci per a la Formació Contínua
de Catalunya, organisme inte-
grat per la Generalitat a través del
Departament de Treball, Afers
Social i Famílies i per les organit-
zacions sindicals i empresarials,
que s’encarrega de la formació
professional contínua, adreçada
a persones treballadores en actiu.

El Consorci destina aquest
any 35 milions d’euros a progra-
mes de formació del que es be-
neficiaran 120.000 persones tre-
balladores. Aquests programes
estan orientats a la millora de
competències professionals i a
l’obtenció de certificats de pro-

fessionalitat, d’acord amb les ne-
cessitats dels sectors productius
catalans. Les formacions són tant
de tipus transversal –idiomes, ei-
nes tecnològiques, seguretat la-
boral, entre altres- com sectorial
–metall, agroalimentària, comerç,
química, etcètera-.

L’FP per a l'Ocupació és el
conjunt d'accions formatives en
l'àmbit laboral que tenen com a
finalitat millorar la qualificació
professional i la capacitat d'in-
serció o reinserció laboral a través
de la consecució i el perfeccio-
nament de les competències. Els
darrers tres anys, el SOC ha invertit
més de 210 milions d’euros a for-
mar unes 100.000 persones atu-
rades, sobretot en administració
i gestió, comerç i màrqueting,
serveis socioculturals i a la co-
munitat. Les dades ens diuen
que un 55% de les persones be-
neficiàries són dones. Amb rela-
ció a l’edat, els joves representen
un 28% i els més grans de 45 anys
el 32%. El 55% són aturats de cur-
ta durada. El 2018 s’ha incre-
mentat un 12% el nombre de
beneficiaris de l’FP per a l’Ocu-
pació respecte a l’any anterior.

ESPAI WEB ESPECÍFIC
Tota la informació sobre els es-
tudis de formació professional
(inicial, ocupacional i contínua, in-
cloent-hi la modalitat dual), es
pot trobar a l’espai web següent:
fp.gencat.cat.

L’FP, una opció de qualitat
» La Generalitat engega la campanya ‘Un gir de 174 graus’ per impulsar la formació professional 
»Un dels principals objectius és millorar la percepció i el coneixement que es té d’aquests estudis

fp.gencat.cat

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. Fotos: Generalitat de Catalunya

4Un dels objectius de la cam-
panya és afavorir l’equitat de gè-
nere en l’alumnat que cursa
aquests estudis professionalitza-
dors. En aquest sentit, el Depar-
tament d’Educació, a partir d’a-
quest curs bonificarà la matricu-
lació de dones en els cicles de for-
matius de grau superior vinculats
al sector industrial. De cara al
curs vinent, està treballant per in-
crementar aquesta possibilitat
en altres sectors en què es pro-
dueixi disparitat de gènere i de-
manda laboral, com és el cas del
sector industrial. 

Per la seva banda, el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies impulsa mesures d’igualtat
amb la priorització de determinats
col·lectius, entre ells les dones, i
l’impuls de plans concrets adreçats
a garantir aquesta igualtat.

Cal destacar també la funció
social de la campanya, que vol pro-
moure aquelles famílies profes-
sionals que més necessita el mer-
cat laboral i, alhora, situa a dones
en aquelles professions més mas-
culinitzades i a homes en sectors
feminitzats, com el de serveis i
atenció a les persones. 

Afavorir l’equitat de gènere

Pàgines especials
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SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra i la Guàrdia Urbana van
fer una nova operació contra el
tràfic de drogues al barri Gòtic
el passat 18 de desembre. L’o-
peratiu va provocar que un grup
nombrós d’agents entressin en
un narcopis d’una finca del ca-
rrer Bertrellans, a tocar del ca-
rrer de la Canuda.

En el moment del tanca-
ment d’aquesta edició la policia
no havia donat més detalls de
l’operatiu, ja que la investigació
seguia oberta. La intervenció

policial es produeix després de
l’operatiu contra els narcopisos
que es va fer al Gòtic el passat

mes de maig. Llavors es van de-
tenir cinc persones que venien
droga a turistes des de dos pisos
situats al carrer Nou de Sant
Francesc i al carrer dels Còdols. 

PUNT DE DISTRIBUCIÓ
D’altra banda, els Mossos i la
Guàrdia Urbana van desman-
tellar el 12 de desembre un
punt de venda de droga al ca-
rrer d’en Boquer, al barri de

Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera. El dispositiu va per-
metre detenir una persona i in-
tervenir droga, diferents estris
i diners en efectiu. Els agents
també van identificar quatre
persones més. La comunitat
de veïns havia denunciat el
tràfic de droga que es feia des
del pis. Concretament, no es
tractava d’un narcopis, sinó
d’un punt de distribució. 

L’operatiu policial es va fer el 18 de desembre. Foto: Arxiu

Nou cop policial contra 
el tràfic de drogues al Gòtic 

» Mossos i Urbana desmantellen un narcopis del carrer Bertrellans
» A Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera s’havia fet una detenció abans

Els primers pisos fets amb 
contenidors ja estan a punt

HABITATGE4El primer edifici
del que l’Ajuntament anomena
allotjaments de proximitat pro-
visionals (APROP), que són els
pisos que s’han fet a partir de
contenidors marítims, ja està
enllestit i a mitjans de gener ja hi
podran entrar a viure les perso-
nes que en són les adjudicatàries.

L’alcaldessa Colau, en una vi-
sita a l’edifici feta el 16 de des-
embre, va afirmar que “avui
ningú tindrà cap mena de dub-
te que no només són dignes
sinó que són adequats i molt mi-
llors que moltes de les solu-

cions precàries com pot ser es-
tar en pensions”. Colau va afegir
que els mòduls prefabricats
s’han construït imitant models
que ja funcionen amb èxit en ciu-
tats com Amsterdam, Copenha-
guen o Vancouver

Des de la PAH, per la seva
banda, han recordat que a Bar-
celona “hi ha 600 famílies rea-
llotjades indignament en albergs
o pensions” i demanen que
aquests nous pisos “han d’anar
acompanyats de mesures pú-
bliques valentes per encarar la si-
tuació d’emergència”. 

Denuncien que Blackstone vol
desnonar dos joves migrants

HABITATGE4Les entitats Raval
Rebel i Acció Raval van denunciar
a mitjans de desembre que el
fons d’inversió Blackstone vol
desnonar dos joves migrants que
estan ocupant un pis del carrer
Vistalegre que fa un mes va que-
dar buit després d’haver estat un
narcopis.

Raval Rebel i Acció Raval
asseguren que Blackstone, que és
la  propietària del pis des de
l’octubre de 2016 a través d’una
filial), ha tingut una actitud “ne-
gligent durant els quatre anys
que ha permès les activitats de-

lictives en aquest immoble” i
mostren la seva indignació per la
“insòlita rapidesa i duresa” con-
tra els dos joves. 

LLOGUER SOCIAL
Per tot plegat, les dues entitats,
que recorden que es tracta de dos
nous “vulnerables”, demanen que
es paralitzi el procés de desno-
nament que s’ha posat en marxa
després de la denúncia de Blacks-
tone i exigeixen que es posi en
marxa una negociació per tal que
els dos joves puguin seguir vivint
al pis pagant un lloguer social. 

El projecte d’institut escola 
a la Barceloneta, descartat

ENSENYAMENT4El Consorci
d’Eduació ha descartat finalment
fer un institut escola a la Barce-
loneta  que contemplava la fusió
de les escoles Mediterrània i Ale-
xandre Galí i l’institut Joan Salvat
Papasseit.

La decisió arriba després que
l’anunci, el passat mes de no-
vembre, sobre la possibilitat de ti-
rar endavant la fusió provoqués
molta polèmica a la comunitat
educativa del barri. Les Ampa dels

tres centres van denunciar que la
creació d’aquest “macrocentre”
provocaria que el barri perdés els
projectes educatius diferenciats
que cada centre ofereix. 

Finalment el Consorci in-
vertirà 2,5 milions d’euros per
fer reformes en aquests tres
centres educatius i també pro-
posa que s’obrin “espais de
treball conjunt” de les tres di-
reccions per coordinar i com-
partir projectes educatius.

Successos | Detingut l’autor del crim del Pou de la Figuera
Els Mossos d’Esquadra van detenir el 13 de desembre el presumpte autor de l’homicidi que hi havia
hagut el dia abans al Pou de la Figuera, quan un jove va morir apunyalat per un altre. El noi, de 25

anys, va ser detingut per robatori i un cop a comissaria la policia va descobrir que era l’autor del crim. 

El passat mes de maig
la policia ja va
desmantellar dos 
narcopisos del Gòtic
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El Club Capitol anuncia que
tancarà després de 22 anys

TEATRE4El Club Capitol va
anunciar el 12 de desembre que
tancarà les seves portes quan
acabi la temporada actual perquè
el propietari del local no pro-
rrogarà el contracte de lloguer al
Grup Balaña, empresa que ges-
tiona el teatre des de 1962. 

El Capitol, situat al número
138 de les Rambles, va ser fun-
dat com a cinema el setembre de
1926 i va ser reformat a finals
dels 80 per tenir dues sales i el
1997 es va convertir en teatre. En
aquests 22 anys s’hi han repre-
sentat prop de 14.000 funcions
d’un total de 379 espectacles.
Aquest ha estat un any difícil per
aquest teatre després que al ju-
liol es van haver de suspendre
durant uns mesos les funcions

per una inundació a l’Hotel Con-
tinental, situat just al costat.

CRIDA ALS PARTITS
Just després de l’anunci l’asso-
ciació Amics de la Rambla va de-
manar als grups municipals i a
totes les administracions que
facin alguna cosa per salvar el
Capitol. Des de l’associació van
recordar que la cultura “ha estat,
és i ha de continuar sent” l'ele-
ment vertebrador de les Rambles
i van qualificar el tancament de
“notícia terrible que fa recular el
somni compartit d’una Rambla
millor”. “Encara som a temps de
fer alguna cosa i preservar l’ac-
tivitat cultural del Club Capitol”,
van afirmar des d’Amics de la
Rambla en un comunicat.

MUSEUS4La possible obertura
del museu Hermitage a la Bar-
celona segueix sent, de moment,
una incògnita. Fa anys que el
projecte és al damunt la taula de
l’Ajuntament però els recels cap
aquest projecte, que es faria a la
nova bocana del port, no s’han
esvaït. 

Ben aviat, però, hi pot haver
notícies, ja que l’Ajuntament
està pendent que s’acabin de
fer tres informes, on es valoren
qüestions urbanístiques, econò-
miques, culturals i de mobilitat,
per prendre una decisió. Fonts
municipals expliquen a Línia
Ciutat Vellaque els informes se-
gurament estaran enllestits
abans que s’acabi el pròxim mes
de gener, cosa que implicaria que
la decisió final s’acabés prenent
poc temps després.

En paral·lel, a principis de
desembre el director de l’Hermi-
tatge de Sant Petersburg, Mijaíl
Piotrovski, afirmava a La Van-
guardia que, si finalment el pro-
jecte barceloní no qualla, busca-
ran una altra ciutat. “Nosaltres
anem exclusivament a aquelles
ciutats on ens volen”, deia Pio-
trovksi. Una de les qüestions que
també fa dubtar l’Ajuntament és
el model que l’Hermitatge aplica
en els seus museus satèl·lits, ba-

sat en la flexibilitat, que ha pro-
vocat que en algunes ciutats el
museu hagi acabat tancant al
cap d’uns anys per la falta de re-
cursos econòmics. 

SUPORT I OPOSICIÓ VEÏNAL
D’altra banda, cal recordar que
el projecte de l’Hermitage gene-
ra divisió veïnal a la Barcelone-
ta. L’associació de veïns del ba-
rri el defensa, mentre que la
Plataforma per un Port Ciutadà,
formada per diferents entitats
entre les quals hi ha l’Associació
de Veïns de l’Òstia, el rebutja.

Manel Martínez, president de
l’Associació de Veïns de la Bar-
celona, afirma que “seria un
luxe” per a la ciutat poder gau-
dir de l’Hermitage a la Barcelo-
neta, ja que hi veu un projecte
que s’allunya del turisme ‘low
cost’ que hi ha al barri. En can-
vi, des de la Plataforma per un
Port Ciutadà consideren que el
projecte “no està pensat per
aportar un valor cultural, sinó
que es planteja com una mera
franquícia comercial que només
busca el negoci de les societats
opaques que el suporten”.

El projecte del nou museu és de l’arquitecte japonès Toyo Ito. Foto: Arxiu

L’obertura de l’Hermitage a 
la Barceloneta es decidirà aviat
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La FAVB i Ecologistes en Acció alerten sobre els riscos del desplegament de la xarxa 5G

La cara fosca de la tecnologia
SALUT/ La tecnologia avança a un ritme fre-
nètic, però molts cops els usuaris no són
conscients del tot dels riscos i els inconve-
nients que aquesta pot tenir. En aquest sen-
tit, una de les darreres novetats és la
implementació de la tecnologia 5G, que se-
gons la FAVB i Ecologistes en Acció s’ha
plantejat a la ciutat “de forma totalment acrí-
tica i sense tenir en compte els possibles im-
pactes negatius per a la salut derivats de la
contaminació electromagnètica”.

En un comunicat publicat el mes pas-
sat, les entitats expliquen que la Unió Eu-
ropea ha fet recomanacions per evitar
aquesta pol·lució i apunten que la Gene-
ralitat, contràriament al que pretén fer l’A-

juntament, les va considerar l’any passat,
quan va crear  la Comissió per a l’estudi
dels efectes de la qualitat de l’aire i les im-
missions acústiques i electromagnètiques
sobre la salut i el medi ambient.

La FAVB i l’associació ecologista, de fet,
lamenten que no existeixin prou estudis
que analitzin l’impacte que tenen aquestes
tecnologies i els riscos que pot comportar
per a la salut i no entenen que s’apliqui “el
principi de precaució abans de llançar-se a

promoure una tecnologia que pot tenir
efectes nocius”.

Aquesta queixa de les entitats, però, no
és la primera. Durant el passat estiu (quan
Vodafone va començar a implementar la
xarxa per als seus usuaris en 15 ciutats d’a-
rreu de l’estat), el Defensor del Pueblo (l’e-
quivalent espanyol al Síndic de Greuges) va
respondre a una queixa d’una associació
d’afectats per antenes de comunicacions de
Valladolid dient que el Govern espanyol
hauria de “sotmetre els plans i projectes en
matèria de telecomunicacions a avaluació
ambiental estratègica i avaluació d’impacte
ambiental”. Aquesta indicació, però, no ha
estat escoltada per part de les administra-
cions. En la mateixa línia, Ecologistes en
Acció ha presentat un recurs extraordinari
de revisió contra el Pla Nacional 5G a la Se-
cretaria d’Estat per a l’Avançament Digital i
una petició a la ministra Nadia Calviño per-
què en faci una revisió d’ofici.

SET PETICIONS A COLAU I TORRA
El text conclou amb set peticions a l’Ajunta-
ment i la Generalitat. Les entitats volen que
s’obri “un debat ciutadà ben informat, tèc-
nic i amb base científica”, tenir accés a les
dades d’emissions de les antenes de telefo-
nia que hi ha al territori, que es creï un mapa
d’emissions a la ciutat, que s’aprovi una nor-
mativa que obligui les companyies a donar
routerson el funcionament del WiFi no vagi
lligat al de la línia telefònica, augmentar el
nombre d’estacions de mesura d’emissions,
habilitar ‘zones blanques’ (sense emissions)
i que s’informi els veïns sempre que hi hagi
previst un augment de les emissions.

SALUT/ Antics treballadors de l’empresa Macosa-Alstom
afectats per l’amiant van entregar a finals de novembre
10.000 signatures al president de la Generalitat, Quim To-
rra, i van demanar que el Govern posi en marxa la retirada
de tots els elements fabricats amb aquest material que hi
ha en molts edificis de Catalunya, començant pels públics.

Durant la trobada, els extreballadors també van re-
clamar que es faci un cens de la situació i que passin re-
visions mèdiques totes les persones que durant la seva
vida han estat exposades a l'amiant. De la mateixa ma-
nera, van reclamar que es donin subvencions que ajudin
en la investigació dels mètodes de curació per a les ma-
lalties relacionades amb aquest material.

S’INTEGREN A LA COMISSIÓ
Durant la reunió també es va acordar que alguns dels ju-
bilats entrin a formar part de la comissió interdeparta-
mental creada el passat octubre i que ha de servir per dis-
senyar un pla nacional per erradicar l’amiant.

Els jubilats participaran en un acte conjunt amb To-
rra i l’alcaldessa Ada Colau que se celebrarà aquest mes
a la torre de les Aigües del Poblenou i en la primera reu-
nió de la comissió, que segons van explicar també s’ha de
celebrar abans que s’acabi l’any.

10.000 firmes per demanar la retirada
de l’amiant que encara hi ha en edificis TROBADA/Una vintena d'associacions veïnals van par-

ticipar dissabte 14 de desembre en el Fòrum Veïnal Con-
vivència i Seguretat organitzat per la FAVB al Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona. 

Després de tants mesos amb el focus mediàtic posat
en els problemes relacionats amb la seguretat de Barce-
lona, la trobada tenia com a objectiu trobar un espai de
reflexió col·lectiva perquè les AV poguessin expressar les
seves preocupacions, valoracions i lliçons apreses.

Una de les conclusions més destacades va ser la reflexió
comuna del reconeixement dels barris com a espais de
cohesió social davant les conseqüències d'una societat
cada vegada més desestructurada.

Els barris com a espais
de cohesió social

Les entitats creuen 
que el desplegament 
del 5G s’està fent

“sense cap precaució”
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SERVEIS/ La seu de la FAVB va ser
l’escenari, el passat 3 de desembre,
d’una sessió de debat i cinefòrum
organitzada al voltant de la pro-
jecció del documental Trileros del
agua?, que és el primer treball d’in-
vestigació periodística sobre la
privatització de l’aigua a Espanya.
La FAVB i Aigua és Vida van im-
pulsar la jornada.

Aquesta qüestió està més
d’actualitat que mai després de la
decisió del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de tombar el
Reglament de Participació Ciuta-
dana que hauria permès tirar en-
davant la consulta que l’Ajunta-
ment volia fer per remunicipalit-
zar el servei de l’aigua a la ciutat.

Un cinefòrum
sobre el negoci de
l’aigua a la ciutat

FEMINISME/Dones de les entitats Col·lec-
tiu Punt 6, Entrepobles i la FAVB van partici-
par, el passat dimarts 19 de novembre al
Casal de Barri de La Pau, en una xerrada-
col·loqui organitzada després de la projec-
ció del documental Ciutats Vivibles des de la
diversitat que les habita.

Aquest documental, realitzat pel
col·lectiu de periodistes Contrast i Entre-
pobles, s'ha nodrit i enriquit de manera
col·lectiva i es va concebre com una eina
per reflexionar sobre les ciutats en les
quals vivim i de quina manera les dones
poden viure des d’una perspectiva femi-
nista i de sostenibilitat. Ciutats vivibles bar-
reja diferents mirades, algunes de les quals
es complementen, però que també pre-
senten contradiccions entre diferents ma-

neres de fer (hi ha testimonis de veïnes de
la ciutat, però també d’altres indrets de Ca-
talunya i de dones de l’Amèrica Llatina),
cosa que l’enriqueix encara més.

UN PROJECTE NASCUT EL 2012
Ciutats Vivibles va néixer el 2012, sent una
iniciativa de l’ONG Entrepobles. L’entitat va
impulsar jornades i activitats de tota
mena, com Per una vida vivible en un món
limitato Els nostres cossos, les nostres vides.
Aportacions feministes a la salut.

Aquestes propostes van despertar,
ben aviat, la complicitat d’entitats com els
Ajuntaments de Barcelona o Vilafranca,
l’AMB o la Generalitat, i van cristal·litzar en
el treball fet per Contrast. El documental
es pot veure a YouTube. 

Una xerrada parla sobre la vida 
feminista i sostenible a les ciutats

HABITATGE/ La FAVB, en col·la-
boració amb la Universitat de
Barcelona, ha posat en marxa un
servei d’assessorament en temes
d’habitatge obert als veïns de la
ciutat que tinguin qualsevol mena
de dubtes sobre aquest tema.

El conveni signat amb la UB
permetrà que, a partir d’ara, la fe-
deració pugui fer servir ClinHab
(Clínica Jurídica en Dret Immobi-
liari i Mediació Residencial), un ser-
vei gratuït de consultes sobre
dret immobiliari.

Tothom que vulgui accedir-hi
ha de posar-se en contacte amb
la FAVB a través del correu elec-
trònic habitatge@favb.cato del te-
lèfon 93 412 76 00.

La FAVB ofereix
assessorament
sobre habitatge

SOCIETAT/ L'Observatori DESC i
Ecologistes sense Fronteres van or-
ganitzar, els dies 28 i 29 del passat
mes de novembre, les jornades
anomenades Com garantim el
dret a l'habitatge i l'energia des
dels municipis a l’Auditori Calà-
bria, al districte de l’Eixample.

Durant aquells dos dies, res-
ponsables d’aquestes i altres en-
titats (com el Consorci de Serveis
Socials de Barcelona, l’Aliança
contra la Pobresa Energètica o l’À-
rea Metropolitana de Barcelona)
van parlar sobre les eines i les pos-
sibilitats que tenen per aturar els
desnonaments i els talls de sub-
ministraments que pateixen les fa-
mílies més vulnerables.

El dret a l’energia i 
a l’habitatge centra
dues conferències

En defensa del Reglament de
Participació Ciutadana de Barcelona

SOCIETAT/ Unes setmanes des-
prés que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) de-
clarés nul el Reglament de Parti-
cipació Ciutadana de Barcelona, a
mitjans del passat mes de no-
vembre, la FAVB, el Consell d’As-
sociacions de Barcelona i la
plataforma Aigua és Vida van
voler mostrar públicament el seu
rebuig a aquesta sentència judi-
cial. Les associacions també van
instar l’Ajuntament que recorri la
decisió del TSJC, cosa que el go-
vern d’Ada Colau ja ha fet, tal com
va explicar Marc Serra, el regidor
de Drets de Ciutadania i Partici-
pació. Serra, a través d’un fil de
tuits, va afirmar que “les consultes
ciutadanes són una conquesta
democràtica irrenunciable” i va dir
que el consistori “no es quedarà
de braços plegats davant d’a-
quells que volen impedir que la
ciutadania que mai havia tingut
veu pugui decidir sobre allò que
l'afecta”.

Els veïns i les entitats conside-
ren que aquest reglament és el re-
sultat “d’un procés desenvolupat
al llarg dels tres darrers governs
municipals gràcies al treball con-
junt” i que va ser possible gràcies
a “un amplíssim consens dels
grups municipals”. Aquest regla-
ment, segons FAVB, Aigua és Vida
i el Consell d’Associacions és “una
eina necessària de la ciutadania
organitzada i no organitzada per
poder incidir i participar de forma
més àmplia i democràtica de les
polítiques públiques”.

Aquestes entitats lamenten
que, tot i que el reglament defen-

sava de forma clara els interessos
dels veïns, diversos grups en de-
fensa d’interessos privats, com
Abogados Catalanes por la Cons-
titución o la Delegació del Govern
espanyol a Catalunya, presentes-
sin recursos que el TSJC ha consi-
derat per tal de declarar-lo nul.

Per això, les entitats van re-
dactar un manifest de tres punts,
en els quals rebutgen i mostren el
seu desacord per “aquest atac
frontal al dret a la participació,
eina fonamental de la nostra de-
mocràcia”. Asseguren que segui-
ran el procés judicial per defensar
els seus drets i demanen al go-

vern d’Ada Colau i a la resta de for-
ces polítiques representades al
ple, formin o no part de l’actual
govern municipal, “que s’empo-
derin i defensin la validesa del Re-
glament de Participació”.

A la pràctica, l’aprovació del
Reglament hauria servit perquè el
govern municipal de Colau im-
pulsés multiconsultes, com la de
la remunicipalització del servei de
l’aigua a la ciutat, actualment pri-
vatitzada i en mans d’Agbar, i que,
de moment, queda paralitzada.
Les entitats, però, esperen que
això pugui tirar endavant.

L’Ajuntament 
ja ha presentat 
un recurs a la 
decisió del TSJC
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Els eixos comercials, en contra
de la nova taxa de terrasses

IMPOSTOS4La Fundació Bar-
celona Comerç i Barcelona Ober-
ta van demanar el passat 17 de
desembre a l’Ajuntament que
ajorni la votació de la nova taxa de
terrasses, prevista per al 20 de
desembre, fins al gener.

A través d’un comunicat, les
dues principals associacions de co-
merciants de la ciutat van deixar
clar que rebutgen l’increment de
la taxa que proposa el consistori,
ja que creuen que “tindrà irre-
meiablement efectes negatius”
sobre el comerç de la ciutat. Tam-
bé van alertar que l’augment s’a-
cabarà traduint també en un en-
cariment dels preus deixant “fora
de l’abast de tothom” la restaura-

ció i les terrasses. És per això que
van demanar una nova ronda de
consultes amb el sector i ajornar
la votació de l’ordenança. 

REBAIXA INSUFICIENT
En paral·lel el Gremi de Res-
tauració ha rebutjat la propos-
ta d’ERC de rebaixar un 40%
l’encariment que en un primer
moment va anunciar el govern
municipal. Els restauradors ho
consideren insuficient i creuen
que la proposta és “desorbitada
i inacceptable” perquè conti-
nuaria suposant “duplicar, tri-
plicar i quadruplicar” els im-
ports actuals que paguen per te-
nir taules a l'exterior.

EMBLEMÀTICS4“Tots estem en
perill”. Aquestes paraules les pro-
nunciava a Línia Ciutat Vella, en-
cara no fa dos mesos, Pilar Satta,
una de les ànimes de la camiseria
Xancó i dona de Tristán Xancó, el
propietari d’aquest emblemàtic
negoci situat al número 78 de la
Rambla que recentment ha anun-
ciat que l’any que ve ja no obrirà
les seves portes.

D’aquesta manera la camise-
ria Xancó, fundada l’any 1820, es
converteix en una nova víctima de
l’onada de tancaments que en els
últims anys han patit els comer-
ços històrics de la ciutat.  I s’hi
converteix quan el negoci, el més
antic de la Rambla, estava a punt
de celebrar el seu bicentenari. 

En la mateixa conversa de fa
poques setmanes Satta recorda-
va que la camiseria  no havia tan-
cat “ni durant les guerres” d’en-
çà que va obrir. Ara el tancament
arriba, segurament, per diversos
motius. Un també té a veure amb
una guerra, tot i que d’un altre ti-
pus, la que es disputa a la ciu-
tat –especialment al centre– i

que té el preu dels lloguers i la
pressió turística com els principals
camps de batalla. Però les coses
acostumen a passar per més d’u-
na raó i els models de negocis ac-
tuals són molt diferents del que
representa la camiseria Xancó, on
la venda de la roba es fa a través
del personal, ja que totes les pe-
ces estan col·locades a les estan-

teries. És l’altre extrem del que
ofereixen les botigues on reme-
nar-ho tot i emprovar-se el que es
vol és la norma. 

Ara caldrà veure què passa
amb els diferents tresors que hi ha
a l’interior de la botiga, ja que l’ac-
tual mobiliari data del 1912. El que
ja és segur és que el 2020 no serà,
finalment, un any de celebració.

La Camiseria Xancó està situada al 78 de la Rambla. Foto: Línia Ciutat Vella

La camiseria Xancó tancarà
just abans de fer 200 anys

Mercats | La Boqueria segueix renovant-se
La Boqueria segueix apostant per fer més espaiós el seu recinte. Recentment s’han posat en

marxa les obres per crear una nova plaça interior i una aula de mercat que permetrà acollir di-
ferents activitats. Per fer-ho s’han enderrocat dues illes de parades que havien quedat buides.

Terrasses a la plaça Reial. Foto: Mar Vila Pruneda/ACN
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CELEBRACIÓ4La Fundació
Barcelona Comerç va celebrar el
passat 26 de novembre la gala
del seu 15è aniversari a l’Hotel
Sofia amb la presència de 280
persones del món del comerç,
l’empresa, la política i la cultu-
ra. La jornada va estar presidi-
da per l’alcaldessa Ada Colau,  la
consellera d’Empresa i Conei-
xement, Àngels Chacón i el pre-
sident de Barcelona Comerç,
Salva Vendrell.

L’acte va servir per fer un ho-
menatge a totes les persones
que fa 15 anys van tirar enda-
vant la creació de la Fundació
Barcelona Comerç, que repre-
senta 23 eixos comercials, per
reforçar el comerç de proximi-
tat de la ciutat. 

També es va voler destacar
el paper de les dones que durant
aquests anys s’han posat al cap-
davant d’algunes entitats de co-
merciants trencant una ten-
dència històrica. Durant el seu
discurs, el president de l’entitat,
Salva Vendrell, va destacar “l’a-
posta per la innovació, la rein-
venció del nostre model de ne-
goci o de la recerca de noves ma-
neres de gestió que han fet, dia

a dia, més fort el nostre co-
merç de proximitat i amb ell la
mateixa Barcelona Comerç”.

PREMI A VICENÇ GASCA
Un dels moments més emotius
de la nit es va viure quan es va
fer entrega de la primera edició
del premi Joan Mateu, en re-
cord a qui va ser fundador de
l’Eix Comercial Sant Andreu i de
Barcelona Comerç. El guardó,
que té com a objectiu reconèixer
les persones o entitats que han
impulsat i promocionat el co-

merç, va ser per a l’històric co-
merciant Vicenç Gasca, que re-
centment ha anunciat que dei-
xa la presidència de Sant Anto-
ni Comerç després de 24 anys.

Gasca, que també havia es-
tat president de Barcelona Co-
merç en dues ocasions, va ser
molt aplaudit pel públic. En el

seu discurs va recordar la figu-
ra de Mateu i la resta de co-
merciants de la seva generació
i es va disculpar amb els com-
panys de l’eix comercial i la fa-
mília per haver dedicat gran
part del seu temps a “treballar
pel bé comú”.

MÉS RECONEIXEMENTS
La gala també va servir per fer
entrega dels Premis Barcelona

Comerç, que distingeixen ini-
ciatives comercials que es ca-
racteritzen pel talent la soste-
nibilitat, la innovació i la res-
ponsabilitat social i també pre-
mien  el compromís de les em-
preses, persones o institucions
cap al comerç.

Els guanyadors van ser per
a Fira de Barcelona, que va re-
bre el Premi al Compromís amb
el Comerç; la botiga Abans mor-

ta que senzilla de l’eix comercial
Sant Andreu es va endur el Pre-
mi al Talent Jove i Panes Crea-
tivos, una fleca de Nou Barris, va
ser guardonada amb el Premi al
Comerç més Innovador. Per úl-
tim, la categoria internacional
del guardó, el Premi Compro-
mís amb el Comerç, va ser per
a la Confesercenti Regionales
Emilia Romagna d’Itàlia, una
entitat referent d’aquest país.

Quinze anys lluitant pel comerç
» Barcelona Comerç celebra el seu 15è aniversari amb una gala que reuneix gairebé 300 persones

» Vicenç Gasca, fins ara president de Sant Antoni Comerç, rep un premi per la seva trajectòria

Foto familiar de tots els premiats amb els comerciants, l’alcaldessa Colau i la consellera Chacón. Foto: B.Comerç

Durant la gala també
es van entregar els 4
guardons dels Premis
Barcelona Comerç
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Esports Natació | La Copa Nadal arriba a la seva 110a edició
Un dia per als valents. Com cada any, el 25 de desembre les aigües del Moll de la Fusta

esperen els nedadors més intrèpids, els que volen participar en la Copa Nadal. Enguany,
aquesta cèlebre competició, organitzada pel CN Barcelona, arriba a la seva 110a edició.

L’Atlètic Barcelona i el CN Bar-
celona van tancar la primera vol-
ta de la Divisió d’Honor durant el
primer cap de setmana d’aquest
mes. Els dos equips del districte
han aconseguit, un any més, clas-
sificar-se per a la Copa del Rei
(que es jugarà a Sabadell a finals
del mes que ve i que per primer
cop en molts anys reunirà els vuit
equips catalans de la categoria),
els de Chus Martín com a líders
invictes i els de Toni Esteller
després d’haver completat la pri-
mera meitat del curs en la quar-
ta posició.

Els equips descansaran fins a
principis del mes de febrer (el
Barceloneta tampoc afrontarà
més cites continentals fins al se-
gon mes del 2020) ja que el pro-
tagonisme absolut del waterpo-

lo durant el mes que ve se l’em-
portarà el Campionat d’Europa,
que es disputarà a Budapest.

Caldrà estar atent, doncs, a la
convocatòria que el seleccionador
espanyol, David Martín, anunciï
de cara a aquesta competició, ja
que en les darreres cites, bona
part del combinat estatal proce-
dia de les plantilles dels dos con-
junts de la Barceloneta.

RECONEIXEMENT PER A PERRONE
Per altra banda, dos dels jugadors
de l’Atlètic Barceloneta, Felipe
Perrone i Dani López Pinedo, fi-
guren entre els 10 millors dels
The Total Player Awards, uns
premis que es lliuren per les vo-
tacions de públic, experts i pe-
riodistes. Perrone va ser el tercer
que més vots va rebre, mentre
que el porter va ser desè.

Els dos equips del districte jugaran la Copa del Rei. Foto: CNB

Barceloneta i CN Barcelona
tanquen la primera volta

» La Divisió d’Honor s’atura fins al febrer per la disputa de l’Europeu
» Perrone i López Pinedo, entre els 10 millors dels Total Player Awards 

El CB Ciutat Vella acabarà
l’any liderant la categoria

És una circumstàn-
cia que entrava dins
del guió esperat,
però el CB Ciutat

Vella, faci el que faci en el darrer
partit d’aquest any, marxarà de
vacances al capdavant del grup 2
de Primera Categoria.

El conjunt d’Alex Gil ha arri-
bat gairebé al final de la primera
volta amb un balanç gairebé per-
fecte, amb 10 victòries en 11 par-
tits, de manera que tant els Es-
colapis com el Vedruna, els altres
dos equips de la ciutat que tam-
bé són candidats al títol, encara

veuen el conjunt negre a una
certa distància. El CBCV jugarà
l’últim partit del 2019 el pròxim
dijous 19 a dos quarts de 10 de la
nit al Parc de la Ciutadella contra
el filial del CB Prat, quart classi-
ficat, però que té un balanç de sis
triomfs i cinc derrotes.

Després d’aquest enfronta-
ment contra els baixllobregatins,
el CBCV gaudirà d’unes vacances
ben merescudes i tornarà a la fei-
na la setmana del 6 de gener per
preparar el darrer partit de la pri-
mera volta, a Mollerussa, i l’ini-
ci de la segona meitat del curs.

Si hi ha un equip que
no voldria que l’any
s’acabés, aquest és el
Barceloneta Futsal Es-

portiu. L’equip tancarà el 2019 (i
la primera volta de la lliga) el prò-
xim dissabte 21 a tres quarts de
sis de la tarda al CEM Marítim
contra el Futbol Sala Pallejà, l’a-
vantpenúltim classificat. 

Si l’equip guanya, té assegu-
rada la quarta posició al final de
la primera meitat del campionat.
Qualsevol altre resultat contra el

conjunt del Baix Llobregat obli-
garia a estar pendents de la res-
ta de resultats dels rivals direc-
tes del Barceloneta, el CFS Man-
resa, el Sala 5 Martorell i els
dos conjunts de Sabadell, el CNS
i l’Escola Pia.

Sigui com sigui, la primera
meitat del curs ha superat les ex-
pectatives més optimistes; si es
miren els partits que es juguen
com a local, només l’Hospitalet
Bellsport, el segon classificat,
millora el rendiment dels de la

Barceloneta, mentre que en els
desplaçaments l’equip ha sabut
patir en pistes complicades i no-
més ha patit dues derrotes (a
Martorell i a Mataró).

Un cop superat aquest en-
frontament contra el Pallejà, la
plantilla i el cos tècnic gaudiran
d’unes merescudes vacances de
dues setmanes senceres i torna-
ran a la feina la setmana del 6 de
gener, per preparar el partit con-
tra l’Escola Pia i tots els reptes de
la segona meitat de Segona B.

Cloendad’unmagnífic 2019

Pau Arriaga
LA BARCELONETA
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L’encàrrecés, probablement, un dels llibres
més interessants de tots els que s’han es-
crit sobre el Procés. Xavier Melero, un dels
advocats amb més prestigi i alhora més
polèmics del judici de l’1-O, ha decidit
compartir la seva experiència: la d’un ad-
vocat no independentista que ha de-
fensat amb professionalitat un dirigent
independentista, Joaquim Forn.

Viu en línia

Llibres

L’encàrrec
Xavier Melero

La companyia DARA, amb Roc Esquius
com a director, presenta una reinterpre-
tació del clàssic nadalenc català per ex-
cel·lència. En un viatge a l’any 0, la Mar-
tina, una nena que no vol celebrar el Na-
dal, haurà d’aliar-se amb un pastor per
aturar els plans de Satanàs, que precisa-
ment vol fer desaparèixer el Nadal.

Al Teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Els pastorets de la Martina
Roc Esquius

El britànic Harry Styles ha publicat aquest
desembre el seu segon disc en solitari:
Fine Line. Aquest àlbum d’estudi, que in-
clou una dotzena de cançons noves,
suposa la consolidació del cantant com
a solista, una etapa que va començar el
2017. Des d’aleshores, l’artista ha volgut
marcar distància amb la seva faceta d’in-
tegrant de la boy bandOne Direction. 

Música

Juan Tomás Ávila Laurel, un escriptor de
Guinea Equatorial, viu refugiat a Sant Cu-
gat del Vallès des del 2011, quan va ha-
ver de marxar del seu país fugint de la dic-
tadura de Teodoro Obiang. Marc Serena
viatja al país africà de la mà del seu au-
tor més traduït i s’endinsa en un món en
què encara avui dia es pateixen les con-
seqüències del colonialisme.

Pelis i sèries

L'escriptor d'un país sense llibreries
Marc Serena

Fine Line
Harry Styles

Fira de Santa Llúcia 2019
Amb les festes de Nadal a tocar, la tradicional Fira de

Santa Llúcia de Barcelona enceta els darrers dies de l’edi-
ció d’enguany. Caganers, tions, avets i altres elements

decoratius han omplert l’avinguda de la Catedral des del
29 de novembre i ho faran fins al pròxim dia 23. Així, cu-
riosos i compradors s’hauran d’acomiadar d’aquesta cita
–un dels grans clàssics nadalencs de la capital catalana–
amb la certesa que l’any que ve la podran tornar a gau-
dir. De fet, aquest mercat es va fer per primer cop l’any

1786, de manera que ja acumula 233 edicions.

Als 27 anys, Quim Masferrer (Sant Feliu de Buixalleu,
1971) va fundar la companyia Teatre de Guerrilla, que

continua en actiu. Durant aquests més de vint anys,
ha combinat el teatre amb la ràdio i, so-

bretot, amb la televisió. L’origen de l’è-
xit que l’acompanya avui dia es remun-

ta a l’any 2013, quan es va estrenar El Foras-
tera TV3. Amb aquest format, Masferrer ha reco-

rregut els pobles petits de Catalunya explicant histò-
ries anònimes que han robat el cor a centenars de

milers d’espectadors. Mantenint l’esperit del progra-
ma, el passat dia 15 va presentar La Maratód’una for-

ma innovadora: recorrent 500 quilòmetres en auto-
car arreu del territori. A més, el van acompanyar els

tres grans presentadors de ràdio catalans: Mònica Te-
rribas, Jordi Basté i Josep Cuní, que van ser a Tàrrega,

Olot i Reus, respectivament. Per acabar, des del 
Casino l'Aliança del Poblenou, tots quatre van 

anunciar la xifra recaptada: 9.404.256 euros.

Q U I M  M A S F E R R E R

ÉS FAMÓS PER... Ser un presentador de renom
La seva fama es deu, sobretot, al programa ‘El Foraster’ 

Famosos

Presentar La Marató de TV3
Ho va fer d’una forma innovadora: recorrent Catalunya

Elogis dels seus seguidors
Com sempre, la xarxa li va dedicar molts comentaris positius

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A LES XARXES...

| Cardpocalypse
L’estudi Gambrinous presenta aquesta barreja de joc de cartes i joc
de rol que enamorarà els qui van viure la seva infància als anys 90.

QUI ÉS?
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DISSABTE 28 DE DESEMBRE
20:30 La nit del dia dels Innocents, els Diables

de la Barceloneta omplen el barri de la Bar-
celoneta de foc i pólvora en la Nit de Llufes.
/ Diferents carrers i places del barri.

DES DEL 23 DE GENER
10:30 A partir del dia 23 del mes que ve, cada

dijous al matí es faran noves sessions del curs
anomenat Transferència de fotografies, a
càrrec de la professora Alejandra Morales. /
Centre Cívic Pati Llimona.

TOTS ELS DIMECRES
18:00 Continuen en marxa les classes del curs

Comencem a dibuixar!, en el qual la Gemma
Nogueroles ha donat les claus d’iniciació al di-
buix per descobrir els seus aspectes tècnics.
/ Cercle Artístic de Sant Lluc.

FINS AL 5 DE GENER
Matí- Tarda Feminismes! és una mostra de mos-

tres, que posa de manifest el diàleg, les
continuïtats i les ruptures entre el feminisme
radical dels anys setanta i els feminismes ac-
tuals. / CCCB.

FINS A L’11 DE GENER
Matí-TardaGuinovart a la Barceloneta és la mos-

tra que vol fer una repassada a l’obra de Jo-
sep Guinovart, considerat un dels màxims re-
presentants de l'informalisme. / Casa de la Bar-
celoneta 1761.

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
11:30 Sessió especial de Nadal de titelles tra-

dicionals catalans amb la història de la Laia
i en Blai a Els Pastorets. Fum, fum, fum. / Casa
dels Entremesos.

DIUMENGE 12 DE GENER
16:30 El segon diumenge de l’any que ve es farà

la darrera representació del càssic d’Antoine
de Saint Exupery El petit príncep, una de les
grans propostes de les Festes de Nadal. / Sala
BARTS.

DIJOUS 19 DE DESEMBRE
21:30 Partit de bàsquet corresponent a la dot-

zena jornada del grup 2 de la Primera Cate-
goria entre el CB Ciutat Vella i el filial del CB
Prat. / CEM Parc de la Ciutadella.

Una de les propostes del cicle Nadal als
Museus serà l’activitat per a infants Un
Nadal de xocolata. / El Born Centre de
Cultura i Memòria.

‘Un Nadal de xocolata’, una 
proposta de Nadal als Museus
Dimarts 24 de desembre a les 10:00

Miho Miyata s’encarregarà de coordi-
nar les sessions d’un curs trimestral de
cuina japonesa que es posarà en mar-
xa a finals del mes que ve. / Centre Cí-
vic Pati Llimona.

El mes que ve arrenca un
taller de cuina japonesa
Des del 29 de gener a les 10:30

Les germanes Meritxell i Judit Ned-
dermann interpreten les cançons de
Nadal del seu disc, anomenat Present,
durant tres dies consecutius. / Teatre
El Maldà.

Les germanes Neddermann
presenten el seu disc
20, 21 i 22 de desembre

Partit de futbol sala corresponent a la
quinzena jornada de Segona B entre
el Barceloneta Futsal i l’FS Pallejà. / Pa-
velló CEM Marítim.

El Barceloneta Futsal tancarà
l’any contra l’FS Pallejà

Dissabte 21 de desembre a les 18:45

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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