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La inseguretat al metro:
un problema que sembla
que no tingui solució

Jordi Martí (BComú)
és el nou regidor del
Districte de l’Eixample
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Validar i vigilar
» El principal sindicat de vigilants del metro denuncia l’augment de la inseguretat i els robatoris
» TMB assegura que en els últims 4 anys s’han augmentat els recursos que es destinen a la seguretat
Albert Ribas
BARCELONA
Una noia jove, turista, plora desconsolada. Parla amb el vigilant de
seguretat, que li aconsella que
doni de baixa les targetes i posi una
denúncia en una comissaria. La
noia s’endurà cap a Suïssa, el seu
país, un bon disgust de record del
seu viatge a Barcelona.
Aquesta és una escena real al
metro de Barcelona. Concretament, la d’un dia entre setmana a
la parada d’Urquinaona. La noia
acaba de ser víctima del robatori
d’un o una carterista. El cas no és
un fet aïllat, més aviat el contrari.
J. P. és vigilant del metro i forma part del sindicat de vigilants privats ADN Sindical, el majoritari entre aquests tipus de treballadors. És
el vigilant que ha atès la noia víctima del robatori. Mentre fa un petit descans de la seva tasca de patrullatge, J. P. –que demana mantenir l’anonimat– m’explica que la
inseguretat al metro ha empitjorat
últimament. “Fa 10 anys que treballo al metro de vigilant i et puc dir
que ara és el pitjor moment”, diu.
VIGILANTS EN PRECARI
Aquest vigilant denuncia que el
seu col·lectiu fa la feina “amb
manca de seguretat, de personal,
de preparació i de mitjans”. Explica que al metro hi ha uns 70 o
80 carteristes que van en grups de
quatre o cinc persones. “Tu has
vingut en una hora del dia tranquil·la, i tot i això fa un moment he
fet fora dos carteristes i has vist el
cas de la noia, però els caps de setmana hi ha molts problemes”,
diu J. P.. Es queixa que han de patrullar sols, cosa que fa molt difícil de gestionar les situacions on hi
ha violència pel mig.
Qüestionats per la precarietat
que denuncien des d’ADN Sindi-

cal, des de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) responen que “els recursos destinats a
la seguretat del metro han augmentat en els últims quatre anys,
fins a arribar als 25,6 milions
d’euros el 2018”. Al mateix temps,
des de TMB apunten que “els fets
de rellevància penal”, com són els
robatoris o els furts, són “objecte
de la seguretat pública, que opera al transport igual que a la via pública, amb patrulles d’uniforme o
paisà, investigacions i recollint
les denúncies dels viatgers”.
Des de l’ens també remarquen que es treballa “colze a colze” amb Mossos d’Esquadra i
Guàrdia Urbana, ja que “es comparteix informació i els mitjans tècnics, com ara la videovigilància”.
Per últim, afegeixen que el problema dels furts i la multireincidència “no és exclusiva del metro
ni del transport públic”.

Dues imatges amb agents dels Mossos d’Esquadra detenint dos presumptes carteristes. Fotos: Elisenda Rosanas/ACN

Tot i les explicacions de TMB,
les xifres, realment, criden l’atenció. L’any passat els Mossos
d’Esquadra van enxampar robant
un total de 4.303 lladres al metro.
833 van ser detinguts (el valor del
botí superava els 400 euros) i
3.470 van ser denunciats (el botí
no arribava als 400 euros i no era
delicte). Des de la policia catalana
també es va posar en marxa a finals de l’any passat un nou mètode per combatre els robatoris al
metro, que consisteix en què jutjats de la ciutat emetin ordres
europees de detenció i entrega
contra els delinqüents. De moment, tal com avançava Betevé fa
uns dies, s’han pogut portar als jutjats 15 lladres detinguts en cinc
països d’Europa diferents.

PATRULLES CIUTADANES
La inseguretat, no només al metro, va provocar fa uns mesos el

naixement d’un col·lectiu anomenat Helpers, que es defineixen
com una plataforma col·laborativa de seguretat ciutadana. Els

DESARTICULADA
UNA NOVA BANDA
4Que la policia fa la seva
feina és una realitat. A finals
de juny els Mossos van desarticular una banda especialitzada en furts al metro,
que actuaven sobretot a la
zona de l’Hospitalet de l’L9.
Els Mossos relacionen el
grup amb 23 delictes que els
haurien permès obtenir un
botí valorat en 73.000 euros.
seus integrants fan patrullatge
ciutadà per denunciar robatoris.
A través del seu perfil a Twitter, Helpers envia informació

pràcticament al moment sobre
robatoris que es produeixen, alguns d’ells al metro.
La forma d’actuar d’aquest
col·lectiu ciutadà ha generat certa polèmica, ja que alguns dels
seus missatges a Twitter inclouen perfils ètnics. Un exemple: “Detectats grups de menors
magrebins increpant i assetjant
els passatgers a l’estació de plaça Espanya”. Fa unes setmanes
des de la CUP de Ciutat Vella van
acusar Helpers de racisme per
“assenyalar perfils ètnics” i de
“posar el focus en les solucions
repressives”. Des de SOS Racisme, per la seva banda, van assegurar en declaracions a Nació Digital que “si molts cops la seguretat pública ja és discriminatòria o actua a partir de prejudicis,
encara ens fa més por quan
aquesta seguretat no es gestiona
des de la professionalitat”.
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Els semàfors

La lupa

Els animalistes ens entren a casa
per Raquel Serrat (Unió de Pagesos)

Eixample Respira

La nova plataforma veïnal neix amb
l’objectiu de denunciar l’alta contaminació que hi ha al districte, la majoria
de la qual causada per la gran quantitat
de trànsit que absorbeixen molts carrers. Exigeix mesures urgents.
pàgina 8

Tristament ha tornat a passar. De nou,
Els ramaders som professionals.
Les bones pràctiques d'higiene, saun ramader de casa nostra ha vist com Complim les normes de benestar animal nitat i seguretat alimentària salven
se li omplia la granja d'adolescents i bioseguretat que ens exigeix la Unió Eu- moltes vides tant de persones com
animalistes sense poder defensar-se. ropea, l'Estat i la Generalitat i som els d'animals. La salut pública i la ramaDes de fa un temps, els ramaders es- principals interessats en el benestar deria van de la mà. Una afecta l'altra.
tem patint una creixent pressió injus- dels nostres animals perquè volem pro- Els ramaders en som conscients i tretificada per part de sectors socials mi- duir aliments sans i segurs per a tota la ballem perquè el consumidor tingui tonoritaris però amb molt ressò medià- població. Aquestes normatives impli- tes les garanties quan s'alimenti amb els
tic, moguts pel desconeixement i que quen una correcta traçabilitat que ga- nostres productes.
jutgen i condemnen la nostra manera ranteix la seguretat alimentària (idenCada any desapareixen empreses
de treballar. Uns sectors
familiars agràries i ramasocials que qüestionen la
deres. Som un país ric en
La realitat i les problemàtiques del
nostra professionalitat i que
producció d'aliments d'oes creuen amb el dret de dirrigen vegetal i animal sans
nos el que està bé i el que no. sector primari les heu de conèixer de la mà i segurs, tant en producció
La clau per a una bona
ecològica com en convende qui les viu, no de qui s’ho imagina
entesa i convivència sempre
cional. Treballem cada dia
ha sigut i sempre serà el resper cuidar i conservar el
pecte. Violant la propietat privada i el tificació, registre de tractaments veteri- territori. La realitat i les problemàtidret a la intimitat, saltant-se mesures naris, respecte als temps d'espera abans ques del sector primari les heu de code bioseguretat i benestar, tocant els de portar animals a l'escorxador, elimi- nèixer de la mà de qui les viu, no de
animals, donant aigua o aliments al bes- nació de llet que podria portar residus qui s'ho imagina. Ras i curt: ells tenen
tiar sense saber si és o no és una pràc- d'antibiòtics, etc.) i una correcta condi- força mediàtica, nosaltres tenim la vetica correcta, l’única cosa que s'acon- cionalitat, com són totes les mesures de ritat.
segueix és posar en perill la vida dels benestar animal, fitosanitat i zoosanitat.
Si voleu demostrar respecte per les
animals i la traçabilitat alimentària.
Cada espècie animal i el seu correspo- persones, defenseu la salut per sobre de
Les filosofies animalistes, especistes i nent maneig té una condicionalitat as- tot. Si voleu demostrar respecte pels
veganes són plenament respectables a ni- sociada. Les inspeccions que ens realit- animals, deixeu d'humanitzar-los. Deivell individual, però el sentit comú no ens zen a les nostres empreses des dels de- xeu de parlar des de la ignorància
pot fer contradir les recomanacions ofi- partaments d'Agricultura, Salut i Con- quan us referiu a la ramaderia del
cials de l'OMS, del Ministeri de Sanitat i sum, així com del cos d'Agents Rurals i nostre país i aposteu per nosaltres.
del Departament de Salut de Catalunya SEPRONA, entre d'altres, garanteixen la Pels nostres productes i per la nostra
basades en la piràmide dels aliments.
nostra correcta praxis i professionalitat. gestió territorial.

Festival Tangent

El Tangent, el Festival de les Arts de
l’Eixample, està a punt de tancar la seva
tercera edició després d’haver ofert un
programa farcit d’actes des del passat
26 de juny. La música, el circ i la dansa
han estat alguns dels protagonistes.
pàgina 8

Ajuntament

La inseguretat a l’Eixample ha experimentat un repunt preocupant en els últims temps. És el districte on durant el
primer semestre d’enguany hi ha hagut
més denúncies per furts. A Sant Antoni
veïns i comerciants ho han denunciat.
pàgina 10

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@martindepozuelo
El #CNI debe aclarar
ya mismo el alcance
de los conocimientos
que tenía de la célula terrorista de Ripoll, cuál fue la razón por la que inició el seguimiento y qué falló en sus
análisis para no detectar un atentado inminente y estrechar más el
control.

@josepcosta
Ho diu ella [Carmena],
que va ser membre del
grup de l’ONU que acaba de dir justament que sí que s’han
vulnerat els drets humans dels presos
i en demana l’alliberament. És ben bé
que no hi ha res que una bona bandera del teu país no et pugui impedir
de veure.
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@ChakirelHomrani
El treball de qualitat amb salaris dignes,
contractació estable, horaris conciliadors, on no es discrimina
i es valora la feina ben feta- proporciona benestar, redueix la necessitat
de prestacions, redistribueix millor la
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Aquest és el camí!
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@MiquelBuch
Un de cada dos conductors morts a les
carreteres catalanes durant 2018 havien consumit alcohol o
drogues. Apel·lem directament a la
responsabilitat dels conductors quan
agafen un vehicle. No només està
en joc la seva vida. Està en joc la vida
dels altres.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

lanegen una invasió ciutadana de la misteriosa Àrea 51 als Estats Units. A través de Facebook, més d’un milió de persones
s’han compromès a entrar a les instal·lacions secretes per descobrir si hi ha alienígenes conservats. El lema de l’operació prevista
per al 20 de setembre és “no ens poden aturar a tots”.

P

or un jove australià després de beure un potent batut
de proteïnes. Lachlan Foote s’havia preparat un beure
amb una gran concentració de cafeïna, recomanada per
millorar el rendiment muscular. El seu pare ha iniciat una campanya per conscienciar sobre els perills de la substància.

M

lerten sobre el perill de fer-se fotos en una antiga mina de
wolframi a Monte Neme (Galícia), que actualment és un indret conegut per les espectaculars aigües turqueses. Diversos
influencers han visitat el lloc i han acabat amb problemes per la
composició tòxica de l’element químic que dona el color a l’aigua.

A

ls seguidors del mític Grand Prix es poden acomiadar del
seu retorn: Ramón García assegura que “no tornarà per
por als animalistes”. El presentador va explicar en una entrevista que és impossible emetre el show on diferents vaquetes participaven, ja que suposaria una allau de crítiques.

E

ondres tindrà el clima de Barcelona l’any 2050 i Madrid el de
Marràqueix. Així ho afirma un estudi de la Universitat ETH de
Zuric. La investigació mostra que, a causa del canvi climàtic, la
capital britànica augmentaria 5,9 graus durant l’estiu fins a situar-se
en una tessitura similar a la barcelonina.

L

El + llegit
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L’Eixample impulsa ERC:
les xifres del 26-M al districte

2

Investiguen l’atac a una parella
homosexual com un robatori

3

El Sindicat de Barri ocupa
quatre pisos al carrer Parlament

4

L’esperit modernista envaeix
la Dreta de l’Eixample

5

Nou pas per a la unió de plaça Espanya
i Gràcia amb ferrocarril

L’adeu d’ICV

Horari escolar a debat

per Antoni Moliné

per David Rabadà

Aquests últims dies s’ha produït
una notícia que ha passat mig
desapercebuda i no se li ha donat
la importància que té: la formació
política Iniciativa per CatalunyaVerds (ICV) ha presentat al jutjat
petició de “suspensió de pagaments” per valor de nou milions
d’euros, acompanyada d’un ERO
per als seus treballadors. Déu n’hi
do, tractant-se d’un partit que havia perdut la visibilitat mig amagat entre els comuns...
El mateix cas, però corregit i
augmentat, que la desapareguda
Unió Democràtica de Catalunya.
La fallida dels democristians va
pujar fins als 25/30 milions.
I els socialistes? També agobiats pels deutes van haver de
vendre la seu del C/ Nicaragua, a
les Corts, per anar-se’n a un local
del C/ Pallars, al barri del Poblenou. Tot i així, segons el seu web
encara han de cobrir un romanent de deu milions.
I què dir dels convergents?
Van abaixar persianes al C/ Còrsega amb destí al C/ Provença i,
poc després, un nou trasllat,
aquesta vegada al C/ Calàbria.
La veritat, però, és que no s’ha
dit ni publicat que totes aquestes
mudances fossin obligades per
raons econòmiques. Suposo que,
com sol passar, la veritat s’acabarà sabent.
Tant que es parla de transparència, hauríem de saber amb
què s’han gastat tants diners. Suposo que no amb sobres de color
negre. Només faltaria. Quina
lliçó es desprèn de tot això? Que
si no han sigut capaços d’administrar les seves economies, què
faran en el cas que arribin al govern? Per posar-se a tremolar.

El Departament d’Educació ha
decretat un horari partit en molts
nous centres d’ensenyament. És
a dir, si ara es feia només horari
de matí, es passarà a classes de
matí i tarda. El principal argument, i són paraules del secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, és que és inacceptable que els alumnes dinin a
quarts de quatre, la qual cosa ja
estava resolta amb els menjadors
escolars a quarts de tres.
Però a més aquesta idea no té
en compte els informes on es manifesta que els conflictes a les aules de Secundària es donaven fonamentalment per les tardes.
Se sap, i està en molts estudis, que
les trifulgues a classe s’esdevenen
quan després de dinar els adolescents se senten molt inquiets
al fer sessions durant les tardes.
També cal afegir que l’horari de
matins controla millor l’absentisme escolar concentrat per les
tardes. Cal afegir que el Depar-

tament d’Educació, defensor de
l’autonomia de centres, ara vulgui imposar un horari partit a
molts centres catalans. Tots ells
haurien de poder escollir quin horari els convé més. Si ara tornem
a un horari de matí i tarda, seria
com un pas enrere en les millores educatives. A més, no es
pensa en les tardes infernals de
maig i juny que sovint ostenta la
nostra climatologia. Durant les
mateixes se superen temperatures que la llei laboral prohibeix
per tal de treballar-hi.
A més, el Departament d’Educació, sabent que segons ell
mateix s’ha reduït el fracàs escolar
d’ençà de l’aplicació de l’horari intensiu de matí, es contradiu tornant a un d’antic. No sembla que
aquesta mesura esdevingui massa innovadora, amb l’afegit que
el Departament d’Educació sempre ha apostat per la novetat.
Avançar cap al futur no vol dir repetir els errors del passat.

Línia Eixample no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

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

A les xarxes

#Escàndol

@jaguimera: Entre pensar que l'Estat va
deixar fer l'atemptat del #17A i ignorar el
treball de Bayo hi ha un ampli ventall de
possibilitats molt ampli i prou greu.

#50Anys

@montserrat_tura: #50 anys de l’arribada dels humans a la Lluna. És més
màgica i bonica des de la Terra, sens
dubte.

#Magnifique

@G4Boloix: El vídeo de l’any passat va
ser lamentable... Però un cop fitxat, a mort
amb Antoine Griezmann. #Benvingut
#Magnifique.

Que la calor no t’amargui l’estiu
7|
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» Salut recorda els consells a seguir davant les onades de calor, cada vegada més freqüents
» La primera onada va deixar registres històrics de temperatura i més activitat als hospitals

Amb les altes temperatures és molt important refrescar-se sempre que es pugui. Fotos: Generalitat i ACN

4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de festa, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada vegada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor.
Perquè, oi que no sembla
gaire agradable esperar el bus a

Els efectes de la calor
són tan preocupants

com la grip a l’hivern
40 ºC? I estar treballant sota el sol
inclement del mes d’agost? I
passar un dia a la platja sense
para-sol i amb la nevera buida?
Totes aquestes escenes poden
amargar l’estiu a qualsevol persona, però hi ha un conjunt de
recomanacions bàsiques que, si
se segueixen, poden alleujar

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termòmetre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departament de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beure molta aigua, de ventilar i mantenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de protegir-se del sol la pell posant-se
crema solar.
TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en conscienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Generalitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades temperatures de l’estiu poden considerar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen.
Per exemple, que durant l’estiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifiquessin 65 casos de cops de calor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

registres d’aquest estiu que ha
començat fa poc, ja hem passat
una primera onada de calor que
sens dubte és històrica, amb
temperatures mai assolides a
Catalunya -com la màxima de
43,8 ºC d’Alcarràs, a la comarca

Enguany ja s’ha

viscut una onada

de calor històrica
del Segrià- i un balanç de tres casos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS).
VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provocat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya augmentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

canalsalut.gencat.cat

Els centres sanitaris, a punt

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan especialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor excessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que passi, però, la xarxa sanitària pública de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’activitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa.

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha augmentat el dispositiu de professionals per reforçar l’atenció primària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària.
En aquest sentit, les regions
sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest increment de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

dispositiu permet respondre a
qualsevol activitat, tot seguint
criteris clínics. De fet, aquesta
adequació funcional dels centres
s’adapta a les necessitats d’assistència que es produeixin, de
manera que es pugui donar una
resposta adequada i flexible en
tot moment.

L’atenció primària

i hospitalària té 503
professionals més

A més, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) compta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes mesures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativament la població.
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Un home va morir l’11 de juliol després de rebre una punyalada a l’abdomen durant una
baralla en un locutori situat a l’altura dels carrers Consell de Cent i Entença. A banda
de la víctima mortal, una altra persona que va ser detinguda va resultar ferida greu.

Eixample Respira vol mà dura
contra la contaminació
» La nova plataforma veïnal farà una protesta el 26 de juliol
» L’entitat denuncia que hi ha carrers que són “autopistes urbanes”
MEDI AMBIENT4La plataforma
veïnal Eixample Respira, que es
va constituir el passat mes de
maig i es va presentar en societat
amb una protesta a finals de
juny, segueix amb la seva activitat per denunciar l’alta contaminació que hi ha al conjunt del districte. L’entitat ha convocat per al
divendres 26 de juliol un acte de
protesta a la cruïlla dels carrers
Aragó i Aribau. Sense tallar el
trànsit, Eixample Respira farà
servir la protesta per repartir fulletons informatius amb les seves
reivindicacions.
La protesta del 26 de juliol vol
ser una mena de prova pilot, ja
que l’entitat té la intenció, a partir del setembre, de fer concentracions tots els divendres als diferents barris del districte. A banda, també prepara una gran acció
per al mes de setembre.
Un dels membres de la plataforma, Guille López, explica en declaracions a Línia Eixample que

Intranquil·litat per l’amiant
de l’antic Cinema Urgell

SALUT4La segona fase de la retirada de la teulada amb amiant
de l’antic Cinema Urgell es va
posar en marxa el passat 15 de
juliol i s’acabarà al voltant del
dia 25 d’aquest mateix mes. Tot
el procés, però, no acaba de
convèncer els veïns, que des de
fa unes setmanes han expressat
la seva preocupació.
Els veïns que formen la plataforma Veïns Illa Cinema Urgell, amb el suport de Fem Sant
Antoni, denuncien que la retirada de la teulada amb amiant
s’està fent conforme a la llei

però alerten que aquesta només
contempla la protecció dels treballadors que fan les tasques i no
del veïnat que hi pot estar exposat. En un comunicat, des
d’aquesta entitat veïnal afirmen
que el seu cas, com d’altres de la
ciutat, “posa en evidència la falta d’una legislació i un protocol
adequat a Catalunya sobre
aquesta qüestió”. La FAVB, per
la seva banda, també ha denunciat el cas.
En aquest solar es construirà un supermercat de la
cadena Bonpreu.

Imatge de la protesta que es va fer a finals de juny. Foto: Eixample Respira

el problema que hi ha al districte,
i a tota la ciutat, amb la contaminació “és molt greu”. “El nostre objectiu com a entitat és aconseguir
que es deixi de veure com una cosa
normal que hi hagi contaminació”,
afirma López.
Des d’Eixample Respira alerten que al districte, des del 2010,
“s’incompleix de forma sistemàtica
els nivells legals de diòxid de nitrogen i els veïns pateixen a diari
una qualitat de l’aire està molt

lluny dels nivells que exigeix l’Organització Mundial per a la Salut”.
LIMITAR EL TRÀNSIT
L’entitat considera que el trànsit
rodat a la ciutat hauria de reduirse com a mínim un 30% per
aconseguir una millora important de la qualitat de l’aire. Una millora que també passa per canviar
el model “d’autopistes urbanes”
que representen carrers com Aragó, Gran Via, Marina o València.

Un grup de veïns, atenent la premsa. Foto: Twitter (@CGTmetroBCN)

El Tangent es consolida

CULTURA4La tercera edició del
Tangent, el Festival de les Arts de
l’Eixample, es tancarà el pròxim
25 de juliol després d’haver-se
posat en marxa el 26 de juny. Ho
farà després de confirmar que es
tracta d’una aposta d’èxit que enguany ha tornat a portar als sis
centres cívics del districte una
gran selecció de l’escena artística i musical actual.
Enguany el programa ha tingut un marcat accent femení, ja
que la majoria de concerts han

estat protagonitzats per dones.
Algunes de les actuacions més
destacades van ser la de la cantaora de flamenc contemporani, Maria José Llergo, i el septet
barceloní The Oldians amb la
veu de Saphie Wells, que van actuar a la plaça del Fort Pienc; la
música indie de Paula Jornet
(Pavvla), que va sonar al pati interior del centre cívic Sagrada
Família o la de la joveníssima
cantant de música negra i folk
americà Paula Valls i el conjunt

de corda dels cinc continents
Músiques nòmades, que van actuar al pati de Golferichs.
A banda de la música, el circ
també ha estat un dels protagonistes del festival amb tres espectacles, dos d’ells al pati de la
Casa Elizalde i un a la plaça del
Fort Pienc. Les noves dramatúrgies també han tingut un paper destacat, juntament amb la
dansa i el cabaret. El Tangent,
doncs, es consolida i ja mira
cap a l’any que ve.
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Sant Antoni s’organitza
contra la inseguretat
SOCIETAT4L’increment dels robatoris a Sant Antoni durant els
últims mesos ha fet que veïns i comerciants hagin decidit passar a
l’acció. Des de fa uns dies han posat en marxa la campanya ‘Vigila’ amb l’objectiu d’alertar, amb
una gran quantitat de cartells, sobre l’augment de la inseguretat.
Per tal de presentar la campanya contra la inseguretat, el 12
de juliol es va fer un acte públic als
jardins de l’Alguer. Un centenar
de persones es van concentrar per
denunciar l’augment dels robatoris. L’objectiu de la campanya és
que qualsevol persona que vegi un
delicte truqui el més ràpid possible al 112. També s’han fet uns adhesius que serveixen per identificar diferents comerços com a
punts d’ajuda, que es posen a disposició perquè qualsevol possible
víctima de robatori s’hi pugui refugiar fins que arribi la policia.
Durant l’acte, un dels impulsors de la campanya, David García, va dir que l’objectiu no és cap
altre que ajudar la policia fent una
trucada quan se sigui testimoni
d’un delicte, i va deixar clar que no
es tracta “de fer de justiciers”.
NARCOOCUPACIÓ
La inseguretat a Sant Antoni no
només s’expressa amb els roba-

La campanya inclou cartells amb el lema ‘Vigila’. Foto: Twitter (@stoprobossanta1)

toris que es produeixen, sinó que
hi ha veïns del barri que també pateixen altres problemàtiques. És
el cas dels que viuen al bloc número 20 de la ronda de Sant Antoni, que des de fa un temps s’han
organitzat per evitar que un grup
de traficants transformin un pis de
l’edifici en un narcopis.
Els veïns denuncien que es
tracta de membres d’una banda
organitzada i que en més d’una
ocasió han bloquejat la porta
d’accés a l’edifici per poder entrarhi tot i que els veïns havien canviat el pany. En una entrevista a
Betevé, un dels afectats explicava

que la lluita dels veïns “és com la
de defensar un castell”.

CONTRA LA GENTRIFICACIÓ
La inseguretat, però, no és l’únic
problema que amoïna els veïns.
A principis de juliol unes 150 persones es van manifestar a les portes de l’Escola Griselda, que el
curs que no ve no obrirà a causa
de l’augment del lloguer, per denunciar la gentrificació que asseguren que pateix el barri. El
lema de la protesta va ser ‘Contra l’expulsió del veïnat. Menys
turisme i més escoles. Volem
seguir essent barri!’.

L’Eixample, el districte amb
més furts de gener a juny

XIFRES4L’Eixample va ser el
districte de la ciutat on durant el primer semestre de
l’any es van registrar més furts.
Les xifres les mostra el nou
mapa digital que els Mossos
d’Esquadra van publicar fa poques setmanes i que permet
que qualsevol ciutadà pugui
consultar les diferents dades
que existeixen sobre els delictes que es produeixen al conjunt de Catalunya.
Així doncs, a l’Eixample, entre els mesos de gener i juny hi
va haver un total de 22.604
denúncies per furts, cosa que
significa més de 120 denúncies

al dia per aquest tipus de delicte. La xifra és superior a la que
hi va haver a Ciutat Vella, el segon districte amb més denúncies, ja que se’n van posar
18.220.
En el cas del districte de
l’Eixample, aquestes xifres representen un augment de més
de 4.000 denúncies respecte
del primer semestre de l’any
passat. I és que el 2018, entre
el gener i el juny, hi va haver
18.524 denúncies per furts.
L’augment, doncs, és del 18% i
reflecteix l’augment de la inseguretat que s’està vivint en
els darrers temps.
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Deures per al nou govern
Les entitats desgranen les prioritats que creuen que cal afrontar els pròxims quatre anys
POLÍTICA/ La FAVB, Aigua és Vida, l’Aliança
contra la Pobresa Energètica, l’Assemblea
de Barris per a un Turisme Sostenible, la
PAH, el Sindicat de Llogateres i la Xarxa per
la Sobirania Energètica ja han presentat
les seves demandes al nou govern municipal. El passat 11 de juny, pocs dies abans
que Ada Colau visqués la seva segona investidura per començar a afrontar la segona legislatura al capdavant del govern
municipal, aquestes entitats van convocar
una roda de premsa per explicar, cadascuna des del seu àmbit, les reivindicacions
que consideren que cal tractar de forma
urgent a la ciutat durant els pròxims quatre anys. Les entitats divideixen les seves
demandes en tres grans blocs temàtics:
desigualtats i justícia social, emergència
climàtica i justícia ambiental i emergència
habitacional, lloguer i turisme.
Del primer d’aquests blocs temàtics
destaquen diferents subaspectes: mantenir
el compromís amb el pla decennal d’inclusió; revisar, reforçar i ampliar els plans de barris i reforçar les polítiques públiques en
sanitat, serveis socials i educació; combatent la segregació escolar... De la mateixa
manera, les entitats exigeixen que es garanteixi l'accés universal als subministraments bàsics, sigui quin sigui el nivell de
renda de la família o el règim de tinença del
seu habitatge. També consideren que cal
afrontar l'enfocament de la pobresa energètica des d'una perspectiva de drets, reforçant la feina que es fa des dels Punts
d'Assessorament Energètic.
Pel que fa als aspectes derivats de l’emergència climàtica i la justícia ambiental,

Aturen el desallotjament de
l’hort ocupat al barri de la Prosperitat
LLUITA VEÏNAL/ Per segona vegada, la pressió dels veïns
va servir per paralitzar el desallotjament del projecte de
l’hort comunitari Date una Huerta del barri de la Prosperitat. Estava previst que el passat 21 de juny la policia fes fora
d’aquest espai, al número 79 del carrer de Joaquim Valls,
els membres del col·lectiu que l’han estat ocupant, però després d’arribar a un acord amb la propietat (des del Districte
es va mediar en les converses amb representants del fons
d’inversió nord-americà Cerberus) es va paralitzar el desallotjament. El col·lectiu que ocupa l’espai assegura que si
els mostren un projecte per construir a l’espai marxaran,
però que si aquest no existeix, romandran al solar.
El projecte Date una Huerta va néixer fa gairebé tres
anys, quan diversos veïns van arribar al solar (que estava
abandonat des del 2007) i van convertir-lo en un jardí. En
aquest espai hi havia males herbes i rates, però un cop van
sanejar-lo, van portar-hi eines de conreu per fer-hi un hort
i actualment hi planten cols i altres vegetals. Tot això ho
aconsegueixen amb cultiu ecològic, compostant la matèria ecològica que cadascú porta des de casa.
A l’espai també s’hi organitzen xerrades i espectacles
de tota mena, com màgia, concerts, exposicions, àpats populars oberts a tothom i actes solidaris per aconseguir diners per a activitats solidàries al barri.

creuen que cal un canvi en el model de mobilitat, amb una aposta decidida pel transport públic (metro, tren, tramvia...) i el
foment de l’ús de la bicicleta. De la mateixa
manera, consideren prioritària una aposta
per les polítiques de transformació del
model energètic local i la lluita contra els
grans factors de contaminació, limitant al
màxim la circulació de vehicles moguts per
energies fòssils, l’arribada de creuers o l’energia que es genera mitjançant incineració o centrals de cicle combinat de gas o
carbó. En aquest sentit, també cal impulsar

Remunicipalitzar
la gestió de l’aigua és
una de les demandes
que fan al nou govern
una política de residus orientada al residu
zero i vetllar per la remunicipalització de la
gestió de l’aigua.
Per últim, consideren que cal apostar
per polítiques de decreixement turístic
acompanyades d’alternatives econòmiques més justes. En la gestió del port i de
l’aeroport creuen que és necessari un acord
de ciutat i un procés de diàleg amb la resta
d’administracions perquè sigui la ciutat qui
gestioni aquestes infraestructures. També
volen que es garanteixi l’augment del parc
públic de lloguer en compliment de la mesura del 30% d’habitatge públic.

Festa pel canvi de nom
de la plaça Harry Walker
MEMÒRIA HISTÒRICA/ El barri de la Prosperitat va celebrar, el passat dissabte 15 de juny, el canvi de nom de
la plaça Harry Walker pel de plaça de les Treballadores i
Treballadors de la Harry Walker.
Aquesta celebració popular va posar-se en marxa a la
una del migdia amb l’actuació de la xaranga de la Prospe i els capgrossos la Prospe i el Pestaña. L’acte també va
servir per homenatjar els extreballadors i extreballadores
de l’antiga fàbrica de recanvis automobilístics, que van passar a la història quan a principis dels anys 70 van protagonitzar una vaga de 62 dies per exigir millors condicions
laborals. La protesta va tenir el suport del veïnat, que també es queixava per l’alta contaminació de la fàbrica.
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Barcelona és la ciutat europea
més contaminada pels creuers
MEDI AMBIENT/ Un estudi de la federació
d'ONG ecologistes Transport & Environment
conclou que Barcelona és la ciutat europea
més contaminada pels creuers, seguida de
Palma de Mallorca i Venècia. Després que es
publiquessin aquestes dades, el director de
polítiques de transport de l’ONG, Faig Abbasov, va criticar que les ciutats donin "via lliure"
als creuers mentre prohibeixen la circulació
de cotxes dièsel per reduir la contaminació.
"Aquests provoquen grans concentracions
de contaminants amb un alt risc per a la salut
dels seus passatgers i de les poblacions més
properes a les terminals", va afegir.
L'informe explica que, durant el 2017,
només a Barcelona els creuers van emetre
entre dues i cinc vegades més gasos contaminants de diòxid de sofre que els automòbils de passatgers el mateix any. De fet, es

calcula que aquell any van arribar al port de
la ciutat uns 105 creures, de gran envergadura, mentre que la xifra de vehicles privats
que hi ha registrats a la ciutat supera el mig
milió d’unitats.
El mateix estudi també explica que, en el

Transport & Environment
diu que les emissions
dels creuers són nocives
per als veïns i els turistes
mateix període de temps, a Lisboa va arribarhi un nombre més gran de creuers, però que

Residu Zero
celebra la sessió
de debat i formació

l’estada d’aquests a Barcelona va ser superior
al temps que van estar atracats a la capital de
Portugal, de manera que la contaminació va
ser més important.
CANVI DE SISTEMA
D’aquesta manera, i per tal d’intentar revertir
aquesta situació, des de Transport & Environment han volgut fer una sèrie de recomanacions i propostes de canvi. Les ONG
consideren bàsic “descarbonitzar” el transport marítim, per exemple, amb una connexió de la xarxa elèctrica en terra o utilitzant la
tecnologia de l'hidrogen per alimentar d'energia aquests grans vaixells.
“Cal que els governs intervinguin amb un
mandat que porti la indústria naviliera a estàndards d'emissió zero”, han reivindicat des
de l’agrupació d’organitzacions ecologistes.
Foto: ACN

ECOLOGIA/ La Plataforma Ciutadana Residu Zero va celebrar, a
finals del mes passat, una sessió
de debat i formació al local de la
FAVB, al carrer Obradors.
En aquesta trobada es va fer
un diagnòstic de la situació actual
dels residus a Catalunya (considerada una emergència) i es va
debatre sobre la necessitat de formular una nova llei Residu Zero
i no la de tipus continuista, diuen,
que està redactant el Govern.
Aquesta plataforma, que
agrupa diverses organitzacions,
es va crear a principis del mes
passat i lluitarà perquè s’acabi la
incineració dels residus i s’opti per
una política de recuperació.

Cal una “rebel·lió”
per poder aturar
el canvi climàtic
XERRADA/ Albert Recio i Àlex
Guillamón van ser els dos ponents de la conferència Què és el
moviment internacional Rebel·lió
o extinció? que es va fer el passat
19 de juny a la seu de la FAVB.
Aquest moviment va néixer a
finals d’octubre de l’any passat en
una reunió multitudinària a Parliament Square, la plaça que hi ha
al davant del parlament britànic,
a Londres. A partir d’aquí, es van
anar creant delegacions locals
arreu del món, i el passat dia 15
d’abril van organitzar una “rebel·lió internacional”.
Ells mateixos defineixen les
seves accions com “desobediència civil no violenta”.

Els veïns tornen a concentrar-se per
demanar l’obertura del CAP Raval Nord
SALUT/ La lluita veïnal que persegueix l’obertura d’un Centre d’Atenció Primària al
nord del barri del Raval continua. El passat
dissabte 29 de juny es va celebrar una nova
acció festiva reivindicativa, convocada per
la plataforma CAP Raval Nord Digne, per
demanar la construcció d’aquest equipament sanitari a l’antiga capella de la Misericòrdia, a tocar del MACBA.
Durant aquesta concentració, que va
tenir lloc entre les 11 del matí i les set de la
tarda, els assistents van poder gaudir amb
l’actuació de Débora la Pícara, van compartir un vermut i un dinar popular, van
poder sentir parlaments d’alguns dels
membres de la plataforma i es va acabar
de pintar i es va estrenar el mural reivindicatiu a la plaça de Terenci Moix.

Aquest mes fa just un any que la plataforma es va crear, després que en el Ple
del juny de l’any passat tots els grups de
l’oposició van instar el govern d’Ada Colau
a fer marxa enrere en la seva idea d’ubicar
el Centre d’Atenció Primària en aquesta
antiga capella.
D’aleshores ençà, els membres de la
plataforma han anat fent accions reivindicatives periòdicament, com l’ocupació del
passat mes de març, en un intent per “fer
pressió” i intentar que els polítics canviessin de postura i donessin llum verda a la
construcció de l’equipament. Però malgrat aquesta protesta, la situació continua
encallada i, de moment, no sembla que
s’hagi de resoldre de forma immediata. El
conflicte, doncs, va per llarg.

Debat a Can Batlló
sobre si cal fer
decréixer l’aviació
MEDI AMBIENT/ El passat divendres 12 Can Batlló va ser l’escenari de la conferència anomenada Decreixement de l'aviació. La
xerrada va posar sobre la taula si
és el moment adient per lluitar
per intentar reduir el nombre
d’avions que volen cada dia.
La xarxa Stay Grounded va ser
l’entitat encarregada de coordinar l’activitat amb la col·laboració, entre altres, de l’Institut de
Ciència i Tecnologia Ambiental de
Barcelona. L’objectiu de la conferència era unir forces amb moviments socials, amb les ONG i
amb científics per debatre sobre
mesures concretes i estratègies
efectives per reduir el trànsit aeri.
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A l’esquerra, imatge d’una concentració contra la pobresa energètica. A la dreta, la presentació de l’informe de Càritas. Fotos: Alèxia Vila (ACN)/Càritas Barcelona

El rastre de la crisi
» Càritas alerta en el seu informe anual que les desigualtats augmenten tot i la recuperació econòmica
» L’entitat vol que la despesa social en habitatge i protecció familiar s’equipari a la mitjana europea
Albert Ribas
BARCELONA
“La desigualtat és una ferida que
no cicatritza”. L’afirmació, contundent, és de Salvador Busquets,
director de Càritas Diocesana de
Barcelona. L’entitat ha presentat
recentment el balanç de la seva acció durant el 2018 a la diòcesi de
Barcelona (formada per 26 municipis) i les conclusions no són
gaire esperançadores.
Busquets, durant la presentació de les conclusions, va alertar
que cada cop hi ha més col·lectius
exclosos de la societat, al mateix
temps que va apuntar que una de
cada quatre persones de la diòcesi de Barcelona està en situació
d’exclusió, tal com apunta l’últim
informe de la Fundació Foessa.

En el cas de Barcelona ciutat,
Càritas va atendre el 2018 un total de 7.916 llars, on viuen 15.662
persones. A l’Eixample, per la
seva banda, es van atendre 739
llars on viuen 1.360 persones.
Són persones, tal com alerta Cà-

1.360

persones són les
que Càritas va
atendre a l’Eixample
durant l’any passat

ritas, que pateixen exclusió social
a causa de la precarietat laboral,
els problemes amb l’habitatge i
una protecció social insuficient.
A algunes d’aquestes persones els toca viure la crua realitat
de tenir feina però no poder

arribar a final de mes –tot i que
la majoria de persones ateses estan a l’atur–. “Amb un context
de suposada recuperació econòmica, això és molt preocupant”, va afirmar Busquets. El director de Càritas Diocesana de
Barcelona va apuntar que és
imprescindible una major implicació de les administracions i
que la despesa social del conjunt
de l’Estat en habitatge o de protecció a les famílies s’equipari a
la mitjana europea.

En paral·lel, Feu també va voler alertar del creixement de la pobresa entre les dones i la gent gran.
En el cas del perfil femení de la pobresa, el 57% de les persones ateses per Càritas durant l’any passat
van ser dones, mentre que les

La pobresa entre les
dones i la gent gran
ha augmentat de
forma preocupant

POBRESA MÉS PROFUNDA
Per la seva banda, Miriam Feu, cap
d’anàlisi social i incidència de Càritas de Barcelona, va remarcar
que els darrers anys han augmentat les llars ateses on només
viu una persona, mentre que s’ha
reduït l’atenció a les llars formades per parelles amb fills.

persones grans ateses van augmentar un 8%. La gran majoria
d’aquestes persones grans, 7 de
cada 10, eren dones. “La solitud
no volguda és una de les problemàtiques més esteses que pateixen
els majors de 65 anys. Està a les
nostres mans garantir que la gent

gran tingui una vida digna”, va
afirmar Feu.
Una altra de les preocupacions de Càritas és l’alt percentatge
de migrants entre les persones ateses. Concretament, el 66% de les
persones ateses eren estrangeres, principalment del Marroc,
Hondures, Colòmbia, Perú, Veneçuela i Bolívia.
L’entitat recorda que moltes
persones arriben a Catalunya fugint de situacions de violència, de
països on hi ha una gran inestabilitat econòmica i on diàriament
es vulneren els drets humans.
EL 2019, PITJOR
Per últim, Feu va alertar que els
cinc primers mesos del 2019 les
llars ateses per Càritas van augmentar un 10% en relació al mateix període del 2018. L’habitatge segueix sent el gran problema.
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Jordi Martí, nou regidor
» El pacte entre BComú i el PSC situa Martí (BComú) al capdavant del Districte de l’Eixample
» Comuns i socialistes es comprometen a formar un govern marcat per la solidesa i l’estabilitat
POLÍTICA4La presentació de l’acord de govern entre BComú i el
PSC del 10 de juliol va servir per
anunciar Jordi Martí com a nou
regidor de l’Eixample. Martí, un
dels homes forts del nou executiu
municipal, també encapçalarà la
regidoria de Presidència i Pla de
Barris i la de Pressupost.
Martí és un veterà de la política municipal. Gran part de la
seva trajectòria l’ha fet amb el
PSC. El 1999 va ser nomenat coordinador del Pla estratègic del
consistori i gerent de l’ICUB, càrrec que va ocupar fins a l’any
2013. El passat mandat, després
d’haver deixat el PSC a causa de
les tensions provocades pel procés independentista, va ser nomenat per Colau gerent municipal. En les darreres eleccions ja va
formar part de les llistes de Barcelona En Comú.
“GOVERN COHESIONAT”
En la compareixença conjunta
que van fer l’alcaldessa Colau i el
primer tinent d’alcalde Jaume
Collboni a la Galeria Gòtica de l’Ajuntament tots dos van voler destacar que el nou govern serà “cohesionat, estable i fort”. Colau i

Collboni també van recordar que
l’actual govern serà el més ampli
que tindrà la ciutat en molt de
temps, ja que en els tres últims
mandats no n’hi havia hagut cap
que arribés als 18 regidors.
Durant la presentació de l’acord, Colau i Collboni no van
transmetre una sensació d’especial entusiasme, més aviat de serietat amb algun moment de distensió. No hi va haver grans declaracions, sinó que tots dos van
remarcar la voluntat de formar un
govern que sigui sòlid i estable.
De fet, quan van ser preguntats per la sentència del judici al
procés independentista i com encarà el govern aquesta qüestió, l’alcaldessa va afirmar que “cada
partit mantindrà el seu posicionament de forma lliure però sempre posant per davant l’estabilitat
del govern”. És a dir, l’expulsió del
PSC de l’executiu municipal a
causa del procés, tal com va passar el mandat anterior, no té cap
opció de repetir-se. Més enllà del
llaç groc, que Colau va confirmar
que seguirà penjat mentre Collboni ho va posar d’exemple que de
vegades no podran estar d’acord
amb tot, es va fer evident que l’a-

genda nacional no penetrarà en el
dia a dia del govern.
BATLLE, A SEGURETAT
Com no podia ser d’una altra
manera, la seguretat va ser un dels
punts que es va tractar més durant
la presentació del cartipàs. Barcelona viu un cert descontrol i tothom donava per fet que el PSC es
quedaria amb aquesta àrea. El
nou home fort del govern en la
matèria serà Albert Batlle, que assumirà la cinquena tinència d’al-

Jordi Martí, durant una roda de premsa. Foto: Sílvia Jardí/ACN

caldia, batejada amb el nom de
Prevenció i Seguretat. Batlle és un
històric de l’Ajuntament, on va entrar com a regidor el 1983 formant
part de les llistes del PSC. El 2014
va ser nomenat Director general
dels Mossos d’Esquadra i abans
de l’1-O va dimitir perquè se sentia “incòmode” amb la celebració
del referèndum.

COMERÇ, PER A BALLARÍN
Una altra de les carteres que en
alguns moments del passat man-

dat va ser polèmica, la de Comerç, recau en la socialista Montserrat Ballarí, que ja la va ostentar mentre els socialistes van ser
al govern. En aquesta ocasió serà
la regidoria de Comerç, Mercats, Règim Intern i Hisenda i un
dels objectius, tal com s’especifica al document de govern aprovat pels dos partits, serà tirar endavant “un pla per la dinamització comercial” i liderar un acord
integral entre administracions
per combatre el top manta.
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Rebaixes: bones perspectives
» Les altes temperatures fan preveure unes bones rebaixes d’estiu després d’un maig més fred
» El Consell de Gremis pronostica un increment del 3% de les vendes durant aquesta campanya
COMERÇ4Les altes temperatures de finals de juny i principis de
juliol, a diferència del que va passar al maig –a Barcelona hi va
haver les temperatures més baixes de la darrera dècada–, han
creat la combinació perfecta perquè les rebaixes d’estiu s’encarin,
des del sector del comerç, amb
bones perspectives.
I és que les temperatures del
maig van provocar que la gent
s’esperés a fer les compres de la
temporada d’estiu. L’arribada
abrupta de la calor, però, va
coïndir amb l’inici de les rebaixes, que aquest any es van posar
en marxa el 28 de juny. Veient
aquest escenari, el Consell de
Gremis ha pronosticat un increment de vendes del 3% durant
aquestes rebaixes. Tot i això,
l’entitat també apunta que, encara que hi hagi una major venda, els descomptes privats i permanents provoquen una menor
afluència i un menor interès general del consumidor.
Sigui com sigui, cal tenir present que les rebaixes representen
el 40% de les vendes anuals en alguns sectors i la major part de les
vendes es fan en els primers 15

dies de descomptes, tot i que s’allarguen fins al 31 d’agost.
És per aquest motiu que
molts comerços van decidir començar les rebaixes amb descomptes potents, ja que en alguns
casos van arribar fins al 70%. Un
dels objectius dels comerços
també va ser que la gent s’assabentés que les rebaixes començaven el 28 de juny i no l’1 de juliol per aprofitar el darrer cap de
setmana de juny. Tot i això,
molts comerços dels districtes
més perifèrics van optar per esperar i començar les rebaixes l’1
de juliol. A banda, cal tenir en
compte que des de fa uns anys la
legislació estatal va acabar amb
els períodes fixats per a les campanyes de descomptes, tot i que
el Govern català ha intentat mantenir les dates marcades per començar els descomptes.
SECTORS ESTRATÈGICS
Enguany més de 60 entitats
s’han adherit a un manifest per
proposar que els sectors del comerç i de l’hostaleria siguin considerats i declarats per l’administració com a sectors estratègics de l’economia catalana.

Les rebaixes van començar el 28 de juny i s’allargaran fins al 31 d’agost. Fotos: Andrea Zamorano i Neus Toro/ACN
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Futbol | L’FC l’Esquerra repeteix al grup 10 de Tercera Catalana

L’FC l’Esquerra de l’Eixample encetarà, el dissabte 7 de setembre, una nova temporada al grup
10 de Tercera Catalana. L’equip s’estrenarà al camp de l’Sporting Gavà, mentre que el debut a
casa serà vuit dies més tard contra el Levante. La lliga s’allargarà fins a finals de maig del 2020.

El CB Roser torna a la lliga EBA
gràcies a l’ascens del Pardinyes
» Els de Juan Hereza ja van jugar a la categoria fa dues temporades
» El sènior femení anuncia renovacions de les peces principals
Pau Arriaga
EL FORT PIENC
La temporada 2019-20 serà la
tercera de la història en la qual el
CB Roser jugarà a la lliga EBA. El
passat dilluns 8 el club va anunciar que, aprofitant l’ascens del
Pardinyes a LEB Plata i que hi havia una vacant a la competició,
s’inscrivia de nou a la categoria.
I una setmana més tard, la Federació Espanyola va fer públic el
calendari de la categoria; els de
Juan Hereza han caigut al grup CB, on es trobaran amb altres
equips de la ciutat com el JAC
Sants, i conjunts potents com
l’UBSA de Sant Adrià, el CB Mollet o el Palma.
El debut de l’equip roserenc
serà el penúltim cap de setmana
del mes de setembre a la pista d’El
Olivar de Saragossa, mentre que
el primer enfrontament que dis-

El CFS Eixample ja coneix
el calendari del curs que ve

A mitjans del mes
passat, el CFS Eixample celebrava el
tradicional sopar de
comiat de temporada amb tots els
equips del club i, només un mes
després, el sènior femení ja coneix
el calendari que haurà d’afrontar
la temporada que ve.
La lliga es posarà en marxa el
cap de setmana del 21 i 22 de setembre, quan l’equip s’enfrontarà contra el vigent campió de la
categoria, el CD la Concòrdia de
la Llagosta. El primer desplaçament del CFSE serà set dies més

tard, a València, per jugar contra
l’Hispànic de Torrent.
La primera volta arribarà a la
seva fi el segon cap de setmana
del gener de l’any que ve (amb l’equip visitant la pista de l’FS Castelldefels), mentre que la fase
regular de la lliga arribarà a la
seva fi el tercer cap de setmana
del maig, quan l’equip s’enfrontarà a les castelldefelenques.
El primer repte del curs 201920, però, serà la final de la Copa
Catalunya, que les roig-i-negres
jugaran l’11 de setembre a Sabadell contra la Penya Esplugues.

L’equip ja va estar a punt de pujar per mèrits esportius. Foto: FCBQ

putarà com a local serà una setmana més tard, rebent la visita
del CB Salou.
El club ha volgut renovar
bona part de la plantilla del curs
passat (incloent el cos tècnic), de
manera que noms com Adri Hijós, Joan Gavaldà, Albert Sulleva
o Sergi Tubert seguiran al Fort
Pienc. De moment, l’única incorporació anunciada és la d’Albert Farfán, ex del CB Cornellà.

CARES CONEGUDES
On també hi haurà cares conegudes la temporada que ve serà
al primer equip femení. El passat
dilluns 8 van començar a publicar-se les renovacions i entre els
noms que seguiran vestint de
vermell hi ha els dos grans noms
dels darrers cursos, Bàrbara Torrón i Serena Miret, i noms com
Mar Trabal, Aida Nebot, Marina
Forrellat o Laura Rovira.

El sènior femení, durant el sopar de comiat del curs 2018-19. Foto: CFSE

El districte de la velocitat

PATINATGE4Els World Roller
Games van passar a velocitat
màxima pel districte. El cap de
setmana dels passats dissabte 13
i diumenge 14, el circuit urbà
muntat al passeig de Gràcia (a
l’altura de la Pedrera) va acollir
algunes de les proves de patinatge de velocitat.
D’aquesta manera, durant la
tarda del primer dels dos dies, es
van disputar les proves de classificació, les semifinals i les finals
dels 100 metres esprint.

L’Eixample va coronar, per
primer cop, l’australià Daniel
Greig com a campió del món gràcies a la seva marca de 9,439 segons. La plata va ser per al mexicà Jorge Luis Martínez (9,447
segons) i el bronze per a l’alemany Simon Albrecht (9,452).
De fet, va ser necessari que l’oceànic veiés el seu nom a la pantalla, ja que a simple vista els tres
competidors havien travessat la
meta al mateix temps.
Pel que fa a la categoria fe-

menina, la colombiana Geiny
Pájaro va sumar el seu setè títol
mundial. La plata va ser per a la
patinadora de Xina-Taipei YingChu Chen, mentre que en tercera posició va arribar una compatriota de Pájaro, Andrea Cañón.
L’endemà va ser el torn de la
marató, la prova de 42 quilòmetres que va portar els participants a recórrer bona part de la
ciutat. La italiana Francesca Lollobrigida i el francès Nolan Beddiaf van ser els dos vencedors.
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| Marvel Ultimate Alliance 3
Després de 10 anys sense novetats a la saga, arriba la tercera entrega
d’aquest títol, que només estarà disponible per a Nintendo Switch.

Famosos

No t’ho perdis

Eva Longoria, una de les actrius més conegudes del planeta, ha escollit Barcelona per passar recentment les seves vacances d’estiu juntament amb la seva família. Entre altres escenaris, Longoria es va mostrar meravellada
per indrets com la Sagrada Família o el Parc Güell i va
penjar una foto a Instagram fent bombolles amb el seu
fill a la Catedral. Durant la seva visita a la ciutat, l’actriu
va rebre les salutacions de seguidors i curiosos, i també consells per evitar robatoris. Possiblement el que
primer ve al cap si parlem de la intèrpret texana d’ascendència mexicana és el seu paper a Desperate Housewives. La sèrie, caracteritzada per un humor àcid i
personatges femenins molt retorçats, va fer saltar a
la fama Longoria. L’actriu es va fer un nom gràcies a
la seva interpretació de la freda i carismàtica Gabrielle Solís. En tot cas, Longoria va mostrar la seva cara
més allunyada de la ficció i més agradable i real en la
seva estança per relaxar-se a la capital catalana.

Picasso i la fotografia
El Museu Picasso de Barcelona acull fins al 24 de setembre
l’exposició ‘Picasso, la mirada del fotògraf’, que proposa una
immersió en l’univers de l’artista malagueny a través de la fotografia. La mostra està feta a partir dels amplis arxius personals de Picasso i conté més d’un centenar d’impressions fotogràfiques d’època i plaques de vidre inèdites. El recorregut
es fa a partir de seccions cronològiques i enfocaments temàtics que inclouen obres importants i insòlites: escultures, pintures i dibuixos que dialoguen amb les fotografies. Les imatges mostren un artista creador que també és autor i model.

Llibres

?

E V A

QUI ÉS

...

‘Desperate Housewives’ la va fer saltar a la fama

Venir a Barcelona a fer vacances

QUÈ HA FET

Va visitar indrets com la Sagrada Família o la Catedral

...

A LES XARXES

Teatre

L O N G O R I A

Ser una de les actrius més reconegudes

ÉS FAMOSA PER

?

La fitxa

Els seguidors li aconsellen anar amb compte

Els fans adverteixen Longoria dels robatoris a la ciutat

Música

Pelis i sèries

La fuga de l’home cranc
Guillem Sala

Un dia qualsevol
Oriol Tarrasón

La bona vida
2PrincesesBarbudes

La casa de papel
Netflix

El Víctor és un jove sense ambicions i
amb una tendència a posar la pota
quan tot va bé que últimament està
degenerant en una absurda espiral autodestructiva. Una novel·la amb un
humor grotesc i una història contemporània on emergeix una realitat delirant que s’ho empassa tot i ho digereix
en forma de cant a la insignificança.

Tarrasón ha escrit i dirigeix aquesta
obra, que compta amb el nivell d’Imma
Colomer, Quimet Pla, Pep Ferrer i Annabel Castan per parlar de la història de la
Solange, una dona de 77 anys que s’ha
quedat viuda i que vol viure la vida al
màxim ara que es veu obligada a anar a
la residència, que viurà una revolució.
A La Villarroel de Barcelona.

2PrincesesBarbudes fan de la seva carrera un continu i entretingut concert
familiar. Amb l'àlbum il·lustrat que la
banda publicarà a principis de setembre, ens proposen conèixer la vida dels
primers humans del paleolític. El disc
es dirà La bona vida (Autoeditat, 2019) i
ja han estrenat el senzill d'avançament,
Tot és fresc, a través d’Enderrock.

Després d’haver escapat de la Casa de
la Moneda y Timbre amb els diners, la
banda de lladres liderada pel Profesor
ha escapat i ha aconseguit arribar a
una illa paradisíaca. Tot i això, Tokio,
Nairobi o Denver veuran com la seva
tranquil·litat es veu, de nou, amenaçada després que Río sigui detingut. El
grup es veurà obligat a tornar a Madrid.
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Cultura
DIJOUS 25 DE JULIOL
20:00 Lluita constant, una proposta de Carlota
Subirós, serà la darrera proposta escènica de
l’edició d’enguany del festival Tangent. /
Centre Cívic Cotxeres Borrell.

Ritme cubà a la Casa de les
Punxes amb Yadira Ferrer
Divendres 2 d’agost a les 19:00

PROPOSTES
Tallers

El curs de pintura i dibuix
no s’atura durant l’estiu
Tots els dijous a les 17:00

Maria Teresa Andorrà segueix impartint les classes del taller anomenat Pintura i dibuix, que s’allargarà fins al pròxim mes d’octubre. / Centre Cívic Sagrada Família.

DIMARTS 23 DE JULIOL
19:00 Marta Sunyer serà la responsable de la darrera sessió del curs Receptes fresques vegetarianes, en el qual s’ha ensenyat a preparat
plats per a aquests mesos de calor. / Centre
Cívic Cotxeres Borrell.
El primer concert del mes que ve emmarcat en el cicle Nits amb Ritme serà
el de la cantant cubana Yadira Ferrer.
Les entrades ja es poden adquirir. / Casa
Terrades - Casa de les Punxes.

Exposicions

FINS AL 26 DE JULIOL
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà
visitar la col·lecció de fotografies en la qual
David del Campo ens mostra l’interior dels habitacles d’un camp de refugiats yazidí. / El Xalet - Casa Golferichs.

TOT L’ESTIU
Matí-Tarda Barcelona Stonewall: un viatge d'anada i tornada a les primeres manifestacions
LGTBI és la mostra que viatja a les primeres
manifestacions per defensar els drets del
col·lectiu. / Centre LGTBI de Barcelona.

Infantil

Últim espectacle per a infants
a la cripta de la Sagrada Família
Diumenge 4 d’agost a les 11:00

El 4 d’agost, per últim cop en aquest
any, es farà l’espectacle anomenat
Els titelles de l'Antoni Gaudí. / Cripta de
la Sagrada Família.

Esports
DILLUNS 29 DE JULIOL
10:00 Darrera matinal d’aquest curs en la qual
es farà una classe de tai-txi emmarcada en
el programa de salut Activa’t als parcs. /
Parc de Joan Miró.

L’FC l’Esquerra debuta a casa
contra el Levante las Planas
Diumenge 15 de setembre a les 18:15

DISSABTE 27 DE JULIOL
11:00 El darrer dissabte d’aquest mes també serà
l’últim en el qual es podrà gaudir amb l’espectacle La llibreria màgica. / Parc de l'Estació del Nord.

DIJOUS 25 DE JULIOL

DIMARTS 6 D’AGOST

09:30 i 11:00 El Col·legi Oficial d'Infermeres i
Infermers de Barcelona ha preparat una doble sessió monogràfica anomenada Infermeria
virtual. L’entrada serà gratuïta. / Mercat de Sant
Antoni.

18:00 Barcelona màgica. Descobreix la ciutat amb
scrapbooking, a càrrec d'Andrea Gil, serà
una de les propostes del cicle Lletra petita Tallers de descoberta del mes que ve. / Biblioteca Esquerra de l'Eixample.

Partit de futbol sala de la segona jornada del grup 10 de Tercera Catalana
entre l’FC l’Esquerra i l’FC Levante las
Planas. / Escola Industrial.
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