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Torrent de l’Olla viu
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La Generalitat aprova una
llei per limitar el lloguer;
les entitats la qüestionen
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Regular el preu del lloguer en
aquelles ciutats o barris on la fal-
ta d’habitatges n’ha encarit el
cost. Aquest és el principal objec-
tiu del decret llei que ha aprovat
la Generalitat, que pretén con-
trolar el mercat per donar solu-
cions a la necessitat d’habitatge.

Segons aquesta nova normati-
va, el cost del lloguer podrà ser, com
a màxim, un 10% més car del que
marqui l’índex de referència de
preus de lloguer a cada zona, un in-
dicador que elabora el Departa-
ment de Governació des del 2017.

Però el decret llei que ha de re-
gular els preus dels lloguers inclou
algunes excepcions. Per exemple,
el límit podrà ser de fins a un 15%

per a aquells pisos que justifiquin
que tenen unes vistes privilegia-
des o per a aquells que la zona co-
munitària tingui piscina o jardí.
Per als pisos de nova construcció
o que s’hagin reformat totalment,
la llei també preveu un mínim
més alt, en aquest cas del 20%, i
una moratòria de tres anys abans
d’haver d’aplicar el límit que mar-
ca l’índex. A més, els contractes
que estiguin en vigor tampoc
hauran d’aplicar el límit.

“POC EFECTIU”
Aquestes excepcions són una de les
principals crítiques que fan des del
Sindicat de Llogaters, que consi-
dera que la immensa majoria de
lloguers seguiran sense tenir “cap
mena de límit” en el preu.

A més, com que els preus es
marcaran segons l’índex de refe-
rència de la Generalitat, l’entitat as-

segura que es partirà d’uns “preus
irreals”, ja que l’índex té en comp-
te els preus de mercat actuals, “in-
flats per la bombolla del lloguer”.

El Sindicat també diu que és
un error que la nova normativa no
contempli multes ni sancions per
a aquells que no compleixin la llei,
“una mesura essencial per fer
efectiva la regulació”.

EN MANS DE LA CONSELLERIA
Perquè la regulació del preu dels
lloguers s’apliqui en un barri o en
una ciutat, prèviament s’haurà
d’haver declarat la zona com a
mercat d’habitatge tens, una
competència que quedarà en
mans de la conselleria de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Aquells ajuntaments que ho
vulguin sol·licitar hauran de de-
manar-ho al Govern presentant
una memòria que ho justifiqui.

La crisi de l’habitatge
» La Generalitat aprova una llei per limitar els preus dels lloguers i abaratir l’accés a l’habitatge

» El Sindicat de Llogaters creu que la normativa no serà efectiva perquè no preveu sancions

El Govern ha aprovat un decret llei per regular els preus del lloguer. Foto: Mar Martí/ACN

PREUS4El preu mitjà d’ofer-
ta en el portal Habitaclia en el
segon trimestre del 2018 es va
situar en els 1.443 euros al
mes. Aquesta xifra representa
una caiguda del 3% respecte
del segon trimestre del 2017.

Així ho diu un informe ela-
borat per l’Observatori Metro-
polità de l’Habitatge, que detalla
que, pel que fa als preus més de-
mandats, durant el segon tri-
mestre del 2018 es van situar en
els 908 euros al mes, una xifra
que implica una caiguda de
l’1% respecte del mateix perío-
de de l’any 2017. Totes aques-
tes xifres, tal com remarca l’es-

tudi, apunten a una tendència
a la moderació dels preus. 

Una altra qüestió que cal
remarcar és la dificultat que té
la gent que busca pis per llogar
per arribar als preus de l’ofer-
ta. I és que al conjunt de Bar-
celona el 74% de la demanda se
situa per sota dels 1.000 euros
al mes, mentre que només el
32% de l’oferta se situa en
aquest tram.

Per últim, cal destacar que
el 79% dels anuncis d’oferta es-
tan actius menys d’un mes i la
seva mitjana anual és de 861
euros al mes, en la línia amb el
preu mitjà de la demanda.

El preu de les ofertes 
de lloguer cau lleugerament

Pau Massip
BARCELONA
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La lupa

per @Modernetdemerda

Crònica d’una venjança
En un dels passadissos del Suprem,
vestit amb americana i corbata, mirant
per la finestra, amb un sol que l'aca-
rona i amb una mirada perduda al
pati, Josep Maria Brunet s'acaba una
Bicentury. Des d'on soc no n'endevi-
no el gust, però la mastega amb l'a-
vorriment del gest quotidià. S'han
vist abans.

Periodistes i públic estem a punt
d'entrar a sala després del primer re-
cés, i el passadís, ample, pretesament
ostentós, s'omple de gent esperant
l'ordre precisa del personal policial.
L'ambient arquitectònic vol ser se-
nyorial. Però l'harmonia queda tren-
cada per diversos DIN A4 enganxats
a les parets on s'hi llegeix ASEOS. Sota
la paraula, una fletxa feta
amb un Word bàsic i de
mala manera assenyala la
direcció correcta. Hi ha
molts cartells, separats en-
tre ells per massa pocs me-
tres, fixats amb quatre tros-
sets de celo cadascun, un a
cada cantonada del paper.

A fora, els policies porten gorra. Un
cop dins la sala, també te'ls trobes amb
gorra. N'hi ha dos, separant el públic
del judici, i duen gorra. És que duen
gorra. Fa estrany, a missa no s'hi en-
tra amb gorra, però aquí aquest fet en-
caixa amb l'estranyesa de la sala, tan
barroca i tan horrible tota ella. És
aquell barroc barat, mal distribuït, mal
acompanyat, de nou-ric, de demo-
cràcia adolescent amb uns grans de
pus que se la mengen.

Entre el públic, molts periodistes
clàssics (Terribas, Ferreras, Vidal
Folch, Planas, Lasalas, etc.) i un ge-
nerós assortit de feixisme, que avui
ens acompanya representat per nois
que voregen la majoria d'edat, amb
clenxa, camisa rosa arremangada a
mig avantbraç, cara de no saber ben

bé quines accions els pugen i quines
els baixen i una polsera amb la ban-
dera d'Espanya que s'esforcen a fer no-
tar quan passen per davant dels fa-
miliars. La passegen més, quan hi pas-
sen. Fan un gest forçat amb els braços
perquè llueixi. Escolta, tot fos això.

És en aquests moments de movi-
ment, entre actes, quan els presos mi-
ren enrere, s'aixequen una mica, i bus-
quen familiars o amics, a veure qui ha
vingut avui. A veure si hi ha algú nou,
abans que tornin a tancar-me a la
cel·la, abans que acabi el judici i dei-
xi de mirar enrere definitivament per
buscar ningú. Són mirades d'extrema
humanitat, barreja d'esperança i de
derrota.

I, de cop, es reprèn l'espectacle. La
Fiscalia afirma que no cal que hi hagi
violència perquè hi hagi violència,
l'Advocada de l'Estat atenua una mica
la condemna -segur- amb una oratò-
ria demencial, impossible de seduir
cap tribunal del sistema solar, i VOX
sentencia, en l'únic moment de clari-
vidència que se li recorda, que "uste-
des no respetaron a los ciudadanos
españoles en Cataluña".

Però la mofa s'acaba, i el que co-
mença és l'ànsia de tocar-los. Final-
ment ho fem, un cop han desallotjat
la sala per dinar i els traslladen a una
cambra annexa, on descansen una es-
tona. Allà, uns prenen apunts, altres
llegeixen, uns altres esclaten d'alegria
quan veuen que una cara estimada en-
tra per la porta, i jo m'abraço amb el
Raül. No m'hi cap, en l'abraçada, tan

farcit d'idees i de músculs com va. Em
pregunta com estic. Com estic jo.
Com estic jo fora de la presó. En fi, dei-
xem-ho estar. I després parlem de tot
i m'ensenya de tot i m'ho analitza tot
i somia de tot. Fa uns dibuixos que im-
pressionarien Perich. Ha capturat
cada detall del judici, els té guixats en
papers i els té clavats a la ment. Du-
rant tota la conversa, m'atabala la sen-
sació de patir per una persona i d'en-
vejar-la a la vegada. És molest i és fan-
tàstic.

Un home amable ve a buscar-nos
als que hem entrat, ens diu que ja han
passat els cinc minuts. M'acomiado
matusserament del Raül perquè tinc
pendent saludar el Cuixart i l'home

amable ja és aquí. Tot s'ha
precipitat. Sota la seva mi-
rada escrutadora, me'n vaig
cap al Jordi i ens abracem.
És un esclat de persona, tot
és excessiu i gràcies a Déu
que ho és. La trobada és tan
fugaç que, enmig d'aquella

onada alegra, només sé dir-li "Ets un
puto referent". Tan recaragolada la
vida i tan simples les emocions.

El sol va caient. Acaba la sessió i
sortim del Suprem. Allà fora, abans no
ens dispersem, tornem a coincidir
amb les ànimes de VOX, que celebren
la contundència amb què el lleó ha de-
vorat l'esclau enmig del Coliseu. Or-
tega Smith comenta la jugada amb ells
mentre posa per les fotos. Quan pas-
sen uns minuts, uns i altres sabem
que ara els que surten del Suprem són
els presos. Perquè sonen sirenes,
perquè veiem llums blaves, perquè els
cotxes policials passen per davant
nostre amb pressa. I en aquell mo-
ment, amb l'extrema dreta somrient,
amb les famílies resignades, amb els
furgons accelerant, aquell tros de
carrer és un país sencer. 

La Fiscalia afirma que no cal 
que hi hagi violència 

perquè hi hagi violència

En la consulta en torno
a la ruptura con el PSC

participaron 3.800 mili-
tantes de los Comunes. En la de acep-
tar los votos del PSC y Valls para que
Colau sea alcaldesa, 484. Lo pongo
aquí por si cuando te dicen lo del
apoyo masivo de las bases a Colau se
les olvida explicártelo.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Putin ha destituido a
los generales policia-

les encargados del caso
del periodista Ivan Golunov. El Krem-
lin parece decir a la ciudadania: es-
cuchamos pero no confieis dema-
siado en vuestra fuerza. Ayer hubo
523 arrestos en la protesta pacífica
por el caso.

@mrsahuquillo

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

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

Pues en Londres tie-
ne pinta de que se van

a marcar un ‘hold my
beer’ en toda regla y van a poner al
tontopolla del Boris Johnson a cargo
del imperio. Yo las distopías las ima-
ginaba de otra manera, la verdad. Al
final la única que se acercó en la pre-
dicción fue ‘Idiocracy’.

@Guardiaoscura@valtonyc@gabrielrufian

Sindicat de Llogaters
El Sindicat de Llogaters ha aconseguit

que un veí de Vallcarca, que havia rebut
pressions de la propietat del bloc on viu,
es pugui quedar a casa seva amb un con-
tracte de lloguer nou i amb una rebaixa

del preu. Es tracta d’un gran triomf. 
pàgina 10

Eix Torrent
L’Eix Torrent va organitzar el 15 de juny

una nova edició de la mostra de comerç al
carrer, que va omplir de paradetes To-

rrent de l’Olla i alguns dels carrers veïns.
Els comerciants van poder oferir els seus

millors productes i les seves ofertes. 
pàgina 18

CE Europa
Ara que es compleixen 25 anys de l’as-
cens del sènior masculí a Segona B, el

club ha preparat un documental que re-
corda la fita. Jugadors, tècnics i perio-
distes donen el seu testimoni d’un dels
darrers grans èxits de l’equip escapulat.

pàgina 20

Els semàfors
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El cartell de la Festa Major 
de Gràcia serà de Marina Sáez1

2
L’Escola Teixidores anirà al solar 
de l’Hospital Evangèlic

26-M: Colau guanya al districte 
per només 40 vots

Tot a punt per a la Festa Major 
del barri del Coll

L’esperit de la Bruguera, a Gràcia

El + llegit líniagràcia.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Deia Charles Darwin que si la mi-
sèria dels nostres pobres no és
causada per les lleis de la natura,
sinó per les nostres institucions,
que gran que és el nostre pecat.
Sabem que el sou del Rei i la reina
són força dispars. Ell passa de
llarg els 200.000 euros anuals
mentre que la Letícia va passats
els 100.000, tot això sense tenir
en compte dietes i altres partides.
Fent números rodons podem dir
que l’home guanya més del doble
que la seva muller, i si en aquest
país volem igualar els sous entre
mascles i femelles aquí tenim un
problema. Tenint en compte que
el Rei pregona per arreu la de-
mocràcia consolidada espanyola,
caldrà doncs que la seva muller
guanyi el mateix que el seu marit,
en altre cas no es donarà exemple
al poble monàrquic. On és doncs
la solució per tal que la Casa Re-
ial esdevingui més “campetxana”
i apropada al poble? Potser ara el
Rei vulgui abaixar-se el sou a ni-
vell de la seva Letícia. Altres poc
monàrquics potser proposaran
que ambdós cobrin el sou mínim
professional. Vet aquí que ara te-
nim una gran discussió. Deia
Montesquieu que una injustícia
feta a una sola persona és una
amenaça per a tots. O tots mon-
ges o tots canonges.

Equitat salarial
per David Rabadà

Més instints que intel·lecte
per Amadeo Palliser

Les conclusions de la Fiscalia,
l'Advocacia de l'Estat i l'acu-
sació popular (partit d'extrema
dreta VOX) han estat demoli-
dores, com era previsible, ja
que s'ha constatat que, sus-
tentats per la prevalença de la
legislació espanyola, avalada
pel Rei en el seu discurs del 3
d'octubre (com han citat re-
petidament), els imputats han
de ser acusats dels delictes de
rebel·lió (per la violència físi-
ca/psicològica), sedició, per-
tinença a organització crimi-
nal, malversació, desobedièn-
cia, etc. I també, com a mani-
puladors, ja que, segons els
acusadors, banalitzant i me-
nyspreant la voluntat popular,
consideren il·legítims els de-
sitjos de 2,3 milions de vo-
tants, gairebé la meitat del

cens català, als quals ens veuen
com dirigits pseudodelin-
qüents, actors de violència fí-
sica i psicològica. I per tot
això han sol·licitat una sen-
tència dura i exemplar perquè
no es torni a repetir una si-
tuació com la jutjada

Atès que consideren la vio-
lència psicològica, crec que és
interessant constatar que, fent
un símil amb la segona tòpica
freudiana, l'acusació s'ha basat
en arguments primaris/ins-
tintius i racionals, però, de
cap manera, en arguments
elaborats intel·lectualment, ja
que ha faltat una visió amb
gran angular per contemplar la
totalitat de la situació. I quan
regeix el primari sona més a
una resposta instintiva que
intel·lectual. 

A les xarxes

@Ricardo_JG: Está tragando Ciudadanos lo
que le ponen delante PP y los nazis más de lo
que han ido tragando sus opinadores ‘ander-
gráun’ por las paguitas. El retrato ya es mural.

@JosepMartBlanch: Els advocats defensors
han demostrat que els presos polítics són in-
nocents dels delictes més greus. La desobe-
diència ells mateixos l'han reconeguda.

#VistPerASentència

@BenetTatxo: Com canvien les coses.
Després d’anys desprestigiant i criticant
les “elits”, ara resulta que Colau pot esde-
venir l’alcaldessa de les “elits”.

#QuatreAnysDesprés #Cs-PP-VOX

Les millors
perles

Un bar de Biscaia cobra 10 euros a un client per “tocar els pe-
brots”. La taverna Eguzki va sumar la xifra a l’import final del
consumidor, inclosa al tiquet com si es tractés d’un producte

més. El pagador va confirmar després que es tractava d’una broma
entre l’encarregat i ell, que mantenen una relació d’amistat.

La fi de la humanitat arribarà l’any 2050. Així s’afirma en un
estudi publicat a The Breakthrough National Center for Cli-
mate Restoration. El motiu principal, segons la publicació,

seran les altes temperatures a causa del canvi climàtic. Pandè-
mies, guerres i grans migracions remataran la vida humana.

Vox, un bar gai de Tòquio, s’ha viralitzat a les xarxes socials per
la coincidència de nom amb el partit ultradretà i ha generat
una gran multitud de reaccions i acudits al respecte. A més,

una bandera de l’arc de Sant Martí -símbol homosexual- amb la pa-
raula Vox escrita presideix el lloc.  

Un accident en una atracció de fira deixa 28 ferits. El suc-
cés va passar a San José de la Rinconada (Sevilla), i ha
provocat el precintament de tot l’espai firal. L’olla, com es

coneix l’atracció, hauria tingut un problema mecànic en ple
funcionament, provocant cops i caigudes entre el públic.

Chernobyl, la nova sèrie estrella d’HBO, genera una onada de
turistes als voltants de la central nuclear i Prípiat, la ciutat fan-
tasma que va patir els efectes del tràgic accident. Fonts d’a-

gències turístiques de la zona asseguren que hi ha hagut un aug-
ment del 30% de visitants després de l’estrena del show televisiu.
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4El Govern de la Generalitat
ha aprovat un decret llei per
contenir els preus dels lloguers
als barris o ciutats amb manca
d’habitatge assequible. 

Aquesta mesura arriba des-
prés que el Parlament instés a
prendre “mesures urgents” per “li-
mitar l’increment dels preus a zo-
nes de forta demanda acredita-
da” i altres conductes abusives,
com és augmentar significati-
vament el cost del lloguer al cap
de només tres anys de contrac-
te, un fet que contribueix a l’ex-
pulsió del veïnat.

El nou decret faculta el Ple del
Consell Municipal de l’Ajunta-
ment de Barcelona per declarar
la ciutat o part dels seus barris
com a àrea amb mercat d’habi-
tatge tens, que és una condició
indispensable per limitar els
preus. A la resta de municipis, la
competència per declarar-los

amb mercat d’habitatge tens
correspon a la Generalitat i s’ha
d’avaluar cada cas.

COM ES LIMITARÀ 
EL PREU DEL LLOGUER?
El cost del lloguer en zones o
ciutats on s’apliqui la contenció
de rendes només pot superar
un 10% el de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer. Per
als aspectes exclosos del siste-
ma d’indexació però que donen
més valor a l’habitatge, la nor-
ma preveu un increment addi-
cional del 5%, que haurà de
quedar degudament justificat
al contracte. Es tracta d’un su-
pòsit per a habitatges amb vis-
tes excepcionals o altres ca-
racterístiques especials com
zones comunitàries amb pisci-
nes i jardins.  

En el cas dels habitatges
nous o completament rehabili-
tats es podran llogar un 20%
per sobre de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer,
però només al llarg dels cinc
anys posteriors a la finalitza-
ció de les obres. Passat aquest
temps, el preu màxim del llo-
guer serà el mateix que per a la
resta, amb una moratòria de
tres anys, temps durant el qual

estaran exempts de la conten-
ció de rendes.

ELS HABITATGES LLOGATS, 
AL MATEIX PREU
Els pisos que ja estaven llogats
poden continuar arrendats pel
preu anterior, tant en els con-
tractes vigents com en els futurs.

En casos justificats, la declaració
d’àrea amb mercat d’habitatge
tens també pot excloure de la li-
mitació els habitatges amb una
superfície útil superior a 150
metres quadrats.

DRET A RECUPERAR 
ELS DINERS
Si el propietari cobra un llo-
guer que sobrepassi la conten-
ció establerta pel Govern, el llo-
gater té dret a recuperar la di-
ferència entre el límit legal i la
renda abonada, amb els inte-
ressos corresponents.

La Generalitat limita el preu 
del lloguer per aturar els abusos

» La mesura afectarà les ciutats i barris amb manca d’habitatge assequible 
» Respon a les “mesures urgents” reclamades pel Parlament davant el cost de l’habitatge

4Aquesta normativa de la Ge-
neralitat és pionera a tot l’Estat
i s’inspira en el Codi civil d’Ale-
manya, que regula la contenció
de rendes des de fa 30 anys.
També compten amb fórmules
per limitar el preu del lloguer Ità-
lia, Portugal, Àustria i Suïssa.
França és l’últim país europeu
que ha aprovat una norma, i
l’Ajuntament de París l’aplica
des de l’abril. Als Estats Units,
Oregon és el primer estat amb
mesures de contenció de rendes
des del febrer. 

ALTRES NOVES MESURES ALS
CONTRACTES DE LLOGUER
El Consell Executiu també ha
donat llum verda a la memòria
preliminar de l’avantprojecte
de llei d’arrendament de fin-
ques urbanes, impulsat pel De-
partament de Justícia de la Ge-
neralitat, que n’inicia la trami-
tació formal. L’avantprojecte
ampliarà la regulació a la resta
d’aspectes relacionats amb el
lloguer d’habitatges, com són,
per exemple: 

1. Allargament de la durada
mínima dels contractes. Esta-
blirà que la durada mínima dels
lloguers se situï en una forquilla
d’entre els 6 i els 10 anys. En el cas
del lloguer d’un immoble d’un
arrendador particular, la durada
mínima del contracte serà inferior
a la dels pisos o cases que per-
tanyin a societats dedicades al ne-
goci immobiliari.

2. Impedir l’avançament de
tres mensualitats per llogar un
pis. El Govern ho considera ex-
cessiu i reduirà el nombre de
mensualitats. 

3. Documentació de l’estat dels
pisos amb vídeos o fotos. In-
clourà l’obligatorietat de docu-
mentar l’estat dels pisos. Així, els
llogaters recuperaran les fiances
més fàcilment, sense haver d’a-
frontar reclamacions per danys
que no hagin provocat, i alhora els
propietaris també podran cons-
tatar els danys causats al seu im-
moble durant la vigència del con-
tracte i rescabalar-ne el valor.

Pionera a l’Estat, antiga a Europa

El cost només pot
superar un 10%

l’índex de referència

Barcelona podrà
decidir en quins
barris ho aplica

El preu del lloguer a Barcelona ha augmentat un 38% en només 5 anys. Infografia: Línia

Pàgines especials

habitatge.gencat.cat
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PRESOS4L’expresa d’ETA Ma-
rina Bernardó va ser rebuda el
passat 4 de juny a la plaça del
Raspall després d’haver sortit de
la presó de Soto del Real el dia
abans. Bernardó, mallorquina i
veïna de Gràcia, va ser condem-
nada a 17 anys de presó per per-
tinença a la banda terrorista
ETA, dels quals n’ha complert 12
i mig en diferents presons fran-
ceses. Feia pocs dies que havia
estat entregada a les autoritats
espanyoles.

Unes 200 persones de dife-
rents moviments socials de l’en-
torn de l’esquerra independen-
tista van donar la benvinguda a
Bernardó, que encara té pendent
un altre judici on haurà d’a-
frontar el càrrec de col·laboració
amb banda armada.

En el moment que l’expresa
d’ETA va arribar a la plaça del
Raspall, la gent que l’esperava
la va rebre fent un passadís
amb diferents banderes. Tot

seguit, va prendre la paraula per
agrair tot el suport rebut, al
mateix temps que va recordar
les persones que segueixen em-
presonades. Posteriorment,
Bernardó va entrar al bar Re-
solís de l’Ateneu Independen-
tista la Barraqueta, on va des-
penjar la fotografia que hi havia

penjada d’ençà que va ser em-
presonada. Al costat de la foto
de Bernardó, a la Barraqueta,
encara hi ha la foto de l’altra ca-
talana que encara és a presó per
formar part d’ETA, Dolores Ló-
pez Resina. Un cop despenjada
la seva foto, Bernardó va besar
el retrat de López Resina.

Una imatge de la rebuda a Marina Bernardó. Foto. Twitter (@RescatPreses)

L’expresa d’ETA Marina 
Bernardó, rebuda a Gràcia

» Bernardó va sortir de la presó el 3 de juny després de 12 anys i mig
» 200 persones l’esperaven a la plaça del Raspall per homenatjar-la

Llach i Talegón parlen 
sobre el procés constituent

POLÍTICA4La sala Ingracia va
acollir el passat dissabte 15 de
juny una nova sessió del debat
del procés constituent, que en
aquest cas va estar organitzada
pels CDR i Lletres per la Repú-
blica. Els dos grans protago-
nistes de l’acte van ser Lluís
Llach i Beatriz Talegón.

Durant l’acte, Llach, exdi-
putat de Junts pel Sí, va explicar
en quin moment es troba el
procés de debat que es coman-
da des del Fòrum Cívic i Social
per al Debat Constituent. Aquest

òrgan rector el presideix el ma-
teix Llach després que fos no-
menat a finals del 2018, pel
president de la Generalitat Quim
Torra, cop el cap visible d’aquest
organisme que té com a objec-
tiu posar les bases sobre com
hauria de ser el model de país
d’una hipotètica Catalunya in-
dependent. 

Talegón, per la seva banda,
és una de les 16 persones que
formen el Consell Assessor el
Fòrum Cívic i Social per al De-
bat Constituent.

ESCOLES4Les altes temperatu-
res que es viuen a la ciutat durant
els mesos més calorosos de l’any
afecten els alumnes de les esco-
les, que cada any les pateixen. Per
tal disminuir l’impacte de la ca-
lor, tant en el període escolar com
quan es fan activitats en patis
oberts i casals, 10 escoles de la
ciutat, entre les quals hi ha la gra-
cienca Rius i Taulet, es converti-
ran en refugis climàtics.

Així doncs, la conversió de
l’escola en refugi climàtic signi-

ficarà que es facin una sèrie de
reformes. Concretament, s’ins-
tal·laran punts d’aigua de dife-
rents característiques, es posaran
noves zones d’ombra i vegetació
i es faran intervencions a l’edifici
per millorar-ne l’aïllament tèr-
mic i l’eficiència energètica.

Un cop s’han escollit les es-
coles, ara es posarà en marxa la
fase per concretar la proposta, la
metodologia i el calendari amb
la comunitat educativa. Durant
aquesta fase es crearà una xar-

xa de treball oberta i participa-
tiva on els alumnes també tin-
dran un paper important de dis-
senyar les diferents solucions
per lluitar contra la calor.

Les previsions són que a par-
tir del setembre comenci el tre-
ball amb el professorat i que du-
rant l’estiu del 2020, aprofitant
el període no lectiu, s’apliquin les
mesures acordades. L’objectiu és
que els refugis climàtics escolars
estiguin a punt per obrir les
portes l’estiu del 2021.

Llach presideix el Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. Foto: ACN

Escoles ambmenys calor

Centre Moral i Instructiu de Gràcia | Exposició sobre els 150 anys
La sala d’exposicions del Districte acollirà a partir del dimecres 19 de juny l’exposició 

‘Fe, pàtria i amor. La història dels primers 150 anys del Centre Moral i Instructiu de Gràcia’. 
La inauguració es farà a les set de la tarda i l’exposició es podrà visitar fins al 27 de juny. 
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Situat en ple carrer Balmes, l'edifici
de l'Hospital El Pilar és una silueta
totalment recognoscible pels veïns

que acudeixen des de fa anys a cuidar la
seva salut en el centre. Es tracta d'un
dels centres mèdics més emblemàtics
de la sanitat privada de Barcelona. L'Hos-
pital El Pilar del grup Quirónsalud
compta amb una llarga història que co-
mença l'any 1893, quan es va crear com
una institució de la Congregació de les
Germanes de la Caritat de Santa Anna
per a donar assistència a mariners i per-
sones sense recursos de la ciutat.
L'Hospital ha iniciat un procés de reno-
vació i modernització, amb la introduc-
ció continua de millores amb l'objectiu
de garantir el seu compromís d'oferir
uns serveis mèdics-quirúrgics d'alta
qualitat i consolidar-se com un dels re-
ferents sanitaris de la ciutat. La tradi-
cional missió de l'Hospital El Pilar és
aconseguir una atenció integral al pa-
cient, des del punt de vista humà i as-
sistencial, tancant així el cercle de
millora contínua.

La clínica és un centre d'excel·lència,
orientat al pacient, amb gran projecció
en la seva comunitat i format per un
conjunt de professionals que estan
compromesos amb aquests principis.
Els valors que conformen el nostre se-
nyal d'identitat són: la qualitat, l'atenció
individualitzada i l'excel·lència sanitària.
Tot això unit a l'alta qualificació del seu
equip facultatiu, que compta amb mo-
derns mitjans tècnics al servei del pa-
cient. La situació del centre al nucli de
Barcelona, ben comunicat per transport

públic, converteix l'hospital en un cen-
tre sanitari de fàcil accés.

El centre hospitalari té més de
21.000 metres quadrats, 163 habita-
cions, àrea d'urgències d'adults i pedià-
triques 24 hores i disposa d'un ampli
ventall d'especialitats mèdic-quirúrgi-
ques entre les quals destaquen la Trau-
matologia, la Pediatria, la Cardiologia o
la Urologia entre altres. Recentment, en
el marc de l'objectiu del centre d'oferir
una atenció integral als seus pacients,
l'hospital ha incorporat un servei de
Neurologia i Neurocirurgia. A més, l'hos-
pital és ben conegut a Barcelona per
l'àmplia experiència dels seus professio-
nals en l'àrea materna-infantil.

Un hospital per a les famílies

L'hospital atén més de 30.000 urgèn-
cies a l'any en un espai renovat, disse-
nyat estratègicament per a oferir un
servei més àgil, especialitzat i eficaç.
En la seva aposta per convertir-se en
un hospital per a les famílies, pròxim i
de confianç   a, des de fa tres anys el
centre disposa també amb un servei
d'urgències pediàtriques obert cada
dia de l'any. I el nombre d'urgències
pediàtriques ateses contínua creixent
any rere any. Sense anar més lluny, du-
rant el 2018 el servei d'urgències va tri-
plicar el nombre de nens atesos
respecte a l'any anterior.

El Servei de Pediatria compta
també amb un servei de consultes ex-
ternes en les quals pediatres i personal
d'infermeria especialitzat acompanyen
al pacient pediàtric des del seu naixe-
ment fins a l'adolescència tant en el se-
guiment del seu desenvolupament i
creixement com per a atendre qualse-
vol de les patologies mèdiques i qui-
rúrgiques més freqüents.

El Servei de Traumatologia i Cirurgia
ortopèdica és un altre dels puntals de
l'activitat assistencial. Amb més de
16.000 consultes i 1.800 intervencions
realitzades durant el 2018, el servei s'es-
tructura en diverses unitats segons les
diferents especialitats traumatològiques
i també amb una unitat molt consoli-
dada d'atenció a accidents de trànsit.

Promoció de la docència i la recerca
mèdica     
Quirónsalud és el grup hospitalari líder a
Espanya i, juntament amb la seva matriu

Fresenius-Helios, també a Europa.
Compta amb més de 40.000 professio-
nals en més de 125 centres sanitaris,
entre els quals es troben 47 hospitals
que ofereixen prop de 7.000 llits hospi-
talaris. Disposa de la tecnologia més
avançada i d'un gran equip de profes-
sionals altament especialitzats i de pres-
tigi internacional.

Així mateix, el seu servei assistencial
està organitzat en unitats i xarxes trans-
versals que permeten optimitzar l'expe-
riència acumulada en els diferents
centres i la translació clínica de les seves
recerques. Actualment, Quirónsalud
està desenvolupant més de 1.600 pro-
jectes de recerca en tota Espanya i molts
dels seus centres realitzen en aquest
àmbit una labor capdavantera, sent pio-
ners en diferents especialitats com a on-
cologia, cardiologia, endocrinologia,
ginecologia i ne urologia, entre altres.

Més informació a: www.quironsalud.es/pilar/ca

El Pilar, un hospital proper
amb la missió d'oferir una atenció integral al pacient

La tradicional missió
d’El Pilar és aconseguir
una atenció integral al
pacient
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Denuncien obres il·legals 
en un passatge de Vallcarca

URBANISME4Veïns del pas-
satge d’Isabel del barri de Vall-
carca han denunciat recent-
ment, tal com ha publicat Be-
tevé, que s’estan fent obres sen-
se permís en un dels jardins que
hi ha al tram final del carrer, a
tocar dels Jardins de Maria
Baldó.

Els jardins de les finques
d’aquest carrer estan protegits
com a verd privat d’interès tra-
dicional, cosa que vol dir que no-
més s’hi poden fer tasques de
millora i conservació i que no-
més hi pot haver arbrat i àrees
de vegetació. Els veïns, tal com

ha explicat Betevé, han vist, a la
zona d’accés al jardí, operaris
amb sacs de ciment fent obres al
sòl, cosa que no està permesa.

El passatge d’Isabel de Vall-
carca està catalogat com a pa-
trimoni històric de la ciutat. Va
ser construït el 1836 i actualment
manté el seu disseny original. 

Després del crit d’alerta veï-
nal el Districte hi farà una ins-
pecció, tot i que el que en tot el
passatge només hi ha una lli-
cència d’obres entregada, que
correspon a la finca que hi ha
al número 8 i no a la que els
veïns han denunciat.

HABITATGE4El Sindicat de Llo-
gaters va aconseguir fa pocs dies
una victòria històrica al barri de
Vallcarca. L’entitat, després d’u-
na llarga batalla, va sortir victo-
riosa, juntament amb un veí del
barri, d’un conflicte per un cas
d’un augment abusiu d’un llo-
guer. El cas tenia com a prota-
gonistes Jaume Gorriz, el veí
afectat, i la immobiliària que
havia comprat l’edifici on viu, si-
tuat al número 38 del carrer
Barón de la Vallo.

Així doncs, el passat 31 de
maig el Sindicat de Llogaters va
anunciar la “victòria històrica”
que representa el cas de Jaume
Gorriz, ja que “és el primer llo-
gater de Barcelona”, d’ençà que
el Sindicat es va crear fa dos
anys, que “aconsegueix una re-
baixa del preu del lloguer en una
renovació de contracte”.  

Gorriz ha explicat que quan
encara li quedava un any de
contracte, la propietària de l’im-
moble li va vendre a la immo-
biliària Sun-Peak, SL. En aquell
moment, la primavera de l’any
passat, va començar “un in-
fern”, segons relata aquest veí.
“Primer van ser una sèrie d’o-
bres inacabables als pisos adja-
cents, que van acabar expulsant
als meus veïns per la impossi-

bilitat de viure en aquelles con-
dicions d’estrès continu provo-
cat per les màquines”, explica.
Posteriorment, afegeix Gorriz,
van arribar “les intromissions
en la intimitat del meu habitat-

ge amb l’objectiu d’ensenyar-lo
a possibles compradors”. La si-
tuació va anar empitjorant i, se-

gons el relat d’aquest veí, l’as-
setjament va augmentar amb
“talls de la línia telefònica, de
l’aigua i de l’electricitat i amb in-
timidacions per telèfon i en
persona”. 

SET ANYS DE CONTRACTE
Veient la situació, Gorriz va de-
manar ajuda al Sindicat de Llo-
gaters que finalment ha aconse-
guit que la immobiliària hagi ac-
ceptat hagi firmat un nou con-
tracte de lloguer de set anys a un
preu inferior a l’anterior. Gorriz
passarà a pagar, a partir de l’1 de
juliol, 675 euros, quan actual-
ment en paga 705.

La roda de premsa on es va fer públic el cas. Foto: Sindicat Habitatge Vallcarca

El Sindicat de Llogaters tomba
un augment abusiu a Vallcarca

El llogater també veurà
rebaixat el preu del
lloguer i passarà a
pagar 675 euros

Una imatge de les obres feta per un veí. Foto: Twitter (@AndreuBonastre)
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La FAVB denuncia que el Pla de protecció de Collserola deixa indefensos alguns veïns

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La FAVB presenta 
la seva Escola Veïnal

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

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

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

Una jornada sobre
pobresa energètica
al barri d’Horta

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

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

ports perquè pugui arribar  al Plenari del
Consell Municipal.

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

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

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

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

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

El Guinardó acull
una xerrada 
sobre les pensions

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

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

Sessió participativa
per a l’Ateneu de
Sagrada Família

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

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

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

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

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

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

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

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

el revitalitzarà
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CELEBRACIÓ4En el calendari ca-
talà de festes tradicionals i populars
hi ha una nit molt especial. És la del
23 de juny, revetlla de Sant Joan.
La tradició, amb un fort arrelament
al conjunt dels Països Catalans, té
com a grans protagonistes el foc, la
música, el ball i la coca. A Barcelo-
na, concretament, la revetlla serveix
per comprovar, una vegada més, la
vitalitat del teixit, ja que un munt
d’entitats organitzen revetlles po-
pulars als carrers i a les places, amb
alguns casos amb fogueres incloses.

El foc, doncs, és l’encarregat
d’il·luminar una nit màgica que
aconsegueix treure al carrer mol-
ta i molta gent. Les fogueres, tal
com marca la tradició, tenen com
a objectiu foragitar els mals espe-
rits, purificar, protegir i regenerar.
Quan el sol es pon les flames aga-
fen el protagonisme i no s’apaguen
fins ben entrada la nit o la mati-
nada. Gràcies al seu magnetisme,
la gent s’hi aplega al voltant per
cantar, ballar... 

Tot plegat serveix per donar la
benvinguda al solstici d’estiu, en el
que és una festa amb uns orígens
que venen de molt de lluny, ja que
les civilitzacions mediterrànies
més antigues ja celebraven la nit

més curta de l’any encenent fo-
gueres. Un foc que té, en un dels
seus derivats, la pirotècnia, un
dels altres grans protagonistes de
la nit.  Petits i grans, des de pri-
mera hora de la tarda i fins a altes
hores de la matinada, gaudeixen
llançant petards que amb el seu so-
roll i la seva llum deixen clar a to-
thom que la revetlla no és sinònim
de tranquil·litat.

FOGUERES ARREU
La revetlla és una festa totalment
descentralitzada que es pot viure a
tots els districtes. Alguns exemples
de les múltiples festes i fogueres que
es fan són el concert de revetlla del
Parc de les Rieres d’Horta, la re-
vetlla a la plaça Virrei Amat de Nou
Barris o les fogueres de Sant Antoni
(Viladomat amb Floridablanca),
la del Mas Guinardó al Casal d’En-
titats, la del Fort Pienc (plaça del
Fort Pienc).

D’altra banda, dies abans de la
revetlla ja s’organitzen diferents ac-
tes, com ara el Ball d’Estiu de Gent
Gran del Centre Cívic Vil·la Flori-
da el 12 de juny o el taller de cuina
per fer coques de Sant Joan que es
farà el 13 de juny al Casal de Gent
Gran de Vilapicina i Torre Llobeta.

La ciutat s’encén
» La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir un any més Barcelona de festa i fogueres la nit del 23 de juny

» El foc, els petards, la música, el ball i la coca seran els protagonistes de la nit més curta de l’any

Els barris s’omplen de fogueres la nit de la revetlla. Fotos: Norma Vidal (ACN) i Arxiu



Primera quinzena de juny 2019Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

15 | 

líniagràcia.cat



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517Primera quinzena de juny 2019

| 16

líniagràcia.cat



Primera quinzena de juny 2019Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

17 | 

líniagràcia.cat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La PET/RM és sinònim de major 
seguretat diagnòstica i més garantia
d’èxit en el tractament del càncer
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Comerç

El disseny de La Barberia 
de Gràcia triomfa a Madrid

PREMIS4La Barberia de Gràcia
ha estat premiada recentment
amb el Premi Salón Look al
millor Disseny de Saló de Pe-
rruqueria, un dels premis més
importants del sector de la be-
llesa  d’Espanya.

El guardó reconeix el disseny,
la creativitat i la funcionalitat
dels espais dedicats a la perru-
queria. El propietari de la pe-
rrUqueria, Jordi Pérez, va rebre
el premi a finals de maig en un
acte celebrat al Círculo de Bellas

Artes de Madrid. Pérez es va
mostrar molt orgullós pel premi
obtingut i, sobretot, per veure
com un negoci familiar amb
més de 50 anys d’història rep un
reconeixement com aquest. 

Els Premis Salon Look estan
organitzats per la fira sectorial
Salón Look i impulsats per Ife-
ma. Són un certamen que
anualment reconeix la feina
dels professionals de l’àmbit
de la bellesa més importants
d’Espanya.

FIRA4Els comerciants de To-
rrent de l’Olla i dels carrers
veïns van viure el passat dis-
sabte 15 de juny una jornada
festiva gràcies a la celebració del
comerç al carrer que va orga-
nitzar l’Eix Torrent. 

Els comerciants van orga-
nitzar una diada on els veïns
van poder descobrir tots els
productes que ofereixen els co-
merços de la zona i les seves mi-
llors ofertes de cara la tempo-
rada d’estiu, que està a punt de
començar. Un dels objectius de
la jornada, que va arrencar a les
10 del matí i es va acabar a les
vuit del vespre, va ser donar vi-
sibilitat al comerç de proximi-
tat i, al mateix temps, potenciar
les pràctiques sostenibles i res- pectuoses amb la vida quoti-

diana del veïnat.
En paral·lel, també es van

organitzar diferents activitats.
Algunes de les més destacades
van ser les que es van fer als es-
pais infantils i de música i el ver-
mut gratuït. També es van fer
diversos tallers, entre les quals
n’hi va haver de menjar vegà i

de sexualitat de la botiga Aman-
tis Gràcia.

Durant el dia es va poder
veure molta gent passant per
Torrent de l’Olla i els carrers
veïns. El temps va acompanyar,
ja que va fer sol durant però les
temperatures no van ser altes. És
a dir,  la combinació perfecta per
passejar i mirar les parades.

El carrer Torrent de l’Olla es va omplir de gent. Foto: Eix Torrent

Torrent de l’Olla viu una diada
festiva amb el comerç al carrer

Pastisseria Carrió | Premi a la millor coca de Sant Joan
La Pastisseria Carrió de Gràcia, amb Oriol Carrió al capdavant, ha guanyat el con-
curs Millor Coca de Sant Joan 2019 en la categoria de crema i pinyons. És la pri-

mera vegada que se celebra aquest premi, on han participat 50 forns i pastisseries

Al llarg del dia hi va
haver activitats
infantils, música 
i diferents tallers
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al tram de carrer més petit de Barcelona
La concentració més gran de comerç

Segueix-nos a la nostra pàgina web
www.graciabotiguers.comwww.facebook.com/GraciaBotiguers
Segueix-nos a la nostra pàgina web
www.graciabotiguers.comwww.facebook.com/GraciaBotiguers

Les millors ofertes
Milar Carré

Milar Carré continua oferint
els millors preus en la pro-
moció de la Setmana Extra.
Durant tot el mes, a la bo-
tiga podràs comprar elec-
trodomèstics de tota mena
amb descomptes que va-
rien entre un 5 i un 50%. A
banda, la botiga ofereix
també la possibilitat de fi-
nançar les teves compres.

Milar Carré vol que esti-

guis preparat per a l’estiu;
pots trobar tota mena de
ventiladors i sistemes d’aire
condicionat. Els nostres ve-
nedors t’assessoraran i t’o-
feriran la possibilitat que
t’ho muntin.

L’horari és de dilluns a
dissabte de 10 a 14h i de
16:30 a 20:30h i el seu telè-
fon. Són al número 161 de
la travessera de Gràcia.

Fantasy Land
Al número 163 de la traves-
sera de Gràcia hi ha l’en-
trada a un univers ple de
fantasia.  Fantasy Land és la
botiga de referència per als
més menuts i ara, fins a fi-
nals de mes, aplica un 20%
de descompte a tots els
seus productes. 

Podràs comprar motxi-
lles, disfresses, ninos i tota
mena de merchandising

dels teus personatges favo-
rits de Disney, Marvel o Nic-
kelodeon, entre altres. A
més, els divendres i els dis-
sabtes del mes, tant al matí
com a la tarda, organitzen
tallers perquè els més me-
nuts es pintin la cara!

L’horari d’obertura de la
botiga Fantasy Land és de
dilluns a dissabte d’11 a 14h
i de 17 a 21h.
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No va poder ser. Els Lluïsos
afrontaven la Final a Quatre de la
Copa Catalunya masculina amb
el desig de fer un bon paper i de
lluitar per un ascens a la lliga
EBA, que hauria estat el segon
consecutiu per a l’equip, però
els de Carles Rofes van perdre els
dos partits a Segur de Calafell.

El conjunt blau va quedar
fora de la final el dissabte 1 des-
prés de perdre contra el futur
campió, el Maristes Ademar de
Badalona (51-59) en la primera de
les semifinals. El conjunt blau va
tancar el primer parcial amb un
petit avantatge, però el parcial de
9-19 encaixat abans del descans
obligaria els graciencs a intentar
una remuntada que no acabaria
de completar-se.

Així, l’endemà l’equip va ha-

ver de jugar el partit que ningú vol
disputar, la final de consolació,
contra el CB Roser. De nou, l’e-
quip es quedaria a tocar de la vic-
tòria (49-54) en un enfronta-
ment en el qual també van anar
de més a menys. El control que
els blaus havien exercit abans de
passar pels vestidors va desapa-
rèixer i els del Fort Pienc, que te-
nien dues baixes sensibles, van
poder capgirar el resultat.

EL SÈNIOR B PERD LA CATEGORIA
Però la pitjor notícia per al club
no seria aquesta sèrie de dues
derrotes, sinó el descens del filial.
El sènior B va caure en tres par-
tits contra la Salle Manresa (els
del Bages van guanyar els dos
partits a casa, mentre que els de
Jonathan Vicente també van
guanyar com a locals) i la tem-
porada que ve haurà de jugar a la
Segona Categoria.

Un moment de l’enfrontament contra el Roser. Foto: FCBQ

Els Lluïsos perden els dos
partits de la Final a Quatre

» Els de Carles Rofes no aconsegueixen l’ascens a la lliga EBA
» El filial no guanya la promoció i baixa a la Segona Categoria

L’Europa ha presen-
tat el documental
Records d’una ge-
neració, un audio-

visual de gairebé 13 minuts de du-
rada que recorda l’ascens a Se-
gona Divisió B de la temporada
1993-94, una fita de la qual tot
just ara se’n compleixen 25 anys.

La peça repassa una tempo-
rada històrica per al club, amb
testimonis dels capitans i els ju-
gadors de la plantilla i el tècnic,
Pep Rovira, però també de pe-

riodistes. De fet, a Records d’una
generació es pot sentir la narra-
ció que Víctor Altadill va fer per
a Ràdio Gràciadel  gol moment
exacte que es va certificar l’ascens.

MOVIMENTS DE MERCAT
Aquesta època de l’any, però,
també és la que serveix per di-
buixar plantilles i staffs del curs
que ha de venir i els diferents
equips han començat a anunciar
novetats i renovacions.

De moment, al primer equip

masculí estan confirmats els por-
ters Oriol Vives (que arriba del
Martinenc)  i Marc Priego, el ca-
pità Alex Cano i Guillem Castell
i els migcampistes Guillem Josa,
Javi Prats i Gabi López. On més
s’ha reforçat el conjunt que en-
trenarà David Vilajoana és a la
davantera; s’han anunciat les ar-
ribades de Jordi Cano (procedent
del Castelldefels), de Kilian Vi-
cente (que també fitxa del Mar-
tinenc) i l’ascens al primer equip
del juvenil Joel Jorquera.

Pau Arriaga
GRÀCIA

25 anysdesprésdel’ascens

Esports Cultura | Es tanca la desena edició del BCN Sports Film
El passat dia 9 es va posar el punt final a la 10a edició del BCN Sports Film, el festival de
pel·lícules i documentals de temàtica esportiva. Enguany, el curt vencedor va ser Amine,
que explica la història d’un jove que practica la natació artística d’amagat del seu pare.

El Cata guanya el seu segon
partit a la Copa Federació

Abans de comen-
çar les vacances, els
jugadors del sènior
masculí del CN Ca-

talunya va aconseguir la segona
victòria al grup B de la Copa Fe-
deració el passat dijous 13 a la
piscina de Can Toda contra el CN
Premià (16-12). D’aquesta ma-
nera, els graciencs es refan aní-
micament de la derrota que ha-
vien patit el passat dissabte 8 a
la piscina del líder del grup, el
Mediterrani (14-9).

Els de Xavi García havien
començat aquest tram de la com-
petició amb bon peu, guanyant el
primer partit a la piscina de Can
Toda contra el CN Molins de Rei
(21-17, després d’una remunta-
da espectacular a marxes força-
des en el darrer parcial).

Aquest curs 2018-19, per pri-
mer cop, la competició ha canviat
de format i divideix els 10 con-
junts participants en dos grups,
ja que fins la temporada passa-
da jugaven en un format de lliga.

Una captura del moment de celebració de l’ascens. Foto: CEE
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Llibres Música Pelis i sèries

La cantant Mariah Carey va actuar dilluns 10 de
juny al Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona,
oferint el seu primer espectacle a la capital catala-
na. Amb un “Hola Barcelona, estic molt feliç de ser

aquí per primera vegada”, Carey va començar un
show que va tenir tot el que la fa ser una de les

grans dives de la música. Elegància, luxe i una po-
sada en escena molt cuidada van ser els elements

estrella de la vetllada, que va esdevenir màgica
amb la veu de l’artista. Caution -el darrer disc de

la cantant- va ser el principal motiu de la visita de
Carey, però també hi va haver lloc per als seus

grans èxits. Hero, Emotions o Touch my body van
sonar en uns Jardins de Pedralbes completament
preparats per a una nit de gala amb les balades i

el pop sentimental de Carey. En definitiva, una
mostra ideal de per què és una de les artistes fe-

menines amb més vendes de la història.    

M A R I A H  C A R E YQUI ÉS?
Ser una de les dives del pop més famoses

Va triomfar en la dècada dels noranta i continua cantant

Famosos

Ha actuat per primer cop a Barcelona
En un concert del Festival Jardins de Pedralbes

Sorpresa i emoció entre el públic
Diuen que Carey sona millor que mai i que està en forma

QUÈ HA FET?

La fitxa

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

‘No todo vale. La mirada de un jurista a
las entrañas del procés’ és el llibre de
l’ex lletrat major del Parlament, Antoni
Bayona, sobre el procés independentis-
ta. Bayona fa una mirada crítica, des de
la perspectiva d’un jurista, a l’estratègia
unilateral del Govern català però tam-
bé a l’enrocament del govern espanyol
i al paper del Tribunal Constitucional.

No t’ho perdis

No todo vale
Antoni Bayona

El grup del Vallès ha publicat fa poques
setmanes el seu segon disc, ‘La inèrcia
del Big Bang’, on segueix amb l’aposta
pel pop electrònic amb reminiscències
dels anys vuitanta. La banda, creada
per Esteve Puig i Jesús Martínez, ha in-
corporat alguna guitarra en el seu se-
gon treball, que essencialment es ca-
racteritza pel seu so electrònic.

Minova
La inèrcia del Big Bang

Torna el millor disseny 
Entre el 12 i el 20 de juny se celebra una nova edició de la

Barcelona Design Week, el festival del disseny que organitza
el Foment de les Arts i el Disseny (FAD) i el BCD Barcelona

Centre de Disseny. Al llarg dels nou dies que dura el festival
es faran més d’un centenar d’activitats, com ara conferèn-

cies, exposicions, tallers, portes obertes, projeccions, festes i
altres esdeveniments sobre disseny, creativitat i innovació.

En aquesta edició la temàtica gira al voltant de les transi-
cions, del recorregut de l’economia lineal cap a l’economia
circular per avançar cap a una societat més justa i formada. 

Tres dones força resignades amb
la seva rutina munten un negoci de
cup-cakes. Però la cosa no acaba de
rutllar i decideixen buscar alternatives
per no perdre diners i no fracassar. Així
és com la rerebotiga es converteix en
un local de massatges íntims amb final
feliç per a dones.

Al Teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

Oh, Mami!
Oriol Vila

|Warhammer Vermintide
Arriba al mercat la segona part d’aquest exitós títol. El joc ofereix

la possibilitat de fer les lluites, contra 15 enemics, en primera persona.

Sophie Turner, una de les actrius del
moment (és Sansa Stark a la sèrie Joc
de trons) torna a convertir-se en Jean
Grey, Fénix Oscura, la mutant que tem
els seus poders. En una missió de res-
cat, la jove està a punt de morir, però la
rescata una força còsmica que s’apo-
dera d’ella. Els X-Men, doncs, hauran
de lluitar perquè torni a ser qui era.

X-Men Fénix Oscura
Simon Kinberg

Viu en línia



Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

23 | 

DIMECRES 19 DE JUNY
21:30 Les trois perdus és el concert del pròxim

dia 19 que reuneix tres músics que no es co-
neixen i que han de tocar plegats. / Bar del
Centre Artesà Tradicionàrius.

DIMECRES 19 DE JUNY
16:00 En el marc de les propostes del cicle Aula

Digital - Antenes Cibernàrium el pròxim dia 19
es farà la sessió monogràfica anomenada Ini-
ciació a la fotografia digital. / Biblioteca Jau-
me Fuster.

DIMECRES 19 DE JUNY
20:30 El pròxim dia 19 se celebrarà la darrera

sessió del curs anomenat Iniciació al món del
teatre. Formació d'actors, que va començar el
mes d’octubre de l’any passat. / Centre de Cul-
tura Popular La Violeta de Gràcia.

FINS AL 29 DE JUNY
Matí-Tarda Fins al pròxim dia 29 es podrà vi-

sitar Homenatge a Tintín que recull algunes
imatges d'aquest reconegut heroi de la in-
fantesa de moltes generacions. Entrada gra-
tuïta. / Centre Cívic El Coll - La Bruguera.

ACTIVITAT PERMANENT
Matí-TardaDesprés de la seva reobertura, la Casa

Vicens continua sent una de les joies més des-
conegudes de l’obra d’Antoni Gaudí: va ser la
seva primera casa. Consulteu horaris i preus.
/ Casa Vicens.

TOTS ELS DISSABTES
18:00 Magia kids és l’espectacle que permet que

els nens (i també els adults) oblidin les se-
ves preocupacions. L’espectacle es podrà
gaudir també durant els mesos de juliol i
agost. / Teatreneu Multisales.

DE DILLUNS A DIVENDRES
17:30 Cada tarda dels dies entre setmana s’ins-

tal·la un quiosc de jocs artístics perquè els
més menuts s’expressin amb creativitat. /
Plaça del Sol.

TOTS ELS DIMARTS
12:00 Durant tots els dimarts d’aquest mes es

faran les sessions de tai-txi del cicle de be-
nestar Activa’t als parcs. / Plaça de les Dones
del 36.

Olga Barrio serà l’encarregada de co-
ordinar la darrera sessió de Contes a la
Casa Ronald McDonald. / Biblioteca
Vallcarca i els Penitents.

Darrera sessió de ‘Contes a 
la Casa Ronald McDonald’
Dilluns 17 de juny a les 17:30

La sessió monogràfica del cicle Aula Di-
gital - Antenes Cibernàrium està pen-
sada per a persones que vulguin co-
mençar a navegar per la xarxa amb se-
guretat. / Biblioteca Jaume Fuster.

Una sessió per aprendre 
a navegar per la xarxa

Dimecres 26 de juny a les 16:00

2 sombreros para no pensar és l’es-
pectacle de Xavier Castells, que com-
bina monòlegs amb poetry slam i la
guitarra de Carlitos. / Teatreneu Mul-
tisales.

Xavier Castells presenta
‘2 sombreros para no pensar’

20 i 22 de juny a les 22:00

Durant aquest mes i tot el mes que ve,
seguiran en marxa les sessions de
motricitat i memòria de l’Activa’t als
parcs. / Parc de la Creueta del Coll.

Segueixen en marxa 
les sessions de memòria
Tots els divendres a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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