Difusió controlada per OJD-PGD – publicació mensual | redacció: 93 458 87 80 – liniahorta@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517 – publicitat@comunicacio21.com

A SANT GENÍS pàg 8

15 ANYS DE CARRERA pàg 8

Desallotgen l’institut
abandonat on es va rodar
Merí i detenen 30 persones

Cesk Freixas passa pel
Foment Hortenc per
presentar el seu nou disc

líniahorta
Victòria amarga
10 anys

guinardó

Juny 2019 · Núm. 102 · liniahorta.cat

4 BComú va guanyar les municipals del 26-M

4 ERC, que va obtenir una victòria històrica a la
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places de primer d’ESO

Cor d’Horta celebra
una nova edició del
Comerç al Carrer

L’Horta no supera
el Moralo i queda
fora del ‘play-off’

|2

líniahorta.cat

Juny 2019

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

3|

En Portada

Juny 2019

líniahorta.cat

Horta-Guinardó és un dels sis districtes on els comuns van aconseguir ser el partit més votat. Infografia: Línia Horta

Triomf estèril de Colau
» Barcelona En Comú guanya les municipals al districte per menys de 700 vots respecte d’ERC
» ERC, que va obtenir una victòria històrica a la ciutat, va ser el partit més votat en 6 dels 11 barris
Albert RIbas
HORTA-GUINARDÓ
La històrica victòria que ERC va
obtenir a la ciutat en les eleccions municipals del passat 26 de
maig no es va produir al districte
per només 675 vots. I és que al
conjunt d’Horta-Guinardó la formació més votada va ser, tot i que
per poca distància, Barcelona En
Comú. La victòria de Colau, veient
el que va passar al conjunt de Barcelona –ERC es va endur la victòria per menys de 5.000 vots– va
ser del amarga, a expenses dels
pactes postelectorals.
Així doncs, la llista que encapçalava l’ara alcaldessa en funcions va ser la preferida dels hortencs. Els comuns van aconseguir
un total de 17.961 vots, que els van
suposar el 22,2% dels suports.
Gairebé el mateix percentatge de
suports el va aconseguir ERC,
21,4%, mentre que de vots en va
recollir 17.286. El duel entre els comuns i ERC va tenir un tercer actor convidat, el PSC. Els socialistes també van aconseguir quedar
molt a prop dels dos partits més
votats. Gràcies als 16.757 sufragis
obtinguts es van enfilar fins al
20,7% dels suports.
Qui no va obtenir uns bons resultats a Horta-Guinardó va ser

Manuel Valls amb la candidatura
BCN Canvi-Cs. Valls es va haver de
conformar amb la quarta plaça i
amb només 9.120 vots (11,3%).
Pitjor van anar les coses a Junts
per Catalunya, amb Joaquim Forn
de cap de llista, que no va passar
del cinquè lloc amb un suport molt
modest (8,6%) després de reunir
6.946 vots. Per la seva banda, el PP
de Josep Bou, tot i treure dos re-

Els comuns, tot i ser
els més votats, només
van aconseguir
guanyar a la Clota
gidors, al districte no va arribar al
5% per molt poc. La CUP i BCAPPrimàries tampoc hi van arribar.
ELS BARRIS
Pel que fa als barris, els comuns
només van aconseguir la victòria
en un dels 11 (la Clota), tot i ser el
partit més votat al conjunt del districte. ERC, per la seva banda, va
aconseguir tenyir-ne de groc sis
dels 11: Montbau, Horta, la Font
d’en Fargues, el Guinardó, el
Baix Guinardó i Can Baró, mentre que el PSC es va imposar en
quatre barris: el Carmel, la Vall
d’Hebron, la Teixonera i Sant
Genís dels Agudells.

Així doncs, a la Clota, un barri
amb poca població, els comuns
van aconseguir ser el partit més
votat amb el 29,4% dels sufragis,
mentre que els republicans es
van quedar en el 26,4% i els socialistes en el 22,2%.
A Montbau la victòria republicana va ser força ajustada, ja que
ERC va aconseguir un 24,7% dels
vots i el PSC el 24%. Els comuns
van quedar més lluny (18,4%). Pel
que fa a Horta el patró va ser el
mateix però amb menys diferències entre els dos primers: victòria per poc d’ERC (24,7%) contra
el PSC (23,5%) amb els comuns a
una certa distància (18,2%). A la
Font d’en Fargues, al Guinardó, al
Baix Guinardó i a Can Baró, en
canvi, el triomf d’ERC va ser més
còmode, també davant del PSC.
En aquests barris els comuns
també van ser tercers.
Per últim, al Carmel la victòria socialista va ser espectacular,
ja que Collboni va obtenir el
33,5%, mentre que els comuns
van ser segons (19,3%) i ERC va
veure com BCN Canvi-Cs l’avançava. A la Teixonera i Sant Genís
els socialistes també van sobrepassar el 30% dels vots. En el primer cas el segon lloc va ser per als
comuns i en el segon cas per a
ERC. A la Vall d’Hebron el triomf
socialista va ser més ajustat
(24,4%), amb ERC al segon lloc.

Les europees deixen un triomf
ajustat de Puigdemont
EUROPEES4Les eleccions europees, que es van celebrar el
mateix dia que les municipals,
van confirmar el comportament dual de l’independentisme, que també va guanyar
els comicis al Parlament Europeu.
En aquest cas, la victòria
no va ser per a ERC, sinó que
la força més votada va ser
Lliures per Europa (JxCATJunts), que tenia Carles Puigdemont com a cap de llista.
Puigdemont, doncs, va aconseguir quedar per davant d’Oriol Junqueras, que encapçalava la llista de la formació
republicana.
En el cas d’Horta-Guinardó, la victòria de la llista de
Puigdemont va ser molt ajustada per davant del PSC, que
tenia Josep Borrell com a cap
de files. JxCAT-Junts va aconseguir 19.376 vots (24,1%),
mentre que el PSC es va enfilar fins als 18.889 suports
(23,5%). És a dir, la diferència va ser de menys de 500
vots en el duel entre Puigdemont i Borrell.

El podi hortenc de les europees el va tancar ERC, que
es va quedar a uns 2.300
vots del PSC i va obtenir el
20,6% dels suports. El quart,
cinquè i sisè lloc va ser, respectivament, per a Catalunya
en Comú-Podem, Ciutadans
i el PP.

24,1%
de suport va rebre
la llista de Carles
Puigdemont al
districte de Gràcia

En el cas dels barris, Puigdemont va aconseguir ser el
més votat en cinc dels 11. Van
ser Horta, la Font d’en Fargues,
el Guinardó, el Baix Guinardó
i Can Baró. El PSC, per la seva
banda, va obtenir la victòria a
Sant Genís dels Agudells, a la
Vall d’Hebron, a la Teixonera
i al Carmel, mentre que ERC es
va haver de conformar amb ser
la formació més votada a
Montbau i la Clota.
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Els semàfors

La lupa

La disjuntiva de Colau
El que la nit electoral del 26 de maig a l’Estació del Nord ―seu d’ERC― semblava
una obvietat, i més després d’escoltar la
derrotada Ada Colau felicitar Ernest Maragall com a guanyador, l'endemà tot quedava en paper mullat. L’alcaldessa en funcions feia valer allò que diuen que els comuns són ambigus per naturalesa: puntualitzava, rectificava i qualificava les paraules de Maragall ―en celebrar la victòria― de ser massa independentistes,
massa en clau de país i poc centrades en
Barcelona; abraçada al PSC de Jaume
Collboni i catifa vermella al ciutadà Manuel Valls.
Abans d’entrar a fons a analitzar
l’amnèsia política amb què sembla que ha
estat abduïda Ada Colau, deixin-me remarcar el canvi d’hegemonia que ens han
deixat els resultats del 26-M a Catalunya:
ERC ha estat la força més votada i qui ha
obtingut més regidors al país ―creix a totes les comarques i a l’àrea metropolitana―, en detriment de l’espai postconvergent, que passa a ser la tercera força
―perd 130.000 vots― tot just per darrere del PSC. Els socialistes remunten per
l’efecte Pedro Sánchez i s’aprofiten de la
gran davallada de les confluències de Pablo Iglesias, que només queda per davant
de Cs i PP. I amb una CUP molt minvada ―la formació més afectada per l’efecte de les Primàries Catalunya― a qui l’Estat sembla que, involuntàriament, li ha furtat 56.000 vots. Uns resultats que deixen
fora del consistori el candidat de Barcelona és Capital, Jordi Graupera, que havia de ser l’alcalde de Barcelona segons
Twitter i que, paradoxalment, no l’ha votat ni un de cada cinc dels seus seguidors
en aquesta plataforma social.
Però tornant a la qüestió cabdal, fins
on serà capaç d’arribar Ada Colau? Aquests
últims dies, Colau s’ha escarrassat a deixar clar que no hi haurà pactes ocults, que
tampoc pactarà amb la dreta ―referint-se
a l’espai postconvergent i Ciutadans― i que

per Roger Heredia

aposta per un pacte amb PSC i ERC. Colau sap, perfectament, que això és impossible i per això ho verbalitza.
L’alcaldessa Colau sembla que té poca
memòria o que és víctima d’una amnèsia
circumstancial temporal i transitòria. Ja
no recorda com les bases del seu partit van
avalar l’expulsió del PSC de Collboni de
l’Ajuntament de Barcelona per la decisió
del PSC-PSOE de donar suport a l’article
155. Tampoc sembla recordar el motiu pel
qual el PSC va acceptar els vots del PP a
la ciutat de Badalona, amb l’objectiu de fer
fora una alcaldessa independentista. La
jugada mestra entre PSC/PP va treure la
vara a Dolors Sabater, una acció del PSC
que la mateixa Colau va titllar com a “suïcidi polític i una gran decepció”.
Paradoxalment i incomprensiblement per a la resta de mortals, ara Ada Colau està entusiasmada amb Miquel Iceta i el “farem el que sigui per impedir un
alcalde independentista a la ciutat de Barcelona”. Quatre anys han estat suficients
perquè aquella activista de la PAH, que va
renunciar al vehicle oficial ―bé, només les
primeres dues setmanes de mandat―,
s’hagi aburgesat. Colau ha oblidat completament el que tot just passava ara fa
quatre anys: ERC va dir un “no” rotund
a la proposta de convergents i socialistes
per impedir que Ada Colau arribés a l’alcaldia de Barcelona. I no només això, sinó
que els republicans van votar a favor de
la seva investidura.
Ernest Maragall ja ha mogut fitxa, ara
és a Ada Colau i a l’espai dels comuns a qui
els toca decidir: si accepten els resultats
i, per tant, Maragall d’alcalde amb les seves propostes polítiques per fer governable l’Ajuntament de Barcelona ―un fet
avalat per l’exdirigent dels comuns Xavier
Domènech― o fer allò que ella no va aconseguir a les urnes, signar el “pacte amb el
diable” amb la dreta espanyola més reaccionària, els hereus polítics dels que van
entrar per la Diagonal aquell gener de

1939 i van rebatre amb les armes i l’exili
l’alcaldia de l’últim alcalde republicà de la
ciutat de Barcelona, Hilari Salvadó.
L’aval de Colau al “pacte de les elits”
a l’Ajuntament de Barcelona és pa per a
avui i gana per a demà. Ernest Maragall
és l’únic que pot iniciar una nova etapa gloriosa per a la ciutat i posar fi a quatre anys
d’un projecte polític ple d’expectatives, interrogants i decepcions, i que deixa els comuns en una situació similar a la de l’antiga Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).
Barcelona ha de ser el reflex del país,
una ciutat republicana i defensora dels
drets i les llibertats. Maragall pot governar, ha de governar, sigui amb suport puntual o amb un pacte amb els comuns, fet
que gairebé doblaria en regidors l’actual
govern obtingut per Colau fins ara. Ada
Colau ha d’escollir: el “pacte de les elits de
PSC i Ciutadans” i que comportaria el suïcidi polític dels comuns a Catalunya
―un fet que els deixaria molt tocats de
cara a unes eventuals eleccions al Parlament― o tornar el gest que va fer ERC
amb ella fa quatre anys, fent que Ada Colau fos la primera alcaldessa de la història a la ciutat comtal.
I mentrestant, la ciutat espera amb urgència unes polítiques que donin solucions
als problemes diaris d’una ciutat puntera a Europa i en constant evolució i creixement. Polítiques municipals que aportin solucions a la problemàtica de l’habitatge, a la seguretat i a la convivència. Solucions que aportin l’equilibri entre la convivència dels 1,5 milions d’habitants i els
30 milions de turistes que rep la ciutat
anualment. L’equilibri de l’increment
d’un 600% dels pisos turístics amb la pèrdua dels 15.000 habitants que ha patit el
barri de Ciutat Vella. El tramvia per la Diagonal i una solució per a la municipalització de l’aigua.
El 15 de juny, el desenllaç.
Publicat a El Nacional.cat

Cesk Freixas

Cesk Freixas va oferir el passat 2 de
juny un gran concert al Foment Hortenc
per presentar el seu nou disc, ‘Festa Major’, que va publicar el gener. El nou treball serveix per commemorar els 15
anys de carrera del músic i escriptor.
pàgina 8

Consorci d’Educació

Diverses famílies de Montbau van denunciar a finals de maig davant del
Consorci d’Educació que els seus fills
s’han quedat sense places de primer
d’ESO als dos instituts del barri. El
Consorci està avaluant la situació.
pàgina 10

Unió Atlètica d’Horta

L’equip de Nacho Castro va despertar
del somni del play-off després de ser
incapaç de marcar un gol al Moralo
en 180 minuts. Tot i això, el curs 201819 del conjunt blanc ha estat extraordinari, molt per sobre de les expectatives.
pàgina 21

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@Rafa_Hernando
Hoy se conmemora el
75 aniversario del desembarco en Normandía.
Una fecha clave para la liberación de
Europa del nazismo y la recuperación
de las libertades. El inicio del largo camino de la construcción del mayor espacio de libertad, progreso y democracia del planeta: la UE.

@DrSirera
Por cierto, después del
juicio al procés haceos
la idea que las tesis de la
abogada del Estado serán la doctrina
del nuevo macronismo que nos espera vía PSOE-Cs: todo acto de desobediencia civil se equiparará a una sedición por si a alguien se le ocurre jugar
al 15-M de nuevo.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès
Nord i Baix Maresme), Alex Suárez (Vallès),
Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Pau Arriaga (Esports
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@vicentmifsud
Diu el Fiscal que l'única violència física del
23-F va ser la traveta a
Gutiérrez Mellado i que la resta va ser
intimidació. Equipara disparar per damunt del cap dels diputats. Tindre
tres hores un cetme en la nuca de Carillo i traure tancs al carrer amb el que
va passar l'1-O.

i Xarxes), Santi Capellera (Opinió), Anna
Utiel, Víctor Ferran i Lola Surribas Producció gràfica: Eduardo Corria Dept. Comercial:
Yolanda Roca, Lola Gutiérrez i Rosa Bertran
Distribució: Daniel Manuel, Wiliam Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@xcasanovasc
Ple de gom a gom per
homenatjar l'Arcadi Oliveres, de nou, i ja en van
unes quantes. Aquest cop la medalla al
mèrit cívic de @bcn_ajuntament. Gràcies a persones com ell aquest Ajuntament dedica el 0,7% del seu pressupost
a la justícia global. I persones com jo,
fem el que fem.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes i Distribució: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Les claus
Les millors

perles

Fum al volant

Violència il·lustrada

per David Rabadà

per Xavier Graset

or un home després de calar-se foc davant de la Casa Blanca. Arnav Gupta, veí de Washington DC, es va immolar davant de l’emblemàtica residència oficial del president dels
Estats Units. Els motius es desconeixen, tot i que suposadament
hauria estat per una voluntat d’activisme i denúncia.

M

it Harington, conegut per la seva interpretació de Jon
Snow a Joc de Trons, ingressa en una clínica de rehabilitació per solucionar problemes d'estrès i addicció a l'alcohol.
L'actor britànic va començar a tenir trastorns per la pressió que
suposa haver estat una de les figures més populars de la sèrie.

K

roben matèria orgànica extraterrestre a Sud-àfrica. El residu ha
estat descobert en una roca sedimentària de fa 3.300 milions
d’anys. “És la primera vegada que trobem una evidència real
de carboni extraterrestre a roques terrestres”, va explicar la investigadora Frances Westall a New Scientist.

T

l parc temàtic National Enquirer Live ha estrenat una polèmica atracció que simula el fatídic accident en el qual va
morir Lady Di. La instal·lació, ubicada a Tennessee (els
EUA), recrea amb tot luxe de detalls el recorregut de la princesa
Diana de Gal·les en cotxe per París fins al desenllaç final.

E

reen una intel·ligència artificial que detecta qui ha copiat en
un examen. Investigadors danesos han desenvolupat Ghostwriter, un software que detecta amb un 90% de fiabilitat
quins alumnes han copiat en un examen. Els creadors han ideat
aquesta IA a partir de 130.000 exàmens d'estudiants danesos.

C

El + llegit
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1

Les Medalles d’Honor van a parar
al Carmel i la Teixonera

2

Les antenes il·legals del Carmel
s’hauran de desmantellar

3

Mercedes Vidal dimiteix del govern
de Colau abans del 26-M

4

La febre pel padbol arriba a les
instal·lacions del Martinenc

5

Barcelona celebra el Dia Europeu
del Comerç de Proximitat

Deia Aristòtil que allunyar-se
de l’error és apropar-se a la veritat. Ara es vol endegar una llei
per tal que no es pugui fumar
conduint. La idea esdevé justificada davant les distraccions
al volant, però, i dic jo com a
exfumador, per què no prohibir
també les discussions familiars
al cotxe? Són moltes les ocasions on un bada conduint per
culpa d’una disputació amb la
dona, la sogra o els fills. Potser
ens estem tornant massa teòrics i poc lògics amb certes decisions. De fet, cap geperut es
veu el seu gep. És més, plagiem
massa el que fan portes enfora
i no ens adonem que tenim lògica pròpia per tal de millorar el
nostre entorn. Ja fa dècades
que el que fan estats forans, sobretot els Estats Units, formen
part de les nostres decisions futures. I si deixem de plagiar a
l’estranger per evitar els seus
errors? Si errar ens fa humans,
el contrari ens fa inhumans.
Les excuses són de perdedors.
Mentre les veus autoritzades
mai no troben ressò ni espai en
la presa de decisions.

El panorama de negre futur per
a Espanya, un estat pària enmig de l’Europa democràtica,
que dibuixava aquest dimecres l’advocat Ben Emmerson,
si l’Estat no reaccionava a l’informe de l’ONU deixant en llibertat de manera immediata
Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i
Oriol Junqueras, no ha fet canviar el criteri que els manté en
aquesta llarga presó provisional a ells i els seus companys.
Estem massa acostumats que
es menyspreïn aquests dictàmens i pronunciaments internacionals.
Els estats nacionals ja ho
tenen, això. Encara més, tot i
que al seu moment el govern
de torn va respondre a les
sol·licituds del Grup de Treball
sobre la Detenció Arbitrària,
l’actual s’hi gira de cul, recusa
dos dels seus membres, demana que se’ls inhabiliti i que
hi hagi una investigació interna a l’ONU per saber com
ha anat la redacció d’aquest document que s’elabora des de fa
més d’un any. I a més a la resposta, recordant al finat Pérez
Rubalcaba, pensant que l’Estat
pot pagar qualsevol preu de
desgast o desprestigi, es diu
que no es va respectar el procediment de lliurar l’informe
de l’ONU a l’Estat afectat abans
de fer-ho a les parts. Cosa que
des d’Òmnium Cultural neguen amb rotunditat.

Per la seva banda, el govern
del president Quim Torra, en
reunió extraordinària, i d’acord amb el document de l’ONU, demana a la fiscalia i a Pedro Sánchez l’alliberament dels
presos polítics. El punt d’inflexió que hauria de comportar un
escrit contundent i directe com
el que arriba de Nacions Unides, que n’hi ha per fer caure la
cara de vergonya a qualsevol
govern del món, no arribarà.
No ho espereu. No cal fer apostes. Ja veieu de quina manera
han forçat també els tràmits
per assumir les actes com a eurodiputats per mirar que ni
Carles Puigdemont, ni Toni
Comín poguessin recollir-les, a
diferència del que havien fet
amb l’exministre Zoido o l’ara
ciutadà Bauzà.
Però ni Tajani, ni l’Espanya
campiona de la desobediència
a la UE com recull Ramon
Tremosa. Aquestes són les maneres. Les de la vella coneguda
olor. Aquests dies ha mort
Nanni Balestrini, poeta avantguardista italià, i ara m’estic llegint el seu assaig La violència
il·lustrada. Realment és un veritable cop de puny, un text sobre la violència que travessa el
món i de què està feta la societat. I aquests dos casos que esmentava també deuen ser violència, il·lustrada.
Publicat a El Punt Avui

Línia Horta 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

#PresosPolítics

@Jaumeasens: Hay que exhumar al franquismo, no solo del Valle de los Caídos,
sino de la mente de fiscales y jueces del Tribunal Supremo.

#CruïllaBarcelonina

@eduardvoltas: Un dels dos pactes implica
que el llaç groc no tornarà a la façana de l’Ajuntament. També implica que Colau estarà
en mans de Valls en cada votació.

#FinalAvorrida

@aldgateh: Sobre aquest Liverpool mediocre,
quan ens va passar per sobre, molts van escriure que davant d’un prodigi de la natura
com aquell poca cosa es podia fer.
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Equipaments | En marxa el nou ‘coworking’ de la Clota

El nou coworking municipal del barri de la Clota va entrar en funcionament a
finals de maig amb els seus primers 20 treballadors i amb 11 projectes relacionats amb la producció urbana, els esports, la cuina i l’assessorament terapèutic.

Desallotgen l'institut abandonat
on es va rodar la sèrie 'Merlí'
» A l’edifici hi vivien 119 persones i la policia en va detenir 30
» El centre, que era concertat, va tancar les portes l’any 2012
OPERACIÓ POLICIAL4Els Mossos d’Esquadra van desallotjar el
passat 29 de maig l’institut abandonat Menéndez Pidal situat a
sobre l’Hospital de la Vall d’Hebron, conegut per ser l’edifici on
es va rodar la sèrie ‘Merlí’, que
estava ocupat per un grup molt
nombrós de persones des de feia
temps.
El desallotjament va arribar
després que ho ordenés el jutjat
social número 5 de Barcelona en
el marc de la resolució d’un conflicte laboral que va sorgir arran
del tancament del centre, que era
concertat, l’any 2012. Llavors
una quarantena de treballadors
van perdre la feina i el seu acomiadament va ser declarat improcedent. L’edifici va ser tret a
subhasta, ja que la propietat
s’havia declarat insolvent, i va ser
adquirit per un nou propietari
però ja havia estat ocupat.
Durant el desallotjament els
Mossos van identificar un total

Cesk Freixas presenta el seu
nou disc al Foment Hortenc

CONCERT4El Foment Hortenc
va acollir el passat 2 de juny un
dels concerts que Cesk Freixas
està fent en el marc de la presentació de la gira del seu nou
disc, ‘Festa Major’.
Al llarg del concert el públic
va poder gaudir de les noves
cançons de Freixas i també de
clàssics del seu repertori. El
disc ‘Festa Major’ serveix per celebrar el 15è aniversari de l’inici de la seva carrera com a cantant i escriptor de cançons. Tal

com el mateix Freixas ha explicat, el nou disc, que es va publicar al gener, està impregnat
del “bagatge professional i emocional de tots els anys de carretera, coneixences i aprenentatges”. El nou treball ha tingut la
col·laboració de Victor Nin, Roger Rodés i Yves Roussel.
Durant tota la seva trajectòria, Freixas ha publicat set discos i dos llibres, ha guanyat una
desena de premis i ha fet més de
1.700 concerts.

imatge de l’operació policial feta el passat abril. Foto: Miquel Codolar/ACN

de 119 persones, de les quals 79
eren de nacionalitat georgiana i
les altres de diferents nacionalitats. La Policia Nacional, que
també va participar en l’operatiu, va detenir 28 de les persones
de nacionalitat georgiana per la
seva situació irregular, mentre
que la policia catalana va detenir
dues persones per requeriments
policials i judicials.

A l’edifici hi vivien grups diferenciats. D’una banda, desenes de persones amb famílies i
menors, de l’altre un grup d’uns
trenta joves que havien creat
un centre social i artístic i també alguns lladres. A l’abril una
desena de persones ja van ser detingudes al mateix edifici, ja que
eren integrants d’una organització criminal.

Cesk Freixas celebra 15 anys de trajectòria. Foto: Portalblau

De Festa Major en Festa Major

CELEBRACIÓ4L’arribada del bon
temps és sinònim, al conjunt de la
ciutat i també al districte, de l’inici de la temporada de les Festes
Majors dels barris.
En el cas d’Horta-Guinardó el
tret de sortida el va fer Sant Genís, que va celebrar la seva Festa Major entre el 31 de maig i el
2 de juny. Durant els tres dies els
veïns del barri van poder gaudir
d’un programa amb actes per a
tots els públics, mentre que el
pregó va anar a càrrec de Maite

Guzmán, directora de l’Escola
Mare de Déu de Montserrat. El
mateix va fer el Baix Guinardó els
dies 7, 8 i 9 de juny.
Qui també està de Festa Major és la Teixonera. La diada del
barri va arrencar l’1 de juny i s’allargarà fins al 16 de juny. Alguns
dels actes més destacats que s’han
fet fins ara són el sopar de veïns
i veïnes, el ball de Festa Major o la
botifarrada popular. El 16 de juny
la festa es tancarà amb la cantada
d’havaneres i el correfoc.

Un altre barri que està de celebració és la Font d’en Fargues.
En aquest cas la Festa Major va
arrencar el 7 de juny i s’allargarà
fins al dia 17 d’aquest mateix
mes. Una vegada més els veïns
poden gaudir d’un programa
amb diferents activitats pensades per a totes les edats. Per
últim, la Festa Major del Parc de
la Vall d’Hebron arrencarà l’11
de juny i posarà el seu punt final el 29 de juny. El 23 inclourà la revetlla de Sant Joan.
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Famílies de Montbau pateixen
la manca de places de 1r d’ESO
ENSENYAMENT4Una quarantena de famílies del barri de
Montbau no han aconseguit plaça en cap de les opcions que van
demanar per als seus fills que el
curs que ve han d’estudiar primer
d’ESO. De fet, tal com va publicar Betevé, en 25 casos els alumnes no han pogut entrar en cap
dels dos instituts del barri
–Narcís Monturiol i Anna Gironella– tot i que actualment estan
en escoles adscrites.
Veient la problemàtica, les famílies van anar al Consorci d’Educació el passat 31 de maig per
exigir una solució. Les famílies
demanen que es creï un grup addicional a l’Institut Anna Gironella, cosa que la direcció del centre veu bé. De moment, però,
hauran d’esperar què els respon
el Consorci.
AUGMENT DE RÀTIOS
Al conjunt de la ciutat 25 grups de
primer d’ESO de centres concertats i 65 grups d'instituts públics
oferiran 31 places per grup. Amb
aquesta ampliació el Consorci
vol donar resposta a les 280 famílies que s’han trobat en la mateixa situació.
El president de l’ens, Josep
González-Cambray, ha reconegut
que no els agrada augmentar les

L’Institut Anna Gironella podria acollir més alumnes. Foto: IES A. Gironella

ràtios però ho considera un mecanisme '”inevitable”' en determinades zones . Cambray també
defensa que els augments no perjudiquen els projectes educatius

Les famílies volen
que es creï un grup
addicional a l’Institut
Anna Gironella
dels centres i envia un missatge
tranquil·litzador a les famílies
que les darreres setmanes s’han
mobilitzat contra la manca de

places i les ha avisat que els pròxims dies s’acabaran de veure a
quantes famílies “satisfà” aquest
canvi i poden optar les places
planificades.
CONTRA LA SEGREGACIÓ
D’altra banda, per primera vegada s’ha tingut en compte, en el
procés de preinscripció escolar,
la preassignació de places de
P3 a alumnat en situació de vulnerabilitat a la ciutat, una tasca
que el Consorci ha dut a terme
amb la col·laboració dels serveis
socials. L’objectiu és que la concertada assumeixi places per a
alumnes vulnerables.

L'Institut Narcís Monturiol
celebra el 50è aniversari
ENSENYAMENT4L'Institut
Narcís Monturiol va celebrar el
passat 31 de maig una festa per
commemorar el seu 50è aniversari.
La jornada festiva va tenir
com a protagonistes el teatre, la
música i la història i tots els assistents van poder visitar les
instal·lacions del centre. També
es va fer un sopar que va acabar
amb una vetllada musical.
El centre va obrir les seves
portes el curs 1968-1969 i en
aquests moments ofereix dues línies d’ESO i dues de batxillerat,
de les modalitats científico-tecnològica, ciències de la natura i

la salut, humanitats i ciències socials. Les seves dimensions fa
que pugui apostar per un projecte on el tracte directe i personalitzat sigui un dels seus trets
característics, al mateix temps
que hi ha la implicació de tota la
comunitat educativa perquè sigui un dels seus trets diferencials. En el cas de l’alumnat, es
fomenten grups com els consells
de delegats i delegades que participen activament en diverses
qüestions del centre i la formació de grups escolars i extraescolars com una coral, la Monturiol’s Band, un grup de teatre i un
grup de dansa, entre d’altres.
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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
identificar i localitzar lesions metastàtiques en pacients en
els quals s'estudiava un càncer de pròstata d'alt risc i en subjectes que ja havien estat intervinguts quirúrgicament o sotmesos 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 planificar 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.
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 partir de la seva experiència durant el primer any de funcionament de l'equip PET/RM en el seu centre de Viladomat
a Barcelona, confirmen la capacitat d'aquesta tècnica per

La PET/RM és sinònim de major
seguretat diagnòstica i més garantia
d’èxit en el tractament del càncer
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 potents 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 combinació permet observar, de manera no invasiva, tant la forma 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 resultats 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 recentment diagnosticats, per biòpsia, d'un càncer de pròstata 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 tractament dirigit exclusivament a aquestes lesions específiques, en lloc de planificar una teràpia “a cegues” o de procedir a una cirurgia prostàtica innecessària.
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Revisar i repensar
La FAVB denuncia que el Pla de protecció de Collserola deixa indefensos alguns veïns
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 contraposades a la FAVB i a la Plataforma Barris de
Muntanya. Tot i que la federació considera
que aquest Pla és “un instrument important 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 salvaguardar els valors naturals i el patrimoni
històric construït”, també creu que el PepNat “s'assenta sobre uns precedents que
han produït una indefensió als veïns d'algunes 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 suficient 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 General Metropolità (PGM) necessària per impulsar el PepNat.
De fet, segons explica la FAVB, hi ha uns
140 habitatges en zones del parc que pertanyen administrativament a Barcelona
que estan afectades per aquest Pla especial de protecció, de manera que totes les
persones que hi viuen es troben en una situació “d’indefensió i incertesa”.
Per això, la FAVB fa una sèrie de consideracions a aquesta aprovació, com la demanda de la revisió de les línies de

Acord per treballar amb associacions
de veïns de Madrid i de tot l’Estat
TEIXIT ASSOCIATIU/ Durant el mes passat la FAVB, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
(FRAVM) i la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (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 federació 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 compartissin les problemàtiques que sorgeixen i que han de
tractar en les grans conurbacions metropolitanes (com Barcelona 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 consolidat com el que existeix a Madrid.
De fet, tant la FAVB com la FRAVM tenen molt més recorregut que la CEAV, que es va fundar a partir de la dissolució 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 legalitzats fins a l’any 1977.

circumscripció del parc d'acord amb uns
paràmetres objectius i pactats amb el moviment veïnal i demana que en aquest procés 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-

La FAVB i la Plataforma
Barris de Muntanya
creuen que no s’ha
avisat els veïns afectats
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'espai natural”, però demana “a l'Ajuntament,
la Generalitat i el conjunt de les forces polítiques que integren l'Àrea Metropolitana
de Barcelona la incorporació d'un annex en
el redactat definitiu que expressi la necessitat d'una revisió dels límits del 2010 a l'entorn d'uns barems ecològics i socials i des
d'una perspectiva no especulativa”.

La FAVB presenta
la seva Escola Veïnal
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 tarda 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 econòmics 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 associacions que formen part de la federació, però també
vol ser un lloc de debat obert i pluridisciplinari.
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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 convertiria el barri en el primer lloc
del món amb una delegació d’aquest museu situat a Sant Petersburg, que és una de les majors
pinacoteques i col·leccions d'antiguitats 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 contraposades no han variat des de finals del 2017. Aleshores, l’AV de la
Barceloneta va entregar a l’Ajuntament un manifest de suport al projecte 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 proposta del disseny i de la destinació
del recinte”. Aquesta entitat considera que aquesta versió redefinida
és “una aposta de futur perquè la
imatge del barri recuperi certa dignitat 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’obertura d’aquesta delegació. Aquestes veus crítiques, entre les quals hi
ha l’Associació de Veïns de l’Òstia,
s’oposen al projecte des de diferents punts de vista, com ara el de
la mobilitat (consideren que faria
que circulessin un 50% més de vehicles privats dels que ho fan normalment, fet que generaria un
“col·lapse”) o l’urbanisme (acusen
els promotors de ser uns “autèntics
artistes de l’especulació que socialitzen esforços mentre privatitzen
els beneficis”). Al mateix temps,
consideren “escandalosa” la manera de fer de l’Autoritat Portuària

TALLER/ Les entitats Aliança contra la Pobresa Energètica (APE),
Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
i la FAVB han preparat, per al
pròxim dijous 13, un taller formatiu sobre pobresa energètica
i drets energètics al Punt7 del barri d'Horta. Aquesta activitat es
posarà en marxa a dos quarts de
set de la tarda.
En aquesta activitat, pensada
per a voluntaris i professionals
que treballin amb infants i joves,
està previst que es tractin aspectes com els drets energètics,
el marc i el context actual del
mercat energètic i quines eines
existeixen per garantir els drets de
tothom a aquests recursos.

El Guinardó acull
una xerrada
sobre les pensions

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

CONFERÈNCIA/ El portaveu estatal de la plataforma Marea Pensionista, Domiciano Sandoval,
serà l’encarregat de coordinar la
xerrada col·loqui Pensions d'avui
i de demà el pròxim dimarts 11 a
partir de les set de la tarda al Casal d’Entitats Mas Guinardó. L'Associació de Veïns Joan Maragall
del Guinardó ha impulsat aquesta trobada.
Sandoval explicarà als assistents perquè l’entitat de la qual és
membre continua reivindicant
la importància d’aquesta prestació. Els pensionistes continuen
mobilitzant-se periòdicament,
governi qui governi, a diferents
ciutats de Catalunya i de l’Estat.

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

Clam per reclamar una reforma
total del pont del carrer de Santander
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 reclamar a l’Ajuntament les reformes de millora 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 presencial a les paradetes que hi ha al barri i a
d’altres propers, com Sant Martí de Provençals i La Verneda i la Pau, i també a través del portal web de Decidim Barcelona).
La iniciativa necessita recollir 3.750 su-

Una jornada sobre
pobresa energètica
al barri d’Horta

ports perquè pugui arribar al Plenari del
Consell Municipal.
Segons expliquen els veïns, “el pont és
innaccessible per al vianant i s’ha convertit 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 definitiva i adaptada a les normatives actuals”
que faciliti el trànsit en aquest espai de comunicació entre Sant Martí i Sant Andreu.

Sessió participativa
per a l’Ateneu de
Sagrada Família
EQUIPAMENT/ El passat dissabte 1 es va celebrar una nova jornada 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 Padilla, ja que les obres de l’Ateneu,
que es van posar en marxa durant el mes de març de l’any passat (l’espai serà al número 268270 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 tingui tres espais diferenciats, un social i d’exposicions, un central
de connexió i un altre amb l’auditori i altres aules.
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El director de l’acceleradora d’start-ups d’Ogilvy Barcelona, Diego Fernández, va dir
fa uns dies, durant la celebració del Retail and Brand Experience World Congress,
que el futur del sector del retail “passa per crear experiències hiperpersonalitzades”.

Satisfacció a Cor Horta després
del dia del Comerç al Carrer
SORTIDA4Ambient festiu i familiar amb la participació de
més de 35 paradetes i amb una
gran afluència de públic. Aquesta és la valoració que van fer des
de Cor Horta de la jornada de Comerç al Carrer de primavera,
que es va celebrar durant tot el dia
del passat dissabte 1 de juny. De
forma paral·lela a l’activitat comercial es van organitzar activitats lúdiques per als més menuts,
tota mena de tallers i exhibi-

El concert del músic
molletà Pele McLeod
va servir per posar el
punt final a la jornada
cions, una zona de gastronomia
davant de l’escenari i una zona
d’alimentació amb productes de
la terra en la zona compresa entre els carrers Tajo, Baixada de la
Plana i Lisboa.
Els associats de l’eix van muntar carpes i estands per vendre els

Més de 35 paradetes van participar en la jornada. Foto: Districte

seus millors productes i fer ofertes de cara a la temporada estival
que començarà en unes setmanes, mentre que de forma simultània, al llarg de la jornada,
Cor Horta va organitzar classes
magistrals de zumba i de crossfit, actuacions de dansa a l’estil
Bollywood, una passejada amb
gossos de la mà de ‘Lo Més Bo,
mmm’, una lectura de poemes i

la presentació del projecte Tu
escriu que jo et dibuixaré, a càrrec de Fe Ferrer del Centre Mèdic i Psicològic i de Punt Esport.
Per posar el punt final a
aquest llarg dia, tothom va poder
gaudir amb un concert de gairebé una hora i mitja de durada
amb el músic de Mollet del Vallès
Pele Bernial, conegut artísticament com Pele McLeod.

El Mercat d’Horta s’apunta
a la moda del vermut

ACTIVITATS4El vermut és una
beguda que en els últims temps
ha agafat molta embranzida i
s’ha posat de moda. En aquesta
línia, el Mercat d’Horta no s’ha
volgut quedar enrere i el passat
dissabte dia 1 de juny va organitzar un acte que va tenir el vermut com a protagonista.
Així doncs, tots els clients
que el dia 1 van anar al mercat per
fer les seves compres es van trobar amb una magnífica oportunitat per fer l’aperitiu just abans
de dinar. I és que a partir de les

11 del matí es va organitzar un
vermut popular acompanyat d’algunes tapes. El vermut que es fa
oferir va ser el reusenc Miró.
D’altra banda, els clients del
mercat també es van trobar, durant tot el matí, un sorteig amb
una gran varietat de premis. En
total es va fer 100 petits sortejos
que van repartir diferents guardons entre la clientela.
Així doncs, el vermut popular
i els sortejos van provocar un matí
de dissabte molt entretingut al
Mercat d’Horta.
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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
CELEBRACIÓ4En el calendari català 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 Barcelona, concretament, la revetlla serveix
per comprovar, una vegada més, la
vitalitat del teixit, ja que un munt
d’entitats organitzen revetlles populars 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 molta i molta gent. Les fogueres, tal
com marca la tradició, tenen com
a objectiu foragitar els mals esperits, purificar, protegir i regenerar.
Quan el sol es pon les flames agafen el protagonisme i no s’apaguen
fins ben entrada la nit o la matinada. 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 fogueres. Un foc que té, en un dels
seus derivats, la pirotècnia, un
dels altres grans protagonistes de
la nit. Petits i grans, des de primera hora de la tarda i fins a altes
hores de la matinada, gaudeixen
llançant petards que amb el seu soroll i la seva llum deixen clar a tothom 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 revetlla a la plaça Virrei Amat de Nou
Barris o les fogueres de Sant Antoni
(Viladomat amb Floridablanca),
la del Mas Guinardó al Casal d’Entitats, la del Fort Pienc (plaça del
Fort Pienc).
D’altra banda, dies abans de la
revetlla ja s’organitzen diferents actes, com ara el Ball d’Estiu de Gent
Gran del Centre Cívic Vil·la Florida 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.

Els barris s’omplen de fogueres la nit de la revetlla. Fotos: Norma Vidal (ACN) i Arxiu
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Hoquei | Els joves de la UE Horta reben la visita de Sergi Panadero

El passat 29 de maig, els jugadors d’hoquei patins de la base de la UE Horta van rebre una visita
il·lustre: la del blaugrana Sergi Panadero. El jugador, que està recuperant-se d’una lesió a l’espatlla,
va compartir una sessió d’entrenament amb els més joves i va saludar el president Paco Carmona.

L’Horta no supera el Moralo
i queda fora del‘play-off’
» Els de Nacho Castro no van poder marcar durant els 180 minuts
» Javi Gómez, nou entrenador del primer equip del Martinenc
Pau Arriaga
HORTA-GUINARDÓ
El passat dissabte 1 va acabar una
temporada que la plantilla, el
cos tècnic i l’afició de la Unió Atlètica Horta no oblidarà mai.
Contra tot pronòstic (i contra rivals amb més pressupost) el conjunt blanc es va colar entre els
quatre millors equips del grup 5
de Tercera Divisió i es va classificar per al play-off d’ascens a Segona B. Per desgràcia, el camí en
la post temporada ha tingut poc
recorregut, ja que l’equip va caure en la primera fase contra el CP
Moralo extremeny.
La mala fortuna va ser un dels
factors determinants en el partit
d’anada, jugat a Navalmoral de la
Mata el 25 de maig. Contra un rival sòlid i molt ben posicionat,
l’Horta va veure com en la primera part Domi Berlanga marxava lesionat abans del primer
quart d’hora i com Casti fallava un
penal. L’equip no va acabar de re-

La temporada ha estat històrica. Foto: Twitter (@BcnMnb)

fer-se d’aquestes dues fatalitats i
tot i que no va haver de patir massa (les ocasions principals dels locals arribaven a la contra i a pilota
aturada) no va aconseguir l’objectiu de marcar fora de casa.
Així, l’eliminatòria es resolia
al Feliu i Codina. L’afició no va fallar i va omplir l’estadi, però el
guió de la setmana anterior es repetia; la sòlida defensa del conjunt verd no permetia que els de
Nacho Castro arribessin a l’àrea
contrària amb claredat. Galeano
i Jordan van tenir les ocasions
més clares de la UAH en el primer
tram del partit, però els visitants
van donar un cop fatal pocs minuts abans del descans. Diego del
Castillo remataria a gol un servei
de cantonada (seria l’únic gol de
tota l’eliminatòria) per complicar
encara més l’accés a la semi del
play-off. Joan Vives encara tindria una abans del descans, però
el seu xut creuat va sortir per sobre del travesser.
El tram final del matx va ser
un bombardeig constant dels homes de Castro, però el frontó

moralo va rebutjar totes les ofensives blanc-i-negres.
Després del matx, tant els jugadors com el tècnic com el president Paco Carmona van titllar
la temporada “d’històrica” i van
reivindicar l’orgull per la feina feta
des del mes d’agost.

EL MARTINENC JA TÉ MÍSTER
Al Guinardó, en canvi, la temporada ha estat amarga i el primer
equip ha patit un nou descens de
categoria. La directiva, però, ja ha
posat fil a l’agulla per preparar la
temporada que ve i la primera
peça és la que ocuparà la banqueta: serà Javi Gómez, que deixa el Sant Ildefons (club en el qual
havia estat en les darreres cinc
temporades). “Estic molt agraït
perquè el club hagi pensat en mi
i aposti per un entrenador del
meu perfil”, va assegurar en declaracions als mitjans del club.
Gómez arriba al Martinenc
amb Danilo Liesegang, que exercirà de segon entrenador, i
Carlos Camacho, que farà tasques d’scouting.

L’Hispano Francès organitza
el tercer Ciutat de Barcelona

Entre els dies 10 i 16
d’aquest mes, el Club
de Tennis Hispano
Francès organitza la
tercera edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de
tennis femení. En aquesta ocasió,
els grans reclams seran quatre jugadores que ocupen posicions
del top100 individual femení: la
francesa Fiona Ferro, la suïssa
Stefanie Voegele, la luxemburguesa Mandy Minella i l’alemanya Laura Siegmund.
Les tennistes buscaran ser el
relleu d’Estrella Cabeza. La ju-

gadora de los Palacios va derrotar la palafrugellenca d’origen
moldau Aliona Bolsova, per la via
ràpida (6-2 i 6-3). Bolsova, de fet,
torna a participar després de
ser una de les sorpreses agradables a Roland Garros (va avançar
fins a la ronda de vuitens de final,
on va caure contra la nord-americana Amanda Anisimova).
A banda de la possibilitat
d’inscriure el seu nom en la història del campionat, la vencedora del TICB aconseguirà un premi econòmic molt suculent: la xifra de 60.000 dòlars.

El Lima-Horta, guardonat
als Premis Dona i Esport

“Un club de bàsquet
que destaca per
comptar amb predominança d’equips
femenins respecte als masculins”. Aquesta és la raó per la qual
el jurat dels Premis Dona i Esport
van concedir el premi a millor
club esportiu al Lima-Horta.
L’entitat va recollir el guardó el
passat dijous 30 de maig al Saló
de Cent de l’Ajuntament.
Actualment, l’entitat té 176 llicències femenines i va ser l’únic
equip de tota la ciutat que la temporada 2017-18 va aconseguir

classificar-se per a competicions
d’àmbit estatal, a banda de jugar
habitualment per campionats
de Catalunya.
TRES PREMIADES MÉS
L’edició d’enguany dels premis
també van premiar la jugadora
de pàdel Lucía Sainz (campiona
del món competint per al seu
club i per a la selecció espanyola), per a la periodista de Televisió de Catalunya Mireia Vicente
i per a María Ángela Escudero
per la seva tasca en la promoció
de l’esport femení.
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| MotoGP 2019
Amb el mundial ja començat arriba al mercat el simulador que
ens permetrà competir a les tres categories: Moto3, Moto2 i MotoGP.

Famosos

No t’ho perdis

L’advocada i activista Amal Clooney ha visitat recentment Barcelona per participar en una conferència sobre drets humans i comerç internacional. L’arribada
de Clooney a Catalunya ha estat molt esperada per
un públic selecte que ha assistit a la trobada. Les entrades per escoltar la lletrada van arribar a superar els
1.000 euros, però l’expectació estava justificada. Tot i
que la libanesa va saltar a la fama pel seu casament
amb el conegut actor nord-americà George Clooney,
la carrera professional de l’advocada ha estat molt
destacada en l’elit del dret internacional. Entre altres,
ha treballat en casos tan importants com el judici per
genocidi de l’expresident de Iugoslàvia, Slobodan Milošević, o la defensa de Julian Assange, fundador de
Wikileaks. Però l’activitat de la jurista no es limita a casos professionals. A través de la fundació Clooney
Foundation for Justice busca donar resposta a les víctimes d’abusos contra els drets humans a tot el món.

El Monestir de Pedralbes
El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes és una icona de
pau, tranquil·litat i bellesa a la ciutat de Barcelona. Va ser fundat l’any 1327 per ordre de la reina Elisenda de Montcada
amb suport del seu espòs, el rei Jaume II. Visitar-lo és tot un
plaer, ja que és un dels millors models del gòtic català, tant per
l’església com pel claustre de tres plantes, un dels exemples
més espaiosos i harmònics d’aquest estil. Durant els mesos
d’estiu, es pot gaudir d’aquest espai de manera gratuïta algunes tardes, durant el que anomenen l’hora màgica: els dimarts
i divendres entre les sis de la tarda i les nou del vespre.

Llibres

?

A M A L

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

C L O O N E Y

Ser una advocada d’èxit internacional

Va saltar a la fama pel seu matrimoni amb George Clooney

?

Donar una conferència a Barcelona

QUÈ HA FET

La xerrada ha tractat sobre drets humans i comerç

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Barreja d’admiradors i crítics de Clooney

El preu de l’entrada crea polèmica i titllen l’advocada d’elitista

Música

Pelis i sèries

Les possessions
Llucia Ramis

La partida d’escacs
Stefan Zweig

Joterías bobas
Hidrogenesse

Rocketman
Dexter Fletcher

L’autora mallorquina s’endinsa en un
relat de fantasmes familiars en aquesta novel·la. La protagonista del relat
vola de Barcelona a Palma per posar
fre a l’espiral conspiranoica que ha
adoptat el seu pare des de la jubilació
i s’enfronta a velles ferides de sobte reobertes. El llibre va rebre el tercer premi Llibres Anagrama de Novel·la 2018.

Jordi Bosch es posa a les ordres d’Iván
Morales per interpretar aquesta obra
de Zweig, reconvertida en un exercici
interpretatiu on el mateix Bosch interpreta tots els papers de l’obra, convertit en un obsés pels escacs, la seva salvació davant la tortura psicològica que
li apliquen els nazis.
Al Teatre Romea de Barcelona.

Hidrogenesse torna a l'activitat després de quatre anys sense treure cap
disc. Carlos Ballesteros i Genís Segarra
han publicat el passat mes de maig
l'àlbum Joterías bobas (Austrohúngaro,
2019). “Quan no entens per què t’agrada alguna cosa, el millor que pots fer
és escriure una cançó”, diuen en una
entrevista a Enderrock.

Continua la ‘febre’ pels biopics d’estrelles britàniques de la música. Si l’any
passat era Bohemian Rhapsody, enguany la proposta és la que explica la
vida i l’obra de Reginald Kenneth
Dwight, o com se’l coneix musicalment, Elton John. La pel·lícula fa una
repassada des de la seva formació a la
Royal Academy of Music fins a la fama.
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Cultura
DIVENDRES 14 DE JUNY
20:00 El grup de teatre Rocaguinarda participarà en el cicle Guinardó a escena amb una
proposta teatral anomenada Bèsties. / Centre Cívic Guinardó.

Una nit d’òpera a la
fresca per tancar el mes
Dissabte 29 de juny a les 22:00

PROPOSTES
Tallers

Una sessió per aprendre a
treure-li partit a Instagram
Dimecres 19 de juny a les 16:00

Aquesta antena del cicle Aula Digital
se centrarà en Instagram. S’ensenyarà als alumnes a treure-li tot el partit
a aquesta xarxa social. / Biblioteca El
Carmel - Juan Marsé.

DIMECRES 19 DE JUNY
10:00 Inicia't a l'edició d'imatge digital és el nom
del taller que permetrà que els alumnes descobreixin quins recursos multimèdia existeixen
i com els poden aprofitar. / Biblioteca Guinardó
- Mercè Rodoreda.
Una de les darreres propostes culturals
del mes serà aquesta sessió d’òpera a
la fresca, amb diferents gèneres. L’entrada a l’espectacle serà gratuïta. / Plaça Pastrana.

TOTS ELS DIMARTS
10:30 Fins al dia 2 del mes que ve, cada dimarts
al matí es faran noves sessions del curs Autoestima per a dones que coordina la professora Esther Cáceres. Cal inscripció prèvia. / Biblioteca Horta - Can Mariner.

Exposicions

FINS AL 28 DE JUNY
Matí-Tarda Des de principis d’aquest mes està
en marxa l’exposició Salvant refugiats, amb
fotografies que recullen la feina de l’ONG badalonina Proactiva Open Arms. / Casal d'Entitats Mas Guinardó.

FINS AL 28 DE JUNY
Matí-Tarda Copia, d’Elian Chali, és el nom de
la mostra en la qual aquest artista reflexiona sobre la validesa del concepte de còpia dins
del món de l’art. Entrada gratuïta. / Centre Cívic Casa Groga.

Infantil

‘La Mati i el mar’, una
història de Susagna Navó
Dimecres 19 de juny a les 11:00

La Mati i el mar és el nom de la història del cicle Lletra petita - El racó dels
pares que explicarà Susagna Navó. / Biblioteca Horta - Can Mariner.

Esports
FINS AL 16 DE JUNY
Tot el dia Les instal·lacions de l’Hispano Francès acolliran un any més la celebració del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona femení. / Club Esportiu Hispano Francès.

La Vall d’Hebron acollirà
la Nit dels Campions
Dimarts 18 de juny a les 19:30

DIJOUS 13 DE JUNY
18:00 Durant la tarda del pròxim dijous 13 arribarà a la seva fi el taller infantil de judo que
el professor Alexandre Rodrigo ha coordinat
des de principis del passat mes d’abril. / Centre Cívic Teixonera.

14 I 21 DE JUNY
18:30 Aquests dos divendres es faran les darreres
sessions del taller El coneixement del medi a
través de la música. / Casal d'Entitats Mas Guinardó.

La Federació Catalana de Futbol organitza la seva Nit dels Campions
amb una gran festa. / Complex esportiu
de la Vall d’Hebron.
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