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Càritas va atendre 1.685 veïns
d’Horta-Guinardó el 2018

És la tercera xifra més alta dels 10 districtes i l’entitat adverteix que creix la desigualtat provocada per la crisi pàg 3
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A l’esquerra, imatge d’una concentració contra la pobresa energètica. A la dreta, la presentació de l’informe de Càritas. Fotos: Alèxia Vila (ACN)/Càritas Barcelona

“La desigualtat és una ferida que
no cicatritza”. L’afirmació, con-
tundent, és de Salvador Busquets,
director de Càritas Diocesana de
Barcelona. L’entitat ha presentat
recentment el balanç de la seva ac-
ció durant el 2018 a la diòcesi de
Barcelona (formada per 26 mu-
nicipis) i les conclusions no són
gaire esperançadores.

Busquets, durant la presenta-
ció de les conclusions, va alertar
que cada cop hi ha més col·lectius
exclosos de la societat, al mateix
temps que va apuntar que una de
cada quatre persones de la diòce-
si de Barcelona està en situació
d’exclusió, tal com apunta l’últim
informe de la Fundació Foessa.

En el cas de Barcelona ciutat,
Càritas va atendre el 2018 un to-
tal de 7.916 llars, on viuen 15.662
persones. Horta-Guinardó, per la
seva banda, va ser el tercer districte
amb més llars i persones ateses. En
total van ser 890 llars on viuen

1.685 persones. Són persones, tal
com alerta Càritas, que pateixen
exclusió social a causa de la pre-
carietat laboral, els problemes
amb l’habitatge i una protecció so-
cial insuficient. Algunes d’aques-
tes persones els toca viure la crua

realitat de tenir feina  però no po-
der arribar a final de mes –tot i que
la majoria de persones ateses es-
tan a l’atur –.  “Amb un context de
suposada recuperació econòmica,
això és molt preocupant”, va afir-
mar Busquets. El director de Cà-
ritas Diocesana de Barcelona va
apuntar que és imprescindible
una major implicació de les ad-
ministracions i que la despesa so-
cial del conjunt de l’Estat en habi-
tatge o de protecció a les famílies
s’equipari a la mitjana europea.

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

En paral·lel, Feu també va vo-
ler alertar del creixement de la po-
bresa entre les dones i la gent gran.
En el cas del perfil femení de la po-
bresa, el 57% de les persones ate-
ses per Càritas durant l’any passat
van ser dones, mentre que les

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

tingui una vida digna”, va afirmar
Feu. 

Una altra de les preocupa-
cions de Càritas és l’alt percentatge
de migrants entre les persones ate-
ses. Concretament, el 66% de les
persones ateses eren estrange-
res, principalment del Marroc,
Hondures, Colòmbia, Perú, Ve-
neçuela i Bolívia. 

L’entitat recorda que moltes
persones arriben a Catalunya fu-
gint de situacions de violència, de
països on hi ha una gran inesta-
bilitat econòmica i on diàriament
es vulneren els drets humans.

EL 2019, PITJOR
Per últim, Feu va alertar que els
cinc primers mesos del 2019 les
llars ateses per Càritas van aug-
mentar un 10% en relació al ma-
teix període del 2018.  L’habitat-
ge segueix sent el gran problema.

El rastre de la crisi
» Càritas alerta en el seu informe anual que les desigualtats augmenten tot i la recuperació econòmica
» L’entitat vol que la despesa social en habitatge i protecció familiar s’equipari a la mitjana europea

Albert Ribas
BARCELONA

890
llars són les que
Càritas va atendre 
al districte durant 
l’any passat

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

En Portada
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El que és rellevant del
pacte de la Diputació

de Barcelona és que es
tracta d’un acord entre les direccions
nacionals del PSC i JxCat, signat per Illa
i Bonvehí, i amb l’assentiment de Pedro
Sánchez, Iceta, Torra i Puigdemont.
No és cap pacte local. I potser anuncia
un nou escenari polític...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Avui el panorama po-
lític català s'ha vist sac-

sejat pel terratrèmol del
pacte a la Diputació de Barcelona.
Desconec la magnitud del tsunami
que provocarà, però el més eloqüent és
el silenci d'alguns dels protagonistes de
la política catalana. Un silenci que res-
sona, eixordador.

@davidminoves

“Esta es mi petición. Te-
nemos que ser mejores.

Amar más, odiar menos.
Escuchar más y hablar menos. Es nues-
tra responsabilidad hacer este mundo un
lugar mejor”. Gran discurso de Megan Ra-
pinoe. Necesitamos más palabras como
las de la capitana de Estados Unidos en
el deporte y la vida misma. 

Europa dice que to-
mará medidas contra

España por la contami-
nación. Pablo Casado dice que una me-
dida contra la contaminación (Madrid
Central) provoca más contaminación.
El chiste me haría gracia de no ser por-
que las multas las pagan todos los es-
pañoles.

@dieguchio@cprocuna@codina_francesc

Els semàfors

CC Matas i Ramis
El Centre Cívic Matas i Ramis és l’enca-

rregat d’organitzar el Concurs de Can-
tautors i Cantautores d’Horta-Guinar-

dó, que a mitjans de juny va celebrar la
seva 19a edició. El concurs permet a

nous artistes mostrar el seu talent. 
pàgina 6

Rosa Alarcón
Alarcón (PSC) és la nova regidora del

Districte d’Horta-Guinardó. Després de
10 anys treballant a l’Ajuntament de

l’Hospitalet amb Núria Marín, la socia-
lista torna al consistori barceloní. Tam-

bé assumeix la regidoria de Mobilitat. 
pàgina 7

Torneig d’Històrics
Un any més, el Municipal del Guinardó
serà l’escenari del campionat de futbol
més emblemàtic de casa nostra. El tor-
neig masculí es jugarà durant l’última

setmana d’aquest mes, mentre que 
el femení serà a principis de setembre.

pàgina 12

La lupa

per Oriol Jara

Una futura dona empoderada

Aviat tindré una filla. Bé, concretament
la parirà la meva dona però com que, en
principi, el meu material genètic ha par-
ticipat del procés, serà una mica com si
també fos meva. El cas és que vull com-
prar un vinil adhesiu per decorar-li l'ha-
bitació i no acabo de trobar l'opció en-
certada. Recordo que, quan van néixer els
meus dos primers fills, vaig optar per di-
buixos clàssics. El gran va créixer sota l'a-
tenta mirada d'un vinil del Petit Príncep
vestit de gala i amb el sabre a la mà. El pe-
tit no va tenir tanta sort i, quan va néixer,
li vaig enganxar un Peter Pan
volant envoltat d'estrelles llu-
ents. Dic que no va tenir tan-
ta sort perquè, personalment,
m'agrada molt més el Petit
Príncep que Peter Pan, mal-
grat l'admiració que sento
per totes dues obres literàries.
Potser han canviat molt els temps en
aquests darrers 10 anys però aquest cop
la feina està resultant extremadament
més feixuga i complexa.

Per començar vaig descartar els pri-
mers personatges que em van venir al
cap perquè eren tots homes. Em sem-
blava lògic que, si l'habitació en qüestió
havia de ser el racó d'una nena, la paret
havia d'estar decorada per un personatge
femení. Després de pensar-hi uns minuts
vaig canviar d'opinió. Ep! No serà mas-
clista pensar que, perquè és una nena,
ha de tenir un personatge femení a la pa-
ret? Per què no pot créixer admirant un

vinil de Pinotxo, Robin Hood o Aladdin?
Quin sentit té haver de posar un perso-
natge femení per decorar l'habitació
d'una nena? No és una manera d'enca-
sellar-la? Bé, vaig optar per Pinotxo, que
m'encanta, però quan ja havia fet la co-
manda a internet vaig adonar-me de l'er-
ror que estava cometent. Si li posava un
personatge masculí a la paret, la meva
filla, pobreta, pensaria que no hi ha do-
nes valentes, fortes i empoderades. Ac-
ceptaria, sense adonar-se'n, que no-
més es poden admirar homes com el

maleït Pinotxo. La nena necessita créi-
xer veient figures femenines en les quals
emmirallar-se. Dit i fet, vaig cancel·lar
la comanda i vaig començar a cercar per-
sonatges femenins.

Després de recórrer tot l'univers
Disney, vaig descartar les princeses (per
ser estereotips anacrònics i mals models
per les nenes),  les reines dolentes (per
ser un arquetip de dona malvada), l'A-
lícia del País de les Meravelles (per ser ex-
cessivament desconcertant) i l'Elsa de
Frozen, perquè em cau malament. El
món dels dibuixos clàssics no havia es-
tat d'ajuda, així que vaig optar per dones

d'altres àmbits. Dones que realment
fossin un exemple modern i útil per la
meva filla. Em va venir al cap una hero-
ïna. Una dona que havia triomfat en un
món majoritàriament masculí i que se-
ria un símbol per a la meva filla: Marie
Curie. El vinil no seria gaire bonic, és cert,
però m'asseguraria que aporto a la meva
filla el missatge correcte. Tot semblava
encaixar fins que em va colpejar un
nou dubte. Què li estic dient a la meva fi-
lla si el model que li penjo a l'habitació
és una dona, heterosexual i blanca?

No hi ha sexualitats di-
ferents, al món? Colors di-
ferents? Ètnies diferents?
En ple segle XXI, hem d'es-
tar mostrant als nostres fills
un sol patró? Com havia po-
gut ser tan insensible. Arri-
bats a aquest punt només te-

nia una opció: el Geni d'Aladdin. Un per-
sonatge dubtós i confús en tots els as-
pectes (ètnia, sexualitat, codi moral...),
però perfectament apropiat per una
societat líquida on millor que res sigui
cap cosa concreta. Malauradament, he
decidit que és massa responsabilitat. Que
no vull marcar a una futura dona amb
premisses culturals de la meva genera-
ció. Així que li deixaré la paret blanca i
quan ella sigui gran i una dona empo-
derada que triï lliurement el vinil que vol
per a la seva habitació de bebè.

Publicat a El Món.cat

Ep! No serà masclista pensar que, 
perquè és una nena, ha de tenir un 

personatge femení a la paret?
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4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de fes-
ta, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada ve-
gada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor. 

Perquè, oi que no sembla
gaire agradable esperar el bus a

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

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termò-
metre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departa-
ment de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beu-
re molta aigua, de ventilar i man-
tenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de pro-
tegir-se del sol la pell posant-se
crema solar. 

TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en cons-
cienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Gene-
ralitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades tempe-
ratures de l’estiu poden consi-
derar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen. 

Per exemple, que durant l’es-
tiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifi-
quessin 65 casos de cops de ca-
lor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

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

del Segrià- i un balanç de tres ca-
sos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor so-
bre la salut (POCS). 

VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provo-
cat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya aug-
mentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

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

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan es-
pecialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor ex-
cessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que pas-
si, però, la xarxa sanitària públi-
ca de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’acti-
vitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa. 

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha aug-
mentat el dispositiu de profes-
sionals per reforçar l’atenció pri-
mària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària. 

En aquest sentit, les regions
sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest in-
crement de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

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

A més, el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) comp-
ta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes me-
sures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativa-
ment la població. 

Els centres sanitaris, a punt

Els efectes de la calor
són tan preocupants
com la grip a l’hivern

Enguany ja s’ha 
viscut una onada 
de calor històrica

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

canalsalut.gencat.cat

L’atenció primària 
i hospitalària té 503
professionals més
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MÚSICA4El Concurs de Can-
tautors i Cantautores d’Horta-
Guinardó va celebrar el cap de
setmana del 14 al 16 juny la fase
final de la seva 19a edició, que
va servir per proclamar la can-
tant Yuhniversia com a guan-
yadora.

A banda del primer premi
per a Yuhniversia, Abril & Sam-
bola es va endur el segon premi
i Opoloh el tercer. El certamen va
tornar a destacar per la gran qua-
litat de propostes musicals i
també per les noves tendències
que es van presentar. 

El dia 16 es va fer la gran fi-
nal a la plaça Eivissa, on més de
300 persones van gaudir del
concurs, que enguany va tenir
140 inscrits. Els dies 14 i 15 es
van fer les semifinals al Centre
Cívic Matas i Ramis, on van
participar 20 seleccionats. El 15
a la nit, un cop es van acabar les
semifinals, tots els participants,
l’organització i el públic van

gaudir d’una magnífica paella,
feta per Marc Sempere.

Des de l’organització han va-
lorat molt positivament l’edició
d’enguany i la trajectòria històri-
ca del concurs. Xavier Gimeno, di-
rector del Centre Cívic Matas i Ra-
mis, el centre que impulsa el  cer-
tamen, afirma que “la xifra de 140
inscripcions mostra que el concurs
ja és tot un clàssic de l’escena”. Ra-
mis també considera que “crea
molt bones perspectives per al fu-

tur, tant del concurs com de la mú-
sica d’autor” i destaca que la qua-
litat musical d’enguany va ser
“una sorpresa molt agradable”. 

CONCURS REFERENT
El Concurs de Cantautors i Can-
tautores d’Horta-Guinardó tre-
balla per ser un referent d’aques-
ta especialitat musical i és el més
antic de Catalunya i el segon de
l’Estat. Des de fa quatre edicions
té un caràcter biennal. 

El festival és un referent al districte. Foto: Olga Càmara

Yuhniversia guanya 
el 19è Concurs de Cantautors
» Més de 300 persones van seguir la final a la plaça Eivissa 

» El concurs va demostrar la seva bona salut amb 140 inscrits

Concerts d’estiu al Recinte
Modernista de Sant Pau

MÚSICA4Els jardins del Recin-
te Modernista de Sant Pau acullen
aquest mes de juliol el cicle mu-
sical Concerts d’Estiu, que es va
posar en marxa el passat dia 4 i
s’acabarà el dia 25.

El tret de sortida el va fer
Dani Nel·lo acompanyat dels seus
Saxofonistas Salvajes. Nel·lo va
presentar el seu darrer treball, on
recull les peces que considera
imprescindibles per entendre la
història del saxo i la seva contri-
bució al rhythm and blues.

El protagonista del segon con-
cert, que es va fer el dia 11, va ser
el brasiler Marcos Valle, produc-
tor i compositor, guitarrista de gè-
neres tan populars com la bossa
o la samba. Valle fa fer una de-

mostració del seu talent i del seu
peculiar univers sonor.

El tercer nom del cicle és el de
Gerard Quintana, que el dia 18
portarà a l’escenari l’espectacle
‘Intocables’, on fa un recorregut a
través de cançons que al llarg de
la història han estat prohibides,
perseguides, censurades i odiades.

Per últim, l’encarregada de
tancar el Concerts d’Estiu serà la
pianista Clara Peya el dia 25.
Peya presentarà ‘Estòmac’, la
seva darrera proposta musical.
El projecte neix de la relació
creativa i d’amistat de l’artista
amb el contrabaixista i produc-
tor Víctor Moliner que, junta-
ment amb la veu de Magali Sare,
donen vida a aquest treball.

SUCCESSOS4Un home de 79
anys va morir el passat 3 de ju-
liol  després de ser atropellat per
una moto a la confluència de la
ronda del Guinardó amb el ca-
rrer de la Torre dels Pardals a
quarts de vuit del matí.

L’home va ser traslladat a
l’Hospital en estat greu i va mo-
rir poques hores després a con-
seqüència de les greus ferides
que va patir. La Unitat d'Inves-
tigació i Prevenció de l'Acciden-
talitat de la Guàrdia Urbana es

va fer càrrec de la investigació de
l'accident. 

Aquesta és la desena víctima
en accident de trànsit a la ciutat
aquest 2019, quatre de les quals
han estat vianants.

APUNYALAT EN UNA BARALLA
D’altra banda, un home va ser
apunyalat la matinada de dis-
sabte 6 de juliol al Carmel durant
una baralla. El ferit va ser hos-
pitalitzat però no es temia per la
seva vida. Vora les tres de la ma-

tinada el 112 va rebre diversos
avisos alertant d’un ferit per
arma blanca al carrer, després
que tanqués la fira de la Festa
Major.

El sindicat de taxistes Élite
Taxi va explicar via Twitter que
l’home era un taxista que va
anar fins al Carmel després que
la seva filla l’avisés que un grup
de joves l’estava molestant. La
policia continua investigant els
fets i de moment no hi ha iden-
tificats ni detinguts.

Gerard Quintana tocarà el dia 18 de juliol. Foto: Aleix Freixas/ACN

Mor atropellat per una moto

Rambla del Carmel | La reforma ja té projecte guanyador
La reforma de la rambla del Carmel ja té guanyador. Es tracta del projecte ‘5 en 1. Les

Rambles del Carmel’, que contempla que la nova avinguda deixi de ser una barrera entre
la zona comercial més activa i densa (oest) amb la que és més residencial i aïllada (est). 
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POLÍTICA4La presentació de l’a-
cord de govern entre BComú i el
PSC del 10 de juliol va servir per
anunciar Rosa Alarcón com a
nova regidora  d’Horta-Guinardó.
Alarcón també encapçalarà la re-
gidoria de Mobilitat, on haurà
d’assumir la responsabilitat de
TMB, amb el conflicte de l’amiant
damunt la taula.

Des del 2009 fins ara havia es-
tat la cap de gabinet de l’alcaldia
de l’Hospitalet. Periodista de for-
mació, va entrar a treballar a l’A-
juntament de Barcelona el 1989,
on va tenir diferents càrrecs fins
al 2009, quan es va traslladar a
l’Ajuntament de l’Hospitalet.

D’altra banda, en l’àmbit cívic
va presidir el Consell de la Jo-
ventut de Barcelona entre el 1986
i el 1988 i és sòcia fundadora de
la Universitat Progressista d’Es-
tiu de Catalunya.

“GOVERN COHESIONAT”
En la compareixença conjunta
que van fer l’alcaldessa Colau i el
primer tinent d’alcalde Jaume
Collboni a la Galeria Gòtica de l’A-
juntament tots dos van voler des-
tacar que el nou govern serà “co-
hesionat, estable i fort”. Colau i

Collboni també van recordar que
l’actual govern serà el més ampli
que tindrà la ciutat en molt de
temps, ja que en els tres últims
mandats no n’hi havia hagut cap
que arribés als 18 regidors. 

Durant la presentació de l’a-
cord, Colau i Collboni no van
transmetre una sensació d’espe-
cial entusiasme, més aviat de se-
rietat amb algun moment de dis-
tensió. No hi va haver grans de-
claracions, sinó que tots dos van
remarcar la voluntat de formar un
govern que sigui sòlid i estable. 

De fet, quan van ser pregun-
tats per la sentència del judici al
procés independentista i com en-
carà el govern aquesta qüestió, l’al-
caldessa va afirmar que “cada
partit mantindrà el seu posicio-
nament de forma lliure però sem-
pre posant per davant l’estabilitat
del govern”. És a dir, l’expulsió del
PSC de l’executiu municipal a
causa del procés, tal com va pas-
sar el mandat anterior, no té cap
opció de repetir-se. Més enllà del
llaç groc, que Colau va confirmar
que seguirà penjat mentre Coll-
boni ho va posar d’exemple que de
vegades no podran estar d’acord
amb tot, es va fer evident que l’a-

genda nacional no penetrarà en el
dia a dia del govern.

BATLLE, A SEGURETAT
Com no podia ser d’una altra
manera, la seguretat va ser un dels
punts que es va tractar més durant
la presentació del cartipàs. Bar-
celona viu un cert descontrol i to-
thom donava per fet que el PSC es
quedaria amb aquesta àrea. El
nou home fort del govern en la
matèria serà Albert Batlle, que as-
sumirà la cinquena tinència d’al-

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

COMERÇ, PER A BALLARÍN
Una altra de les carteres que en al-
guns moments del passat mandat

va ser polèmica, la de Comerç, re-
cau en la socialista Montserrat
Ballarí, que ja la va ostentar men-
tre els socialistes van ser al go-
vern. En aquesta ocasió serà la re-
gidoria de Comerç, Mercats, Rè-
gim Intern i Hisenda i un dels ob-
jectius, tal com s’especifica al
document de govern aprovat pels
dos partits, serà tirar endavant
“un pla per la dinamització co-
mercial” i liderar un acord inte-
gral entre administracions per
combatre el top manta.

Rosa Alarcón, nova regidora
» El pacte entre BComú i el PSC situa la socialista al capdavant del Districte d’Horta-Guinardó
» Comuns i socialistes es comprometen a formar un govern marcat per la solidesa i l’estabilitat

Alarcón treballava a l’Ajuntament de l’Hospitalet des del 2009. Foto: PSC
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

Les entitats desgranen les prioritats que creuen que cal afrontar els pròxims quatre anys

Deuresper al nougovern
POLÍTICA/ La FAVB, Aigua és Vida, l’Aliança
contra la Pobresa Energètica, l’Assemblea
de Barris per a un Turisme Sostenible, la
PAH, el Sindicat de Llogateres i la Xarxa per
la Sobirania Energètica ja han presentat
les seves demandes al nou govern muni-
cipal. El passat 11 de juny, pocs dies abans
que Ada Colau visqués la seva segona in-
vestidura per començar a afrontar la se-
gona legislatura al capdavant del govern
municipal, aquestes entitats van convocar
una roda de premsa per explicar, cadas-
cuna des del seu àmbit, les reivindicacions
que consideren que cal tractar de forma
urgent a la ciutat durant els pròxims qua-
tre anys. Les entitats divideixen les seves
demandes en tres grans blocs temàtics:
desigualtats i justícia social, emergència
climàtica i justícia ambiental i emergència
habitacional, lloguer i turisme.

Del primer d’aquests blocs temàtics
destaquen diferents subaspectes: mantenir
el compromís amb el pla decennal d’inclu-
sió; revisar, reforçar i ampliar els plans de ba-
rris i reforçar les polítiques públiques en
sanitat, serveis socials i educació; comba-
tent la segregació escolar... De la mateixa
manera, les entitats exigeixen que es ga-
ranteixi l'accés universal als subministra-
ments bàsics, sigui quin sigui el nivell de
renda de la família o el règim de tinença del
seu habitatge. També consideren que cal
afrontar l'enfocament de la pobresa ener-
gètica des d'una perspectiva de drets, re-
forçant la feina que es fa des dels Punts
d'Assessorament Energètic.

Pel que fa als aspectes derivats de l’e-
mergència climàtica i la justícia ambiental, 

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

una política de residus orientada al residu
zero i vetllar per la remunicipalització de la
gestió de l’aigua.

Per últim, consideren que cal apostar
per polítiques de decreixement turístic
acompanyades d’alternatives econòmi-
ques més justes. En la gestió del port i de
l’aeroport creuen que és necessari un acord
de ciutat i un procés de diàleg amb la resta
d’administracions perquè sigui la ciutat qui
gestioni aquestes infraestructures.  També
volen que es garanteixi l’augment del parc
públic de lloguer en compliment de la me-
sura del 30% d’habitatge públic.

LLUITA VEÏNAL/Per segona vegada, la pressió dels veïns
va servir per paralitzar el desallotjament del projecte de
l’hort comunitari Date una Huertadel barri de la Prosperi-
tat. Estava previst que el passat 21 de juny la policia fes fora
d’aquest espai, al número 79 del carrer de Joaquim Valls,
els membres del col·lectiu que l’han estat ocupant, però des-
prés d’arribar a un acord amb la propietat (des del Districte
es va mediar en les converses amb representants del fons
d’inversió nord-americà Cerberus) es va paralitzar el des-
allotjament. El col·lectiu que ocupa l’espai assegura que si
els mostren un projecte per construir a l’espai marxaran,
però que si aquest no existeix, romandran al solar.

El projecte Date una Huerta va néixer fa gairebé tres
anys, quan diversos veïns van arribar al solar (que estava
abandonat des del 2007) i van convertir-lo en un jardí. En
aquest espai hi havia males herbes i rates, però un cop van
sanejar-lo, van portar-hi eines de conreu per fer-hi un hort
i actualment hi planten cols i altres vegetals. Tot això ho
aconsegueixen amb cultiu ecològic, compostant la ma-
tèria ecològica que cadascú porta des de casa.

A l’espai també s’hi organitzen xerrades i espectacles
de tota mena, com màgia, concerts, exposicions, àpats po-
pulars oberts a tothom i actes solidaris per aconseguir di-
ners per a activitats solidàries al barri. 

Aturen el desallotjament de 
l’hort ocupat al barri de la Prosperitat MEMÒRIA HISTÒRICA/ El barri de la Prosperitat va ce-

lebrar, el passat dissabte 15 de juny, el canvi de nom de
la plaça Harry Walker pel de plaça de les Treballadores i
Treballadors de la Harry Walker.

Aquesta celebració popular va posar-se en marxa a la
una del migdia amb l’actuació de la xaranga de la Pros-
pe i els capgrossos la Prospe i el Pestaña. L’acte també va
servir per homenatjar els extreballadors i extreballadores
de l’antiga fàbrica de recanvis automobilístics, que van pas-
sar a la història quan a principis dels anys 70 van prota-
gonitzar una vaga de 62 dies per exigir millors condicions
laborals. La protesta va tenir el suport del veïnat, que tam-
bé es queixava per l’alta contaminació de la fàbrica.

Festa pel canvi de nom 
de la plaça Harry Walker

Remunicipalitzar 
la gestió de l’aigua és 
una de les demandes
que fan al nou govern
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

ECOLOGIA/ La Plataforma Ciu-
tadana Residu Zero va celebrar, a
finals del mes passat, una sessió
de debat i formació al local de la
FAVB, al carrer Obradors.

En aquesta trobada es va fer
un diagnòstic de la situació actual
dels residus a Catalunya (consi-
derada una emergència) i es va
debatre sobre la necessitat de for-
mular una nova llei Residu Zero
i no la de tipus continuista, diuen,
que està redactant el Govern.

Aquesta plataforma, que
agrupa diverses organitzacions,
es va crear a principis del mes
passat i lluitarà perquè s’acabi la
incineració dels residus i s’opti per
una política de recuperació.

Residu Zero
celebra la sessió
de debat i formació

SALUT/La lluita veïnal que persegueix l’o-
bertura d’un Centre d’Atenció Primària al
nord del barri del Raval continua. El pas-
sat dissabte 29 es va celebrar una nova
acció festiva reivindicativa, convocada per
la plataforma CAP Raval Nord Digne, per
demanar la construcció d’aquest equipa-
ment sanitari a l’antiga capella de la Mise-
ricòrdia, a tocar del MACBA.

Durant aquesta concentració, que va
tenir lloc entre les 11 del matí i les set de la
tarda, els assistents van poder gaudir amb
l’actuació de Débora la Pícara, van com-
partir un vermut i un dinar popular, van
poder sentir parlaments d’alguns dels
membres de la plataforma i es va acabar
de pintar i es va estrenar el mural reivindi-
catiu a la plaça de Terenci Moix.

Aquest mes fa just un any que la pla-
taforma es va crear, després que en el Ple
del juny de l’any passat tots els grups de
l’oposició van instar el govern d’Ada Colau
a fer marxa enrere en la seva idea d’ubicar
el Centre d’Atenció Primària en aquesta
antiga capella.

D’aleshores ençà, els membres de la
plataforma han anat fent accions reivindi-
catives periòdicament, com l’ocupació del
passat mes de març, en un intent per “fer
pressió” i intentar que els polítics canvies-
sin de postura i donessin llum verda a la
construcció de l’equipament. Però mal-
grat aquesta protesta, la situació continua
encallada i, de moment, no sembla que
s’hagi de resoldre de forma immediata. El
conflicte, doncs, va per llarg.

Els veïns tornen a concentrar-se per
demanar l’obertura del CAP Raval Nord

XERRADA/ Albert Recio i Àlex
Guillamón van ser els dos po-
nents de la conferència Què és el
moviment internacional Rebel·lió
o extinció?que es va fer el passat
19 de juny a la seu de la FAVB.

Aquest moviment va néixer a
finals d’octubre de l’any passat en
una reunió multitudinària a Par-
liament Square, la plaça que hi ha
al davant del parlament britànic,
a Londres. A partir d’aquí, es van
anar creant delegacions locals
arreu del món, i el passat dia 15
d’abril van organitzar una “re-
bel·lió internacional”.

Ells mateixos defineixen les
seves accions com “desobedièn-
cia civil no violenta”.

Cal una “rebel·lió”
per poder aturar 
el canvi climàtic

MEDI AMBIENT/ El passat di-
vendres 12 Can Batlló va ser l’es-
cenari de la conferència anome-
nada Decreixement de l'aviació. La
xerrada va posar sobre la taula si
és el moment adient per lluitar
per intentar reduir el nombre
d’avions que volen cada dia.

La xarxa Stay Grounded va ser
l’entitat encarregada de coordi-
nar l’activitat amb la col·labora-
ció, entre altres, de l’Institut de
Ciència i Tecnologia Ambiental de
Barcelona. L’objectiu de la con-
ferència era unir forces amb mo-
viments socials, amb les ONG i
amb científics per debatre sobre
mesures concretes i estratègies
efectives per reduir el trànsit aeri.

Debat a Can Batlló
sobre si cal fer
decréixer l’aviació

Barcelona és la ciutat europea 
més contaminada pels creuers

MEDI AMBIENT/ Un estudi de la federació
d'ONG ecologistes Transport & Environment
conclou que Barcelona és la ciutat europea
més contaminada pels creuers, seguida de
Palma de Mallorca i Venècia. Després que es
publiquessin aquestes dades, el director de
polítiques de transport de l’ONG, Faig Abba-
sov, va criticar que les ciutats donin "via lliure"
als creuers mentre prohibeixen la circulació
de cotxes dièsel per reduir la contaminació.
"Aquests provoquen grans concentracions
de contaminants amb un alt risc per a la salut
dels seus passatgers i de les poblacions més
properes a les terminals", va afegir.

L'informe explica que, durant el 2017,
només a Barcelona els creuers van emetre
entre dues i cinc vegades més gasos conta-
minants de diòxid de sofre que els automò-
bils de passatgers el mateix any. De fet, es

calcula que aquell any van arribar al port de
la ciutat uns 105 creures, de gran enverga-
dura, mentre que la xifra de vehicles privats
que hi ha registrats a la ciutat supera  el mig
milió d’unitats. 

El mateix estudi també explica que,  en el

mateix període de temps, a Lisboa va arribar-
hi un nombre més gran de creuers, però que

l’estada d’aquests a Barcelona va ser superior
al temps que van estar atracats a la capital de
Portugal, de manera que la contaminació va
ser més important.

CANVI DE SISTEMA
D’aquesta manera, i per tal d’intentar revertir
aquesta situació, des de Transport & Environ-
ment han volgut fer una sèrie de recomana-
cions i propostes de canvi. Les ONG
consideren bàsic “descarbonitzar” el trans-
port marítim, per exemple, amb una conne-
xió de la xarxa elèctrica en terra o utilitzant la
tecnologia de l'hidrogen per alimentar d'e-
nergia aquests grans vaixells.

“Cal que els governs intervinguin amb un
mandat que porti la indústria naviliera a es-
tàndards d'emissió zero”, han reivindicat des
de l’agrupació d’organitzacions ecologistes.

Transport & Environment
diu que les emissions

dels creuers són nocives
per als veïns i els turistes

Foto: ACN



líniahorta.cat Juliol 2019

| 10

Comerç

El comerç d’Horta gaudeix
de la millor òpera

MÚSICA4El cicle Òpera al Co-
merç que organitza la Fundació
Barcelona Comerç va fer la seva
aturada a Horta el passat 4 de
juliol.

Un total de 10 botigues del
barri d’Horta van acollir dife-
rents actuacions de cantants
d’òpera que van interpretar àries
i cançons napolitanes. Tal com
s’havia anat fent en totes les ac-
tuacions en diferents punts de la
ciutat, es va crear una ruta líri-
ca que el públic va poder anar se-
guint pels 10 negocis. Totes les

actuacions van començar a dos
quarts de sis de la tarda i es van
anar repetint cada 15 minuts
fins a dos quarts de nou del
vespre. 

Enguany, després de la bona
acollida de la primera edició,
Barcelona Comerç torna a comp-
tar amb la col·laboració d’Òpe-
ra Jove de Catalunya que, nas-
cuda el 2012 amb la vocació de
compartir la passió per la lírica
a Catalunya,  fomenta el conei-
xement de l’òpera i impulsa els
nous talents de la lírica catalana.

Programa | ‘El comerç i les escoles’ obre inscripcions
El programa ‘El comerç i les escoles’, que acosta les escoles al comerç de proximitat
de la ciutat, ja ha obert les inscripcions de la seva onzena edició. En el programa hi

participen 13.000 alumnes, un centenar d’escoles i una seixantena de comerços.

TELEVISIÓ4Diferents mercats
de Barcelona, entre ells els
d’Horta i el Carmel, són els pro-
tagonistes de ‘Gent de Mercats’, la
nova sèrie que TV3 ha començat
a gravar i en la qual també parti-
ciparan mercats d’altres munici-
pis catalans. La producció, que té
el suport de l’Institut Municipal de
Mercats de Barcelona, s’endinsa
en els mercats municipals de
productes alimentaris i en les
persones que hi conviuen dia a dia
amb l’objectiu de donar a conèi-
xer la vida dels comerciants, dels
compradors i, en definitiva, de to-
tes les persones que tenen relació
amb els mercats.

La nova sèrie, dirigida per la
periodista Tana Collados i que
s’emetrà a partir de la tardor, es

fixa en el dia a dia d’aquests
equipaments que són peces fo-
namentals en el teixit dels barris.
Barcelona té una xarxa de 39
mercats estables de productes
alimentaris amb edifici propi
que, o bé han estat remodelats en
els darrers anys, o estan pendents
de remodelació.

A banda dels mercats d’Hor-
ta i el Carmel, a la sèrie també hi

apareixeran els de Sant Antoni i
la Concepció (Eixample), La
Mercè (Nou Barris), Sants
(Sants-Montjuïc), l’Abaceria i
Estrella (Gràcia) i  Provençals
(Sant Martí). En total són nou
mercats amb característiques
ben diferents entre ells, però
que reflecteixen la realitat que es
viu cada dia en la quarantena de
mercats municipals de la ciutat.

El mercat d’Horta ha aprovat la seva reforma fa poc. Foto: Ajuntament

TV3 filma una nova sèrie
als mercats d’Horta i el Carmel

A banda dels d’Horta i
el Carmel, a la sèrie hi
sortiran set mercats
més de la ciutat



11 | 

líniahorta.catJuliol 2019

COMERÇ4Les altes temperatu-
res de finals de juny i principis de
juliol, a diferència del que va pas-
sar al maig –a Barcelona hi va
haver les temperatures més bai-
xes de la darrera dècada–, han
creat la combinació perfecta per-
què les rebaixes d’estiu s’encarin,
des del sector del comerç, amb
bones perspectives. 

I és que les temperatures del
maig van provocar que la gent
s’esperés a fer les compres de la
temporada d’estiu. L’arribada
abrupta de la calor, però, va
coïndir amb l’inici de les rebai-
xes, que aquest any es van posar
en marxa el 28 de juny. Veient
aquest escenari, el Consell de
Gremis ha pronosticat un incre-
ment de vendes del 3% durant
aquestes rebaixes. Tot i això,
l’entitat també apunta que, en-
cara que hi hagi una major ven-
da, els descomptes privats i per-
manents provoquen una menor
afluència i un menor interès ge-
neral del consumidor. 

Sigui com sigui, cal tenir pre-
sent que les rebaixes representen
el 40% de les vendes anuals en al-
guns sectors i la major part de les
vendes es fan en els primers 15

dies de descomptes, tot i que s’a-
llarguen fins al 31 d’agost. 

És per aquest motiu que
molts comerços van decidir co-
mençar les rebaixes amb des-
comptes potents, ja que en alguns
casos van arribar fins al 70%. Un
dels objectius dels comerços
també va ser que la gent s’assa-
bentés que les rebaixes comen-
çaven el 28 de juny i no l’1 de ju-
liol per aprofitar el darrer cap de
setmana de juny. Tot i això,
molts comerços dels districtes
més perifèrics van optar per es-
perar i començar les rebaixes l’1
de juliol. A banda, cal tenir en
compte que des de fa uns anys la
legislació estatal va acabar amb
els períodes fixats per a les cam-
panyes de descomptes, tot i que
el Govern català ha intentat man-
tenir les dates marcades per co-
mençar els descomptes.

SECTORS ESTRATÈGICS
Enguany més de 60 entitats
s’han adherit a un manifest per
proposar que els sectors del co-
merç i de l’hostaleria siguin con-
siderats i declarats per l’admi-
nistració com a sectors estratè-
gics de l’economia catalana.

Rebaixes: bones perspectives
» Les altes temperatures fan preveure unes bones rebaixes d’estiu després d’un maig més fred 
» El Consell de Gremis pronostica un increment del 3% de les vendes durant aquesta campanya

Les rebaixes van començar el 28 de juny i s’allargaran fins al 31 d’agost. Fotos: Andrea Zamorano i Neus Toro/ACN

Comerç



Esports

La temporada futbolística no pot
començar de cap altra manera. A
partir de dilluns 29 d’aquest mes
(i durant tota aquella setmana,
fins al 4 d’agost) el Municipal del
Guinardó serà l’escenari de la 34a
edició del Torneig d’Històrics
del futbol català, la cita estival
més emblemàtica de casa nostra.
Com sempre, el Martinenc or-
ganitza el campionat, que reuni-
rà 12 equips de diferents catego-
ries entre els quals hi ha la Unió
Atlètica Horta.

El passat dimarts 9 va cele-
brar-se la tradicional jornada de
presentació al Museu Joan Antoni
Samaranch, on també es va fer el
sorteig dels quatre grups. En el
primer, el que debutarà dilluns 29,
hi ha el Júpiter, el Sant Andreu i
el vigent campió, el CF Badalona.
L’endemà serà el torn de la UE Vi-
lassar de Mar, el Vilafranca i el
Lleida Esportiu, mentre que en el
grup 3 hi ha la UE Sants, el Te-
rrassa i l’Horta. Finalment, en el

quart grup a banda dels amfi-
trions, van quedar enquadrats
l’EC Granollers i l’Hospitalet.

Com sempre, els vencedors
dels triangulars s’enfrontaran en
les semifinals el 3 d’agost, men-
tre que la final es disputarà diu-
menge 4 d’agost.

HISTÒRICS FEMENÍ
El mateix dia també es va sorte-
jar una nova edició de l’Històrics
femení (la segona després que fos
renovat i reinstaurat l’any passat),
que es jugarà el primer cap de set-
mana de setembre en el mateix
escenari. Sant Andreu i Sabadell
es veuran les cares en la primera
semifinal, mentre que el Marti-
nenc buscarà el bitllet per a la fi-
nal contra el Júpiter, les vigents
campiones de la cita.

CANVIS A L’HORTA
L’Històrics, com cada any, és
una oportunitat magnífica per als
equips, que tot just hauran co-
mençat la pretemporada. És el cas
de l’Horta, que després de l’ex-
traordinària campanya 2018-19,
amb play-off inclòs, ha patit can-
vis a la plantilla. 16 jugadors han

marxat (entre ells Adri Lledó,
Genís Blasco, Domi Berlanga o
Guillem Rodríguez) i només se-
gueixen nou del curs passat (Aleix
Arenas, Arnau Campeny, Sergio
Castillo, Xavi Manrique, Marc
Río, Gerard Nolla, Carles Santa-
ló, Uri Llavería i Joan Vives). En
canvi s’han anunciat, de mo-
ment, vuit incorporacions, entre
les quals destaquen les del porter
Yamandú Morgade, el búlgar
Mateo Stamatov, Luis Gaudioso
o Adrià Recort, entre altres.

El debut en competició oficial
del conjunt de Nacho Castro serà
el primer cap de setmana d’agost
(falta saber si serà el dia 3 o 4) al
Feliu i Codina contra l’Olot en la
primera ronda de la Copa Cata-
lunya absoluta.

GRUP DEFINIT PER AL MARTINENC
Per la seva banda, el Martinenc ja
sap quins seran els seus rivals en
la temporada 2019-20 que es
posarà en marxa a principis de se-
tembre. Els vermells formen part
del grup 2 de Primera Catalana,
on també hi ha conjunts com la
Monta, l’Ascó, el Gavà, el Vila-
decans o el Santboià.

La foto de família després de la presentació. Foto: Històrics

El 34è Torneig d’Històrics
donarà el tret de sortida al curs
» El campionat es jugarà durant la darrera setmana d’aquest mes
» El Martinenc i la UA Horta intentaran guanyar el torneig a casa

El Lima Horta renova bona
part del bloc del curs passat

La bona temporada
del primer projecte
del Lima-Horta de
Sergio Manzano ha

portat el club a renovar bona
part de la columna vertebral del
conjunt salmó. L’1 d’abril es va
anunciar que el tècnic seguirà el
curs que ve, de manera que des
de la primera setmana d’aquest
mes s’han començat a anunciar
també ampliacions de contractes
de jugadores del sènior.

La capitana Vane Verbo va ser
el primer nom anunciat i, d’ales-
hores ençà, ha estat el torn de

Paula Tutusaus, Àngels Farré,
Maria Martiáñez, Mireia Daura,
Judit Turrión i Eliana Soriano.

GRUP DE LLIGA DEFINIT
El que també està clar ja és la dis-
tribució dels dos grups de la Lli-
ga Femenina 2 de cara al curs que
ve. El calendari se sortejarà di-
marts 16, però les hortenques ja
saben que formen part del grup
B de la categoria on hi haurà con-
junts com l’Snatt’s Sant Adrià, el
Barça, el Boet Mataró, el Segle
XXI, el GEiEG, el Gran Canaria,
l’Unicaja o el Picken Claret.

El CEM Horta acull l’hoquei
línia dels World Roller Games
HOQUEI LÍNIA4El passat dis-
sabte 13 van arribar a la seva fi les
competicions d’hoquei línia dels
World Roller Games, que van te-
nir el CEM Horta com a escena-
ri d’alguns dels partits (junta-
ment amb el CEM Mar Bella),
tant de la categoria masculina
com de la femenina. Les selec-
cions dels Estats Units es van
proclamar campions del món
en les dues categories.

Els partits d’aquesta dinàmi-
ca modalitat d’hoquei es van po-
sar en marxa el passat 29 de
juny, amb les eliminatòries de les

categories júnior, que van servir
com a aperitiu per a la gran cita.
La selecció espanyola femenina
júnior va aconseguir el triomf
contra les estatunidenques (2-0),
mentre que pel que fa als joves el
triomf va ser per a Txèquia, tam-
bé contra els EUA (5-2).

El passat dissabte 6 es van po-
sar en marxa els partits de cate-
goria absoluta, també amb els en-
frontaments de la fase de grups.
Durant els següents vuit dies,
doncs, l’equipament va ser l’es-
cenari de desenes de partits amb
molts dels millors del món.

Pau Arriaga
HORTA-GUINARDÓ

Atletisme | Obren les inscripcions per a la Cursa de la Mercè
Des del passat dijous 4 està en marxa el termini d’inscripcions per a la 41a edició de la

Cursa de la Mercè, que enguany es disputarà el 29 de setembre. La prova, que ja s’ha 
convertit en una referència a la ciutat, s’ha marcat la xifra màxima de 12.000 atletes.
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Llibres Teatre Música Pelis i sèries

R O S A L Í AQUI ÉS?
Ser la cantant de moda

És tot un fenomen social i té una legió de fans

Famosos

Fer una cançó en català
‘Milionària’ ja acumula milions de reproduccions a YouTube

La majoria aplaudeix l’aposta catalana
Els seguidors diuen que ha despertat interès pel català

QUÈ HA FET?

Viu en línia
No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

| Dragon Quest Builders 2
Mesos després del seu llençament al Japó arriba a la resta 
del planeta la segona entrega d’aquest joc creatiu de rol.

El director de Trainspottingo Slumdog
Millionairepresenta aquesta original
proposta. Jack Malik, un músic que in-
tenta sense gaire èxit guanyar-se la
vida amb la seva passió, pateix un acci-
dent i, quan es recupera, s’adona que
ningú del planeta coneix la música dels
Beatles. Això li dona la possibilitat de
convertir-se en una estrella mundial.

Yesterday
Danny Boyle

Final és el sisè volum de La meva lluita,
la sèrie de novel·les autobiogràfiques
que Karl Ove Knausgård va escriure
entre el 2009 i el 2011. Un final con-
tundent (1.133 pàgines aquest vo-
lum i més de 3.500 en total) per a un
projecte en el qual l’escriptor noruec
intentar narrar, de manera directa,
sincera i veraç la seva vida.

Final
Karl Ove Knausgård

El cicle de joves creadors porta aques-
ta obra en què quatre noies que ratllen
la vintena tenen un munt de dubtes i
preguntes sobre el seu futur però cap
resposta. Un text ple d’incerteses i pre-
guntes per verbalitzar aquells senti-
ments més profunds que sovint no es
diuen o no se li saben posar paraules.

Al Teatre del Raval de Barcelona.

Plou a cobert
Èlia Borràs i Berta Camps

Metamorfosi (En Directe) és el títol
del primer disc gravat en viu de
Guiem Soldevila. Es tracta d’un con-
cert amb tota la seva banda presen-
tant Fins demà o la propera meta-
morfosi (Satélite K, 2019). A banda
de les cançons del darrer disc també
hi ha temes de discos anteriors com
Gran buit o Godotus.

Metamorfosi (En Directe)
Guiem Soldevila

L’univers Lacuesta
L’Arts Santa Mònica de Barcelona acull fins al 15 de setembre
l’exposició Les imatges eco. Isaki Lacuesta, que posa en relleu
la capacitat creativa i pluridisciplinar com a artista visual del

cineasta gironí. La mostra parteix de la retrospectiva que
l’any passat va acollir el Centre Pompidou (París), on es van
presentar les instal·lacions Les imatges eco i Els films dobles,

que recreaven imatges sorgides tant de creacions anteriors
com de noves filmacions en diversos llocs del món. Ara s’hi
afegeixen la videoinstal·lació La tercera cara de la lluna i una
obra que s’estrena per primer cop: L’acusat (un cas del sud). 

Sense cap mena de dubte, Rosalía és l’artista del mo-
ment i tot el que toca es converteix en or. La cantant
de Sant Esteve Sesrovires està a l’Olimp de la indús-
tria musical internacional, i en un moment tan dolç

ha decidit fer una cançó en català; Milionària. El tema
ha aconseguit l’aprovació dels seguidors catalans,
que diuen que així es promociona la llengua. Tot i

això, alguns critiquen la utilització de castellanismes
com “cumpleanys”. Sigui com sigui, la cançó ja acu-
mula milions de reproduccions a YouTube en pocs

dies. La meteòrica carrera de l’artista sembla no tenir
sostre des de la publicació del seu segon àlbum, titu-
lat El mal querer. El treball musical, basat en una no-
vel·la occitana del segle XIII, barreja de forma magis-
tral les últimes tendències en música urbana amb el
flamenc. D’aquesta forma, es poden escoltar bases

rítmiques de trap amb melodies flamenques. Des de
llavors, tot han estat èxits, tal com demostra la seva

popular col·laboració amb J Balvin, Con altura.   

La fitxa
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P R O P O S T E S
Viu en línia

DIMECRES 17 DE JULIOL
20:30 Tian Lara s’encarregarà del monòleg

Animalades!, una proposta que s’emmarca en
la programació del cicle Delícies d’estiu. / Te-
rrat del Centre Cívic Teixonera.

DIJOUS 18 DE JULIOL
18:00 Darrera sessió del taller Del fang a la tau-

la que ha servit perquè els alumnes hagin po-
gut fer una introducció en l’univers de la ce-
ràmica artesana. Places limitades. / Centre Cí-
vic Casa Groga.

DILLUNS 22 DE JULIOL
18:00 A Caleidocicles, a partir d'una cartolina

plana amb un disseny geomètric, crearem un
model interactiu de paper. L’activitat és gra-
tuïta, però cal inscripció prèvia. / Biblioteca
El Carmel - Juan Marsé.

FINS AL 16 DE JULIOL
Matí-Tarda El Taller Sant Camil i la Fundació de

la Santa Creu han organitzat la mostra Per-
sones, una sèrie de pintures de l’artista Neus
Ramon. L’entrada és gratuïta. / Casal d'Enti-
tats Mas Guinardó.

FINS AL 30 DE JULIOL
Matí-Tarda Fins al penúltim dia d’aquest mes

es podrà visitar la mostra anomenada Salvant
refugiats, sobre la tasca que l'ONG Proactiva
Open Arms realitza al Mediterrani i Marc Egeu.
/ Casal d’Entitats Mas Guinardó.

DIMECRES 17 DE JULIOL
17:00 Darrera sessió del taller infantil Songs in

English, pensat perquè nens i nenes facin una
aproximació a aquest idiona d’una forma di-
vertida: a través d’algunes cançons. / Centre
Cívic Teixonera.

DEL 19 AL 21 DE JULIOL
Tot el dia Durant els tres dies que duri la Fes-

ta Major del barri de la Clota hi haurà tota
mena d’activitats per als més menuts. / Di-
ferents carrers i places del barri.

DES DEL 29 DE JULIOL
Matí El pròxim dilluns 29 es posarà en marxa una

nova edició del Torneig d’Històrics masculí amb
alguns dels clàssics del futbol de casa nostra.
/ Municipal del Guinardó.

La penúltima setmana d’aquest mes
es faran cinc sessions d’un taller infantil
anomenat Maker Kids Estiu. / Centre Cí-
vic Guinardó

Cinc sessions perquè els més
menuts puguin ser ‘makers’
Del 22 al 26 de juliol a les 10:00

En aquest taller es farà una repassa-
da als còctels més importants de la his-
tòria i s’ensenyarà a preparar diferents
receptes. Cal inscripció prèvia. / Cen-
tre Cívic El Carmel.

Una sessió monogràfica per
aprendre a preparar còctels
Divendres 19 de juliol a les 19:00

El concert de Clara Peya servirà per po-
sar el punt final al cicle de Concerts d’es-
tiu al Recinte Modernista de Sant Pau
que s’han fet durant aquest mes. / Sant
Pau Recinte Modernista.

Clara Peya tanca el cicle de
concerts al Recinte Sant Pau

Dijous 25 de juliol a les 21:00

Partit de futbol de la primera ronda de
la Copa Catalunya absoluta entre la
Unió Atlètica Horta i la Unió Esporti-
va Olot. / Municipal Feliu i Codina.

L’Horta debuta a la Copa
Catalunya contra l’Olot

3 o 4 d’agost

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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