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ELS CANADENCS pàg 10

La Teixonera ja té unes
altres escales mecàniques
per combatre el desnivell

NOUS JARDINS pàg 10

El parc del Mas Ravetllat-Pla
obrirà a finals de desembre

FUTBOL pàg 20

La UA Horta vol reaccionar
després d’un mal novembre

HISTÒRIA VIVA pàg 3

Parlem amb alguns dels
comerços emblemàtics
més antics de la ciutat

pàg 11

‘JUGAR-S’HI LA VIDA’ pàg 10
Màrius Serra presentarà
la seva nova novel·la negra
al Foment Hortenc

Compteenrereperalsprimers
enderrocsdels TresTurons

La plataforma d’afectats ho qualifica “d’intolerable” i diu que les cases són compatibles amb el futur parc pàg 10

L’ànima dels barris
Els premis Horta-Guinardó reconeixen el compromís veïnal
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“No hem tancat mai. Ni durant les
guerres”. Són paraules de Pilar
Satta, la dona de Tristán Xancó, el
propietari de la Camiseria Xancó.
Situada al número 78 de la Ram-
bla, aquest emblemàtic comerç va
obrir les seves portes l’any 1820.
És a dir, l’any que ve farà 200 anys.

La Camiseria Xancó és un
exemple d’un tipus de negoci que
a Barcelona ha anat declinant en
els últims anys. Les notícies de tan-
caments de comerços emblemà-
tics s’han anat repetint. Les lli-
breries Catalònia i Canudas, la pas-
tisseria La Colmena de Gràcia, El
Indio, la sastreria Deulofeu... La
llista podria seguir perquè en el da-
rrer lustre una trentena de co-
merços emblemàtics han tancat
malgrat la catalogació municipal. 

Tot i aquesta realitat, provo-
cada molts cops per l’augment
dels lloguers, però en d’altres
perquè el negoci no ha evolucio-
nat o no hi ha hagut continuïtat fa-
miliar, també hi ha comerços
històrics que aixequen la persia-
na cada dia. La Camiseria Xancó
n’és un. Satta diu que l’augment
dels lloguers fa que “tots esti-
guem en perill”. El negoci, però,
rutlla. I, si ho fa, explica aquesta
comerciant, és “perquè no queda
gaire ningú” que treballi com ells.
“Segurament en Bel i prou, que de
fet va sortir d’aquí”. La forma de
treballar, molt artesanal, fa que
tinguin una clientela fixa que va-
lora el producte. “Tenim clients de
la ciutat però també turistes que
fa molts anys que tornen. Hi ha un
home d’Estats Units que fa 20
anys que ve”, afegeix. 

DES DEL 1761
La Cereria Subirà, situada a la
Baixada Llibreteria número 7 (el

Gòtic) des de principis del segle
XX, és la botiga més antiga que es
conserva a la ciutat. La va fundar
el 1761 el cerer Jacint Galí. El 1939
el cerer Paulí Subirà va fer-se cà-
rrec del negoci. Ara, al capdavant
de l’establiment hi ha Pilar Sobi-
rà, neta de Paulí Sobirà. De fet, la

Pilar només fa cinc anys que
porta el negoci, ja que fins fa ben
poc el seu pare era el cap visible.
Es va posar a dirigir-lo, tot i que
ella té una altra feina, quan el seu
pare va emmalaltir “perquè el ne-
goci no es perdés”. 

Sobre la problemàtica del llo-
guer, la Pilar explica que en prin-
cipi no els afecta, ja que durant els
anys 60 l’Ajuntament va expro-
piar l’edifici i, tot i que en un pri-
mer moment el consistori va vo-
ler tancar la cereria, finalment no

es va fer. Als 80 van firmar un
contracte de lloguer i ara tenen
una concessió fins al 2023 que es
prorrogarà fins al 2033.

Mentre dura la conversa, la
Pilar parla amb passió del nego-
ci i explica que en l’última dèca-
da 10 cereries han tancat. Es
nota, per dir-ho d’alguna mane-
ra, la responsabilitat històrica
que implica estar al capdavant de
la botiga. “El meu pare feia de tot.
La feina era la seva vida. Ara té
demència però quan el portem
aquí somriu”, explica. “Això és
una cereria i sempre ho serà”,
conclou convençuda.

ANTICS PERÒ MODERNS
No gaire lluny de la Cereria Su-
birà hi ha la Ganiveteria Roca
(1911), situada al número 3 de la
plaça del Pi, també al Gòtic. Fins
a l’any 2000 va estar dirigida per
membres de la seva família i lla-
vors va passar a ser administra-
da per un grup de ganiveters.

Lluís Torrente, gerent de l’es-
tabliment, va començar a treba-
llar a la botiga fa gairebé 30 anys.
Amb poca estona de conversa es

fa evident la seva entrega al negoci
i la seva professionalitat. Tot i que
la decoració i el mobiliari de la bo-
tiga, que és preciosa i al mateix
temps antiga, podria fer pensar
que és un negoci antiquat, res més
lluny de la realitat. La moderni-
tat i la professional són marca de

la casa. A banda del valor estètic,
la botiga es caracteritza per tenir
més de 7.000 articles –cuina,
perruqueria, afaitat i navalles i ga-
nivets– que destaquen per la
seva qualitat. “El nostre èxit es deu
a l’especialització. Anem a fires, te-
nim un bon producte, fem venda
electrònica, ho tenim tot infor-
matitzat...”, afegeix.

D’altra banda, Torrente rei-
vindica que els comerços com la
Ganiveteria Roca “donen una
imatge i un valor afegit a la ciutat”

i destaca que hi ha tres genera-
cions de barcelonins que els co-
neixen. “Ens fa molta il·lusió quan
venen a comprar l’àvia, la mare i
la filla juntes”, conclou orgullós. 

ARTICLES RELIGOSOS
La ruta acaba en un negoci que ce-
lebra el centenari enguany. Es
tracta de l’Estampería San José,
situada al barri Gòtic (carrer dels
Boters, 7). Actualment està espe-
cialitzada en la venda d’articles re-
ligiosos, tot i que no han deixat
l’estamperia. Els propietaris són
dos germans. Un d’ells, Antoni
Casals, que forma part de la ter-
cera generació, recorda que “fa 50
anys a Barcelona hi havia una
trentena d’estamperies i ara en
quedem dues”. 

Casals detalla que el negoci és
viable perquè en el seu cas és de
propietat i no de lloguer. Fa més de
20 anys que tenen web i la venda
digital els representa un 30% de la
facturació. Tot i això, admet que el
tipus de negoci “va a menys a nivell
mundial”. Sent de propietat, deu ser
temptador no vendre o llogar no?
“Sí, però no ho hem volgut fer”.

Albert Ribas
BARCELONA

Testimonis de la història
» Molts comerços emblemàtics han tancat els últims anys, però n’hi ha que resisteixen amb èxit

» La Cereria Subirà del barri Gòtic, fundada el 1761, és la botiga més antiga de Barcelona

Tot i la catalogació
municipal, el  lloguer 
és una amenaça per a
molts comerços antics

“Fa il·lusió quan venen a
comprar l’àvia, la mare i
la filla juntes”, diuen des
de la Ganiveteria Roca

A l’esquerra, l’interior de la Cereria Subirà. A la dreta, la Camiseria Xancó, situada al número 78 de la Rambla. Fotos: Línia

Reportatge
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Ahir van banalitzar la
porta del Menjador so-

lidari del Gregal @Men-
jadorGregal. Denunciem aquest acte i
també la presència creixent del feixis-
me als nostres barris. El menjador fa
una tasca importantíssima i volem
aprofitar aquests fets per posar en re-
lleu tot allò que fa.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En Blai Gumí, un cata-
là de 23 anys, ha obtin-

gut la plaça de solista
de contrabaix a la Bayerische Staatso-
per. És una notícia d’una volada extra-
ordinària. Els mitjans en faran la difu-
sió que mereix? Ho llegirem correcta-
ment els responsables de la cultura i de
l’educació del país?

Un dels criteris ob-
jectius per determinar

que un règim és autori-
tari i demòfob és el fet que s'atribu-
eixi el poder de limitar la llibertat
d'expressió per motius "de seguretat
nacional". És censura directa i arbi-
trària. És despotisme. És l'Espanya en-
follida.

Catalans, no parleu en
català als nouvinguts.

Es veu que és racista, clas-
sista i colonitzador. Ho podeu fer en
castellano, que és la llengua pura, que
mai no s'ha imposat a ningú i que tot-
hom sap o ha après amb gran plaer i de
forma totalment natural. Un regal dels
déus.

@LaMitjons@Joanlluislluis@eixpereiv @edmoncolomer

La lupa

per Ramon Masvidal

Qüestió de prioritats

Teresa Pàmies, en un paràgraf del seu lli-
bre Quan érem capitans, explica una
conversa amb un company basc de les
joventuts comunistes al viatge que feien
als EUA l’any 1938 per recaptar fons per
a la causa republicana. En un moment
de la conversa, el basc digué a la Tere-
sa que la diferència entre un comunis-
ta basc i un de català era que ells són pri-
mer bascos que comunistes.

Quan serem lliures els catalans? No
ho sé, perquè en certa manera ens cre-
iem que ja ho som i no ho
som ni de bon tros, només
cal veure el panorama.

Recordo quan era jove, en
ple franquisme, les discus-
sions familiars de sobretaula
entre els partidaris d’en Macià,
d’en Companys o d’en Cambó.
Ara veig que absurdes que eren aquelles
discussions quan tots els catalans estàvem
sotmesos a una implacable dictadura que
no ens permetia quasi ni respirar.

Sembla que no hem après la lliçó,
malgrat estar veient aquesta falsa auto-
nomia amb una Generalitat i un Parla-
ment castrats i tutelats per un estat que
vol mantenir el poder central i centra-
litzador utilitzant el poder judicial, ja que
ara no queda bé utilitzar el poder mili-
tar com han fet al llarg de la història.

Tenim uns poders superiors que ens
humilien i ens aixafen i, mentrestant, po-
lítics i partits catalans jugant a dretes, es-

querres, anarquistes, liberals... com si ja
fóssim un estat sobirà, amb l’agreujant
que dins de casa nostra s’ha tornat a des-
envolupar un lerrouxisme que ha pro-
piciat que una part de la població que viu
al territori s’hagi tornat anticatalana. 

Quan un passa una malaltia greu s’a-
dona que la prioritat en aquell mo-
ment crític de la malaltia és sortir-se’n
i recuperar la salut, i no t’amoïnen altres
problemes que et poden afectar encara
que siguin importants.

Ja sé que alguns em direu que els
problemes existeixen i no ens en podem
oblidar del tot, però us dic en primer lloc
que els problemes i dèficits que pateix el
nostre territori no s’han generat els
darrers anys, sinó que venen de més llu-
ny i són fruit d’un tracte diferencial i dis-
criminatori que rebem de l’estat al qual
pertanyem. I, en segon lloc, que aquest
estat (mani qui mani) no ha tingut mai
ganes de revertir la situació.

El senyor Fernández del PP va dir
l’altre dia al Parlament que Catalunya no
té dret a la independència perquè no és
una colònia. Doncs sí que ho és, i l’hi do-

naré dues raons: una, perquè vàrem ser
annexionats al “Reino de España” en un
tractat (Utrech 1713) on no vàrem tenir
ni veu ni vot i, dues, perquè l’estat ens
manlleva un 8% del PIB cada any quan
l’ONU considera colònia un territori
quan l’aportació a la metròpoli és su-
perior al 6%.

Ara, catalans i altra gent que viu i es-
tima aquesta terra tenim una missió
prioritària que és recuperar la llibertat.
Això vol dir recuperar la sobirania na-

cional que permet, en primer
lloc, administrar el total dels
ingressos fruit del treball
dels seus habitants i decidir
com i a què es destinen i
quin grau de solidaritat vo-
lem tenir amb altres pobles.

També em direu alguns
que el món és cada cop més “interde-
pendent”. D’acord, però aquesta cessió
de sobirania a institucions supranacio-
nals, com pot ser la UE, es fa amb trac-
tats prèvia negociació i respon a la so-
lució de problemes globals que un estat,
sigui gran o petit, no té capacitat de re-
soldre, i no es posen en problemes do-
mèstics, com per exemple quina llengua
has de parlar.

No sé si ha quedat prou clar quina
és la prioritat: construir la casa de la
llibertat abans que discutir el color de
les cortines i, en tot cas, la roba bruta
es renta de portes endins.

La prioritat és construir la casa 
de la llibertat abans que discutir 

el color de les cortines

FC Martinenc
Tot i que encara falten moltes jornades

per jugar-se, el Martinenc no ha aconse-
guit instal·lar-se en la zona del equips

que lluitaran per pujar a Tercera. Els del
Guinardó tancaran l’any jugant contra

la Monta i contra l’Atlètic Sant Just. 
pàgina 20

Els semàfors

Districte
El Districte ha organitzat una nova edició

dels Premis Horta-Guinardó, que en-
guany han reconegut la lluita veïnal pel
cobriment de la ronda de Dalt i la tasca

de la Unió Excursionista Catalunya-Hor-
ta i de la Coral Polifònica del Guinardó. 

pàgina 11

Barcelona Comerç
L’entitat que agrupa els eixos comer-

cials dels barris ha celebrat recentment
el sopar del seu 15è aniversari. D’altra
banda, la Fundació ha reclamat a l’A-

juntament més il·luminació nadalenca a
les zones comercials més perifèriques. 

pàgines 16 i 18
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Línia Horta comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Rosa Alarcón: “Amb les ocupacions
tenim un problema”1

2
Les entitats només tindran 
una planta de Can Crehuet

La Cambra com a solució

La participació cau gairebé 
cinc punts a Horta-Guinardó

Ocupen vuit pisos i els propietaris 
han d’acabar pagant per recuperar-los

El + llegit líniahorta.cat

3

4

5

Existeix una perversa tendència,
per part d’algunes institucions de
l’Estat, de banalitzar el terrorisme,
confiant fer passar bou per bèstia
grossa i així poder tirar pel dret, ac-
tuant a conveniència per poder re-
primir les accions de manifesta-
cions i protestes independentistes.
Un exemple: un tribunal de l’au-
toanomenada justícia espanyola
condemna a quatre anys de presó,
per delicte d’odi, un ciutadà que es
va alegrar de la mort d’un torero en
una plaça de Terol. L’anomalia no
té límits, s’ha desbocat!

Fins a quin punt s’ha arribat
que el senyor Robert Manrique,
víctima de l’atemptat de l’Hiper-
cor, hagi dit això: “No m’agraden
els actes vandàlics, però no són
terrorisme. No es pot banalitzar el
dolor per rapinyar quatre vots”. 

També hem patit la banalit-
zació del feixisme de Vox. Se’ls ha
donat cobertura mediàtica, s’ha
minimitzat el seu ideari neofalan-
gista, homòfob, racista, masclista
i catalanòfob. Aitor Esteban del
PNB, després d’un debat a la tele-
visió, es va negar a donar la mà a
Espinosa de los Monteros de Vox. 

L’autoesbombada justícia es-
panyola va pendent avall, cap al
precipici de l’arbitrarietat abso-
luta. S’està fent l’harakiri i, el que
és més greu, no se n’adonen!

A quants taxistes, pagesos, es-
tibadors, controladors aeris, tre-
balladors de drassanes i miners
que han cremat cotxes, conteni-
dors, pneumàtics i tallat carrete-
res i vies de tren i han col·lapsat
aeroports els ha aplicat l’Audièn-
cia Nacional la llei antiterrorista? 

Ah! Però no eren indepen-
dentistes catalans, i aquests sí que
no tenen perdó.

Banalitzar
per Jordi Lleal 

Les millors
perles

El propietari d’una bici robada l’ha recuperat gràcies als Mossos
després de veure-la a Wallapop. Així ho ha explicat recentment
El Periódico, que detalla que un policia de paisà es va fer passar

per amic del propietari en la cita amb la lladre per recomprar el ve-
hicle. És un exemple més dels fraus a l’empara d’internet.

Una família de Palamós ha aconseguit inscriure la seva filla
amb el nom de Pau després de la negativa que es va tro-
bar al registre civil de la Bisbal de l’Empordà. Des del jut-

jat de Palamós argumentaven que la llei no ho permetia, però fi-
nalment hi han donat llum verda.

Set de cada deu conductors no saben canviar una roda i el 60%
no sap reaccionar davant de situacions imprevistes a la carrete-
ra. Són dades d’un estudi de l’Associació Professional d’Empre-

ses Formadores en Seguretat Vial (Formaster), que també indiquen
que el 90% dels conductors no ha llegit mai el manual del seu cotxe.

Almenys tres tones de cocaïna del narcosubmarí enfonsat
recentment a Galícia ja han estat descarregades per efec-
tius policials després de reflotar la nau. La quantitat de

droga que transportava podia superar els 100 milions d’euros
al mercat negre.

L’exjugador del Barça Samuel Eto’o s’ha convertit en estudiant
de Harvard. L’exfutbolista estudiarà un grau en administració
d’empreses a la prestigiosa universitat nord-americana. És per

això que Eto’o es traslladarà a viure a Boston. Tot plegat després
d’haver muntat una casa d’apostes al Camerun. 

A les xarxes

@chelodelagarza: Ya me imagino a
Trump pidiéndole a su staff: “Rápido, ha-
gan un fotomontaje del póster de Rocky
con mi cara. Se viene un tweet genial!

@jordiPuignero: El decret que pretén
però no aturarà "la #RepúblicaDigital" per-
metrà intervenir Internet i les comunica-
cions dels ciutadans sense ordre judicial. 

#155Digital

@10ClaraVila: Han passat 48 hores i ja
ningú se'n recorda. No som res important,
aquest és el problema. Continuem sent
invisibles a ulls de la societat. #25N.

#EnsMaten #RockyTrump

Ales trencades
per Mari Carmen Lozano

A fora plou i a dins també. La por-
ta s’obre i ella comença a tremo-
lar. El got d’aigua rellisca tren-
cant-se en mil trossets on veu re-
flectida la por. Sent com avança
pel passadís l’olor agre de begu-
da. Les petjades són cada cop
més sonores. Només obrir la
porta de la cuina, li pregunta si li
ha comprat l’escuma d’afaitar. La
dona fa un esforç perquè la veu
li surti del coll i li respon que no
se n’ha recordat. Ell li crida que
no serveix per a res. Amb la mà
dura, fa un cop a la taula i llença
el dinar a terra. Ella s’ajup per re-
collir la destrossa i ell ho aprofi-
ta per llançar-se-li a sobre, aga-
far-la pels cabells i amenaçar-la
dient-li que mai més es torni a ob-
lidar de les seves comandes.

I així la llar en mans del mal-
tractador es converteix en un
camí ple de mines a punt d’es-
clatar. Elements domèstics con-
vertits en armes llancívoles i
punxants. La casa ha deixat de ser
un lloc acollidor i segur per trans-
formar-se en un infern on l’ho-
me violent llança els plats a ter-
ra, posa les mans al coll o a la
cara, crida, insulta... deixant les
seves empremtes fora i dins del
cos de la dona.

L’article 1 de la llei de violèn-
cia de gènere assenyala que la vio-
lència de gènere no és un pro-
blema que afecta només l’àmbit
privat, sinó que també es mani-
festa públicament com el símbol
més inhumà de la desigualtat

existent a la nostra societat. Una
violència que es dirigeix sobre les
dones pel fet mateix de ser dones,
per ser considerades pels seus
agressors faltes dels drets mínims
de llibertat, respecte i capacitat de
decisió.

L’educació és l’eina primor-
dial en la prevenció de la vio-
lència de gènere perquè és l’ú-
nica que pot canviar les ments
dels éssers humans. Cal intro-
duir en les nostres escoles el va-
lor de la igualtat entre sexes i el
rebuig decidit a la violència de
gènere i a qualsevol forma de
violència física o psicològica.
Si tenim en compte que l’esco-
la és un dels contextos de so-
cialització més importants per
a la creació de la pròpia identi-
tat, dels nostres ideals i objec-
tius, s’ha de treballar perquè des
del professorat, les famílies i el
propi alumnat s’informi de qual-
sevol forma de violència que es
pugui detectar per tal de poder
frenar-la i aturar-la.

Des del terra la dona mira
cap al passadís fosc i allunyat,
sent el seu cos i els seus peus dè-
bils i cansats, però sap que si
aconsegueix aixecar-se i córrer
podrà fugir de l’infern. Enrere
quedaran la culpabilitat, la ver-
gonya, la indefensió, la intimi-
dació, les amenaces, les triste-
ses, la solitud... Podrà salvar-se
i volar. Ser una dona lliure,
sense pors, respectada i feliç. A
fora fa sol i a dins també.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fp.gencat.cat

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

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

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

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

Afavorir l’equitat de gènere

Pàgines especials
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URBANISME4L’enderroc de la
primera quinzena de cases del
Carmel, en el marc del projecte de
transformació urbanística dels
Tres Turons perquè sigui el gran
pulmó verd de la ciutat, és im-
minent.

Des de la Plataforma d’Habi-
tatges Afectats dels Tres Turons
(PHATT), que s’oposen als en-
derrocs –en total se n’han de fer
gairebé 300 –, van explicar a mit-
jans de novembre que treballa-
dors de l’Ajuntament acompan-
yats d’agents de la Guàrdia Ur-
bana es van presentar a les cases
del carrer Mulhberg que s’han
d’enderrocar –un total d’onze–
per avisar els veïns que hi viuen
que han de marxar. A banda d’a-
questes, les altres quatre  cases es-
tan situades a la carretera del Car-
mel,  al carrer Santuari i dues al
carrer Marsans i Rof.

La PHATT denuncia “l’actitud
negligent i altament irresponsa-
ble” del govern municipal  perquè

està “imposant per la via dels
fets consumats uns enderrocs
que en l’actual situació d’emer-
gència habitacional del Carmel
són intolerables”. 

PROPIETAT MUNICIPAL
L’Ajuntament, per la seva banda,
recorda que aquests enderrocs
formen part de la “fase zero” del
projecte i que les cases són de pro-
pietat municipal. La majoria dels
veïns, afegeixen des del consisto-

ri, ja van ser reallotjats però “pos-
teriorment algunes cases van ser
ocupades sense dret i cal gestio-
nar els desallotjaments”.

CAMINADA POPULAR
D’altra banda, la PHATT va orga-
nitzar l’1 de desembre una cami-
nada popular per reivindicar la his-
tòria de les cases dels Tres Turons
i per seguir lluitant per a la seva sal-
vació. L’objectiu, que el futur parc
sigui mix: verd però amb cases.

Imatge de la caminada feta l’1 de desembre. Foto: Twitter (@Dignitat3Turons)

Compte enrere per als primers
enderrocs dels Tres Turons

» Una quinzena de cases aniran a terra en les pròximes setmanes
» Els afectats volen que les cases tinguin lloc en el futur parc 

Màrius Serra presenta el seu
nou llibre al Foment Hortenc

LITERATURA4El Foment Hor-
tenc acollirà el pròxim 15 de
desembre a les 12 del migdia la
presentació de la nova novel·la
negra de Màrius Serra, ‘Jugar-
s’hi la vida’.

L’acte tindrà un format espe-
cial, ja que el mateix Serra i el pro-
tagonista de l’obra, Oriol Comas,
proposaran un joc per tal que el
públic trobi alguns dels elements
del crim de la novel·la. Després
del joc, que tindrà premi per als
guanyadors, Serra, Comas i el pú-
blic compartiran un vermut per
fer petar la xerrada una estona.

A ‘Jugar-s’hi la vida’ Màrius
Serra presenta una novel·la negra
amb un domini absolut del temps
narratiu i amb el seu caracterís-
tic sentit de l’humor. L’acció se si-
tua a cavall de la Barcelona actual
i la històrica Revolució dels Cla-
vells portuguesa. És, sobretot,
un elogi del joc pel joc davant del
joc pel guany i planteja fins a quin
punt l’atzar determinarà la vida
de la gent en l’era del Big Data.
Tot plegat en un escenari on di-
versos dels protagonistes de l’o-
bra flirtejaran de forma constant
amb la mort. 

El parc del Mas Ravetllat-Pla 
obrirà a finals de mes

JARDINS4El futur pulmó verd
del barri del Guinardó, el parc del
Mas Ravetllat-Pla o jardins del
Doctor Pla i Armengol,  obrirà a
finals de desembre.

Situat just a sobre del recinte
de l’Hospital de Sant Pau, el parc
ja està gairebé enllestit després
d’anys d’abandonament, cosa que
provocava que fos una barrera per
als veïns, que ara guanyaran un
espai que és equivalent a un terç
del recinte hospitalari.

Les obres han permès recu-
perar  l’estat original dels jardins
de la finca Mas Ravetllat-Pla i cre-

ar  un parc amb nous espais na-
turals d’estada, zones boscoses i
obertes, un aiguamoll, un pou,
una àrea de jocs infantils, horts ur-
bans i refugis per a la fauna local. 

La finca Mas Ravetllat-Pla
que hi ha a la zona és un palauet
de 2.500 metres quadrats que va
acollir el laboratori farmacèutic
del doctor Pla Armengol i el ve-
terinari i bacteriòleg Joaquim
Ravetllat i més endavant va ser
una residència familiar. L’Ajun-
tament va comprar la finca el
2015 i la va cedir a la Fundació Ra-
mon Pla i Armengol.

El desnivell de la Teixonera 
ja és més fàcil de superar

MOBILITAT4El barri de la Tei-
xonera té des de finals de no-
vembre unes noves escales me-
càniques per fer més fàcil la
connexió entre els carrers de
Samaniego i Arenys.

Les noves escales permeten
fer amb comoditat un desnivell
de gairebé 15 metres i també do-
nen accés als replans que co-
muniquen amb la Parròquia de
Sant Cebrià, la sortida d’emer-
gència de la pista esportiva i

l’accés inferior al centre Cívic de
la Teixonera. 

La inversió forma part del Pla
de Barris de Sant Genís dels
Agudells i la Teixonera. Per ce-
lebrar la inauguració de les es-
cales el 30 de novembre es va or-
ganitzar una petita festa veïnal,
a la qual va assistir la regidora
Rosa Alarcón.

En total el districte té 36 es-
cales mecàniques, 9 ascensors
verticals i 4 ascensors inclinats.

Escola Àngels Garriga | 50è aniversari
L’Escola Àngels Garriga va celebrar el 4 de desembre un dels principals actes de la cele-
bració del seu 50è aniversari, que es fa durant aquest curs. El Casal Font d’en Fargues va
acollir la presentació d’un llibre que recull la seva història i d’una exposició fotogràfica.

Serra ha publicat la novel·la negra ‘Jugar-s’hi la vida’. Foto: Anna Portnoy
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Les Medalles d’Honor van a
parar al Carmel i la Teixonera 
PREMIS4El Saló de Cent de
l’Ajuntament va acollir a finals
de novembre l’acte d’entrega de
les Medalles d’Honor, amb les
quals l’Ajuntament reconeix
els veïns i veïnes i les entitats de
la ciutat que fomenten la cons-
ciència ciutadana, la convivèn-
cia i els valors cívics.

Enguany, en el cas d’Horta-
Guinardó les medalles van ser
per a la Comissió de Festes del
Carmel i per al Grup de Dones
de la Teixonera-Penitents. En el
cas de la Comissió de Festes del
Carmel el premi reconeix la
seva tasca associativa i de fo-
ment de la participació ciuta-
dana al barri. L’entitat orga-
nitza cada any una Festa Major
que se celebra la primera quin-
zena del mes de juliol. Durant

la festa s’organitzen moltes ac-
tivitats adreçades a gent de to-
tes les edats i amb gustos va-
riats. Hi ha esdeveniments es-
portius, concerts i balls, àpats
populars i actes solidaris o des-
tinats a conèixer millor la his-
tòria del barri.

Pel que fa al Grup de Do-
nes de la Teixonera-Penitents,
el guardó remarca la tasca so-
cial i de dignificació del paper
de la dona en la societat feta
des del barri de la Teixonera.
L’entitat va ser fundada l’any
1989 i està dirigida per dife-
rents dones del barri. S’enca-
rrega d’organitzar activitats
culturals, classes de manuali-
tats i pintura i altres actes.
L’entitat té la seva seu al Cen-
tre Cívic de la Teixonera.

RECONEIXEMENT4La lluita veï-
nal pel cobriment de la ronda de
Dalt és una reivindicació que es
pot considerar històrica, ja que
fa uns 30 anys que dura. Aques-
ta tenacitat i constància veïnal
van tenir un reconeixement el
passat mes de novembre durant
la gala de celebració de la 23a
edició dels Premis-Horta-Gui-
nardó. 

I és que les associacions de
veïns implicades en aquesta llui-
ta (la Teixonera, Sant Genís dels
Agudells, el Parc de la Vall
d’Hebron, Montbau i la Font
del Gos) van rebre un dels pre-
mis Horta-Guinardó que es van
entregar en reconeixement a la
seva tasca. Toni Mateo, implicat
en aquesta reivindicació des del
barri de Montbau, afirma a Línia
Horta que el premi “és un bon
gest que agraïm”. De fet, afegeix
Mateo, la reivindicació fa molts
anys que dura “però tot just ara
estem al principi del camí amb
la cobertura d’un tram de 180
metres”. Amb l’inici del nou
mandat, afegeix Mateo, “tocarà
tornar a començar perquè el
passat mandat el PSC era un dels
principals valedors del projecte
i ara és al govern”. Tot i això,
aquest líder veïnal és conscient
que la cobertura no està feta

“ni amb 4 o 8 anys però potser sí
d’aquí 12 o 16”.

Els veïns podran tenir més
informació sobre les intencions
del govern en la pròxima troba-
da de la comissió de seguiment
de la cobertura, que els perme-
trà reunir-se amb la tinent d’al-
calde d’Urbanisme Janet Sanz
abans que s’acabi el mes.

D’altra banda, els Premis
Horta-Guinardó també van
guardonar la Unió Excursionis-
ta de Catalunya-Horta, pel seu
compromís amb Horta i Barce-
lona a través de l’organització de

proves esportives d’alt nivell, i la
Coral Polifònica del Guinardó
per la promoció de la cultura i la
seva participació en les activitats
del barri.

LLETRES JOVES
Una setmana més tard es va ce-
lebrar l’entrega de premis del
concurs Lletres Joves HG 2019.
Els guanyadors van ser Pol Voui-
llamoz (microteatre), Hèctor
Chicote (poesia), Marta Begué
(slam), Rodrigo Durán (relat
barceloní) i Maria Jesús Brañas
(relat de gènere negre).

Imatge dels líders veïnals que lluiten pel cobriment de la ronda. Foto: Districte

Premien el moviment veïnal pel
cobriment de la ronda de Dalt
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La FAVB i Ecologistes en Acció alerten sobre els riscos del desplegament de la xarxa 5G

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

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

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

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

promoure una tecnologia que pot tenir
efectes nocius”.

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

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

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

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

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

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

10.000 firmes per demanar la retirada
de l’amiant que encara hi ha en edificis TROBADA/L'increment de la inseguretat ha estat un tema

que darrerament ha preocupat molt als barris i és una de
les problemàtiques que, en les darreres Enquestes de Ser-
veis Municipals, ha aparegut com una de les principals pre-
ocupacions dels veïns.

Aquesta problemàtica i les solucions que es poden do-
nar des de les associacions de veïns seran els fils conductors
del Fòrum veïnal sobre convivència i seguretat que se ce-
lebrarà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelo-
na (CCCB) el 14 de desembre a partir de les 10 del matí.
La FAVB vol que el fòrum sigui un espai en el qual els veïns
puguin compartir les seves anàlisis i reflexions sobre com
s’han d’abordar aquestes qüestions.

Fòrum sobre convivència
i seguretat al CCCB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La FAVB ofereix
assessorament
sobre habitatge

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

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

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

En defensa del Reglament de
Participació Ciutadana de Barcelona

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

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

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

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

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

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

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

L’Ajuntament 
ja ha presentat 
un recurs a la 
decisió del TSJC
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El Cor d’Horta ja ho té tot
a punt per a la Fira de Nadal

ACTIVITATS4L’eix comercial Cor
d’Horta ja ho té gairebé tot a
punt per a la Fira de Nadal que or-
ganitzarà el pròxim 15 de des-
embre a la plaça Eivissa i la Bai-
xada del Mercat.

La fira, que se celebrarà en-
tre les 10 del matí i les vuit del
vespre, oferirà una gran oferta de
productes de regal i nadalencs i
també es faran diferents activitats
i tallers. Hi haurà una sessió de

maquillatge infantil, una recolli-
da d’aliments o una cantada de
Nadales.

Més endavant, els dies 18 i 19
de desembre, es podrà fer l’en-
trega de la carta al Pare Noel a les
instal·lacions de l’Horta Esporti-
va i el 21 de desembre arribarà
l’hora de fer cagar el tió. Es farà de
forma itinerant a la rambla del
Carmel, la plaça de les Masies, la
plaça d’Eivissa i la plaça Bacardí.

El Mercat d’Horta celebra
Nadal amb diverses activitats
ACTES4El Mercat d’Horta va
donar el tret de sortida a les acti-
vitats nadalenques el passat 23 de
novembre amb la inauguració del
segon Gran Pessebre del Mercat
d’Horta, que es podrà visitar fins
al 7 de gener.

A banda del pessebre, des
del 25 de novembre fins al 15 de
desembre els clients del mercat
poden participar en el sorteig
d’una setmana de Casal de Nadal
en Anglès a l’acadèmia Kid’s&Us.

En paral·lel, fins al dia 25 el mer-
cat sorteja cada dia dos lots de
productes i vals de compra  va-
lorats en 36 euros. Més endavant,
el dia 14 hi haurà la visita del Pare
Noel entre les 10 del matí i les
dues del migdia. 

D’altra banda, la gent que s’a-
nimi a fer fotos podrà participar en
el concurs fotogràfic que s’orga-
nitza a través de les xarxes socials.
També es faran altres activitats,
com ara un taller o un ‘photocall’.

Black Friday | Creix l’afluència als carrers comercials
El ‘Black Friday va provocar que divendres passat hi hagués un augment del 7% del

nombre de vianants que passejaven pels carrers comercials de la ciutat en comparació
amb el mateix dia de l’any passat, segons les dades d'un estudi de TC Group Solutions. 

NADAL4La Fundació Barcelona
Comerç va denunciar, just abans
de l’encesa oficial de la il·lumi-
nació nadalenca que es va fer el
29 de novembre des de Sant
Andreu, que els eixos comer-
cials dels barris no reben el ma-
teix tracte que els cèntrics en re-
lació amb la inversió econòmica
que fa al consistori.

Des de Barcelona Comerç ex-
pliquen que aquest any el pres-
supost conjunt dels eixos que
formen part de l’entitat, tot i que
ha augmentat 50.000 euros, no-
més és de 660.000 euros.  “Que
les grans despeses públiques en
aquests muntatges es destinin
només a zones concretes és un
greuge per a nosaltres, que hem
de pagar i gestionar la llum de Na-
dal dels nostres carrers”, lamen-
ten des de l’entitat.

Salva Vendrell, president de
Barcelona Comerç, ha advertit
que “el comerç dels barris hau-
ria de poder gaudir dels mateixos
avantatges”. Vendrell considera
que el fet que “les grans despeses
públiques en aquests muntatges

es destinin només a zones con-
cretes és un greuge per a nosal-
tres, que hem de pagar i gestio-
nar la llum de Nadal dels nostres
carrers”. 

PROMOCIÓ DEL COMERÇ
D’altra banda, el primer tinent
d’alcalde, Jaume Collboni, va
anunciar el 27 de novembre du-

rant la trobada anual de Barcelo-
na Oberta, que el govern muni-
cipal destinarà una partida ex-
traordinària de 50.000 euros per
promocionar el comerç de la ciu-
tat després de les protestes per la
sentència del Suprem contra els
líders independentistes. Els re-
presentants del comerç van dir
que la quantitat es queda curta.

Barcelona Comerç diu que hi ha un greuge amb el comerç del centre. Foto: Arxiu

Barcelona Comerç vol més llums
de Nadal als eixos perifèrics
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CELEBRACIÓ4La Fundació
Barcelona Comerç va celebrar el
passat 26 de novembre la gala
del seu 15è aniversari a l’Hotel
Sofia amb la presència de 280
persones del món del comerç,
l’empresa, la política i la cultu-
ra. La jornada va estar presidi-
da per l’alcaldessa Ada Colau,  la
consellera d’Empresa i Conei-
xement, Àngels Chacón i el pre-
sident de Barcelona Comerç,
Salva Vendrell.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinze anys lluitant pel comerç
» Barcelona Comerç celebra el seu 15è aniversari amb una gala que reuneix gairebé 300 persones
» Vicenç Gasca, fins ara president de Sant Antoni Comerç, rep un premi per la seva trajectòria

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

Durant la gala  també
es van entregar els 4
guardons dels Premis
Barcelona Comerç
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El 2019 encara la seva fi, de ma-
nera que els equips de futbol es
preparen per a les darreres jor-
nades de l’any. En el cas de l’Hor-
ta, Nacho Castro ha tingut  uns
dies extra per preparar els dos
darrers partits de Tercera d’a-
quest 2019 inoblidable (amb tota
la plantilla menys Sergio Ber-
múdez, convocat amb la selecció
que jugava la primera fase de la
Copa de les Regions UEFA).

El conjunt blanc, vuitè amb 25
punts (només dos menys que el
quart, la Pobla de Mafumet) va
començar el mes amb una victò-
ria per la mínima en el derbi
contra el Sants (1-0) el passat di-
umenge 1 i vol que les dues visi-
tes d’aquest mes serveixin per re-
cuperar sensacions. L’equip visi-
tarà el camp del Santfeliuenc el

pròxim dissabte 14, mentre que
l’últim repte per al conjunt de
Castro també serà lluny de casa,
al camp del Vilafranca.

RECTA FINAL EXIGENT
Una categoria més avall, el Mar-
tinenc afrontarà un tram duríssim
de calendari durant les darreres
setmanes del mes. El conjunt
vermell s’acomiadarà de l’afició

fins al 2020 el pròxim dia 15 amb
un derbi molt atractiu contra la
Monta, mentre que l’últim repte
serà una setmana més tard al
camp de l’Atlètic Sant Just.

Els de la Prosperitat són lí-
ders, tot i que el passat diumen-
ge 1 van perdre el primer partit
del curs contra el Santboià, men-
tre que els grocs són la gran sor-
presa de Primera Catalana.

Els blancs visitaran els camps del Santfeliuenc i del Vilafranca. Foto: FCF

La UA Horta vol recuperar-se
després d’un novembre difícil
» Els dos últims partits de l’any dels de Nacho Castro seran a domicili
» Repte per al Martinenc, que rebrà la Monta abans de final d’any

Bereket i Hilali s’adjudiquen
la 96a edició de la Jean Bouin

ATLETISME4L’eritreu Michel
Bereket i la magribina Shiham
Hilali van ser els vencedors de la
96a edició de la Jean Bouin, co-
neguda popularment com la Cur-
sa de Barcelona, que va disputar-
se el passat 24 de novembre. Els
dos vencedors van aconseguir
guanyar a la ciutat en la seva pri-
mera participació. Segons l’or-
ganització, uns 7.000 atletes no
van voler deixar escapar l’ocasió
de participar en la prova espor-
tiva més antiga que encara se-
gueix celebrant-se a Catalunya.

David Palacio i Adel Mechaal

també van pujar al podi mascu-
lí, mentre que Marta Pérez i Li-
dia Campo van ser la segona i la
tercera, respectivament.

Més enllà d’aquesta cursa
estrella, durant el matí del dia 24
també es van disputar les proves
Open (per a atletes veterans o
amateurs, que es va saldar amb
la victòria per al veterà Reyes Es-
tévez i l’andalusa Dolores Chi-
clana) i la prova de cinc quilò-
metres, que va coronar Marc
Cunyat (per davant d’Albert No-
guera) i Silvia Guerra (superant
Regina Gutiérrez).

El Lima-Horta trenca 
la seva mala dinàmica

Una victòria balsà-
mica per posar punt
final a un novembre
complicat. La vic-

tòria del Lima-Horta del dissab-
te 30 del mes passat contra el Cla-
ret (55-48) va servir perquè les de
Sergio Manzano s’alliberessin
mentalment d’una mala ratxa
de tres derrotes que el conjunt
salmó havia patit durant el mes
de novembre.

Paula Tutusaus i Eliana So-
riano van sumar forces per ano-
tar gairebé la meitat dels punts
del Lima (27) contra l’equip va-

lencià, que va plantar cara tot i ser
un dels conjunts de la zona bai-
xa de la classificació.

Alliberades d’aquesta pres-
sió per obtenir bons resultats, les
jugadores de Manzano afronta-
ran dos partits de dificultat, sobre
el paper, molt desigual abans
d’acabar l’any. El tercer partit del
mes portarà el Lima al Pabellón
Paquillo Fernández de Granada
el pròxim diumenge 14, mentre
que el comiat del 2019 farà que
l’equip jugui a la pistad el líder i
un dels clars candidats a l’ascens,
el Femení Sant Adrià.

Lejarraga brilla en una nova
vetllada a la Vall d’Hebron

BOXA4La gran cita pugilística
d’aquest 2019 és la vetllada del
pròxim dijous 12, amb el Iván To-
más o Sandor Martín (que de-
fensarà el seu campionat d’Eu-
ropa) entre altres reclams, però
la Vall d’Hebron va acollir-ne una
altra el passat 30 de novembre,
organitzada per la promotora
Gallego Prada, on va tornar a
destacar la figura del boxejador
basc Kerman Lejarraga.

El de Bilbao va aconseguir la

victòria més espectacular de la
vetllada Ni un paso atrás, amb
un KO espectacular contra el ve-
terà brasiler Anderson Clayton. El
biscaí va connectar un ganxo
d’esquerres que va tombar el pú-
gil paulista, que va trigar mi-
nuts a recuperar l’alè.

Abigail Medina, John Car-
ter, Francis Morales o Isaac Far-
ré van ser alguns dels altres pú-
gils que van triomfar en una
nova cita amb les 16 cordes.

Waterpolo | La UE Horta tancarà l’any rebent el CN la Latina
Un partidàs per acomiadar-se del 2019. La UE Horta de Xavi Ribas s’acomiadarà d’aquest
2019 el pròxim dissabte 21 contra el CN la Latina, un dels seus rivals en el segon esglaó de
la classificació de Primera Divisió. La UEH és quarta amb 17 punts després de 9 jornades.

Pau Arriaga
HORTA-GUINARDÓ
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El nom d’Aitana Ocaña va començar a sonar a finals
del 2017 gràcies al seu pas per ‘Operación Triunfo’,

concurs en què va quedar segona. Un cop acabat el
programa, la cantant de Sant Climent de Llobregat de
seguida es va convertir en la concursant més popular.
A l’estiu del 2018, va estrenar el seu primer single, Te-
léfono, que va ser un èxit de reproduccions. El mateix
any va publicar l’EP Tráiler i el juny passat va veure la

llum el seu primer àbum d’estudi, Spoiler. Actualment,
la seva carrera passa per un molt bon moment. Tot i

que no es va endur el Grammy Llatí al qual estava no-
minada, sí que va actuar a la gala d’entrega d’aquests
premis de la mà d'Alejandro Sanz. El dia 19 va assistir
a la gala People in Red de Barcelona, organitzada per
la Fundació Lluita contra la Sida. En aquest acte va

acaparar totes les mirades i va interpretar dues de les
seves cançons: Vas a quedarte i Nada sale mal.

A I T A N A  O C A Ñ AQUI ÉS?
Ser una cantant revelació

És la concursant d’OT 2017 que més ha triomfat

Famosos

Assistir a la Gala contra la Sida
Va interpretar ‘Vas a quedarte’ i ‘Nada sale mal’

Comentaris positius per la seva actuació
La seva presència a l’acte era una de les més esperades

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Lost Ember
Mooneye Studios ha publicat Lost Ember, un videojoc que permet als jugadors 

explorar la natura a través d’un llop. Disponible per a PS4, Xbox i PC.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Càmera i ciutat
El CaixaForum de Barcelona acull l’exposició ‘Càmera i ciu-
tat’, que dona protagonisme a l’anomenada fotografia de
carrer. Formada a partir de diverses col·leccions del Cen-
tre Pompidou de París, la mostra recull obres de fotògrafs

i cineastes com Brassaï (autor de la sèrie ’París de nit’),
Henri Cartier-Bresson o Barbara Probst. Gràcies a aquests i
altres artistes, avui dia comptem amb un extens arxiu que
ens permet comprendre com era la vida urbana al llarg
de les diferents etapes del segle XX. L’exposició es pot

veure al CaixaForum fins al 8 de març del 2020.  

Els protagonistes d’aquesta novel·la són
el Pere i el Joan, dos germans que viuen
les seves vides en paral·lel. Mentre
que el primer viu amb els pares i no pot
oblidar la seva exparella, l’altre és mes-
tre de primària i té una vida secreta.
Amb La teva ombra, Jordi Nopca ha
guanyat la primera edició del Premi
Proa de Novel·la, convocat pel Grup 62.

Llibres

La teva ombra
Jordi Nopca

Al costat d’un arbre, en Vladimir i l’Es-
tragó esperen l’arribada de Godot.
Així comença l’obra més coneguda de
Samuel Beckett, que la sala homònima
encara no havia produït mai. Ara, grà-
cies a la traducció de Josep Pedrals i a
la direcció de Ferran Utzet, l’obra es po-
drà veure fins al 4 de gener.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Esperant Godot
Samuel Beckett

Ginestà, el duet barceloní format pels
germans Serrasolsas, ha estrenat el
seu segon àlbum: Ginestà (Kasba Mu-
sic, 2019). En aquest disc, la Júlia i el Pau
barregen el pop-folk amb la música
electrònica i hi inclouen cançons com
Estimar-te com la terrao Kilòmetre 3, que
han aconseguit milers de reproduc-
cions a totes les plataformes.

Música

Després de l’èxit rotund de Frozen (2013),
la segona entrega de la pel·lícula era una
de les estrenes més esperades d’aquest
2019. I no ha decebut: les aventures d’El-
sa, Anna, Kristoff i Olaf han aconseguit
batre rècords de recaptació en les pri-
meres setmanes als cinemes. Aquest cop,
la trama va més enllà del regne d’Aren-
delle i s’endinsa en un bosc encantat.

Pelis i sèries

Frozen 2
Jennifer Lee i Chris Buck

Ginestà
Ginestà

ÉS FAMOSA PER...
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DIVENDRES 20 DE DESEMBRE
20:00 Esperant sister i brother, una proposta de
la Companyia Las Albas, serà una de les
darreres propostes de l’any del cicle Guinar-
dó a escena. / Centre Cívic Guinardó.

DISSABTE 14 DE DESEMBRE
10:00Montse Medina serà la responsable del
taller anomenat Taula de Nadal: Aperitius ve-
getals. El preu de la sessió és de 17 euros (in-
clou complement) i les places són limitades.
/ Centre Cívic Guinardó.

FINS AL 20 DE DESEMBRE
11:30Tots els divendres d’aquest mes fins al dia
20 es faran les darreres sessions del curs Ini-
ciació a la fotografia, que des de principis del
passat mes d’octubre coordina Luis Giménez.
/ Centre Cívic Guinardó.

FINS AL 20 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Des del passat dia 2 es pot visitar
la mostra Un any d'imatges, una sèrie de fo-
tografies dels diferents actes que s’han fet du-
rant aquest any a Can Baró. Entrada gratuïta.
/ Casal de Barri Can Baró - El Pirineu.

FINS AL 27 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Som Clown Science Dreams, una
ONG que impulsa programes educatius a
través del teatre i del clown, a refugiats ar-
reu del món han preparat Una mirada al som-
riure dels refugiats. / Centre Cívic Casa Groga.

DIMECRES 11 DE DESEMBRE
17:30 Marta Gorchs serà la responsable de la nar-
ració Contes a la mà, del cicle Lletra petita -
Sac de rondalles, pensat per a infants que tin-
guin més de 4 anys. / Biblioteca El Carmel -
Juan Marsé.

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
10:00 L’Associació de Comerciants Carmel Co-
merç s’encarregarà d’organitzar una xocola-
tada on han convidat tot el barri. / Parc de l’Es-
voranc.

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
18:00 Partit de bàsquet corresponent a la dot-
zena jornada del grup B de la Liga Femeni-
na 2 entre el Lima-Horta i el Femení Sant
Adrià. / Pavelló del Virolai.

Noemí Caballer serà l’encarregada de
l’espectacle anomenat Juguem amb les
paraules. Activitat gratuïta. / Biblioteca
Guinardó - Mercè Rodoreda.

Noemí Caballer s’encarregarà 
de ‘Juguem amb les paraules’
Dimarts 17 de desembre a les 18:00

Tangencial s’encarregarà d’una sessió
monogràfica anomenada Impressió
3D per a la creació artística. Curs gra-
tuït, cal reserva prèvia, places limita-
des. / Centre Cívic Guinardó.

Una sessió monogràfica
per dominar la impressió 3D
Dissabte 14 de desembre a les 10:00

La Carla i el Quintet Quatre+1 us
conviden a gaudir d’una adaptació del
Trencanous, un clàssic nadalenc de Piotr
Ilitx Txaikovski. / Sant Pau Recinte
Modernista.

Carla i el Quintet Quatre+1
presenten ‘El Trencanous’

Diumenge 22 de desembre a les 12:00

Partit de futbol corresponent a la di-
vuitena jornada de Tercera Divisió en-
tre la UA Horta i la UE Castelldefels. /
Municipal Feliu i Codina.

La UA Horta començarà el
2020 rebent el Castelldefels
Diumenge 5 de gener a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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