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L’embolcall d’un gelat que es
va deixar de vendre el 1993, un
pot de rentavaixelles que costa-
va 28 pessetes o una bossa de
blat de moro fregit de la dècada
del 1960. Aquests són alguns dels
molts plàstics que el Glòria va es-
copir del mar i va deixar repar-
tits per les platges catalanes du-
rant el temporal.
Les fotos, que han corregut

com la pólvora per les xarxes so-
cials, s’han convertit en la prova
més evident del que els científics
i experts han explicat tantes ve-
gades: els envasos de plàstic que
llencem a l’entorn tarden cente-
nars d’anys a desaparèixer, si és
que ho arriben a fer mai.

UN MAR PLASTIFICAT
Les entitats ecologistes adver-
teixen que la situació és espe-
cialment greu al nostre país. Se-
gons Ecologistes en Acció, el
mar Mediterrani és la sisena
gran zona d’acumulació de plàs-
tics del planeta, amb nivells si-
milars als que hi ha en algunes
zones dels oceans com pot ser la
famosa ‘illa de plàstics’ del Pa-
cífic. De fet, un estudi elaborat
per l’ONG WWF diu que en
aquesta regió s’hi arriben a ge-
nerar fins a 24 milions de residus
plàstics, que és com si es tiressin
33.800 ampolles d’aigua de plàs-
tic al mar cada minut.
Com adverteix Mercè Giro-

na, del Centre d’Ecologia i Pro-
jectes Alternatius, una de les
zones més contaminades és la
costa central, entre el Baix Llo-
bregat i el Maresme. L’alta den-

sitat de població, el turisme i l’e-
levat pas de vaixells fa que
aquesta sigui una de les zones
del Mediterrani on “hi ha més
contaminació”. A més, remarca
que amb el temporal Glòria no-
més “hem vist la part més su-
perficial” del problema i que, al
fons marí, s’hi continuen acu-
mulant molts plàstics.

DEURES PENDENTS
A aquesta acumulació de plàstics
s’hi suma un altre factor, ja que en
aquestes comarques també és
on hi ha les pitjors xifres de re-
collida selectiva de tot Catalunya.
Tal com revelen les dades de

l’Agència de Residus de Cata-
lunya, els habitants de les co-
marques de la regió metropoli-
tana de Barcelona només reci-
clen un 38% de les deixalles que
produeixen, lluny de l’objectiu

del 50% que la Unió Europea ha-
via marcat per a aquest 2020.
Això fa que molts materials

que es podrien reciclar acabin als
abocadors o a les incineradores

o, en aquells casos que ni tan sols
es dipositen al contenidor, la
pluja els arrossegui i acabin
anant a parar al mar.

CANVIAR EL MODEL
Però per als experts, el camí no
només ha de ser incrementar la
quantitat d’escombraries que
es reciclen. De fet, Mercè Giro-

na denuncia que, quan es parla
de reciclatge, “sempre es carre-
ga la responsabilitat a les per-
sones”, quan aquesta “és de
l’administració, que deixa que la
indústria i la distribució faci el
que vol”.
Per això, les entitats ecolo-

gistes fa temps que reclamen que
es posi en marxa el sistema de re-
sidu zero, és a dir, que la quan-
titat més gran possible d’envasos
i productes que consumim siguin
reutilitzables, per tal d’augmen-
tar-ne la vida útil, i que els que
no ho puguin ser estiguin fets de
materials que siguin fàcils de re-
ciclar, de manera que es puguin
tornar a incorporar al sistema de
producció.
Un exemple és el projecte re-

WINE, que ha posat en marxa
una prova pilot per recuperar i
reutilitzar les ampolles de vi.

L’epidèmia del plàstic
» El temporal Glòria va retornar a les platges envasos que feia dècades que estaven al fons del mar

» Els ecologistes demanen noves lleis que obliguin a reduir l’ús de plàstics per protegir l’entorn

Pau Massip
BARCELONA

L’embolcall d’un gelat (esquerra) i un envàs de rentavaixelles (dreta) són alguns dels plàstics trobats a les platges després del temporal. Fotos: Twitter (@mminguez7 i @amontenegro72)

La costa central
catalana és una de
les més contaminades
de tot el Mediterrani

A fons
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La lupa

per @Modernetdemerda

La resistència

Són quarts de deu del vespre. Vine, nen,
que ens faràs de bufó una estona. Ens
fas riure molt, ets graciosíssim. Acos-
ta’t, seu aquí i explica’ns les teves coses,
digue’ns com és el dia a dia allà a la tri-
bu, què mengeu, com teniu llum a les
nits, quins draps us tapen les vergony-
es. Ens fa molta gràcia el teu accent i la
teva manera de parlar tan subdesen-
volupada. Has vist mai...?
Espera. Mira, això és un
boli, serveix per dibuixar
coses. És per a tu. Desa-te’l
i demà no t'oblidis d'ense-
nyar-lo als teus pares. Ens
fas riure molt, ets gracio-
síssim, torna’ns a dir pilotes.
Són quarts de deu del matí. Vés, nen,

vés cap a casa teva. No et fa vergonya ser
encara per aquí? Ja no ens fas gràcia, ens
fas més aviat pena. Ets ridícul, que no et
veus? Aquest posat de vell setciències,
aquest accent tan profund. Que no us
hem posat escoles per educar-vos? Que
no hem invertit prou per fer-vos perso-
nes? Deixa estar aquest dialecte tribal i
aprèn a parlar la llengua d'una vegada,

la de veritat. Estàs posant en perill la ci-
vilització que tantes morts ens ha costat,
ets una amenaça i un descrèdit pel nos-
tre país. És igual, torna-te'n, agafa el bas-
tó i torna-te’n a la muntanya. No et vo-
lem tornar a veure.
I en dos actes s’escriu la història d’a-

quest estrany i decadent país. De la glò-
ria absoluta al menyspreu i la burla, per-

què la comèdia els fa gràcia fins que els
en deixa de fer. La diversió acaba tan
bon punt intueixen una mínima possi-
bilitat d'esquerda. Temen que se'ls es-
micoli aquest imperi que ja els va néi-
xer esmicolat, i per això de sobte el nen
prodigi ja no els sembla un nen prodi-
gi perquè els ensenya les seves febleses,
les seves vies d'aigua. La maleïda dife-
rència resistent. El nen no és res més

que un avís, i ells es posen en guàrdia.
Perquè com ell n’hi deuen haver molts
més, i junts poden acabar amb l’Espa-
nya que han construït a hòsties.
L’episodi de les pilotes és un episo-

di més, pot semblar menor, però és tre-
mendament revelador. Els dos actes
que hem viscut retraten una part sig-
nificativa d’un país significatiu. Quina

gràcia que ens fas, però no
tornis a parlar d’aquesta
manera. Com hem rigut
amb tu, però per què l'es-
panyol no és la teva llengua.
Torna-la a tocar, però a par-
tir d'ara no siguis tan dife-
rent. Diverteix-nos, però no

em tornis a fer dubtar de la meva for-
ça mai més, miserable.
Montoro és la diferència que els ha

congelat el somriure tota la vida. És el
culpable d'haver-los creuat el cable de
la burla amb el de l’honor. Un nen que
simbolitza la resistència, aquest tur-
ment que no s’acaba. I per això, de la
nit al dia, per a molts les pilotes han
deixat de ser tan bones.

La diversió acaba tan bon punt intueixen
una mínima possibilitat d’esquerda: 

temen que se’ls esmicoli aquest imperi

Se opondrán a la Ley
de Eutanasia. Como hi-

cieron con el divorcio,
el aborto, el matrimonio homosexual.
Luego harán como con esas leyes: la
aplicarán en sus propias vidas cotidia-
nas para ejercer los derechos que na-
cen de ella. Llegarán tarde. Hasta en-
tonces pondrán mil obstáculos.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hoy se me ha rechaza-
do el alquiler de un

piso por ser periodista.
Tal cual. "Porque vuestro sector está
muy mal", me dice. Llevo tres años co-
tizando como autónoma y facturo más
del doble del que era el precio del al-
quiler. Lo que está pasando en Madrid
es intolerable. 

A Catalunya no s'ha
desenvolupat un vot xe-

nòfob populista de mas-
ses com a altres llocs d'Europa, potser
gràcies al Procés (que, entre altres coses,
va matar Plataforma per Catalunya en el
seu moment). Mantenir aquesta situa-
ció ara que el Procés cau en decadència
pinta que serà complicat.

Del total de personal
en activitats de Recerca

i Desenvolupament a Ca-
talunya, un 42% són dones. La pre-
sència de dones en el sistema de re-
cerca s’apropa a l’equilibri a l'inici de la
carrera investigadora, però continua te-
nint dificultats per accedir a llocs de
més responsabilitats.

@angelschacon@AlbertLloreta@SerranoIsmael @Carmen_matas

Els semàfors

Districte
Els veïns de la Teixonera gaudeixen des
de fa uns dies de les noves escales mecà-
niques del carrer Mare de Déu dels Àn-
gels. Els veïns feia temps que les reivin-
dicaven, ja que els forts pendents que 
hi ha al barri dificulten la mobilitat. 

pàgina 8

Generalitat
El conseller Damià Calvet va anunciar 
a finals de gener la reactivació de les
obres del tram central de l’L9 per a
aquest 2020. Els veïns de Can Baró,

però, lamenten que les obres de l’estació
de Sanllehy no començaran fins al 2022. 

pàgina 10

FC Martinenc
El conjunt del Guinardó ha aconseguit
convertir-se en un dels candidats a la

segona plaça, la que dona dret a jugar el
play-off d’ascens a Tercera, gràcies a

una ratxa espectacular. Els vermells no
han perdut cap partit en aquest 2020. 

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

Llogar un pis a Horta-Guinardó 
ja costa més de 800 euros1

2
Enganxats a les pantalles, 
també durant les festes nadalenques

Creix la reivindicació per una 
superilla d’Horta més restrictiva

La Clota tindrà 124 pisos 
en règim cooperatiu

Les rebaixes arrenquen 
amb força al Cor d’Horta

El + llegit líniahorta.cat

3

4

5

Safata d’entrada

M’han explicat la història d’una
parella que eren estudiants d’En-
ginyeria agrònoma, treballaven
en unes vinyes, en un poble de
l’Alt Empordà. Un dia decidiren
iniciar el negoci d’una bodega,
més endavant varen comprar un
camp d’oliveres. Vist que als co-
loms els agradava molt la brisa i el
raïm malmès, decidiren comprar
unes gallines per tal d’aprofitar
aquestes deixalles. Ara en tenen
1.500 i en comercialitzen els ous i
també aprofiten la gallinassa per
adobar els camps. A part de l’oli
que treuen de les oliveres, en
aquest camp, per tal de no tirar
pesticides per matar les herbes,
varen comprar unes ovelles. Ara
ja estan munyint les ovelles i amb
l’ajut d’un company de carrera ja
estan produint formatges. Han
posat uns ruscos d’abelles perquè
ajudin a la pol·linització i produir
mel, han tancat un acord amb
IAEDEN per fer Custòdia Agrària,
ajudant a la recuperació de la ter-
rerola, un ocell en perill d’extinció
a Catalunya. També tenen unes
sales on organitzen tasts de vins
amb música, celebracions, festes,
etcètera. Conclusió: aquesta pa-
rella de joves emprenedors no va-
ren esperar a veure qui els podia
donar diners o esperar a rebre
subvencions de fons europeus per
plantar cotó i altres gramínies per
deixar-les podrir al camp sense
recollir, no s’apuntaren a peona-
des i EROS, varen prendre inicia-
tives, varen pencar com mules i
ara recullen els fruits (mai millor
dit) del seu treball. Se’ls hauria de
fer un monument i fer difusió en-
tre la joventut de què han aconse-
guit, perquè en prenguin exemple.
Parella, moltes felicitats!

Emprenedors
per Jordi Lleal

Les millors
perles

L’Audiència Nacional defensa que una empresa pugui descomp-
tar del càlcul efectiu de la jornada dels seus treballadors el
temps que aquests dediquen a esmorzar, prendre un cafè o fu-

mar. Així s’indica en una sentència recent on desestima una deman-
da de CCOO contra Galp, amb qui mantenia un conflicte col·lectiu.

El polèmic presentador i locutor Javier Cárdenas va presu-
mir molt, l'any 2016, d'haver rifat casa seva per recaptar
fons per a una nena que patia una malaltia minoritària.

Ara, però, s'ha sabut que només va donar una quarta part dels
beneficis i es va quedar la resta.

Un pare no signa les autoritzacions de les excursions a la seva
filla perquè estan escrites en català i assegura que no les en-
tén. És el cas de “discriminació lingüística” que ha denunciat

l’associació Hablamos Español a Alacant i que s’ha fet viral a les xar-
xes socials, on els usuaris han titllat la situació de ridícula.

La rampa suposadament accessible d’una escola d’Alcalá
de Guadaíra (Sevilla) es converteix en objecte de mofa.
L’estructura, que havia de facilitar l’accés als alumnes amb

mobilitat reduïda, ha resultat ser una nova barrera per a ells: té
gairebé 60 metres de longitud dividits en set passadissos.

Un home cec recupera la visió després de patir un atropella-
ment. És la història de Janusz Goraj, el polonès que, després
de dues dècades de ceguesa, assegura que ha recuperat la

visió gràcies al cop al cap que es va fer quan el van atropellar men-
tre creuava un pas de vianants.

A les xarxes

@EugeniaLozanoVi: Oscar a la millor pel·lí-
cula per a ‘Parásitos’, la pel·lícula de Bong
Joon-Ho que fa història com la primera cinta
de parla no anglesa a guanyar el premi.

@reporcat: Pedro Sánchez pacta amb
Quim Torra iniciar la taula de governs al fe-
brer, però tanca la porta a un mediador i
a l’amnistia.

#ReunióTorraiSánchez #Oscars2020

Catalunya: estat d'ànim
per Amadeu Palliser Cifuentes

Últimament prolifera un estat de
revisionisme pessimista. Exem-
ples d’això són la recollida de sig-
natures contra els talls de la
Meridiana, el comunicat de par-
tits unionistes informant que
alguns comerciants de la zona
s'han queixat per la pèrdua del
seu nivell de negoci per aquests
talls o articles com el d’Antoni
Bayona (Cap on anem?, publi-
cat a l’Ara l’11 de febrer). 
Evidentment, l’estat d’ànim

és subjectiu, però hem de ser ca-
paços d’objectivar l’onada d’in-
formació i intentar contextua-
litzar-la. Seguint amb els exem-
ples citats, veiem que la recolli-
da de signatures va ser ridícula

i que el decrement comercial és
inexistent: a les 20.00 h els co-
merços ja tanquen, els clients de
la zona poden accedir sense pro-
blemes i, de fet, fins i tot alguns
fan “l'agost”. D’altra banda, els
articles analitzant el referèn-
dum escrits en l'actualitat, sen-
se ponderar la perspectiva del
moment, manquen de rigor his-
toricista.
Malgrat aquesta onada, con-

sidero que hem de persistir, sent
conscients que tot és molt difícil
i costós i que ningú ens regala-
rà res. Però rendir-se, abaixar els
braços, és oblidar-se dels presos
i exiliats, i això ni s’ho mereixen
ni podem permetre’ns-ho.

@diegosoro: Pues ya estaría. Los organi-
zadores cancelan el Mobile World Con-
gress de Barcelona por la crisis del coro-
navirus.

#CauElMobile
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HABITATGE4Els veïns del ca-
rrer de José Millán González, al
barri de Can Baró, es van des-
pertar el passat 13 de febrer
amb un fort desplegament po-
licial per part dels Mossos d’Es-
quadra. El motiu, el desnona-
ment d’un veí de 40 anys que
vivia al número 12 i que s’en-
frontava al setè  intent de des-
nonament.
El Sindicat d’Habitatge de

Vallcarca havia convocat una

concentració de protesta, on
van anar unes 70 persones, per
mirar d’evitar el desnonament.
Els manifestants, però, es van

trobar la zona acordonada i el
carrer tallat i no van poder acos-
tar-se a l’edifici. Tot i això, es van
viure moment de tensió amb els
Mossos d’Esquadra, que van
identificar dues persones. L’en-
titat va denunciar el fort des-
plegament policial.

1.040 EUROS
Des del Sindicat d’Habitatge
van explicar que l’home, que vi-
via al pis des del 2015, va tenir

durant tres anys un contracte de
lloguer de 740 euros però que
posteriorment la propietat li
hauria augmentat 300 euros,
fins als 1.040. La mateixa enti-
tat també va alertar que l’afec-
tat no té cap lloc on anar i va la-
mentar que la propietat s’havia
negat a negociar-hi. A banda, el
Sindicat també va denunciar
que el pis estava en mal estat i
que el propietari s’hauria negat
sempre a fer reformes.

Els Mossos van tallar el carrer. Foto: Twitter (@HabitatgeVKK)

Desnonen un home de Can Baró
tot i una gran protesta veïnal
» L’home ja havia patit sis intents previs de desnonament

» Els concentrats van denunciar el fort desplegament policial

Alerten d’un nou punt 
amb amiant a Can Baró

SALUT4La plataforma veïnal
Can Baró ha denunciat fa poc que
hi ha un nou punt al barri amb
amiant que pot ser perillós. Es
tracta d’una nau industrial  que hi
ha a tocar dels Jardins Pla i Ar-
mengol i que és propietat de la
constructora Sorigué.
Segons ha explicat a l’ACN Jo-

sep Ramón Carme, membre de la
plataforma i de la FAVB, el focus
prové de la “immensa” teulada de
la nau, feta amb uralita “molt ve-

lla”. Des de la plataforma alerten
que la teulada  pot començar a
desprendre fibres d'amiant, cosa
que podria ser perillós. Afegeixen
que la nau és molt a prop, a ban-
da dels Jardins Pla i Armengol,
del camp del Martinenc, on hi ha
molts nens que juguen a futbol.
Des del Districte han ex-

plicat que coneixen la situació
i que la propietat, l’empresa So-
rigué, els ha dit que ben aviat
rehabilitarà la nau.  

ESPAI PÚBLIC4La Teixonera té
des de fa uns dies unes noves es-
cales mecàniques al carrer Mare
de Déu dels Àngels. La inaugu-
ració oficial es va fer el passat 8 de
febrer i, d’aquesta manera, el ba-
rri guanya una nova infraestruc-
tura per tal que els veïns puguin
evitar més fàcilment els forts
pendents que hi ha a la zona.
Les obres també han servit per

renovar les escales normals que ja
hi havia al carrer, per posar un
nou enllumenat públic i fer nous

espais amb una mica de verd.
També s’ha renovat la xarxa de

reg i clavegueram.  Amb l’estrena
d’aquestes escales mecàniques, el
districte ja en té 37, a banda de 9

ascensors verticals i 4 d’inclinats.
Les obres s’han fet en el marc del
Pla de Barris de Sant Genís dels
Agudells i la Teixonera. Feia
temps que l’associació de veïns del
barri demanava les escales, ja
que suposaran una gran millora
per a la mobilitat de la gent gran.
A la inauguració del passat 8

de febrer hi van assistir la regi-
dora Rosa Alarcón, el president
del Consell del Districte, Max Za-
ñartu i representants de les en-
titats veïnals.

La nau industrial és propietat de la constructora Sorigué. Foto: Google Maps

Menys pendent a la Teixonera

Sant Genís | Presenten el llibre ‘Barris de muntanya’
El Casal de Gent Gran de Sant Genís dels Agudells va acollir el passat 10 de febrer el segon
acte de presentació del llibre ‘Barris de muntanya. Montbau i Sant Genís dels Aguells’. 
L’autora del llibre, que forma part de la sèrie ‘Carnet de Voyage’, és Lucía Gómez Serra.   

300
euros és l’augment  del
lloguer que les entitats
denuncien que va patir
l’home desnonat

Inaugurades les noves
escales mecàniques
del carrer Mare
de Déu dels Àngels
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L’escola Menéndez Pidal serà
una residència d’estudiants

EQUIPAMENTS4L’antiga esco-
la Menéndez Pidal serà, tal com
va avançar Betevé fa unes set-
manes, una residència privada
d’estudiants.
L’escola va tancar el 2012 i

des de llavors, a banda d’acollir
la gravació de la sèrie de TV3
Merlí, es va convertir en un niu
de problemes. Diferents col·lec-
tius d’ocupes la van ocupar du-
rant molt de temps i els veïns van
denunciar problemes d’insegu-
retat. El maig de l’any passat un
operatiu policial va desallotjar els
ocupes, en una intervenció que
va acabar amb 119 persones
identificades. 
Ara, doncs, l’Ajuntament vol

que l’edifici, de propietat priva-
da, tingui una nova vida després

de tots aquests anys d’abando-
nament a causa del tancament
de l’escola el 2012. 
Primer, però, caldrà fer una

modificació de l’actual pla ur-
banístic per tal que el projecte
tiri endavant. A canvi d’aques-
ta modificació perquè es pugui
fer la residència, la propietat ha
acceptat cedir una part del te-
rreny perquè s’hi facin pisos de
protecció oficial. En aquests
nous edificis també està previst
que els baixos es destinin a
equipaments per al barri. Des de
l’Associació de Veïns de Sant Ge-
nís expliquen a Línia Horta
que la intenció és que els joves
del barri hi pugui tenir el seu es-
pai per poder tirar endavant
els projectes que impulsen.

TRANSPORT PÚBLIC4La pla-
taforma Can Baró va organitzar
a principis de mes una protes-
ta reivindicativa a la plaça San-
llehy per reclamar l’estació de
la línia L9 del metro que en un
futur ha de tenir el barri.
La mobilització veïnal per a

la futura estació de Sanllehy va
arribar després que la Genera-
litat hagués confirmat uns dies
abans la reactivació de les obres
de construcció del tram central
de l’L9 de cara aquest 2020. El
problema, tal com denuncien
des de la plataforma Can Baró,
és que la previsió de la Gene-
ralitat és que les obres de San-
llehy no comencin fins al 2022
i s’acabin el 2027.

MOBILITAT I CONTAMINACIÓ
“Al barri tenim un problema se-
riós amb la mobilitat i la con-
taminació per la gran quantitat
de busos que van cap al Park
Güell i necessitem aquesta es-
tació de metro”, afirma a Línia
Horta Eli Higueras, de la pla-
taforma Can Baró. Higueras
afegeix que la nova xarxa de bu-
sos tampoc ha acabat de bene-
ficiar el barri, al mateix temps
que alerta que els busos llança-
dora cap al Park Güell no han
descongestionat les línies V19 i

v24. “La línia H6 no passa per
la zona de la plaça Sanllehy i, pel
que fa als busos que van al Park
Güell, no s’ha millorat”. afirma.

Des de la plataforma la-
menten que, en el cas de San-
llehy, les obres no començaran

fins al 2022 “perquè no és una
parada estratègica pel que fa a
les connexions”, com per exem-
ple sí que ho és la Sagrera. Tot
i això, insisteixen que el barri té
moltes mancances en transport
públic i que la nova parada del
metro és molt necessària. 
Aquesta nova reivindica-

ció, que també s’articularà a
través de la FAVB, arriba des-
prés de la llarga lluita que els
veïns ja van liderar fa pocs
anys per aconseguir que es co-
brís el pou de les obres de la fu-
tura estació.  

Una imatge de l’acte fet a principis de mes. Foto: Plataforma Can Baró

Veïns de Can Baró pressionen
per l’estació de l’L9 de Sanllehy

La Generalitat ha
anunciat que les obres
arrencaran el 2022
i s’acabaran el 2027
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L’abril de l’any passat, la histò-
ria de María José Carrasco i Án-
gel Hernández va commocio-
nar milers de persones. Ella pa-
tia esclerosi múltiple des de feia
30 anys i estava en fase terminal,
i ell, obeint els desitjos de la seva
dona, la va ajudar a morir.
Aquest cas va reobrir l’etern de-
bat sobre l’eutanàsia a l’estat
espanyol, on encara avui es cas-
tiga amb penes de presó. 
Amb l’objectiu de despena-

litzar el suïcidi assistit i defensar
el dret de les persones malaltes
a escollir la seva mort, l’any
1984 es va crear l’associació pel
Dret a Morir Dignament de Ca-
talunya (DMD-CAT). Des d’a-
leshores, l’entitat funciona grà-
cies a voluntaris que es dividei-
xen en diversos grups de treball,
com ara Educació o Incidència
política i social. Tal com explica
a aquest mitjà la presidenta de
l’associació, Isabel Alonso, tam-
bé ofereixen atenció a la ciuta-
dania i tenen un equip d’asses-
sorament personalitzat per a ca-
sos més avançats.
Així, la seu de l’entitat a Bar-

celona, ubicada al Portal de l’Àn-
gel, va atendre 847 demandes
d’informació i 108 peticions d’as-
sessorament personalitzat du-
rant el 2018 (últimes dades dis-
ponibles). “La gent se sol posar en
contacte amb nosaltres perquè
no troba solucions, ja que la llei
no permet l’opció que desitgen,
però de vegades també ho fan
perquè el seu equip mèdic no co-
neix bé els seus drets i no els està
respectant”, lamenta Alonso. 

CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ
Però els integrants de DMD a
Catalunya no estan sols en la

seva lluita. El mes de gener, l’as-
sociació ha ampliat el conveni de
col·laboració que ja tenia amb la
Diputació de Barcelona. Segons
Alonso, fins ara, l’acord s’havia
centrat en la formació del per-
sonal de la Diputació en aques-
ta qüestió, però amb la recent
ampliació s’ha fet un pas més per
“fomentar la cultura de la mort
digna entre la ciutadania”. Arran
d’això, estan treballant per or-
ganitzar xerrades i exposicions
que es moguin per biblioteques
i altres equipaments de la Dipu-
tació. “L’objectiu és trencar el
tabú que envolta la mort i co-
mençar a parlar de com volem
morir”, afirma la presidenta de
l’entitat.
A banda, el reforç del conve-

ni també ha de servir per pro-
moure el Document de Voluntats
Anticipades (DVA), que permet
a qualsevol persona major d’e-

dat, encara que no estigui ma-
lalta, deixar per escrit quines
cures accepta rebre si algun dia
pateix una malaltia intractable
que li impedeixi expressar-se. A
Catalunya, aquesta eina és legal
des del 2000, però es fa servir

molt poc: “Només un 1% de la
població catalana redacta el
DVA, mentre que la xifra als
Estats Units és del 33%”, detalla
Alonso. Per a ella, les dades res-
ponen al desconeixement i a la
por a parlar de la mort, i creu que
la situació milloraria si es fessin
campanyes institucionals, com es

fan amb altres problemes de
gran impacte social. “La gent ha
de conèixer el seu dret a morir
dignament”, reivindica.

MOTIUS PER A L’ESPERANÇA
Després de més de 30 anys per-
seguint la seva meta des de l’as-
sociació, ara s’obre un nou ho-
ritzó per als activistes a favor de
la mort digna. Amb el govern de
coalició entre el PSOE i Unides
Podem, la llei de l’eutanàsia és
més a prop que mai. De fet,
aquest mes de febrer, el Congrés
ha donat llum verda a la propo-
sició de llei del PSOE amb el su-
port de tots els grups de la cam-
bra, excepte PP i Vox.
“Estem molt esperançats”,

admet la presidenta davant d’a-
quest escenari, i recorda que
encara està pendent de discussió
la proposta de llei de despena-
lització de l’eutanàsia que el

Parlament va traslladar al Con-
grés el mes de juny. En aquest
sentit, reconeix que a nivell ca-
talà han rebut més suport que no
pas a nivell estatal. 
Pel que fa al suport ciutadà,

l’estiu passat es van entregar al
Congrés més d’un milió de sig-
natures que demanaven despe-
nalitzar el suïcidi assistit. En la
mateixa línia, Ángel Hernández
va posar en marxa una altra re-
collida de signatures la nit del 10
de novembre, un cop es van co-
nèixer els resultats dels comicis,
perquè la de l’eutanàsia fos la pri-
mera llei que s’aprovés durant la
nova legislatura. De moment, la
petició ja acumula prop de
300.000 suports. Si aquesta de-
manda es fa realitat abans del 3
d’abril, Hernández haurà com-
plert la promesa d’aconseguir un
canvi abans del primer aniversari
de la mort de la seva dona. 

Anna Utiel 
BARCELONA

Quan la vida ja no és vida
» L’associació pel Dret a Morir Dignament treballa des del 1984 per a la legalització de l’eutanàsia 
» L’entitat ha ampliat el seu conveni amb la Diputació per “fomentar la cultura de la mort digna”

Concentració en suport a Ángel Hernández, que l’abril de 2019 va ajudar a morir la seva dona malalta terminal, María José Carrasco. Foto: Laura Fíguls/ACN

Isabel Alonso: 
“Sovint els equips
mèdics no coneixen bé
els drets dels pacients”
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Algunes entitats celebren que l’Hermitage no es faci a la Barceloneta i d’altres ho critiquen

El museu de la discòrdia
CULTURA/ Després d’un debat que ha
durat anys, la nova bocana del Port, ubi-
cada a la Barceloneta, en principi no serà
la seu d’una franquícia del museu rus de
l’Hermitage. Aquesta notícia, que l’Ajun-
tament va anunciar el passat 27 de gener,
va generar reaccions oposades entre les
entitats veïnals de la zona.

La Plataforma per un Port Ciutadà, in-
tegrada per un gran nombre d’aquestes
entitats, va celebrar aquesta decisió i va
considerar que els quatre informes tècnics
encarregats pel consistori (i que van mo-
tivar la decisió de no acollir el museu) els
donaven la raó. Aquests documents, se-
gons va dir la plataforma en un comuni-
cat, “treuen els colors a un projecte que
formalment i en molts aspectes és un au-
tèntic nyap”. Tanmateix, el mateix text as-
senyala diversos aspectes que les entitats
consideren que no queden prou reflectits
en els informes.

Pel que fa a l’informe de mobilitat, les
entitats veïnals contràries al museu des-
taquen el fet que el projecte “no contem-
pla la greu situació de saturació en els
accessos a la zona”. Quant a l’informe
sobre model cultural, afirmen que corro-
bora que “no hi ha cap projecte cultural ni
museístic al document inicialment apro-
vat pel Port”, i apunten que aquest en re-
alitat busca “legitimar un potent negoci
de restauració”. En referència a l’informe
sobre viabilitat econòmica, recorden que
“el projecte no seria sostenible per si sol a
mitjà termini”. Per últim, sobre l'informe
urbanístic, lamenten que troben a faltar
algunes irregularitats assenyalades per la

plataforma anteriorment, com ara “la re-
ferida a l'ús no portuari d'àrees guanyades
al mar per abocament de terra”. A més,
posen de manifest altres arguments, entre
els quals destaca “el fet que el 80% del fi-
nançament vingui d'un fons d'inversió im-
mobiliària establert a Luxemburg, amb
800 habitatges a l'àrea de Barcelona i 150
a la Costa Brava”. 

VEUS FAVORABLES A L’HERMITAGE
Tot i que són moltes les entitats que s’han
sumat a les crítiques al projecte de l’Her-
mitage -i que, per tant, han celebrat la de-
cisió de l’Ajuntament-, també n’hi ha que
defensaven una posició contrària. En

aquest sentit, la plataforma Més Cultura
per a Barcelona, que inclou l’Associació de
Veïns de la Barceloneta, s’ha mostrat sem-
pre a favor del museu i, en un comunicat,
ha lamentat “el veto imposat per l’Ajunta-
ment”. També ha recordat que els infor-
mes tècnics “no són vinculants” i ha
denunciat que responen a la voluntat del
consistori “de trobar arguments que justi-
fiquin el rebuig que han tingut sempre al
projecte”, basat en “prejudicis ideològics”.

CONSTERNACIÓ/ La junta i el personal de la FAVB i de
la revista Carrerhan mostrat la seva consternació i el seu
condol per la mort de David Caminada, el periodista que
treballava a l’Ajuntament de Barcelona i feia de professor
a la Universitat Pompeu Fabra. Caminada era parella de
la també periodista Cristina Palomar, companya de l’as-
sociació, i va morir el 22 de gener als 52 anys, en no su-
perar les ferides provocades per un apunyalament que
va patir el dia 20 quan sortia de la feina.

Un jove de 29 anys i de nacionalitat sueca va apun-
yalar Caminada en un carrer proper a la plaça Sant Jau-
me. A causa d'això, el periodista va ser traslladat en estat
crític a l'Hospital Clínic i, després de ser intervingut, va pas-
sar a la Unitat de Cures Intensives. Malgrat els esforços dels
metges, no va ser possible salvar-li la vida.

El treballador de l'Ajuntament no va ser l'única vícti-
ma que va provocar l'assassí aquell dia: abans, el criminal
ja havia matat un altre home i una dona. A banda, tam-
bé havia robat una motocicleta. L’home va ser detingut
després d’atacar Caminada, ja que els companys de fei-
na de la víctima el van interceptar i van avisar la Guàrdia
Urbana. El dia 23, el jutjat d’instrucció número 19 de Bar-
celona va acordar presó provisional, comunicada i sen-
se fiança per a l’arrestat.

Condol del moviment veïnal 
per l’assassinat de David Caminada SALUT/ El pas del temporal Glòria per la ciutat va causar

nombrosos desperfectes, també en estructures d’amiant.
En aquest sentit, un cop superada la borrasca, la comis-
sió contra l’amiant de la FAVB va alertar que algunes teu-
lades o jardineres antigues, fetes d’aquest material, s’ha-
vien desprès, trossejat o trencat a causa de les fortes ven-
tades i pluges.

La comissió va recordar, en un comunicat, que es trac-
ta d’un “element altament cancerigen”, de manera que el
mínim contacte o exposició suposa un perill per a la sa-
lut. Per tant, en el mateix text, va recomanar als veïns i veï-
nes que es trobessin “qualsevol desperfecte de fibrociment”
que avisessin a la Guàrdia Urbana o truquessin al 112 en
lloc de manipular-lo, ja que aquesta feina l’han de realit-
zar únicament empreses especialitzades.

El temporal Glòria afecta
estructures fetes d’amiant

La plataforma Més 
Cultura, que inclou l’AV
Barceloneta, lamenta la
decisió de l’Ajuntament
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SALUT/ La plataforma Stop 5G va
alertar dels riscos per a la salut
que comporta aquesta nova tec-
nologia el passat 16 de gener, en
una xerrada informativa celebrada
a la FAVB i amb el suport d’Ecolo-
gistes en Acció. Des de la platafor-
ma, demanen a les administra-
cions que obrin un debat públic i
que escoltin els científics experts en
el tema abans d’implantar el 5G.

Precisament, aquesta xerrada es
va fer el mateix dia que un article
contrari al 5G, en el qual es deia que
aquesta tecnologia “no és innòcua”,
va desaparèixer del web de l’Ajun-
tament. Tot plegat, a les portes
d’un Mobile World Congress que
tindrà el 5G com a protagonista.

Stop 5G alerta dels
riscos d’aquesta
tecnologia 

URBANISME/L’Ajuntament comprarà final-
ment les casetes del carrer Encarnació, a
Gràcia, després d’arribar a un acord amb la
propietat. En total, el consistori haurà de
gastar-se 7,4 milions d’euros en aquesta
operació: 6 milions per a la compra de les ca-
setes i 1,4 en una indemnització a la família
propietària, necessària per deixar sense
efecte la llicència que en el seu moment es
va concedir per començar les obres. A
banda, la propietat ha retirat el contenciós
administratiu que va interposar contra el
procés de catalogació de l’alzina. 

Aquest anunci va arribar a mitjans de
gener, després de mesos de lluita veïnal per
salvar les casetes i convertir-les en equipa-
ments. Ara, l’Ajuntament hi vol construir una
escola bressol, alhora que hi ha damunt la

taula l’opció de fer-hi pisos socials. La plata-
forma Salvem l’alzina, a través de les seves
xarxes socials, ha celebrat l’acord entre el
consistori i la propietat com “una nova fita
assolida”, però també ha recordat que en-
cara queda “molta feina” a fer. En aquesta
línia, des de l’entitat han deixat clar que es-
taran molt a sobre del procés i han reclamat
que els veïns hi puguin participar.

Davant de la pressió veïnal, la clau que el
govern municipal va trobar per aconseguir
l’expropiació de les casetes d’Encarnació va
ser la catalogació de l’alzina bicentenària
que hi ha al jardí de la parcel·la on estan ubi-
cades. Aquest fet va permetre que s’atures-
sin les obres d’enderrocament de les cases
que la propietat volia dur a terme amb l’ob-
jectiu de poder-hi construir pisos. 

Victòria veïnal: l’Ajuntament 
comprarà les casetes d’Encarnació

POBRESA/ L’Aliança contra la Po-
bresa Energètica (APE) va oferir, el
22 de gener a la FAVB, un assesso-
rament col·lectiu sobre drets i ser-
veis bàsics. La convocatòria anava
adreçada, sobretot, a aquelles per-
sones que tenen deutes d’aigua,
llum o gas que no poden pagar, o
que es veuen obligades a viure com
a ocupes sense els subministra-
ments bàsics. 

Segons va informar l’APE a les
seves xarxes socials, a l’acte es
van detectar “nous casos que pa-
teixen l'abús de les subministra-
dores”. Per aquest motiu, l’entitat
va anunciar que oferiria un nou as-
sessorament col·lectiu a la seu de
la FAVB el dia 5 de febrer.

L’APE assessora
sobre serveis
bàsics a la FAVB

IGUALTAT/ El Casal Mas Guinardó
va acollir, el 23 de gener, una xe-
rrada sobre construcció del poder
popular i polítiques feministes,
organitzada per  l’espai de debat
El Garrofer amb el suport de l’As-
sociació de Veïns i Veïnes Joan Ma-
ragall del Guinardó. 

L’acte, que va funcionar com
un intercanvi d’experiències entre
les diverses assistents, va comptar
amb la presència d’algunes acti-
vistes de moviments locals. D’altra
banda, també hi va participar una
militant de Ciudad Futura, un par-
tit polític creat a Rosario (Argenti-
na) l’any 2013, que va sorgir de la
fusió de dos moviments socials de
la mateixa ciutat.

Xerrada sobre
polítiques feministes
al Mas Guinardó

Els veïns de la Dreta de l’Eixample volen
que el Taller Masriera sigui per al barri

EQUIPAMENTS/ La reobertura
del Taller Masriera, tancat des de
l'any 2009, continua sent una de
les lluites de l’Associació de Veïns
i Veïnes de la Dreta de l’Eixample
i altres associacions, que el vol-
drien convertir en un teatre i en
un espai per a les entitats. Men-
trestant, la Fundació Pere Relats,
que es dedica al sector de les resi-
dències per a gent gran i que és
l’actual propietària de l’edifici, el
vol vendre per poder tirar enda-
vant la construcció d’una nova re-
sidència al carrer Llacuna del
Poblenou. 

El president de l'entitat de la
Dreta de l'Eixample, Jaume Arti-
gas, explica que l'objectiu dels
veïns és que l’Ajuntament impulsi
un projecte per convertir l’edifici
“en un ateneu on, d’una banda, hi
hagi un teatre i, de l’altra,  sigui un
casal per a les entitats”. Els col·lec-
tius a favor d'aquesta proposta es
van agrupar al voltant de la Plata-
forma Masriera i, fa temps, van fer
públic un manifest que demana
“fer renéixer un espai emblemàtic
a hores d’ara en desús” que ha
acabat “desballestat, malmès,
abandonat i ennegrit a causa de
la pol·lució”, mentre que al no-
vembre van organitzar una jor-
nada reivindicativa per seguir
pressionant. Artigas també ex-
plica que la voluntat dels veïns és
que, si el projecte tira endavant,
tingui “una gestió cívica, no com
l’actual model de la casa Elizalde
que no crea sinergies”. 

Per la seva banda, el gerent de
la Fundació Pere Relats, Raimon
Serrallonga, explica que tenen

"signada una opció de compra
amb un privat, però caduca els
primers mesos d’aquest any" i re-
coneix que no saben si s'execu-
tarà. Pel que fa a l’opció que
l’Ajuntament compri l’edifici, tot i
que hi ha hagut converses, Serra-
llonga no hi veu “un interès de ve-
ritat” i afegeix que potser el
consistori espera que es tanqui la
venda a un privat per exercir el
dret de tempteig.

UN EDIFICI AMB HISTÒRIA
El Taller Masriera és un edifici d’es-
til neoclàssic construït el 1882 i
dissenyat per l’arquitecte Josep

Vilaseca i Casanovas, un dels més
reconeguts de l’època. És una rè-
plica d’un temple romà i està pro-
tegit com a Bé Cultural d’Interès
Local. La història que hi ha al da-
rrere és la dels pintors i joiers
Josep i Francesc Masriera. Artistes
i mecenes, van convertir l’edifici
en un taller d’orfebreria i pintura.
El 1912, Lluís Masriera, fill de
Josep, el va reconvertir en un tea-
tre, que es va inaugurar el 1933.
Durant la Guerra Civil, la Generali-
tat republicana va confiscar-lo i,
després, el règim franquista el va
cedir a una congregació religiosa. 

La Fundació Pere
Relats, actual 
propietària, vol
vendre l’edifici
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La carpa del mercat d’Horta
serà a tocar de l’edifici actual

REFORMA4Els paradistes del
Mercat d’Horta, situat al núme-
ro 75 del carrer Tajo, han decidit
recentment, juntament amb l’A-
juntament, la ubicació de la futura
carpa provisional del mercat per
quan es posi en marxa la reforma
de l’edifici actual. La carpa pro-
visional es farà molt a prop del
mercat actual, a la cantonada
dels carrers Lisboa i Porto, a la
zona on hi ha el CAP Horta.
De moment no hi ha una

data concreta per a l’inici de la
reforma del mercat, tot i que el
projecte està aprovat des del
març de l’any passat. Està previst

que la carpa provisional co-
menci a funcionar al llarg del
2021, tot i que encara no se sap
si serà durant el primer tram de
l’any o més endavant.

CARNAVAL
D’altra banda, el Mercat d’Hor-
ta celebrarà Carnaval el pròxim
dissabte 22 de febrer amb dife-
rents activitats a l’interior del re-
cinte. A banda, el passat 15 de fe-
brer el mercat va participar en la
Xocolatada Solidària de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu per re-
captar fons per a la investigació
del càncer infantil.

Medi Ambient | El comerç de la ciutat promou la sostenibilitat
El comerç local barceloní promou cada any accions per protegir el medi ambient i fer una
ciutat més respectuosa amb la salut de les persones i l’entorn.  Les associacions de comer-
ciants que s’hi han afegit elaboren un pla d’acció anual en què estableixen els seus objectius.

OCI4Carnaval ja és a tocar i es
comença a fer notar arreu de la
ciutat. Al districte, la Federació
de Comerç del Cor d’Horta té
molt clar que no es vol perdre
aquesta festassa i, per això, els
establiments que en formen part
han preparat una setmana molt
carnavalesca que culminarà amb
una gran rua. 
A partir del dilluns 17 pas-

sejar pels carrers de l’eix co-
mercial es convertirà en una
experiència festiva. Els apara-
dors de les botigues estaran de-
corats amb màscares pròpies
d’aquesta època de l’any, ela-
borades pels alumnes de dues
escoles hortenques: Princess

Margaret School i el Col·legi
Sagrada Família. Aquestes de-

coracions es podran veure fins
al dissabte 22.
Precisament, el dia 22 és la

data assenyalada enguany per
celebrar Carnestoltes. Així, cap
a les sis de la tarda, arrencarà la
rua del Cor d’Horta, que reco-
rrerà els carrers Pantà de Tremp,
Dante Alighieri, Estoril, Grano-
llers, Passeig Maragall, Tajo,

Lisboa i Porto. Finalment, la
desfilada arribarà al parc de les
Rieres, que es convertirà en l’es-
cenari de la festa de clausura.
Aquest acte final comptarà amb
un concurs de disfresses, una en-
trega de premis i una festa es-
bojarrada gràcies a l’actuació
del grup barceloní Sittar Green,
que oferirà ritmes urbans.

Una imatge del Carnaval de l’any passat. Foto: Facebook Cor d’Horta

El Cor d’Horta ja ho té tot a
punt per a la rua de Carnaval

La festa final inclourà
un concurs de
disfresses i un concert
del grup Sittar Green

La carpa es col·locarà a la zona dels carrers Lisboa i Porto. Foto: Google Maps
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De la Torre, del Lima, repeteix
victòria a l’AllStar de Copa

Segon triomf con-
secutiu. Nairín de la
Torre, jugadora del
Lima-Horta, va ser

la millor en el concurs de triples
de l’AllStar de Copa Catalunya
que es va disputar a Granollers
durant l’últim cap de setmana del
mes passat. 
La ‘10’ del conjunt salmó te-

nia dret a repetir presència en
aquesta cita (tot i que juga una
categoria per sobre), ja que la
temporada passada ja va ser la

vencedora, quan formava part de
la plantilla del Draft Gramenet.
Aquesta vegada, de la Torre

va haver de derrotar Carla Pérez,
Pilar Comella, Queralt Ribera,
Marina Portillo i Cristina Peña.
Després de superar una prime-
ra ronda de totes contra totes, de
la Torre va haver de jugar-se el tí-
tol contra Comella, a qui va der-
rotar gràcies als 14 punts en la
ronda decisiva. D’aquesta ma-
nera, la pivot del Lima s’assegu-
ra tornar-hi el 2021.

Els bons resultats continuen
sense arribar amb regularitat, i la
Unió Atlètica Horta de Nacho
Castro segueix perdent posi-
cions gairebé cada jornada que
passa a Tercera. Els del Feliu i
Codina, a més, han vist com dos
dels jugadors de la primera plan-
tilla, Uri Llavería i Narcís Barre-
ra anunciaven (per diferents mo-
tius) que abandonen l’entitat.
Superada la 24a jornada, la

de la visita del CE Manresa al Fe-
liu i Codina, els blancs veuen com
estan gairebé a la mateixa dis-
tància de la zona de play-off
que de les posicions de perill. La
voluntat, però, és començar a en-
cadenar millors resultats que els
aconseguits en els darrers mesos.
El calendari immediat, però,

és d’aquells que fa vertigen. El fe-
brer s’acabarà amb la visita del lí-
der, l’Hospi, al Feliu i Codina el
pròxim diumenge 23 al migdia,

ja que el següent partit després
de l’enfrontament contra els ri-
berencs ja serà el primer dia del
mes de març. Aquell diumenge
l’equip visitarà el Narcís Sala
per jugar contra el Sant Andreu,
mentre que els dos següents
reptes seran Banyoles i Europa.

EL MARTINENC, EN RATXA
Ben diferents, en canvi, estan
sent els resultats del Martinenc,
immers en una dinàmica gua-

nyadora d’ençà que va començar
l’any que ha catapultat els del
Guinardó fins a la zona alta del
grup 2 de Primera Catalana. No-
més un daltabaix de la Monta
permetria que els vermell so-
miessin amb l’ascens directe,
però la posició de play-off és un
objectiu ben realista.
Can Vidalet, Vista Alegre i

Valls seran els tres pròxims con-
trincants que els de Javi Gómez
hauran de superar.

Un moment després de perdre contra el San Cristóbal. Foto: Twitter (@laiaines_)

L’Horta segueix perdent 
posicions a Tercera Divisió

Pau Arriaga
HORTA-GUINARDÓ

Waterpolo | Petit pas enrere de la UE Horta a la lliga
Després dels partits contra el Sant Feliu i el Molins de Rei, dos dels grans de la lliga,
la UE Horta ha fet un petit pas enrere en la classificació. La UEH tancarà el mes 
a casa el dia 22 contra el Granollers i encetarà el març visitant el Concepción.

És la segona victòria consecutiva de la jugadora. Foto: M. A. Chazo / FCBQ

Esports
| 18
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BÀDMINTON4El pavelló de la
Vall d’Hebron serà l’escenari,
entre els dies 18 i 23 d’aquest
mes, d’una nova edició del Bar-
celona Spain Masters de bàd-
minton, que tornarà a portar al-
gunes de les màximes figures
d’aquesta disciplina a la ciutat.
Així, alguns dels millors ju-

gadors del món, com l’espanyo-
la Carolina Marín (campiona
d’Europa i del Món i medalla d’or
en els Jocs Olímpics de 2016 a
Rio de Janeiro i que debutarà en
aquesta cita després de perdre’s

les dues darreres edicions per di-
ferents lesions) i el xinès Lin
Dan (doble or olímpic i múltiple
campió mundial, asiàtic i de
competicions com la Thomas
Cup o la Sudirman Cup) desfila-
ran per les pistes que s’instal·la-
ran en l’equipament.
L’organització ha anunciat

que entre els dimarts 18 i el di-
vendres 21, quan es jugaran els
partits de classificació i els en-

frontaments femenins i mascu-
lins dels quarts de final, l’entra-
da a la Vall d’Hebron serà gra-
tuïta, mentre que els tiquets per
a tots els partits que es jugaran
entre dissabte i diumenge, les se-
mifinals i els partits pels dos tí-
tols, ja es poden comprar per un
preu que oscil·la entre els 12 i els
38 euros al portal web de la
Badminton World Federation o
a les taquilles del recinte.

QUATRE ANYS DE RELACIÓ
Aquest de 2020 serà el tercer
campionat organitzat per part de

la BWF, que va anunciar la pre-
sentació de la cita el juliol del
2018, amb un contracte per a
quatre anys, que expira l’any
que ve. Caldrà estar atent, doncs,
a la possibilitat de renovar el vin-
cle (les negociacions entre les
parts haurien de començar aviat).
El Barcelona Spain Masters

forma part del BWF World Tour,
una sèrie de campionats que fan
que els millors jugadors i juga-
dores del món competeixin a
països com Tailàndia, Corea del
Sud, Suïssa, Nova Zelanda o
Austràlia, entre altres.

Un moment de l’edició de l’any passat. Foto: Ajuntament

Carolina Marín i Lin Dan
jugaran a la Vall d’Hebron

Les entrades per als
quatre primers dies 
d’aquesta competició
seran gratuïtes

Premien un projecte inclusiu
del Genesis Cycling Team

RECONEIXEMENT4El projecte
inclusiu que l’Associació Espor-
tiva Genesis Cycling Team du a
terme per impulsar la integració
de nens i nenes amb diversitat
funcional ha rebut un dels premis
Córrer per Compromís de l’A-
juntament. L’anunci d’aquest
reconeixement es va fer públic el
passat dimecres 12.
L’entitat desenvolupa totes

les seves activitats al Velòdrom
d’Horta i ha rebut aquest premi
per facilitar aquesta inclusió to-
tal dels nens i les nenes que te-
nen discapacitat amb altres in-
fants de la seva mateixa edat que
no en tenen.

L’entitat va néixer el 2002 i
des de fa gairebé dues dècades
s’ha convertit en un club referent
en el ciclisme inclusiu a la ciutat.
El Genesis obre les seves portes
a tothom, joves i adults, i també
compta amb nombrosos espor-
tistes d’alt rendiment.

12 PREMIATS MÉS
L’edició d’enguany del Córrer
per Compromís també ha guar-
donat altres iniciatives impulsa-
des pel Club de Bàsquet Turó de
la Peira, la Fundació Step by
Step i el Barcelona Universitari
Club, entre altres. En total, s’han
concedit 12 premis.
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Passejar pels barris i carrers de Barce-
lona de manera tranquil·la i segura és
un dels majors valors de la capital ca-
talana. I és que podem assegurar,
sense por d’equivocar-nos, que la Ciu-
tat Comtal és una de les ciutats més
segures del món on els actes violents
i delictius al carrer són, afortunada-
ment, bastant esporàdics.

No obstant, per pocs que siguin,
existeixen. Robatoris amb intimidació,
amenaces de tot mena, baralles amb
presència o no d’armes blanques, o
l’execrable violència masclista són
presents a Barcelona per poc que ens
agradi, i fa la sensació que, a més, hi
són més sovint últimament. 

Per aquesta raó, la demanda i l’inte-
rès per part de la gent de tenir conei-
xements d’autodefensa i de disposar a
prop seu de gimnasos especialitzats en
sistemes de defensa personal és cada
cop més elevada. 

A la ciutat de Barcelona, tenim De-
fensa Personal KM, la primera em-

presa especialitzada en l’ensenya-
ment del Krav Maga, un dels sistemes
de defensa personal més fàcils i intu-
ïtius d’aprendre i, alhora, més eficaços
i complets que existeixen. És per això
que s’ha popularitzat tant als Estats
Units -diverses estrelles de Hollywood
el practiquen- i a la resta d’Europa.

Els instructors sènior i fundadors
de Defensa Personal KM han sigut for-
mats per deixebles directes del crea-
dor d’aquest popular sistema -Imi
Lichtenfeld- i estan titulats a Israel,
país d’on és originari el Krav Maga.

Amb la pràctica contínua de la de-
fensa personal Krav Maga, obtindreu
multitud de beneficis tant físics com
psicològics en molt poques setmanes
gràcies al rigor i intensitat de les seves
classes i a la seva innovadora singula-
ritat: l’entrenament amb estrès. 

Per una banda, aprendreu d’una
manera fàcil i intuïtiva a sortir de la
manera més il·lesa possible de tota
classe de situacions violentes i d’ame-

naces -cops, empentes, ofegaments,
controls, armes blanques- alhora que
millorareu notablement la vostra con-
dició física quant a força, agilitat i re-
sistència. 

D’altra banda, guanyareu auto-
confiança, autoestima, seguretat, au-
tocontrol i fortalesa mental. I tot això,
en un ambient d’allò més familiar, dis-
tès, respectuós i positiu. 

Defensa Personal KM, a més, impar-
teix les seves classes de defensa per-
sonal a diversos centres de la ciutat de
Barcelona, de dilluns a dissabte inin-
terrompudament en horaris de matí,
tarda, nit i intensius. També col·labora
assíduament amb diferents centres cí-
vics, escoles i empreses de la ciutat.

Té grups mixtes -tant d’iniciació
com avançats- així com diversos
grups femenins on es treballen situa-
cions específiques en què, malaura-
dament, es pot trobar immersa una
dona: intent de violació o situacions
prototípiques de violència masclista.

A més a més, acaben d’obrir un
nou grup d’allò més complet i inno-
vador on uneixen l’ensenyament de
tècniques d’autodefensa (45 minuts)
amb l’aprenentatge de combinacions
de colpeig típiques de la boxa o el
muay thai (45 minuts) tan necessàries
i enriquidores per a una execució ve-
ritablement òptima de les tècniques
del Krav Maga.

No perdeu l’oportunitat d’aprofi-
tar aquesta promoció i apropeu-vos a
qualsevol dels seus centres de Barce-
lona per començar a gaudir de tots els
beneficis que comporta practicar de-
fensa personal!

Els podeu trobar a Facebook
/kravmagadefensapersonal

i a Instagram
@kravmagadefensapersonal

» Només per ser lector de Línia Horta, gaudeix de matrícula 
i samarreta gratuïtes de Defensa Personal KM, la primera empresa 

de Barcelona  especialitzada en defensa personal

Per a més informació, centres, grups i horaris pots consultar-ho al telèfon 618 55 71 97, 
a www.kravmaga-defensapersonal.com o a info@kravmaga-defensapersonal.com

Beneficis

Centres, grups i horaris

Defensa Personal KM

Defensa personal - Krav maga 
Descobreix tots els beneficis 

que comporta la seva pràctica
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La noia de la Resistènciacomença als anys
90, quan la Meritxell, una escriptora d’è-
xit, decideix endinsar-se en la història dels
seus pares. Fent un salt al París dels anys
40, coneixerem l’Anne-Marie, una jove que
s’enamora de l’Armand, el noi que s’amaga
dels nazis a la pensió regentada pels
seus pares i que anteriorment havia estat
combatent a la Guerra Civil espanyola.

Llibres

La noia de la Resistència
Xulio Ricardo

El dramaturg Guillem Clua debuta a la
Sala Gran del TNC amb la seva obra Jus-
tícia i amb un repartiment de luxe, que in-
clou actors de la talla de Josep Maria Pou
o Vicky Peña, entre d’altres. A Justícia, Clua
reflexiona sobre les transformacions que
han alterat durant les darreres dècades les
concepcions sobre la identitat catalana.

Al TNC, a Barcelona.

Teatre

Justícia
Guillem Clua

Pablo Sánchez, conegut per ser el can-
tant, compositor i líder del grup valencià
La Raíz (que va baixar dels escenaris a fi-
nals de 2018), presenta ara un nou pro-
jecte: Ciudad Jara. Aquest febrer ha pu-
blicat Donde nace el infarto, el seu primer
disc d’estudi amb la nova banda. En
aquest àlbum de dotze cançons, Sánchez
manté la poesia i la sàtira com a segell.

Música

L’actriu de moda Margot Robbie torna a
ficar-se a la pell de Harley Quinn, que a
Aves de presaacaba de separar-se del Jo-
ker. Aquest cop, la protagonista unirà les
seves forces a les de tres heroïnes més, que
plegades hauran de salvar una nena de
les mans del rei del crim, conegut com a
Màscara Negra. Amb tot, Gotham torna
a agafar protagonisme a la pantalla gran.

Pelis i sèries

Aves de presa
Cathy Yan

Donde nace el infarto
Ciudad Jara

Carnaval 2020
Aquest any, la data que els fanàtics del Carnaval tenen
marcada al calendari és el dissabte 22 de febrer. De fet,
a Barcelona, la programació d’aquesta festa s’avançarà
al dia 20 i s’allargarà fins al 26. Entre aquests dies, la ca-
pital comptarà amb més d’una quarantena de rues als

barris, que també s’ompliran de concursos gastronò-
mics, mascarades i tota mena de propostes, on no falta-
ran les disfresses. El tret de sortida serà la celebració de
Dijous Gras amb l’Arribo de Carnestoltes, que enguany

tornarà a anar a càrrec de la companyia Comediants. 

Gisela Lladó (El Bruc, 1979) va fer el salt a la
fama el 2001, quan va participar en la primera
edició d’Operación Triunfo, que encara avui és

la més exitosa que s’ha fet mai. Un cop va sortir
del concurs, la catalana es va convertir en la

veu per excel·lència de les pel·lícules de Disney
en castellà i, en algunes ocasions, també en ca-

talà. En aquest sentit, destaquen temes com
Aquella estrella de allá, de la banda sonora de

Peter Pan, o Suéltalo, de Frozen. Precisament, la
segona part d’aquesta última pel·lícula és la

que li ha permès viure un dels moments més
importants de la seva carrera. El passat 9 de fe-
brer, Gisela pujava a l’escenari del Dolby Thea-
ter de Los Angeles per cantar, juntament amb

nou artistes més, una versió plurilingüe de la
cançó Into the unknown, convertint-se així en la

primera cantant espanyola als Oscars.  

G I S E L AQUI ÉS?
Ser cantant 

Va fer el salt a la fama gràcies a Operación Triunfo 1

Famosos

Actuar a la gala dels Oscars
Ha estat la primera artista espanyola a fer-ho

Orgull
Els que la segueixen de fa temps han celebrat l’actuació

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Dreams
Aquest videojoc per a la Play Station 4 permet als jugadors crear mons
en tres dimensions sense límits, mitjançant el mètode Dream Shaping.

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DIVENDRES 6 DE MARÇ
20:00 Inspirat en testo yonqui de Beatriz Preciado,

una de les propostes del Barcelona Districte
Cultural serà la performance Trans-hito. /
Centre Cívic Guinardó.

TOTS ELS DILLUNS
21:00 Des de la segona setmana del mes pas-

sat està en marxa aquest curs de bachata, pen-
sat per descobrir i gaudir amb aquest estil de
ball. Cal inscripció prèvia, places limitades. /
Centre Cívic Teixonera.

DISSABTE 29 DE FEBRER
10:30 L’últim dissabte del mes es farà la sessió

anomenada Senderisme fotogràfic per Coll-
serola, a càrrec del professor Luis Giménez. Cal
inscripció prèvia, places limitades. /  Centre
Cívic Guinardó.

FINS AL 25 DE GENER
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

veure la mostra Collserola crema, fotografies
d'Antonio Silva que volen conscienciar sobre
la importància de cuidar Collserola. / Centre
Cívic Teixonera.

TOT EL MES
Matí-Tarda Les nostres rebels és un projecte ar-

tístic de totes i per a totes que aplega algu-
nes de les nostres referents quotidianes.
L’entrada és gratuïta. / Casal d'Entitats Mas
Guinardó.

TOTS ELS DILLUNS
17:15 Sant Andreu Pas a Pas s’encarrega del ta-

ller infantil anomenat Ballet clàssic, perquè
els més menuts s’introdueixin en el món d’a-
quest disciplina de dansa. / Centre Cívic
Casa Groga.

DIVENDRES 21 DE FEBRER
17:00 Una de les cites més esperades de l’any

ja és a tocar: el pròxim dia 21 se celebrarà el
Carnestoltes de Sant Genís dels Agudells. / Cen-
tre Cívic Casa Groga.

DISSABTE 22 DE FEBRER
18:00 Partit de bàsquet corresponent a la 19a

jornada del grup B de la Lliga Femenina 2 en-
tre el Lima-Horta i el Barça Santfeliuenc. / Pa-
velló del Virolai.

Keke Shuga visitarà el districte per ex-
plicar la història de l’estrella Facunda.
L’entrada és gratuïta. / Biblioteca
Montbau - Albert Pérez Baró .

L'estrella Facunda visitarà
la biblioteca de Montbau
Dijous 27 de febrer a les 18:00

Des de mitjans del mes passat està en
marxa el curs Iniciació a Internet, que
s’allargarà fins a la tercera setmana del
mes de març. / Casal de Barri Can Baró
- El Pirineu.

Continuen les sessions del 
curs  ‘Iniciació a Internet’
Tots els dimarts a les 18:00

80 anys sense ella serà el títol d’una de
les darreres propostes escèniques del
cicle Guinardó a escena. L’entrada es pot
adquirir per 4,5 euros. / Centre Cívic Gui-
nardó.

‘80 anys sense ella’, una obra 
del cicle ‘Guinardó a escena’
Divendres 21 de febrer a les 20:00

Partit de futbol de la vint-i-cinqune-
na jornada del grup 5 de Tercera Divi-
sió entre la UE Horta i el CE l’Hospita-
let. / Municipal Feliu i Codina.

L’Horta tancarà el mes a
casa rebent l’Hospitalet

Diumenge 23 de febrer a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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