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“Ens dediquem a cuidar, però a
nosaltres no ens cuida ningú”. Són
paraules de Carmen Juares, co-
fundadora de l’associació Mujeres
Migrantes Diversas i actual res-
ponsable de Noves realitats del
treball i precarietat de CCOO.
Juares va marxar d’Hondures
ara fa uns quinze anys i, com mol-
tes altres dones, en arribar a Ca-
talunya es va veure obligada a tre-
ballar com a interna en una casa
cuidant d’una persona gran amb
demència. Cobrava 750 euros al
mes i només tenia lliures els dis-
sabtes de nou del matí a nou del
vespre: dotze hores setmanals. Va
estar prop de sis anys en aquesta
situació, amb la promesa d’un
contracte que no va arribar mai.

Aquest no és, ni de bon tros, un
cas excepcional. Així ho va cons-
tatar Juares l’any 2015, quan va
coincidir en una manifestació
amb altres dones que havien estat
o encara eren treballadores de la
llar i les cures. Arran de la prime-
ra trobada, van crear un grup de
WhatsApp (l’embrió de Mujeres
Migrantes Diversas) per compar-
tir experiències i ajudar dones en
la mateixa situació. A través d’a-
questes converses, es van adonar
que “les condicions laborals esta-
ven empitjorant”, diu Juares. “Ara
hi ha dones que treballen com a in-
ternes per sous d’entre 400 i 600
euros, amb l’obligació de col·la-
borar en les despeses d’aigua,
llum i gas de la casa i de comprar-
se el seu menjar”, explica. 

A això se li ha de sumar el fet
que aquestes treballadores no te-
nen els mateixos drets que la res-
ta. “No tenen dret a cobrar l’atur
ni a demanar la baixa, i les poden
fer fora sense avisar-les amb
quinze dies d’antelació”, recorda

Isabel Valle, membre del grup Li-
bélulas, una altra entitat femi-
nista que vetlla pels drets de les
treballadores de la llar.

UN CAMÍ PLE D’ENTREBANCS
La majoria de dones que treba-
llen en aquest sector, completa-
ment feminitzat, són estrangeres.
En aquest sentit, la gran barre-
ra que es troben les migrants en
arribar a l’estat espanyol és la llei
d’estrangeria, que, segons Valle,
“és abusiva i t’aboca a l’economia
submergida”. Per aconseguir re-
gularitzar la seva situació, la le-
gislació espanyola exigeix als
nouvinguts demostrar tres anys
d’empadronament ininterrom-
put i un contracte de feina, tal
com detalla Juares, que consi-
dera que molts ajuntaments ca-
talans són “còmplices” de la llei
d’estrangeria perquè no perme-
ten l’empadronament sense do-
micili fix. A més, matisa que la
Generalitat també estableix els

seus propis requisits: un total de
120 hores de formació, entre
cursos de llengua i de coneixe-
ments laborals, socials i judicials.

Per a una persona que té, com
a molt, un dia lliure a la setma-
na, acumular 120 hores dispo-
nibles és un repte molt compli-

cat. Per això és important la fei-
na que fa el Centre d’Informació
per a Treballadors Estrangers
(CITE) de CCOO, que ofereix
formació en drets laborals a tre-
balladores de la llar els diumen-
ges. Gràcies a aquesta iniciativa,
més de 150 dones van acabar a fi-
nals del mes passat un dels cur-

sos que demana la Generalitat. A
més, entitats com la de Juares o
la de Valle també programen
cursos els caps de setmana.

UNA XACRA QUE NO S’ATURA
Des d’aquestes associacions, re-
corden que l’assetjament i abusos
sexuals sovint acompanyen les
condicions d’explotació laboral
que pateixen les treballadores de
la llar. Segons l’estudi Una vio-
lència oculta, de la Fundació Jo-
sep Irla, el 28% d’aquestes treba-
lladores ha patit “tocaments o
apropaments excessius” i el 10%
afirma que han abusat sexualment
d’elles. En la majoria de casos, els
homes que perpetren aquestes
formes de violència actuen amb
impunitat i “diuen a les dones que,
si denuncien, les deportaran al seu
país perquè no tenen papers”, la-
menta Juares. En conseqüència,
moltes no ho fan “per por i per
manca de xarxa”, afegeix. 

Per canviar això, és impres-

cindible la tasca de Libélulas o
Mujeres Migrantes Diversas, que
ofereixen un espai de comuni-
cació i organització per a aques-
tes dones. Totes dues han col·la-
borat amb altres entitats per
crear la campanya #DretsRere-
LaPorta, impulsada recentment
per l’Almena Cooperativa Femi-
nista. La iniciativa, que culminarà
el 30 de març, Dia Internacional
de les Treballadores de la Llar,
presenta un recull de cinc víde-
os protagonitzats per dones mi-
grants, en què elles mateixes po-
sen de manifest i denuncien la si-
tuació que pateixen cada dia. 

Per a Valle, aquest fet és es-
pecialment rellevant i afirma sa-
tisfeta que “les migrants han vi-
sibilitzat la precarietat” que ha-
via existit des de sempre en el tre-
ball de cures i de la llar. I és que,
tal com apunta Juares, aquest
col·lectiu ha pres consciència:
“Estem transformant la societat,
som crítiques i empoderades”.

Anna Utiel
BARCELONA

Qui cuida les cuidadores?
» La majoria de treballadores de la llar i les cures són migrants en condicions d’explotació laboral
» Entitats com Mujeres Migrantes Diversas i Libélulas denuncien la situació i visibilitzen el col·lectiu

A l’esquerra, una manifestació pels drets de les treballadores de la llar. A la dreta, un curs de drets laborals de CCOO. Fotos: ACN/Mujeres Migrantes Diversas

10%
de les treballadores
de la llar i les cures
afirmen que han patit
abusos sexuals
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Els semàfors

Coordinadora AV
La Coordinadora d’Associacions de Veïns
d’Horta-Guinardó va celebrar una troba-

da a finals de febrer amb l’objectiu de
reimpulsar la seva activitat. L’entitat

uneix les 12 associacions de veïns i té com
a objectiu unir esforços entre els barris. 

pàgina 8

AFA de les Aigües
L’Associació de Famílies d’Alumnes de
l’escola de les Aigües lidera la reivindi-
cació perquè una illa del Baix Guinardó
on hi ha tres centres escolars es pacifi-
qui. L’objectiu és millorar la seguretat
dels alumnes i reduir la contaminació. 

pàgina 10

La lupa

per @Modernetdemerda

L’altre virus

Sap greu que ens faci més por el corona-
virus que no pas els mitjans que ho infecten
tot de sensacionalisme. El que està passant
aquests dies ens hauria de remoure les en-
tranyes. Hem vist de tot, i aquest tot inclou,
majoritàriament, la part més
pobra, barata i irresponsable
del periodisme.

Titulars penosament ca-
tastrofistes, un “minuto y re-
sultado” dantesc amb cada
nou infectat al món, corres-
ponsals exhibint mascaretes
inútils. I, sobretot, desinformació. De-
sinformació i circ. Hem arribat a veure pe-
riodistes que, des d'un aeroport, infor-
maven dels vols que acabaven d'aterrar
procedents d'Itàlia. Compte que n'ha
arribat un de Roma. Ja són aquí.

Paradoxes de la vida, qui aquests
dies ens està tornant a donar una lliçó
és Twitter. Tant que el crucifiquem, tant
que l'acusem d'accentuar les pitjors
maldats de l'ésser humà, i al final és ell,

l'home panxut aquest de la barra del bar,
qui està aconseguint despullar de dra-
matisme tota l'alarma que els mitjans
han anat fabricant.

El compte de Twitter que parodia la
malaltia, amb centenars de milers de se-

guidors en poques hores, està exercint
una veritable funció de distensió social.
Inconscientment o no, revesteix d'humor
i normalitat una aparent apocalipsi i
calma ments angoixades. I, amb ell, tots

els altres comptes que han
anat apareixent per parodiar
altres malalties i enfotre'sde
la situació.

Vaja, que resulta que són
quatre il·luminats els que
ens estan fent més digerible
tota aquesta gran muntanya

d'exageracions i clics. Quatre degenerats
que, segons aquell, havien de fer un mal
tremendo, i que avui són els que ens es-
tan salvant una micona de tanta dege-
neració informativa. La vida -la que que-
da- té aquestes coses.

El compte de Twitter que parodia 
la malaltia està exercint una 

veritable funció de distensió social

La Taula de Negociació
amb el PSOE no és cap

novetat. S’integra en una
tradició de falsos passos endavant i mi-
ratges del Procés: el Consell per la
Transició Nacional, el Llibre Blanc, el
Full de Ruta, el Consell per la República
i, bé, la més òbvia: la República pro-
clamada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No, no es normal que
en hostelería los cama-

reros tengan que comer
de pie y en 2 minutos. No, no es normal
que los médicos tengan que hacer
guardias de 24 horas y no puedan ir ni
al baño. Y no, tampoco es normal que
los riders tengan que comer en el sue-
lo mientras esperan pedidos.

Esta madrugada, una
barca con 45 personas

a bordo (14 niños) con
problemas en aguas de la isla de Les-
bos pidió ayuda a un barco de la Gu-
ardia Costera de Grecia. En vez de ayu-
dar, los remolcaron a aguas turcas,
rompieron su motor y los abandonaron
a la deriva. Es un acto criminal.

Quan em pensava que
ja ho havia vist tot a

Twitter, un troll diu “poc
et van fer de joveneta” referint-se als
abusos sexuals que vaig patir amb sis
anys. No sé si va ser poc o molt, només
sé que estic viva i feliç. I que tinc més
cor que aquesta penya, que tampoc no
és difícil.

@BelOlid@Andresmourenza@AlbertLloreta @YoSoyAleFuente
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UA Horta
El club ha fet una crida solidària per

ajudar en Dídac Rumí, un dels jugadors
d’un dels seus equips benjamins. El nen
pateix aplàsia medul·lar i necessita sang
i mèdul·la, que la gent podrà donar en la
prèvia del partit contra el Terrassa FC. 

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

L’escola Menéndez Pidal 
serà una residència d’estudiants1

2
El Cor d’Horta ja ho té tot a punt
per a la rua de Carnaval

Alerten d’un nou punt
amb amiant a Can Baró

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

Desnonen un home de Can Baró
tot i una gran protesta veïnal

El + llegit líniahorta.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Como madre, y ahora abuela, me
preocupa que desde hace años
el fracaso escolar se ha enquis-
tado. Observo además que los
niveles escolares han bajado bajo
las diferentes reformas educati-
vas. Cada vez se enseña menos
en nuestros centros educativos
bajo la acción de pedagogos que
predican que los niños tienen
que ser felices en detrimento de
adquirir más conocimientos.
Veo nuevos métodos pedagógi-
cos, como la educación por pro-
yectos o la evaluación por com-
petencias, que divierten más que
no enseñan. Es aquí donde yo
me pregunto: si al colegio se iba
a aprender lo que las familias no
sabían enseñar, ¿qué ocurre hoy
en día si dejamos que la escuela
apenas enseñe?

De una madre
per Maribel Estrada

Gràcies, Perpinyà!
per Jordi Lleal 

Dissabte 29 de febrer de 2020
passarà a la història, i no per ser
un dia d’any de traspàs, sinó
perquè més de cent mil catalans
van peregrinar fins a Perpinyà
convocats pel Consell de la Re-
pública, allà a la Catalunya del
Nord, sense traspassar imagi-
nàries fronteres inventades, que
són una qüestió administrativa
però no sentimental ni històri-
ca, perquè són els nostres ger-
mans, com ho són els del País
Valencià i les Balears. Milers
d’autocars, autocaravanes, cot-
xes i motos vam formar una
serp entusiasta per carreteres i
autopistes fins al Parc d’Expo-
sicions de Perpinyà, on ens re-
beren motoristes de la Gen-
darmeria, que amb una previ-
sió excepcional ens anà situant
en aparcaments previstos pels
diferents tipus de vehicles. Un
centenar d’autocars varen re-

cular cap a casa, gràcies als
controls de la Policia Nacional
que interromperen el seu viat-
ge al pas per la Jonquera, fent-
los circular en fila d’un en un i
en ziga-zaga. Una vegada més
denunciem aquest infame com-
portament de les forces de re-
pressió i també de retenció. 

La població de Perpinyà ens
rebé com a compatriotes, a la
plaça del Castellet hi havia au-
dició de sardanes i al parc del
costat, un concert de rock i mú-
sica catalana amb parades de di-
verses organitzacions catala-
nistes. Els perpinyanesos ens
han dit: “Casa nostra és casa vos-
tra”. Serà un oferiment mutu,
nosaltres els hem de dir també
el mateix, diuen que és de gent
ben nascuda ser agraït. Ho fem
amb la veu ben clara i alta: 

Moltes gràcies, sempre ens
quedarà Perpinyà al cor!

Tenir un concepte massa elevat d’un mateix pot ser perillós. I si
no, que li diguin a l’home rus de 32 anys que s’ha pensat que
era Batman i ha conduït una rèplica del Batmòbil pels carrers

de Moscou. El superheroi frustrat ha acabat aturat per la policia i el
seu vehicle, embolicat en un plàstic negre i retirat per la grua.

La bogeria provocada per l’alarma del coronavirus no s’a-
tura. Un exemple clar d’això és la proliferació, en les dar-
reres setmanes, d’anuncis de mascaretes i gels desinfec-

tants a pàgines com Amazon o Wallapop, on aquests produc-
tes s’estan venent per més de 100 euros.

Un repte que acaba obstruint la canalització d’aigua de tot un
poble. És la història surrealista que ha compartit un tuitaire
francès. El noi va voler omplir la seva banyera amb unes bole-

tes que, en mullar-se, es fan molt més grans. Segons diu, la broma
se li’n va anar de les mans i ha hagut de passar a disposició judicial.

Beneir els feligresos deu ser una tasca molt cansada. Com a
mínim, això sembla veient el mètode poc ortodox que ha
decidit adoptar un mossèn rus: fer servir una mànega. En

un vídeo que s’ha fet viral, els assistents a la missa reben, entre
rialles però sense deixar de cantar, una pluja d’aigua beneïda.

Anar caminant pel carrer i veure com una piscina cau des de
dalt d’un terrat. És la curiosa imatge que han pogut veure els
veïns de Les Borges Blanques, a la comarca de Les Garrigues,

durant el temporal de vent que ha afectat Catalunya aquests dies.
La piscina feia uns cinc metres de llarg i tres d’amplada. 

A les xarxes

@SiqueRodriguez: El Barça es Axel Rose. Lo
que fue y lo que es. Se aplaude la intención y
emocionan aquellos recuerdos pero el
tiempo pasa factura y a veces puede ser cruel.

@Jaumeasens: L’acte de Perpinyà és un
mirall incòmode per a molts, però sobretot
per a la cúpula judicial. Puigdemont i Comín
són lliures a tota Europa, menys a Espanya.

#PuigdemontAPerpinyà

@RaiLopezCalvet: No està lliure, està de
permís penitenciari! Però tot i això, és una
gran notícia, enhorabona vicepresident
Oriol Junqueras.
.

#JunquerasDePermís #CauElBarça

Les millors
perles
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Afinals de l’any passat, les au-
toritats sanitàries xineses van
informar l'Organització Mun-

dial de la Salut (OMS) sobre un grup
de 27 casos de pneumònia d’etio-
logia desconeguda, que incloïa set
casos greus, relacionats amb l’ex-
posició comuna a un mercat majo-
rista de peix a la ciutat xinesa de Wu-
han. Dies després, es va identificar
com a agent causant del brot un nou
tipus de virus de la família Corona-
viridae, denominat SARS-CoV-2 o,
més comunament, coronavirus. 

Des de llavors, sobre aquest
nou virus han aflorat molts dubtes
i interrogants, que aquí s’inten-
ten resoldre:

COM ES TRANSMET I QUANT
DE TEMPS POT DURAR EL
PERÍODE D’INCUBACIÓ?
Per contacte estret amb les secre-
cions respiratòries que es generen
amb la tos o l’esternut d’una per-
sona malalta. Aquestes secrecions
poden infectar una altra persona si
entren en contacte amb el nas, els
ulls o la boca. El període d’incuba-

ció és d’entre dos dies i un màxim
de catorze.

QUINS SÍMPTOMES TÉ?
Són similars als de la grip comuna,
com ara febre, dificultat per respirar,
tos o malestar general. Només en els
casos més greus pot causar pneu-

mònia i altres complicacions. Els ca-
sos més greus, generalment, suc-
ceeixen en persones grans o que pa-
teixen alguna malaltia cardíaca,
pulmonar o problemes d’immuni-
tat. Cal recordar que el 80% dels ca-
sos d’aquest coronavirus són lleus.

COM ES TRACTA? 
Per ara no hi ha cap tractament es-
pecífic, però hi ha molts tracta-

ments per controlar-ne els símp-
tomes, per la qual cosa l’assistèn-
cia sanitària pot millorar-ne el pro-
nòstic.   

HI HA RISC DE CONTRAURE
LA MALALTIA SI ES VIATJA A
ZONES AFECTADES?
Tenint en compte que l’OMS ha
declarat el brot del nou corona-
virus com a emergència de salut
pública d’importància interna-
cional (ESPII), és aconsellable evi-
tar viatges innecessaris a les zones
afectades.

Si és inevitable viatjar-hi, per re-
duir el risc d’infecció, es recomana,
entre d’altres:
• Evitar el contacte proper amb
persones que pateixen infeccions
respiratòries agudes i presenten
tos, esternuts, etc. 
• Rentar-se sovint les mans, es-
pecialment després del contacte
directe amb persones malaltes o el
seu entorn.
• Evitar consumir productes d’o-
rigen animal (carn o aliments poc
cuinats o crus).

Tot el que has de saber
sobre el coronavirus

4Per sospitar d’un cas d’infecció
per coronavirus cal que es donin
aquests fets: tenir els símptomes
abans explicats i  haver estat en con-
tacte estret amb un cas confirmat
(amb prova positiva) o probable,  o
bé haver viatjat recentment a les zo-
nes on hi ha transmissió comuni-
tària: la Xina, Corea del Sud, el
Japó, l’Iran, Singapur i quatre re-
gions del nord d'Itàlia (Llombardia,
Vèneto, Emília-Romanya i Piemont). 

• Si no es donen aquestes cir-
cumstàncies, no hi ha motiu de
sospita.
• Si et trobes malament i has
viatjat a aquests països i regions,
queda’t a casa i truca al 061 Salut
Respon per explicar el teu cas i t’in-
formaran dels passos a seguir. 
• Si tens qualsevol altre dubte,
pots trucar al 061 Salut Respon
o consultar el web Canal Salut:
canalsalut.gencat.cat 

Quan s’ha de sospitar 
que s’ha contret 

la infecció i què cal fer?

El 80% dels casos
d’aquest coronavirus

són lleus

COM ES POT
PREVENIR?

Cal seguir les mesures genèriques 
de protecció individual enfront 

de malalties respiratòries, com són: 

1 Rentar-se sovint les mans amb 
aigua i sabódurant uns vint segons, 
o amb un preparat amb alcohol. 

2 Tapar-se la boca i el nas en tossiro 
esternudar, principalment amb mocadors
d’un sol ús o amb la part interna del colze. 

3 Evitar compartir menjar i estris (coberts,
gots, tovallons, mocadors...) i altres 
objectes sense que es netegin degudament.

4 Evitar el contacte estret amb 
persones que presentin símptomes 
de grip o refredat. 

5 A Catalunya no cal prendre 
precaucions especials amb 
els animalsni amb els aliments.

Pàgines especials
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ENTITATS4La unió fa la força.
Aquest és el lema que a finals de
febrer van tornar a posar en
pràctica les 12 associacions de
veïns del districte durant una
trobada que va servir per reac-
tivar el paper de la Coordinado-
ra d’Associacions d’Horta-Gui-
nardó.

La Coordinadora està forma-
da per les associacions de veïns de
Can Baró, la Font d’en Fargues,
Montbau, Baix Guinardó, Teixo-
nera, Sant Genís dels Agudells,
Vall d’Hebrón, Guinardó, Horta,
el Carmel, la Clota i la Font del
Gos. Des de l’entitat afirmen que
“el treball coordinat” de les as-
sociacions federades “és essencial
per enriquir amb una mirada
més àmplia la nostra visió con-
junta de la ciutat”. Durant la tro-
bada es va acordar treballar con-
juntament els temes transversals
que afectin tots els barris. 

El president de l’Associació de
Veïns i Veïnes d’Horta, Mokhtar

Ayouni, afirma a Línia Horta
que la trobada va ser “molt posi-
tiva” i destaca que servirà “per
unir forces”. Ayouni afegeix que
les dues principals qüestions que
es van tractar van ser l’accessibi-
litat i la mobilitat. “Volem que si-
guin les principals peticions per
als pressupostos participatius”,

afirma el president de l’Associa-
ció de Veïns i Veïnes d’Horta. 

Precisament, sobre els pres-
supostos participatius, Ayouni
afirma que la partida per al
districte sobre la qual podran
decidir els veïns, que és de vuit
milions d’euros, representa
“pocs diners”.

Les associacions de veïns uneixen forces. Foto: Twitter (@CoordinadoraHG)

Les associacions de veïns tornen
a apostar per remar juntes

» Reactiven la tasca de la coordinadora per encarar lluites comunes
» L’accessibilitat i la mobilitat són dues de les seves preocupacions

Alarcón: “Soc conscient del
problema amb la superilla”

MOBILITAT4La regidora del Dis-
tricte, Rosa Alarcón, va tornar a
admetre el passat 5 de març, du-
rant la celebració de l’Audiència
Pública, que en el cas de la su-
perilla d’Horta hi ha molt de
marge de millora en tot allò que
té a veure amb el seu disseny per-
què sigui més efectiva.

Alarcón va admetre que és
conscient del “problema” que hi
ha amb la superilla després que
durant l’Audiència Púlbica es
tornessin a escoltar crítiques

pel seu funcionament. I és que
d’ençà que es va posar en mar-
xa, la superilla ha rebut força crí-
tiques veïnals per no haver acon-
seguit limitar gaire el trànsit, tot
i la teòrica pacificació dels ca-
rrers Fulton, entre Tajo i la pla-
ça Eivissa; Horta, entre la plaça
Eivissa i la baixada de la Com-
binació; i Feliu i Codina, entre
Chapí i Eduard Toda.

El passat mes de gener una
manifestació veïnal va reivindi-
car una superilla més restrictiva.

HOMOFÒBIA4Un home de 45
anys i veí del barri de la Font
d’en Fargues va patir una
agressió homòfoba el passat
19 de febrer mentre caminava
sol pel carrer. De sobte, dos ho-
mes d’uns 30 anys el van ata-
car per robar-lo i posterior-
ment el van agredir per la seva
condició sexual.

Segons va explicar la vícti-
ma als Mossos d’Esquadra, els
dos agressors se li van apropar
i, amb l’excusa de demanar-li

foc, el van immobilitzar. Li
van robar el mòbil, valorat en
uns 800 euros. Després el van
amenaçar i el van acabar apa-
llissant. L’home va rebre una
forta puntada de peu a l’es-
quena, al mateix temps que el
van agafar per la bufanda que
duia per ofegar-lo i seguir agre-
dint-lo. 

Els dos agressors, segons
va relatar la víctima, també li
haurien dit que l’apallissaven
“per ser gai”. L’home va haver

de ser atès a l’Hospital Clínic  de
les diverses ferides que va patir.

CONCENTRACIONS DE REBUIG
L’agressió va provocar la reac-
ció dels veïns per condemnar els
fets. El dia 25 es va fer una pri-
mera concentració de rebuig al
Casal de la Font d’en Fargues,
mentre que el 2 de març se’n va
fer una a davant de la seu del
Districte.  L’Observatori contra
l’Homofòbia  ha alertat sobre
l’augment de les agressions.

La regidora admet que la superilla d’Horta ha de millorar. Foto: Línia Horta

Nova agressió homòfoba

Reutilizació | El ‘Reparatruck’ arriba al districte
El servei mòbil d’autoreparació d’aparells que s’ha posat en marxa a la ciutat, conegut
com el Reparatruck, serà al districte entre aquest mes de març i fins al mes de juny. 

Les reparacions es faran en dies concrets a la rambla del Carmel amb Dante Alighieri.

Una de les concentracions de rebuig a l’agressió. Foto: Twitter (@JuntsXCatHG)
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Al barri del Baix Guinardó, a l’i-
lla que formen els carrers de la
Marina, Taxdirt, Lepant i la Tra-
vessera de Gràcia, hi ha l’escola
de les Aigües, l’institut Teresa Pà-
mies i l’escola Bressol Marina.
Des de fa un temps les famílies
d’aquests tres centres escolars
s’han començat a mobilitzar per
aconseguir el que anomenen
una illa verda. El seu objectiu és
que l’entorn dels tres centres
sigui més segur, amb més espai
per als vianants i zones verdes,
amb menys cotxes i que tingui
un nou pavelló en un solar que
hi ha a l’interior d’illa.

“Fa un mes van atropellar un
nen. L’ensurt que vam tenir ens
va fer veure que hem de fer créi-
xer la reivindicació per tenir
unes escoles amb un entorn més
segur i un urbanisme més ama-
ble”, afirma Montse Sans, pre-
sidenta de l’AFA (Associació de
Famílies d’Alumnes) Escola de
les Aigües, en declaracions a Lí-
nia Horta. Sans explica que els

tres centres escolars pateixen
“un problema de pacificació de
l’espai i de manca d’espais
verds”.  La quantitat de trànsit
que absorbeix el carrer Sarden-
ya és una de les preocupacions
de les famílies, que es mostren
preocupades pel nivell de con-
taminació que han de suportar
els seus fills.

TALL DE CARRER
Per fer visible la seva reivindi-
cació, el passat 28 de febrer a la
tarda al voltant d’una cinquan-
tena de persones –pares, mares
i fills– van tallar el carrer Sar-
denya, just a davant de l’escola,
per reclamar un entorn més pa-
cificat i segur. 

Durant la protesta, petits i
grans van mostrar diverses pan-
cartes on es podien llegir mis-
satges com ara ‘Protegim l’Escola
de les Aigües’, ‘Menys cotxes,
més salut’ o ‘Prou contaminació’.
També es van poder escoltar
càntics com ara ‘No, no, no a la
contaminació!’. A la concentra-
ció també hi va haver gent en re-
presentació de l’escola Fructuós
Gelabert, situada una mica més
avall del carrer Sardenya i que

forma part del barri de la Sa-
grada Família de l’Eixample.

REUNIÓ AMB LA REGIDORA
Per tal de traslladar totes les se-
ves peticions, l’AFA Escola de
les Aigües, que és qui està lide-
rant la reivindicació, es va reu-
nir el passat 4 de març amb la
regidora Rosa Alarcón i dife-
rents representants municipals,
entre els quals també hi havia
agents de la Guàrdia Urbana. La

trobada va servir per constatar
que tot plegat està en una fase
embrionària però des de l’AFA
la valoren positivament. “La
regidora ens va comunicar que
l’escola entrarà al pla ‘Protegim
les escoles’ d’aquest 2020”, ex-
plica Sans. Tot i que de moment
no hi ha confirmació de quines
mesures es prendran, Alarcón sí
que va explicar que es col·loca-
rà un semàfor a Sardenya amb
el carrer Romans i que el pro-

jecte executiu del nou polies-
portiu tirarà endavant amb la
voluntat que estigui acabat el
2023.

Per últim, des de l’AFA tam-
bé es mostren preocupats pel
disseny de la futura superilla del
Camp d’en Grassot, ja que el ca-
rrer Sardenya no hi entrarà i
formarà part del seu perímetre
exterior. “Això pot fer que el
trànsit encara augment més”,
afirma Sans. 

“Menys cotxes imés salut”
» Tres escoles del Baix Guinardó reclamen una illa verda per tenir més seguretat i menys contaminació

» Les famílies de l’escola de les Aigües lideren la reivindicació i el 28 de febrer es van manifestar

Una imatge de la protesta del 28 de febrer. Foto: Twitter (@AFA_DeLesAigues) 

Albert Ribas
BAIX GUINARDÓ
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

La FAVB, entitats socials i sindicats presenten la Crida a un Pacte per a l’Habitatge

L’habitatge, un dret bàsic
HABITATGE/ La FAVB i diverses entitats so-
cials i sindicats van presentar, el passat 25
de febrer al Col·legi de Periodistes, la Crida
a un Pacte per a l'Habitatge 2020-2030.
Aquest document ha d’esdevenir un ins-
trument per garantir el compromís de tots
els actors socials i polítics d’assumir el dret
a l’habitatge, entenent-lo, per fi, com un
dret bàsic. Així, tal com expliquen des de la
FAVB, l’objectiu és que “l’habitatge deixi de
ser considerat una mercaderia i es co-
menci a valorar la necessitat de la cons-
trucció d’un sector públic”.

Els col·lectius impulsors de la Crida
volen que l’Estat, la Generalitat i l’Ajunta-
ment de Barcelona es coordinin i s’impli-
quin en un pacte per a la pròxima dècada
que serveixi, entre altres coses, per regu-
lar els preus de l’habitatge i posar fi als
desnonaments. I és que, segons va dir la
presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, en
la roda de premsa de presentació del do-
cument, la situació és “insostenible”. 

En aquest sentit, des de la federació
assenyalen que actualment hi ha “un con-
text extraordinari de crisi de l’habitatge,
on els municipis reben la màxima pressió
però no disposen de les eines ni dels pres-
supostos necessaris”. Per aquest motiu,
creuen que s’han de destinar més recur-
sos dels pressupostos generals de l’Estat
a aquest sector i que s’han de reclamar
“les eines legislatives i reguladores a qui
té les competències”. Aquestes peticions
arriben després del “fracàs”, en paraules de
Menéndez, del Pacte Nacional per a l'ha-
bitatge 2007-2016, que va suposar “una
oportunitat malaguanyada”, segons les

declaracions que recull l’Agència Catalana
de Notícies (ACN). 

21 FACTORS A TENIR EN COMPTE
En el document presentat recentment
s’estableixen un total de 21 factors que
tenen incidència en la regulació del mer-
cat de l’habitatge i, alhora, es proposen
solucions per a cadascun d’ells.

Alguns dels problemes que es posen
de manifest són, per exemple, la crisi eco-
nòmica, la pressió que causa el turisme, la
legislació vigent o les mancances del parc
d’habitatge existent. El darrer punt és el
que fa referència a la construcció dels

preus i denuncia el fet que, en l’actualitat,
els preus dels lloguers es construeixen “en
les plataformes digitals sense cap mena de
control ni reglamentació”. Com a resposta
a aquest problema, es proposa una “regu-
lació dels preus dels lloguers per fases”.

De moment, a més de la FAVB, la Crida a
un Pacte per a l’Habitatge ha rebut el suport
dels sindicats CCOO i UGT i d’entitats socials
com la PAH, Arrels Fundació, ECOM, Fundació
APIP-ACAM, Associació EntrePobles i la Taula
d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya.

MEDI AMBIENT/ Diverses entitats socials i organitzacions
ecologistes van presentar el passat mes de febrer la pla-
taforma Zeroport, que busca aturar el futur creixement
del port i l’aeroport de Barcelona. 

La FAVB, una de les promotores de la plataforma, ha
denunciat en un comunicat que AENA i Port de Barcelo-
na estan projectant noves ampliacions per a tots dos es-
pais, fet que permetrà “incrementar-ne la capacitat i tam-
bé les emissions”. En aquest sentit, les associacions im-
pulsores de Zeroport recorden que els contaminants que
emeten el port i l’aeroport, així com la contaminació so-
nora i lumínica que generen, “afecten negativament la sa-
lut i el benestar de les poblacions veïnes”.

Per tot plegat, des de la plataforma demanen al go-
vern espanyol, a la Generalitat i als ajuntaments implicats
“un gir radical en les seves actuals polítiques expansionistes
i insostenibles”. A més d’aturar de forma urgent els plans
d’ampliació del port i l’aeroport, entre les exigències de
Zeroport també hi ha “la definició immediata de plans de
reducció de línies de vols i rutes de transport marítim” per-
què les emissions de CO2 caiguin en un 7,6% anual. Fi-
nalment, reclamen l’eliminació dels privilegis fiscals de l’ac-
tivitat de les dues infraestructures i la declaració de Xar-
xa Natura 2000 a tot l’àmbit del Parc Agrari del Llobregat.

Neix la plataforma Zeroport per frenar 
el creixement del port i l’aeroport TEIXIT SOCIAL/L’hort comunitari del carrer Joaquim Valls

número 79, al barri de la Prosperitat, continua actiu. El pas-
sat 25 de febrer, l’espai conegut amb el nom de ‘Date una
Huerta’ va sobreviure al tercer intent de desallotjament.
Diversos veïns i veïnes s’hi van aplegar per defensar l’hort,
fins que van rebre la notícia que el desallotjament havia
estat suspès, en part gràcies a la mediació de la gerència
del districte de Nou Barris.

Durant els dies previs a aquest intent, una trentena
d’entitats de Nou Barris i Sant Andreu van signar un ma-
nifest per demanar a la propietat (BBVA i el fons Cerbe-
rus) que s’aturés el desallotjament. El veïnat vol una ces-
sió d’ús provisional de l’hort per mantenir les activitats que
s’hi fan i evitar que torni a estar abandonat, com va pas-
sar durant més de 10 anys fins que va ser ocupat el 2016.

‘Date una Huerta’ evita 
de nou el desallotjament

Demanen un pacte 
urgent entre l’Estat, 

la Generalitat 
i l’Ajuntament 
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ESPAIS/ Centenars de persones
van participar el 28 de febrer en la
manifestació per protestar contra
el desallotjament i futur enderroc
de la Casa Buenos Aires de Vallvi-
drera. Es tracta de l’antiga Llar Be-
tània, un edifici modernista ocupat
per gent del barri des del mes de
març de l’any passat amb l’objectiu
d’evitar la seva conversió en un ho-
tel de luxe. 

La mobilització es va convocar
després que l’Audiència Provincial
de Barcelona desestimés el recurs
que havia presentat la defensa de
la Buenos Aires –fet que permet exe-
cutar-ne el desallotjament en qual-
sevol moment– i els veïns i veïnes
van respondre omplint els carrers.

Manifestació contra
l’enderroc de la
Casa Buenos Aires

DISTRICTES/ Quinze associacions veïnals
del districte de Sant Martí han elaborat el do-
cument ‘Sant Martí de Provençals: Un pro-
jecte veïnal de ciutat i convivència en el segle
XXI’. Es tracta d’un text creat conjuntament
amb la FAVB que ofereix una diagnosi de la
situació del districte i, per tant, permet de-
tectar les mancances i desigualtats que exis-
teixen entre els barris i respecte de la ciutat. 

El document serveix per reivindicar les
singularitats dels barris de l’Eix Besòs i per
posar de manifest els seus problemes so-
cials i urbanístics. D’altra banda, també des-
taca els elements estructurals i els aspectes
socials i culturals que fan de Sant Martí “un
territori amb identitat i amb un projecte de
ciutat i de convivència”, segons apunta la
FAVB en un comunicat.

Aquest mes de febrer, les associacions de
veïns i veïnes han presentat el document al
regidor David Escudé, així com a altres repre-
sentants del Districte, en el marc de la con-
formació del Pla d’Actuació de Districte (PAD)
i del Pla d’Inversió Municipal (PIM). L’escrit
compta amb una quinzena de demandes
prioritàries, que toquen temes molt diversos.
Per exemple, algunes de les peticions són la
remodelació del carrer de Santander o l’ela-
boració d’un pla actualitzat d’equipaments.

Les associacions que han signat el docu-
ment són  Sant Martí de Provençals, Front
Marítim, Vila Olímpica, Bac de Roda, el Besòs,
el Poblenou, Provençals de la Verneda, Dia-
gonal Mar, Gran Via-Perú-Espronceda, la Pau,
Paraguai-Perú, la Palmera centro, Maresme,
la Verneda Alta, Via Trajana i Bogatell i la FAVB.

Les entitats veïnals elaboren un
document estratègic per a Sant Martí

DRETS/ Unes cinquanta persones
es van aplegar davant de les por-
tes de les oficines comercials d’En-
desa per assenyalar la companyia
“com a màxima responsable de la
pobresa energètica i l’emergència
climàtica”. L’acció, convocada per l’A-
liança contra la Pobresa Energèti-
ca (APE) i altres entitats socials, es va
fer el passat 19 de febrer, en el marc
de la Setmana contra la Pobresa
Energètica. Els assistents a la con-
centració van exigir a l’empresa
que assumís el deute acumulat
de les famílies vulnerables i van re-
cordar les responsabilitats d’En-
desa en el canvi climàtic, ja que,
diuen, és “l’empresa de l’estat es-
panyol que més contamina”.

Concentració 
a Endesa per la
pobresa energètica

MEDI AMBIENT/ La plataforma
Eixample Respira va organitzar, el 14
de febrer, una manifestació per re-
butjar els alts nivells de contami-
nació que hi ha al districte. Aques-
ta va ser la tercera mobilització
convocada pel grup en pocs mesos,
i va aconseguir aplegar unes 400
persones, que van celebrar una
versió peculiar del Carnestoltes.

Durant el recorregut, que va
arrencar a la cantonada entre Va-
lència i Bruc, els veïns i veïnes de l’Ei-
xample van exigir “menys cotxes i
més salut” i van criticar la realitat am-
biental que els toca viure. A més,
també van recordar que fins i tot l’A-
juntament ha dit que la Zona de
Baixes Emissions no és suficient.

Eixample Respira
exigeix “menys
cotxes i més salut”

Els veïns de cinc municipis del 
Besòs reclamen polítiques socials

PARTICIPACIÓ/ Un centenar de
membres d’associacions veïnals i
de diversos col·lectius locals de
cinc municipis del Besòs van par-
ticipar, durant el mes de febrer, en
un fòrum per definir mesures per
transformar l’entorn urbà de la
zona. La biblioteca pública del
barri de la Mina de Sant Adrià de
Besòs va acollir, el divendres 21 i
el dissabte 22, unes jornades que
van servir per exigir una aposta
per les polítiques socials.

Les poblacions implicades en
aquestes trobades van ser Barce-
lona, Badalona, Montcada i Rei-
xac, Sant Adrià de Besòs i Santa
Coloma de Gramenet; és a dir, les
poblacions que formen la zona
coneguda com a Eix Besòs. L’ob-
jectiu de la iniciativa, que va
comptar amb el suport de la Con-
federació d’Associacions de Veïns
de Catalunya (CONFAVC) i de la
Federació d’Associacions de Veïns
de Barcelona (FAVB), era elaborar
una agenda veïnal per impulsar
canvis significatius a l'entorn urbà
i social d’aquests municipis.

Per arribar a aquesta meta, el
debat es va organitzar al voltant
de cinc taules, cadascuna cen-
trada en una temàtica diferent.
Així, es van tractar les qüestions
de l’habitatge, l’activitat produc-
tiva i el patrimoni, el transport i les
infraestructures, el medi ambient
i l’àrea metropolitana. 

En primer lloc, diversos po-
nents van fer un debat inicial, que
va anar seguit de l’organització
dels grups de treball encarregats
d’abordar cadascun dels temes
establerts. Finalment, tots els

grups van posar en comú les
seves conclusions i van marcar el
punt final a l’assemblea.

UNA BASE PER CONTINUAR
Amb tot, les jornades van complir
la seva funció i van permetre cons-
tatar “l’enorme interrelació que
tenen entre si els temes abordats”,
segons detalla la FAVB en un co-
municat. És per això que els parti-
cipants van arribar a la conclusió
que cal “desenvolupar a l’àrea del
Besòs una forta intervenció pú-
blica i social que permeti transfor-
mar les condicions actuals en
oportunitats de desenvolupa-

ment i benestar per al conjunt dels
seus habitants”, diu el mateix escrit
de la federació.

Els resultats d’aquest fòrum
intermunicipal suposen l’inici
d’una nova etapa en la lluita per
aconseguir millorar les condicions
dels veïns i veïnes del Besòs. Des
de la FAVB, consideren que, a par-
tir d’ara, les conclusions sorgides
d’aquestes jornades participati-
ves seran la nova “base sobre la
qual continuar treballant” en pro-
jectes i iniciatives que afectin el
conjunt “dels moviments socials
de la zona”. 

L’habitatge i el
medi ambient han
estat alguns dels 
temes tractats 



Reportatge

| 14

líniahorta.cat Març 2020

“Patim una desigualtat constant
a l’hora de fer qualsevol cosa, fins
i tot la cosa més petita i quoti-
diana, com anar a comprar el
pa”. Aquest és el testimoni de
Montserrat Garcia, la responsa-
ble d’accessibilitat de la Federa-
ció Ecom, que engloba més de
120 entitats de persones amb
discapacitat física. Com ella,
aquestes organitzacions denun-
cien que qui té una discapacitat
viu en un món ple de barreres i
ha de lluitar el doble per acon-
seguir uns drets que la resta de
la població té garantits per na-
turalesa, una situació a la qual
Ecom vol posar fi.

Però la missió d’aquest
col·lectiu ha patit un nou entre-
banc aquest mes de febrer. El
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies ha presentat
recentment l’esborrany del futur
Codi d’Accessibilitat de Cata-
lunya, que ha de materialitzar els
compromisos establerts a la Llei
d’accessibilitat de 2014. Per a
Ecom, aquest document suposa
“retrocessos flagrants” en el dia
a dia de les persones que tenen
una discapacitat física: “No res-
pecta les línies vermelles i no està
alineat amb la Convenció In-
ternacional sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat”, la-
menta Garcia.

Un dels exemples més clars
en aquest sentit és que l’esbo-
rrany permet construir nous edi-
ficis d’habitatges de dues o tres
plantes sense ascensor, un fet que
Garcia considera “inconcebible,
i més tenint en compte l’envelli-
ment de la població”. En la ma-
teixa línia, l’escrit no obliga a fer
accessibles les estacions de tren
que tinguin menys de 200.000

viatgers anuals, ni garanteix que
les persones amb mobilitat re-
duïda puguin accedir amb scoo-
ter als autobusos urbans. Tot
plegat, tal com recorda Garcia,
acaba tenint un impacte en el
“projecte de vida” d’aquestes
persones, afectant aspectes tan
importants com l’educació, la
inserció laboral o les relacions so-
cials, entre d’altres.

“CAPACITISME PUR I DUR”
El punt de l’esborrany que ha
provocat més indignació entre
els membres d’Ecom ha estat el
que estableix que no cal fer ac-
cessibles aquells edificis on “no
és previsible la presència de per-
sones amb mobilitat reduïda”.
Garcia critica que aquesta és
una afirmació “perillosa” i ba-
sada en “prejudicis i criteris sub-
jectius”, perquè limita les possi-
bilitats de les persones amb dis-

capacitat i les discrimina. Un cas
que mostra com es reprodueix
aquesta actitud és el dels teatres,
que s’adapten perquè s’hi pugui
accedir com a públic amb cadi-
ra de rodes, però no es contem-
pla l’opció que hi hagi actors o
actrius amb discapacitat, de ma-
nera que no es fan accessibles els

escenaris o els vestidors. “Això és
capacitisme pur i dur”, senten-
cia Garcia. 

INFRADOTACIÓ ECONÒMICA
A més de les queixes sobre el
contingut del text, des d’Ecom

també qüestionen els recursos
econòmics que s’han previst per
fer realitat les mesures plante-
jades, que consideren insufi-
cients. “La memòria econòmica
és bastant pèssima”, diu la res-
ponsable d’accessibilitat del
col·lectiu. Garcia posa l’accent en
la necessitat que hi hagi una
voluntat política real, per tal
que el text no acabi sent “un
brindis al sol”, ja que “sense re-
cursos, tens drets reconeguts
però no els pots exercir”.

“UN GRAN PAS ENDAVANT”
Des de la Generalitat, en canvi,
parlen de l’esborrany del nou
Codi d’Accessibilitat com “un
gran pas endavant”. Són les pa-
raules que ha fet servir el secre-
tari d’Igualtat, Migracions i Ciu-
tadania, Oriol Amorós, que creu
que les discrepàncies es deuen a
una “mala interpretació” del

text. Amorós es mostra opti-
mista i assegura que, gràcies a les
reunions que ja han començat a
mantenir amb les entitats, estan
més a prop d’arribar a un acord.

Segons el secretari, cal mati-
sar alguns punts. Pel que fa a
l’habitatge, afirma que s’ins-
tal·larà un ascensor a tots els edi-
ficis on hi hagi un veí amb mo-
bilitat reduïda, mentre que, en el
cas del transport públic, es limita
a admetre que hi haurà “criteris
més exigents” per a les esta-
cions amb més viatgers. Sigui
com sigui, insisteix en dues ide-
es: “En tots els casos es millora-
rà la normativa actual i es ga-
rantiran uns mínims d’accessi-
bilitat”. Tot i això, les entitats es
mantenen escèptiques, perquè,
tal com recorda Garcia, “hi ha
lleis que s’aproven per unani-
mitat que després s’incomplei-
xen també per unanimitat”. 

Anna Utiel 
BARCELONA

Murs quenodesapareixen
» L’esborrany del Codi d’Accessibilitat de Catalunya rep crítiques de les entitats de discapacitats
» Denuncien que viuen en un món ple de barreres i que el text representa “retrocessos flagrants”

Les persones amb discapacitat han de lluitar el doble per aconseguir uns drets que la resta de la població té garantits per naturalesa. Foto: Aj. de Barcelona

La Generalitat creu 
que les discrepàncies 
es deuen a una “mala
interpretació” del text
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INFORME4L’informe munici-
pal ‘Estudi de les Activitats Co-
mercials a Barcelona 2019’ mos-
tra com al conjunt del districte
hi havia 359 comerços a finals
de l’any passat en comparació el
2016. El 2016 la xifra era de
4.343 establiments comercials,
mentre que el 2019 la xifra va
caure fins als 3.984. Horta-
Guinardó és, amb l’Eixample i
Nou Barris, un dels tres dis-
trictes que ha perdut locals co-
mercials des del 2016.

Més concretament, l’estudi
també apunta que a Horta-Gui-
nardó tenen un pes molt im-
portant els comerços alimenta-
ris, ja que representen el 45%
del total. Aquest percentatge
només és més alt a Nou Barris
(46,2%). 

Pel que fa al comerç no ali-
mentari, que engloba negocis
com ara estancs, drogueries,
farmàcies, botigues de dietèti-
ca i nutrició i tots aquells que te-
nen a veure amb els carburants
i els combustibles, representa el
16% de l’entramat comercial,

mentre que els serveis immo-
biliaris i financers són el 34,7%.

DENSITAT COMERCIAL
Un altre aspecte que analitza
l’estudi és la densitat comercial
del districte, un concepte que
serveix per conèixer quants lo-
cals amb ús comercial hi ha
per cada 100 habitants. En
aquest cas, Horta-Guinardó se
situa a la cua de tots els dis-
trictes, ja que només té 2,3 lo-

cals amb ús comercial per cada
100 veïns.

Pel que fa als barris, on hi ha
menys comerços és a Sant Genís
dels Agudells, la Font d’en Far-
gues i la Clota. A l’altre extrem hi
ha el Carmel, Horta i el Guinar-
dó, que destaquen per tenir molts
comerços de serveis i restauració.
El Guinardó, per la seva banda,
és on hi ha més establiments
(1.027), seguit d’Horta (766) i el
Baix Guinardó (649).

El Guinardó és el barri del districte amb més comerços. Foto: Ajuntament

El districte ha perdut 
359 comerços des del 2016

Aniversari | El Mercat d’Horta fa 69 anys
El Mercat d’Horta va celebrar el 3 de març, dia de Sant Medir, el seu 69è aniversari.
El mercat va néixer després del tancament de l’antic mercat de la plaça d’Eivissa. 
Ara el Mercat d’Horta està pendent de la seva reforma, que es farà aquest mandat.

Pas endavant per protegir
els comerços històrics

ACN4L’Ajuntament ha recu-
perat recentment el grup de tre-
ball per a la preservació dels co-
merços històrics, on participen,
a banda dels representants de la
regidoria de Comerç, membres
dels grups municipals del con-
sistori i de l’Associació d'Esta-
bliments Emblemàtics. 

El grup treballarà en la revi-
sió del catàleg d’aquests establi-
ments –format per 221 comer-
ços, molts d’ells a Ciutat Vella–
i estudiarà la possibilitat de mo-
dificar les normatives, especial-
ment la Llei de Patrimoni Cul-
tural, amb una aposta per noves

formes d’activitat comercial, am-
pliant o revisant la catalogació
dels establiments. 

En paral·lel, el grup de treball
també potenciarà la promoció
d’aquests negocis i dissenyarà
rutes turístiques que uneixin tots
aquests comerços. També  s’a-
provaran noves mesures, com
ara incrementar la participació
d’aquests comerços en les activi-
tats culturals de la ciutat o buscar
iniciatives per mantenir i con-
servar els locals catalogats. En
aquesta línia, s’editarà una guia de
bones pràctiques per conservar la
imatge exterior dels negocis.

Comerç
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El passat 26 de febrer es va con-
vertir en realitat el canvi a la ban-
queta de la UA Horta. El fitxat-
ge de Nacho Castro per l’FC An-
dorra de Segona Divisió B (els
tres anys del tècnic asturià han
coincidit amb la millor època
recent de l’Horta, amb una par-
ticipació a la final de la Copa Ca-
talunya absoluta contra el Cor-
nellà i la històrica classificació per
al play-off el curs passat) va fer
que el club hagués de moure fit-
xa per escollir el nou màxim
responsable del primer equip.
Aquesta recerca, però, no va ser
gaire complicada: qui fins ales-
hores era el segon entrenador del
conjunt blanc, Raúl Matito, pas-
sa a assumir les funcions de tèc-
nic principal. Aquesta no és la
seva primera etapa en una ban-
queta de la categoria, ja que du-
rant moltes temporades va en-
trenar l’EC Granollers i també va

dirigir el Farners durant una
etapa força més breu.

“És un gran repte i una gran
responsabilitat entrenar un club
històric com aquest”, va explicar
el montornesenc durant la seva
posada de llarg com a primer en-
trenador. El tècnic vallesà també
va explicar que la seva intenció és
“que no canviï res respecte del
que ja havíem treballat i donar-
li continuïtat” i va afirmar que
l’objectiu principal és la perma-
nència (malgrat la mala ratxa
del 2020, la UAH encara té més
de 10 punts de marge sobre les
posicions de perill). L’entrenador
també va fer una picada d’ullet a
l’afició durant la presentació, as-
segurant que volen “aconseguir
bons resultats fent un bon futbol”.

Sigui com sigui, el vallesà
haurà de revitalitzar els ànims
d’un equip que, d’ençà que ha co-
mençat l’any, acumula moltes
més derrotes que bons resul-
tats. De fet, el debut de Matito
com a primer tècnic va acabar
amb una contundent derrota
per 4-0 en el derbi al Narcís
Sala contra el Sant Andreu.

Abans que s’acabi el mes, l’Hor-
ta afrontarà un altre dur despla-
çament al camp de l’Europa, re-
brà la visita del Terrassa, jugarà
al camp de l’EC Granollers (en un
partit especial per al tècnic) i re-
brà la UE Vilassar de Mar.

AJUDA PER A EN DÍDAC
L’enfrontament contra el Sant
Andreu, de fet, va servir perquè
el món del futbol coneixés el cas
d’en Dídac Rumí, jugador d’un
dels benjamins del club malalt
d’aplàsia medul·lar, una malaltia
que fa que la mèdul·la òssia ver-
mella desapareixi i que el cos dei-
xi de produir glòbuls vermells,
glòbuls blancs i plaquetes.

Per tal d’ajudar-lo, l’Horta
ha organitzat una jornada soli-
dària el pròxim diumenge 22, dia
en el qual el primer equip juga-
rà contra el Terrassa al Feliu i Co-
dina. A l’estadi s’habilitaran, du-
rant tot el matí, espais perquè tot-
hom qui ho vulgui pugui fer do-
nacions de sang i mèdul·la. Es pot
trobar més informació de la ini-
ciativa al compte d’Instagram
@hayguerrerospararato.

Un moment de la presentació del tècnic, el passat 26 de febrer. Foto: UAH

Raúl Matito assumeix 
la banqueta de la UA Horta

» Nacho Castro deixa el club després de 3 anys i fitxa per l’Andorra
» Demanen donacions de medul·la i sang per a un jugador de la base

La UE Horta encara 
el tram decisiu de la lliga

Després de l’aturada, la
Primera Divisió de water-
polo ha tornat a posar-se
en marxa, de manera que

la UE Horta afronta el tram de-
cisiu de la competició, que servirà
per decidir quines són les aspi-
racions de l’equip.

Els homes de Xavi Ribas són
quarts i tenen opcions reals d’a-
trapar els dos primers classificats
(el campió puja directament a la
Divisió d’Honor, mentre que el
segon classificat jugaria la pro-
moció de permanència), que ara
mateix són el CN Molins de Rei

i el CN Sant Feliu, els dos con-
junts que en les darreres tempo-
rades han competit a la màxima
categoria. El tercer en discòr-
dia, ara per ara, és el CN Rubí.

Els hortencs visitaran la pis-
cina del CN Premià el pròxim di-
marts 17, descansaran en el pe-
núltim cap de setmana del mes
(la Primera Divisió té 13 equips,
de manera que en cada jornada
hi ha un que no competeix),
mentre que l’últim partit del mes
serà el dissabte 28 a Leioa contra
el Claret. Ja a l’abril, la UEH re-
brà la visita del WP Málaga.

Arriba l’hora de la 
veritat per al Lima Horta

Tot es decidirà en
les darreres cinc jor-
nades del curs. El
Lima Horta acabarà

de jugar-se les seves opcions
d’accedir a la Fase Final que
dona dret a competir per l’accés
a la Liga Endesa.

El conjunt salmó és cinquè i
té possibilitats no només de mi-
llorar els resultats del curs pas-
sat, sinó acabar la fase regular de
la lliga entre les quatre millors del
seu grup de la segona màxima
categoria del bàsquet estatal.

Després del partit al Virolai

contra l’Ardoi, el conjunt de Ser-
gio Manzano afrontarà un viat-
ge a València el pròxim dissab-
te 14 per veure’s les cares contra
el Claret, un equip immers en la
batalla per no perdre la catego-
ria. El darrer partit del mes da-
vant l’afició, el dia 21, també en-
frontarà el Lima contra un dels
candidats al descens, el Mataró
Boet, mentre que l’últim partit
del mes també serà al Virolai,
contra el RaCa Granada.

Els dos compromisos de l’a-
bril seran una visita a Sant Adrià
i un partit contra el Segle XXI.

Atletisme | La Mataró, ajornada pel coronavirus
“Seguir treballant en la contenció del coronavirus” ha estat l’argument que va fer que el
passat dissabte 7 s’anunciés l’ajornament de l’edició d’enguany de la Marató, que s’havia

de disputar el dia 15 d’aquest mes. La nova data de la cursa serà el diumenge 25 d’octubre.  

Pau Arriaga
HORTA

Esports
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La Sophie Simmons és una jove no-
vaiorquesa que, el 1932, viatja a Los An-
geles per treballar com a animadora de di-
buixos als estudis de Disney. De seguida,
s’adonarà que s’ha endinsat en un món
d’homes i haurà de lluitar per aconseguir
fer-s’hi un lloc. Amb Tota una vida per re-
cordar, l’escriptora Núria Pradas ha guan-
yat el 40è Premi Ramon Llull.

Llibres

Tota una vida per recordar
Núria Pradas

La dramaturga i directora Carlota Subirós
ha adaptat la novel·la El quadern daurat
de Doris Lessing, Premi Nobel de Litera-
tura 2007. En aquesta obra, Anna Wulf
(Nora Navas) lluita contra el seu caos in-
terior escrivint en quatre quaderns de co-
lors diferents tot el que li passa, tant a ni-
vell personal com professional i polític. Al
Teatre Lliure de Montjuïc, Barcelona.

Teatre

El quadern daurat
Carlota Subirós

El cantant urbà de moda, Bad Bunny, va
tancar el mes de febrer amb l’estrena del
seu segon àlbum d’estudi. Sota el títol
YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la
gana), el porto-riqueny ha presentat
fins a vint cançons, entre les quals hi ha
col·laboracions amb Daddy Yankee o
Ñengo Flow, així com els singles Vete i Ig-
norantes, estrenats prèviament. 

Música

A The Gentlemen: Los señores de la mafia,
Mickey Pearson (Matthew McConaug-
hey) és un capo estatunidenc que ha
aconseguit construir un imperi de mari-
huana a Londres. Ara, ha trobat l’amor i
ha decidit retirar-se del món de la droga,
així que intenta vendre el seu imperi a una
dinastia de multimilionaris d'Oklaho-
ma, però no serà fàcil.  

Pelis i sèries

The Gentlemen
Guy Ritchie

YHLQMDLG
Bad Bunny

Elles canten, elles parlen
Diverses biblioteques de Barcelona acolliran, durant tot
aquest mes de març, el cicle ‘Elles canten, elles parlen’,

coordinat pel periodista i autor del llibre homònim Toni
Castarnado. Entre els dies 2 i 30, Castarnado seurà amb
una desena de dones artistes per tal que parlin de les
seves inquietuds i demandes respecte de la indústria

musical, així com per escoltar-les cantar els seus temes.
Les protagonistes del cicle seran Crissy Z, Dácil, Anna
Ferrer, Hache Retamar, Pinpilinpussies, Helena Miquel,

Mae Kurtz, Maruja Limón, Elle León i Joana Serrat.

Ricky Gervais (Reading, Regne Unit, 1961) és
un dels humoristes més coneguts del món. Els
seus monòlegs àcids i políticament incorrectes,
com ara els que ha fet en les cinc ocasions que
ha presentat la gala dels Globus d’Or, han mar-
cat un estil imitat per molts altres còmics. D’al-
tra banda, també és actor i director de cinema i
televisió, guionista, escriptor i músic. Entre les
seves creacions, destaquen les sèries The Offi-

ce, Extras i After Life, de les quals també és el
protagonista. El passat 15 de febrer, Gervais va
presentar el seu darrer monòleg, SuperNature,
a l’Auditori del Fòrum del Centre de Conven-
cions Internacional de Barcelona (CCIB). L’es-
pectacle va ser un èxit i l’humorista se’n va

mostrar satisfet. A més, l’endemà, va publicar
una imatge de la ciutat a Instagram afirmant
que és “un dels llocs més bonics de la Terra”.

R I C K Y  G E R V A I SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser humorista, actor, director i més
La sèrie ‘The Office’ és una de les seves creacions

Famosos

Presentar ‘SuperNature’ a Barcelona
Ha dit que la ciutat és un dels llocs més bonics del món

Felicitacions pel monòleg
El públic admet que va riure com mai amb l’espectacle

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| One Punch Man
Spike Chunsoft i Bandai Namco han estrenat recentment One Punch Man: A

Hero Nobody Knows, un videojoc inspirat en el webcòmic japonès homònim.Viu en línia
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DISSABTE 14 DE MARÇ
11:30 Les entitats i els equipaments culturals

del districte tornen a organitzar el seu acte
de commemoració del Dia Internacional de
les Dones.  / Centre Cívic Casa Groga.

DIJOUS 12 DE MARÇ
19:30 El pròxim dia 12 es farà la darrera sessió

de la càpsula d’informàtica anomenada Fes
seguir el teu PC que anirà a càrrec del professor
Josué Coloma. Cal inscripció prèvia. / Centre
Cívic Guinardó.

FINS AL 19 DE MARÇ
20:30 Els dijous 12 i 19 d’aquest mes es faran

les darreres dues sessions del curs Balls lla-
tins. No cal portar parella a les sessions. Cal
inscripció prèvia, places limitades. /  Centre
Cívic Matas i Ramis.

FINS AL 26 DE MARÇ
Matí-Tarda Durant gairebé tot el mes es pot veu-

re la mostra Dones dibuixades. Sis autores d'a-
vui revisiten Núria Pompeia, un projecte dirigit
a quatre mans per Pepe Gálvez i Alfons Ló-
pez. / Centre Cívic Casa Groga.

FINS AL 27 DE MARÇ
Matí-Tarda The Holy, vivint amb l'enemic és el

nom de la mostra que comparteix títol amb
el llibre que pròximament publicarà la fotò-
grafa estatunidenca Donna Ferrato. / Casal de
Barri Can Baró - El Pirineu.

DIVENDRES 13 DE MARÇ
17:30 Nuri Total serà l’encarrega de coordinar

l’espectacle Bitxos raros, que forma part de
la programació del Barcelona Districte Cultural.
L’entrada al show serà gratuïta. / Casal de Ba-
rri Font d'en Fargues.

DIVENDRES 20 DE MARÇ
18:00 Albert Estengre serà l’encarregat de co-

ordinar la narració anomeada Contes per te-
lèfon, del cicle Lletra petita. / Biblioteca Hor-
ta - Can Mariner.

DIUMENGE 22 DE MARÇ
12:00 Partit de futbol corresponent a la 25a jor-

nada del grup 2 de Primera Catalana entre el
Martinenc i el CE El Catllar. / Municipal del Gui-
nardó.

Del Bressol a la Lluna serà el nom de la
narració que coordinaran membres de
la companyia Umpalumpa. / Biblioteca
Montbau - Albert Pérez Baró.

‘Del Bressol a la Lluna’, una
narració a càrrec d’Umpalumpa

Divendres 13 de març a les 17:30

La professora Mercè Homar serà l’en-
carregada d’un taller monogràfic en el
qual enseyarà a preparar la recepta de
couscous amb taronja. / Centre Cívic
Matas i Ramis.

Mercè Homar ensenyarà a
preparar couscous de taronja

Dissabte 21 de març a les 11:00

Teatre per fer reflexionar. Xucrut Tea-
tre posarà sobre l’escenari L’apagada,
una obra que aborda la temàtica de la
pobresa energètica. / Casal d'Enti-
tats Mas Guinardó.

Xucrut Teatre arriba al 
Guinardó amb ‘L’apagada’
Dissabte 21 de març a les 19:30

Partit de waterpolo corresponent a la
20a jornada de la Primera Divisió
masculina entre la UE Horta i el CN Ca-
balla. / Piscina de la UEH.

La UE Horta es posarà
a prova contra el Caballa
Dissabte 21 de març a les 14:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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EL CONSELL DE LA SETMANAEL CONSELL DE LA SETMANA

TRIA LA TEVA DEPILACIÓ

Cal que trobis el centre professional 
que s’adapti a les teves necessitats

VIGILA AMB EL SOL

BUSCA EL MILLOR CENTRE

CUIDA’T LA PELL

E S T I L S  D E  V I D A

i BELLESA

Depilar-se és una decisió que molta gent pren per sen-
tir-se millor amb el seu cos. Existeixen diverses mane-
res de fer-ho: amb cera, amb maquineta d’afaitar, amb

màquina elèctrica... però totes tenen algun inconvenient. Les
opcions que ofereixen els resultats més satisfactoris acostu-
men a ser també les més doloroses, i viceversa.

Però, en els darrers anys, els avenços tecnològics s’han
convertit en els millors aliats de totes aquelles persones que
volen deixar de tenir pèls al cos. Ja a finals del segle passat, la
tecnologia làser va irrompre en el món de l’estètica per can-
viar la forma d’entendre la depilació. De sobte, apareixia la
possibilitat d’eliminar els pèls per sempre.

Precisament amb aquest objectiu d’aconseguir una depi-
lació permanent, s’ha creat el mètode Triphase, una tècnica
que combina làser, fotodepilació i diodo (l’anomenada depi-
lació de ràfega) en la mateixa zona del cos i en la mateixa
sessió. Els centres professionals que practiquen aquest mèto-
de ofereixen tractaments personalitzats, que garanteixen els
resultats més eficaços possibles. 

La depilació del futur ja és aquí

Decideix si prefereixes els mètodes 
tradicionals o vols fer un pas cap al futur

Les claus

No deixis que la sobreexposició al sol acabi 
danyant la teva pell després de la depilació

Facis el que facis, no t’oblidis de mantenir 
una bona rutina d’hidratació i cura de la pell 
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