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XIFRES PREOCUPANTS pàg 3

L’any passat van morir
a Barcelona 354 persones
per la contaminació de l’aire
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L’informe anual sobre la salut a
Barcelona publicat recentment ha
inclòs per primera vegada una
estimació sobre la mortalitat a
causa de la mala qualitat de l’aire.
Segons les dades de l’estudi, l’any
2017 a Barcelona van morir 354
persones per causes relacionades
amb l’excés de partícules conta-
minants a l’aire.

A banda, l’informe, que ela-
bora l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, també proporciona
dades d’anys anteriors. Les xifres
són contundents: entre el 2010 i
el 2017 hi va haver una mitjana de
424 morts anuals a causa de l’ex-
cés de partícules contaminants.
Durant la presentació de l’estudi,

la gerent de l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona va explicar
que el 70% de la població de Bar-
celona està potencialment expo-
sada a nivells de diòxid de nitro-
gen superiors als que recomana
l’Organització Mundial de la Salut
(OMS). Pel que fa a les partícules
contaminants, la població expo-
sada que sobrepassa el llindar
que recomana l’OMS és del 98%.

“REDUIR ELS COTXES”
Tal com van explicar des de l’A-
juntament, les xifres de mortalitat
són una estimació feta a partir dels
valors anuals de les partícules
contaminants PM2,5  en suspen-
sió. Segons la comissionada de Sa-
lut, Gemma Tarafa, aquestes da-
des demostren que cal augmentar
la lluita contra la contaminació que
provoquen els cotxes, a banda de
les mesures puntuals en casos

d’episodis de contaminació: “Si no
reduïm els cotxes, no reduirem
l’impacte que això té sobre la sa-
lut”. Segons Tarafa, aquestes me-
sures començaran a tenir efecte
quan es converteixin en estructu-
rals a partir del 2020.  

“XIFRES ALARMANTS”
Des de la Plataforma per la Qua-
litat de l’Aire afirmen a aquesta pu-
blicació que les xifres són “greus i
alarmants”, tot i que afegeixen que
no els sorprenen perquè a Barce-
lona “se superen de forma siste-
màtica els nivells  de contamina-
ció”. Des d’aquesta entitat creuen
que hi ha dos focus molts clars que
provoquen aquesta contaminació:
el trànsit de vehicles privats i les
emissions del Port. Per això de-
manen “una reducció del parc de
vehicles i que no es facin les noves
terminals del Port”.

Un aire que mata
» L’informe sobre la salut a la ciutat calcula que l’any passat van morir 354 persones per contaminació

» Des del consistori insisteixen que cal augmentar la lluita contra la pol·lució que causen els cotxes

Albert Ribas
BARCELONA

La lluita contra la contaminació passa per la reducció del trànsit rodat. Fotos: Diputació/Robert Ramos i Tomàs Fano

ESTUDI4El document de l’A-
gència de Salut Pública de
Barcelona també aporta dades
positives. En aquest sentit,
mostra com les desigualtats de
salut entre els diferents barris
de la ciutat han disminuït.
L’escletxa entre l’esperança
de vida de les zones riques i la
de les zones pobres s’ha reduït,
ja que entre el 2011 i el 2013 la
diferència era de 4,3 anys,
mentre que entre el 2014 i el
2016 va ser de 2,4 anys. 

En paral·lel, l’altra bona
notícia és que l’esperança de
vida augmenta a tota la ciutat,
també als barris amb rendes

menors. Sobre això, la co-
missionada de Salut, Gemma
Tarafa, considera que “és una
dada que cal llegir amb pru-
dència”, però celebra que “si
disminueix la diferència, sig-
nifica que les polítiques tenen
un impacte en la població
més desafavorida”. 

RÈCORD HISTÒRIC
L’esperança de vida, doncs,
arriba al rècord històric i se
situa en 81,2 anys per als
homes i en 86,9 per a les do-
nes. Són xifres lleugerament
superiors a les mitjanes ca-
talana i espanyola.

Les desigualtats en salut
entre els barris disminueixen
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És important que el
diagnòstic (i l’estat d’à-

nim) que hi ha darrere de
les primàries passi per les urnes. Si cal,
esdevenint la quarta papereta indepe
als col·legis electorals. Tots plegats
ens mereixem saber del cert quina és
la relació de forces dins l’independen-
tisme en la nova etapa.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El TOP refusa, de mo-
ment, l'acusació de Te-

rrorisme per la @Tamara-
Vila83 i @EtVolemACasa. Celebrem
aquesta decisió però advertim que no
blanquejarà la seva repressió. No cele-
brarem que cap de les nostres com-
panyes sigui jutjada per defensar els nos-
tres drets.

Ha mort Bernard
Landry, antic primer

ministre del Quebec, un
dels primers militants del Parti Qué-
bécois i formidable activista per la in-
dependència als dos referèndums
d’autodeterminació del seu país. Un
gran amic de Catalunya. Tant de bo el
seu somni es faci realitat.

El que és vergonyant és
que hagi hagut de ser

@omnium l'únic agent
que plantegi posar el 3-O al centre. Hi
ha autoproclamats autodeterministes
que són pes mort de la història. I in-
dependentistes que són més nacio-
nalistes que una altra cosa. Cuixartisme
o caos.

@paullonch@joanmariapique@eduardvoltas @AlertaSolidaria

La lupa

per Marcel·lí Carbó (Òmnium Cultural Les Corts)

El més calent és a l’aigüera

L'amenaça del feixisme és ara un fe-
nomen mundial. Acabem de veure al
Brasil la victòria del militarista Jair Bol-
sonaro; l'autoritarisme hongarès de
Viktor Orban; l'ascens del Front Na-
cional de França, dirigit per Marine Le
Pen; Pegida i AfD d'Alemanya; i el
Partit de la Llibertat d'Àustria. A aquest
selecte grup cal afegir-hi  la cheerlea-
der  i animadora de vetllades Donald
Trump, actual president
dels EUA. 

Tots ells han aconsegu-
it arribar al poder amb am-
plis marges de vots emprant
un discurs populista de re-
tòrica dictatorial, masclista
i descaradament xenòfob.
Tots ells, amb un marcat accent patriòtic
radical i, sense que es noti descarada-
ment el tuf d’ultradreta (almenys de por-
tes enfora) apliquen, amb la col·labo-
ració i esponsorització directa de les elits
neoliberals, un mètode per arribar al po-
der. El control d’aquest poder sospito
que es porta a terme, de forma més o
menys dissimulada, pels mateixos pro-
motors. Steve Bannon, assessor de
Trump i l'home del disseny de les polí-
tiques de comunicació de la ultradreta
mundial, recorre nacions dient que és
necessari passar de països de proleta-
ris a països de propietaris. Bannon

sosté la necessitat d'exterminar l'Estat
i eliminar l’adoctrinament universitari
que, segons el seu parer, és marxista.

Aquest auge feixista preocupa a
Europa. Recentment el Parlament eu-
ropeu ha aprovat una resolució recla-
mant la il·legalització de les fundacions
i associacions que exaltin el nazisme i
el feixisme alhora que reclama la reti-
rada de la simbologia d’enaltiment de

l’Alzamiento Nacional, la Guerra Civil
i la dictadura de Franco. 

Així, sembla que el nostre benvol-
gut Parlament europeu s’ha adonat
que un dels membres del club no només
no ha fet la neteja de sota la catifa (par-
lem de molts anys de brutícia), sinó que
segueix omplint-la de porqueria. I és
que és manifest que en l’ecosistema de
la pell de brau tenim uns partits polí-
tics que són genèticament uns busca-
raons: PP, Cs i Vox. No cal massa ima-
ginació per vincular-los amb grups
d’ultradreta que banalitzen el nazisme
titllant les manifestacions indepen-

dentistes d’exhibicions filonazis, el
nostre president Quin Torra de supre-
macista i l’escola catalana d’adoctri-
nadora. 

La sentència del Tribunal Europeu
de Drets Humans d’Estrasburg que
considera que Arnaldo Otegi no va te-
nir un judici just després de passar sis
anys i mig a la presó, i el vodevil judi-
cial que hem viscut amb les sentències

contradictòries en el cas dels
impostos a les hipoteques
per part de la sala tercera del
Tribunal Suprem, han dei-
xat en evidència el poder ju-
dicial de l’estat espanyol.
Em pregunto com casen les
recents reclamacions d’Eu-

ropa amb la presència d’una cúpula del
poder judicial que no té i mai no ha tin-
gut valentia o capacitat (PSOE), o bé no
ha volgut ni s’ha plantejat mai  (PP, Vox,
Ciutadans), trencar amb una tradició ju-
dicial franquista que arrosseguem des
de la transició. Una transició que pot-
ser encara hem de fer. Demòcrates in-
sensats: tot està per refer! 

El descrèdit de l’alta judicatura per
les ingerències polítiques en les reso-
lucions judicials i per les designacions
de les cúpules dels tribunals Suprem o
Constitucional és un llast que un país
democràtic no pot tolerar.

El descrèdit de l’alta judicatura per 
les ingerències polítiques és un llast que 

un país democràtic no pot tolerar
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Joaquim Maria Puyal
El periodista Joaquim Maria Puyal, el

gran referent de les retransmissions de
futbol en català, serà demà a la Biblioteca

Les Corts-Miquel Llongueras per oferir
una xerrada. Es tracta d’una gran opor-
tunitat per escoltar les seves reflexions. 

pàgina 8

Carnisseria Solé
La carnisseria Solé, del Mercat de les

Corts, ha rebut el guardó a la millor ini-
ciativa individual, dins de la categoria

Premi Mercats de Barcelona, durant la
21a edició del Premi Comerç de Barcelo-

na. El negoci és un referent del mercat. 
pàgina 12

TMB
El futur recorregut de la línia H10 del

bus segueix portant cua. Durant la da-
rrera Audiència Pública uns quants

veïns es van tornar a queixar de la reta-
llada de la línia que TMB vol dur a 

terme a partir del 26 de novembre. 
pàgina 10

Els semàfors
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Safata d’entrada

No em cap al cap que algú pugui
mentir tranquil·lament negant
evidencies perfectament docu-
mentades i acceptades per la
premsa de tot arreu excepte per
la d’Espanya.

Les persones que vam ser el
Primer d’Octubre als col·legis
electorals vam veure què va pas-
sar, com es va comportar la poli-
cia, com va arribar amb un excés
de furgonetes per tal  d’atemorir
la gent i desfilant com si anessin
a lluitar en una guerra que només
ells sabien. 

Els que hi vam ser, molts,  ho
vam veure. Sabem que als col·le-
gis hi havia gent indefensa que
només es defensava tancant por-
tes i finestres quan podia i se-
ient a terra amb les mans alçades
manifestant-se pacíficament.  

Els observadors i la premsa
internacional també en van ser
testimonis,  ho van documentar i
ho van explicar als seus mitjans.

Només alguns, que precisa-
ment no hi van ser, continuen
negant les evidències. Només
puc suposar que no poden ac-
ceptar ni justificar de cap ma-
nera les accions que van tenir
lloc aquell dia ni la responsabili-
tat política que hi va tenir el seu
partit. 

Però senyors ministres, sà-
piguen que negar la realitat no
la fa desaparèixer.

Vostès no hi eren
per Teresa Calveras

La nostra única defensa
per Salvi Pardàs

L’objectiu d’un Estat democrà-
tic és representar els ciutadans
que el constitueixen, servir-los i
sotmetre-s’hi. Un Estat demo-
cràtic mai no pretendrà fer creu-
re a la força aquells que, com ho
fa aquest Estat espanyol brut i
corrupte, tracta com a súbdits.
Aquest Estat no escolta, sinó
que odia; no dialoga, sinó que
imposa; no respecta, sinó que
agredeix, i quan li donem opor-
tunitat, matarà. Sí, matarà, com
ho testifica la història i els cen-
tenars de morts que es va cobrar
la “pacífica” Transició espanyo-
la, a mans de l’extrema dreta, la
Policia i les institucions d’un
Estat criminal. L’Estat actual és
el mateix, un monstre embogit
que carrega per fer mal a ciuta-
dans plens de raó. Això és el que
tenim, no li doneu més voltes. La
guerra que ens han declarat és
explícita. I encara apel·lem al dià-
leg? Desobeïm!

Desobeir és el mínim que es
pot fer davant de tot això que
estem patint. “Oh, és que ens
mataran!”. Doncs aleshores
pleguem, dediquem-nos a au-
toflagelar-nos i abandonem le-
gítimes aspiracions, somnis,
drets... perquè aquesta ame-
naça hi serà sempre. Sempre

que els funcioni com fins avui.
Mai l’Estat espanyol (i ens ho ha
demostrat la història i en som
testimonis “privilegiats”) no
acceptarà que el poble català si-
gui reconegut com a tal. Només
ho farà si s’hi veu forçat. Digu-
em-ho clar, si el vencem.

Sense poder coercitiu, sense
exèrcit ni cap intenció de vessar
sang germana, quina força ens
queda? Primera força, que ja
hem demostrat: una ferma i in-
subornable voluntat de ser el que
som i dir-ho amb el cap ben alt.
Un milió al carrer, dos milions a
les urnes, tres, quatre milions a
favor de decidir-ho tot a les ur-
nes. Segona força, que només
vam poder demostrar durant
l’octubre de 2017 i que ens va fer
possible tocar la llibertat. Tercera
força, encara per desplegar, la
que ens dona la nostra condició
de contribuents, de consumidors
i de clients de bancs.

Ara ens cal una resposta
que superi la retòrica i les ac-
cions simbòliques. Una res-
posta planificada, des de tots els
fronts imaginables, contun-
dent, sostinguda en el temps i
amb conseqüències. Qui, què i
com. Tothom ho sap, que nin-
gú es faci l’orni.

Vist al Twitter

@punsix: Els @mossos publiquen la foto de
l’escànner de Sants on es veu aparentment
una granada. I versemblança en té. Era una
sivella de cinturó amb forma de granada.  

@Boncopdefail: L'espectacle de la justícia
espanyola és interminable. El Tribunal
Suprem canvia tres cops d'opinió en un
mes i acaba obeint la banca. 

#RidículSuprem

@324cat: 5.700 metges de família, pedi-
atres, odontòlegs i ginecòlegs estan con-
vocats a la vaga de cinc dies als CAP de
l'Institut Català de la Salut.

#VagaAlsCAP #EnsurtASants

El Tribunal  Europeu de Drets Humans (TEDH) ha conclòs que en
el judici contra Arnaldo Otegi i cinc altres dirigents abertzales
per pertinença a ETA es va vulnerar el dret dels acusats a un ju-

dici just. El motiu, segons el TEDH, va ser la falta de parcialitat de la
magistrada de l'Audiència Nacional que els va condemnar a presó.

Maria Dolores de Cospedal ha acabat pagant car els seus
contactes amb l’excomissari José Manuel Villarejo, la
persona que segurament encarna millor a Espanya les

clavegueres de l’Estat. Cospedal ha abandonat el seu escó al
Congrés després que també deixés l’Executiva del PP.

Un formatge que es ven a 10 euros als supermercats Mercado-
na ha estat escollit com un dels 16 millors del món durant els
premis World Cheese Award, que se celebren a la localitat

noruega de Bergen. El formatge l’elabora la formatgeria de Vallado-
lid Entrepinares a partir de llet pasteuritzada de vaca, ovella i cabra.

L’expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz ha estat con-
demnat a tres anys de presó i a una multa d’1,2 milions
d’euros per ocultar a Hisenda sis milions d’euros en les se-

ves declaracions de renda dels anys 2008 i 2009. Sanz ha rebut
una condemna menor perquè ja havia tornat part dels diners.

Astrònoms de Harvard creuen que el gran asteroide batejat
amb el nom d’Oumuamua podria ser d’origen artificial, enviat
per una “civilització alienígena” avançada. La investigació refor-

ça la teoria que ja van exposar l’any passat un altre grup d’astrònoms
de Harvard després que l’asteroide fos descobert des de Hawaii.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Les Corts no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.
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Som a la recta final del pri-
mer mandat de la CUP a l’A-
juntament de Barcelona.

Quin balanç en fa?
Em quedo amb l’aprenentatge
que hem tingut de com és la ins-
titució. Hem ratificat les coses que
ja intuíem que hi havia a dins.

Quines?
Els límits que té la pròpia institució,
el teatre que hi ha fruit del seu pre-
sidencialisme... L’oposició fa un mer
control, però a nivell propositiu
està molt limitada. Hi ha regidors
que fa molts anys que són a l’Ajun-
tament i que el seu modus vivendi
és fer oposició, però això després no
es trasllada en un canvi material de
les coses.

Abans deia que ja ho intuïen, tot
això.
Sí, però no et deixa de sorprendre
quan ho veus amb els teus propis
ulls. Per exemple, quan veus que el
PDeCAT es continua portant bé
amb el PP. Malgrat tenir Joaquim
Forn a la presó, els regidors dels dos
partits tenen una relació de co-
mentar la jugada que costa d’en-
tendre. Jo molts cops em pregunto:
¿Com pot ser que els estiguin rient
les gràcies?

Li dirien que és part del joc de-
mocràtic.
Doncs jo ho veig molt hipòcrita.
Més que res perquè això també és
política. Certs vincles t’allunyen
de poder fer la política que vols. So-
bretot quan passes anys a dins.

Qui no ha acabat el mandat ha
estat María José Lecha. Què va
passar exactament amb ella?
Hi va haver un document per part
de certs nuclis de les assembles de
la CUP en el qual posaven de ma-
nifest, segons el seu punt de vis-

ta, tota una sèrie de males praxis
que hi havia hagut per part de la
regidora.

Quines males praxis?
Al document s’especificaven, però
no se’n va voler fer gaire ressò pú-
blicament perquè enteníem que
no era necessari fer-ho i, per tant,
tampoc ho faré jo ara.

No era una bona oportunitat
per demostrar la transparència
que vostès sempre reivindiquen?
Vam valorar que era una qüestió in-
terna de la CUP. I amb els meca-
nismes de l’organització es van
articular les explicacions que es van
voler donar internament.

Al llarg d’aquests anys han estat
molt crítics amb el govern d’Ada
Colau. Fins i tot l’acusen d’esco-
rar-se cap a la dreta. 
Sí. Quan Barcelona en Comú va
guanyar l’alcaldia es va obrir un ven-
tall d’oportunitats per canviar el
model de ciutat, començant per re-

cuperar serveis públics i apostar cla-
rament per un decreixement turís-
tic. Però cap d’aquestes dues coses
s’ha complert. Bé, de fet ni s’han po-
sat a l’agenda. 

Això els comuns li rebatrien.
Sí. Em dirien, per exemple, que han
augmentat molt la despesa social,
i és veritat. D’acord. Però la des-
igualtat també ha augmentat molt.
Això vol dir que no s’estan tocant
elements clau per revertir aquesta
desigualtat. Cal anar a l’arrel dels
problemes, no posar pedaços com
ha fet Colau. ¿Per què ens hem
quedat sols defensant el decreixe-
ment turístic, per exemple?

És viable el decreixement turístic?
I tant, però has de diversificar l’e-
conomia i fer una aposta per altres
sectors productius de la ciutat.

Quins?
[Pensa] Hem de tornar el negoci als
barris. Les petites botiges, el sector
cultural... Hem de deixar de ser mo-
nocultiu turístic. Però per fer-ho
t’has de plantar davant la indústria
turística, i això requereix tenir un mo-
viment popular darrere. Però com
que els comuns sovint han copat
aquest moviment popular perquè
estigui a favor dels seus postulats i
renunciï a certes coses...

El líder de la PAH va plegar per
entrar a treballar a l’Ajuntament,
per exemple.
Un escàndol.

Coses com aquesta debiliten els
moviments socials?
Jo crec que sí. I penso que ha estat
un error del govern però també de
la mateixa gent que n’ha acabat
formant part. Hi ha moviments que
han acabat copats per l’administra-
ció, però per sort en sorgeixen d’al-
tres que els qüestionen. Per exemple,
els grups d’habitatge de barri.

Com veuen la FAVB? Creu que és
crítica com amb l’anterior govern?
No. Malgrat que públicament vul-
guin mantenir una certa indepen-
dència, massa sovint donen suport
a polítiques que fa cinc anys no hau-
rien acceptat.

I la ciutat, com la veuen? Hi ha un
problema d’inseguretat?
Depèn de com ho entenguem. Si
mirem les xifres oficials, és evident
que els fets delictius han augmen-
tat. Però nosaltres creiem que el pro-
blema més greu que té la ciutat és
de desigualtat. I potser si anem a l’a-
rrel d’aquesta desigualtat i la com-
batem, els delictes disminuiran. En
lloc de més policies, nosaltres diem:
més treballadors socials, més edu-
cadors, més serveis públics...

A Ciutat Vella va ser molt cele-
brada la macrooperació policial
de finals d’octubre.
Sí, però l’endemà els veïns ja deien
que els narcos havien tornat a ocu-
par habitatges.

Què s’ha de fer doncs?
M’agradaria veure el mateix dispo-
sitiu policial al Port. I no diré res més
perquè després em posen querelles
[somriu]. I sobretot el que comen-
tava abans: més serveis públics.
¿Com pot ser que a Ciutat Vella ha-
gin reduït els educadors socials
amb la situació que hi ha? Sincera-
ment, ens preocupa quan veiem els
comuns celebrant tant una ma-
crooperació policial.

També van celebrar que el Ple re-
provés el rei, a proposta de la CUP,
per cert. De què serveixen aquest
tipus de declaracions més enllà
de generar titulars?
Serveixen per desgastar una insti-
tució caduca i patriarcal, perquè hi
hagi un debat públic al respecte...

El rei no sembla gaire preocupat.
[Somriu]. No... És evident que més
enllà del posicionament públic, això
no té una translació real. Però com
a mínim contribuïm a posar el debat
sobre la taula.

Creu que les eleccions del maig vi-
nent estaran més marcades per
l’agenda nacional que per la local?
Fa uns mesos pensava que sí, però
veient com està ara mateix el procés
independentista ja no ho tinc tan
clar. A més, pel pes que té Barcelo-
na potser el debat no girarà tan en-
torn d’això, però és clar que hi jugarà
un paper rellevant.

Si depèn dels vots de la CUP que
Colau torni a ser alcaldessa o que

la ciutat passi a tenir un alcalde in-
dependentista, què faran?
Caldrà veure els programes de cada
partit. No es tracta tant de si s’és o no
independentista, sinó de quines
qüestions programàtiques es posen
sobre la taula.

I si d’aquests mateixos vots depèn
que Manuel Valls pugui ser alcal-
de, ho evitaran?
[Pensa]. Jo entenc que sí, que en
aquest supòsit evitaríem que Valls
fos alcalde. 

Ja han dit que no faran pactes de
governabilitat. No volen assumir
espais de govern?
És que assumir espais de govern sen-
se tenir una correlació de forces a fa-
vor teu et pot dinamitar el teu pro-
jecte polític. ¿Els comuns, amb onze
regidors, han dinamitat els seus
principis polítics? Jo crec que sí, for-
ça. Han fet una política comunicati-
va molt agressiva i han venut mol-
tes victòries, però si rasques... Les pre-
ocupacions veïnals segueixen sent
les mateixes ara que fa quatre anys.

Com entomen els comuns una crí-
tica com la de la CUP, feta des de
l’esquerra?
S’ho prenen tot com un atac. És com
si no acceptessin que nosaltres pu-
guem estar més a l’esquerra que ells.
I com que no ho accepten, ens ridi-
culitzen. Jo amb Jaume Asens he tin-
gut moltes enganxades. Personal-
ment, he de dir que m’he portat mi-
llor amb la gent d’Iniciativa.

Com s’ho explica?
No ho sé. Però tenen un tracte di-
ferent. La manera de negociar, d’en-
tendre la diversitat... Almenys és el
que jo he viscut aquests quatre
anys. De fet, els grans pactes de ciu-
tat els ha aconseguit Janet Sanz. 

“Cal anar a l’arrel dels
problemes, no posar

pedaços com ha fet Colau”
Maria Rovira / Regidora de la CUP Capgirem Barcelona

Maria Rovira ens cita a mig matí a l’Ajuntament però acabem fent l’entrevista en
un bar de Gràcia. Després de quatre anys fent de regidora, reconeix que se sent

més còmode al carrer que a la institució. El canvi de lloc no té res veure amb això,
però és premonitori. Diu que s’ha portat millor amb ICV que amb els comuns.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Foto: Marta Vall-llebrera

Perfil | L’única regidora de la CUP que ha fet tot el mandat
Maria Rovira (Barcelona, 1988) és l’única dels tres regidors de la CUP que van comen-

çar el mandat i que l’acabarà. Psicòloga de formació, participa en espais feministes i
ha focalitzat la seva activitat en la construcció del moviment juvenil des de fa anys.

“Els grans pactes
de ciutat els 
ha aconseguit la
regidora Janet Sanz”

Entrevista
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URBANISME4El grup de veïns de
les Corts que s’oposen al projec-
te de l’Arquebisbat de construir
una residència d’avis a l’espai
contigu a la residència sacerdotal
Sant Josep Oriol, a la confluència
dels carrers Remei i Galileu, s’ha
reactivat.

Des de la Coordinadora d’As-
sociacions de Veïns i Entitats
de les Corts, l’entitat veïnal que
lidera l’oposició al projecte, re-
corden que, tot i que l’any passat
l’Arquebisbat va accedir a fer al-
gunes modificacions al projecte,
l’amenaça sobre els jardins pro-
tegits que hi ha on es vol fer la re-
sidència segueix. Els veïns tam-
bé defensen que les alçades pre-
vistes del nou edifici “desvir-
tuen l’equilibri que hauria de
tenir un equipament que fa de
frontissa amb dos espais del nu-
cli antic, la plaça Comas i la pla-
ça Concòrdia”.

Per tot plegat, els veïns tenen
previst presentar a l’Arquebis-

bat una proposta que “respecti els
seus interessos però que no sigui
tan negativa des d’un punt de vis-
ta urbanístic, ecològic i de mobi-
litat”. I és que els veïns insisteixen
que a la modificació que va pre-
sentar l’Arquebisbat “l’alçada mà-
xima de l’edifici continua sent la
mateixa i només es va reduir un

terç de planta i es va retirar 2 me-
tres enrere la planta superior”.

POSSIBLES MOBILITZACIONS
Per últim, els veïns deixen clar
que si el projecte tira endavant
amb el disseny actual faran mo-
bilitzacions periòdiques. També es
plantegen acudir a la via judicial.

Imatge d’una façana del solar on es farà la residència d’avis. Foto: Arxiu

L’oposició a la residència d’avis
de l’Arquebisbat es reactiva

» Els veïns recorden que l’amenaça sobre els jardins protegits segueix
» Creuen que el nou edifici “desvirtua” l’equilibri urbanístic de la zona

Detinguts dos lladres per
col·locar marcadors en un pis

SEGURETAT4Agents de paisà
dels Mossos d’Esquadra van
detenir el passat 29 d’octubre
dues persones que havien col·lo-
cat diversos marcadors a les
portes d’un pis de les Corts
amb l’objectiu d’entrar-hi a ro-
bar. Es tracta d’una tècnica que
permet als lladres saber si hi ha
algú  a l’interior del pis.

En un comunicat, des de la
policia catalana van explicar
que  dos agents de paisà van
veure que dos homes sortien
d’un pis amb actitud sospitosa

després d’haver-hi entrat feia
molt pocs minuts. Tot seguit, els
agents van entrar a l’edifici i van
comprovar que els dos homes
havien preparat un dispositiu
per poder robar. Una estona
més tard els van poder detenir.

Els Mossos d’Esquadra fa
temps que alerten sobre aques-
ta pràctica per robar pisos. Se-
gons la policia, diferents bandes
organitzades fan servir aquest
sistema per saber quines hores
són les millors per poder co-
metre el robatori.

COMUNICACIÓ4La Biblioteca
Les Corts-Miquel Llongueras aco-
llirà demà a partir de les set de la
tarda una xerrada molt interes-
sant. Serà la que protagonitzarà el
periodista Joaquim Maria Puyal
amb el president del Consell de la
Informació de Catalunya, Roger
Jiménez.

Puyal i Jiménez conversaran
sobre l’evolució del periodisme,
especialment el periodisme au-
diovisual i esportiu al llarg d’a-
quests anys. També comentaran

els canvis tecnològics que s’han
produït des d’aquella primera re-
transmissió que va fer d’un par-
tit del Barça a Ràdio Barcelona
l’any 1976, així com la històrica in-
novació que va suposar retrans-
metre futbol en català.

PERIODISTA REFERENT 
Joaquim Maria Puyal és el gran
referent de les retransmissions es-
portives de Catalunya. Conside-
rat per molts periodistes com un
mestre de l’ofici, Puyal va anun-

ciar al juliol de l’any passat que
deixava les retransmissions del
Barça a Catalunya Ràdio, després
d’haver estat la veu dels partits del
Barça a l’emissora pública des de
l’any 1985. 

‘La transmissió d’en Puyal’,
‘La TdP’, es va emetre 33 anys a
Catalunya Ràdio. Al juliol de l’any
passat, quan va anunciar que dei-
xava les retransmissions del Bar-
ça, Puyal va explicar que no es ju-
bilava sinó que volia “reorientar”
la seva carrera professional.

Els Mossos van enxampar els lladres ‘in fraganti’. Foto: Arxiu

Puyal visita les Corts

Solidaritat | Concert de Montserrat Martí Caballé
L’Auditori AXA de les Corts acollirà diumenge a les 12 del migdia un concert 

solidari de Montserrat Martí Caballé amb el Vall d’Hebron Barcelona 
Hospital Campus per a la creació del Nou Centre de Neonatologia Avançada.
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Noves queixes pel nou 
traçat del bus H10 

MOBILITAT4L’Audiència Pú-
blica del passat 8 de novembre
va servir perquè tornés a quedar
clar el malestar veïnal pel can-
vi de recorregut de la línia H10
del bus.

Durant la sessió, diversos
veïns van tornar a denunciar que
el nou traçat d’aquesta línia
deixarà de passar per l’Avingu-
da Madrid, cosa que provocarà
que els veïns que vulguin anar al
CAP Numància ho tinguin més
complicat. Està previst, tal com
ha informat TMB, que els can-
vis en el traçat es facin efectius
a partir del 26 de novembre.

La polèmica per al canvi de
traçat d’algunes línies en dife-
rents punts de la ciutat, en el

marc de la implementació de la
nova xarxa ortogonal, també
afecta, en el cas de les Corts, a la
línia 54. En aquest cas, els veïns
critiquen que la línia perdrà
gairebé una desena de parades,
ja que en el nou recorregut aca-
barà a Collblanc i ja no arriba-
rà a Pedralbes.

Des d’ERC, que fa un mes va
presentar una proposta al Con-
sell Plenari que va ser aprovada
i que demanava mantenir el re-
corregut actual de l’H10 i el 54,
afirmen que “les més de 30.000
persones que viuen a l’Avingu-
da Madrid, entre la plaça del
Centre i l’Hospitalet, necessiten
l’H10 per tenir un transport pú-
blic de qualitat”. 

ENQUESTA4L’Enquesta de ser-
veis municipals 2018 feta públi-
ca per l’Ajuntament recentment
mostra com la principal preo-
cupació dels veïns del districte,
quan se’ls pregunta pel proble-
ma més greu del seu barri, és la
manca d’aparcament. Concre-
tament, un 9,4% dels cortsencs
situen aquesta qüestió com el
primer problema del districte. 

Les Corts és l’únic districte
de la ciutat on l’aparcament
apareix com el primer problema
mentre que la inseguretat és la
principal preocupació en sis
dels 10 districtes (Ciutat Vella,
Sants-Montjuïc, Sant Andreu,
Sant Martí, Nou Barris i Horta-
Guinardó). A la mateixa en-

questa, quan es pregunta per la
principal demanda per al barri
es repeteix el mateix patró. La
primera petició, amb un 10,5%
dels veïns que la demanen, apa-
reix la d’augmentar i abaratir
l’aparcament. Tot seguit, hi ha

la d’augmentar i millorar els
equipaments i serveis i en ter-
cer lloc els veïns demanen mi-
llorar la neteja. 

Després del problema dels
aparcaments, els cortsencs si-
tuen l’accés a l’habitatge com la
seva segona preocupació (7,3%),
mentre que la tercera torna a te-
nir a veure amb la mobilitat, ja
que un 6,4% dels veïns creuen
que la circulació i el trànsit és el
tercer problema, juntament
amb el soroll (6,3%). 

L’HABITATGE PREOCUPA
D’altra banda, quan l’enquesta
pregunta pel conjunt de la ciu-
tat i no pel districte, l’accés a
l’habitatge apareix com el prin-
cipal problema que té Barcelo-
na. Així ho consideren gairebé
el 13% dels barcelonins. El se-
gon problema és el turisme,
mentre que el tercer i el quart
són la circulació i el trànsit i els
aspectes polítics. La insegure-
tat apareix al cinquè lloc de la
llista de preocupacions.

L’aparcament, un problema segons alguns veïns. Foto: Google Maps

L’aparcament és el principal
problema dels cortsencs

La segona preocupació
és l’accés a l’habitatge
i la tercera és la
circulació i el trànsit
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El centre mèdic ASCIRES CETIR Vilado-
mat (Barcelona), que el grup biomèdic
ha obert recentment, ha estat desig-
nat "Centre Europeu de Referència"
per part de la companyia GE Health-
care. Aquest nomenament suposa que
disposarà de les tecnologies més pun-
teres de diagnòstic per imatge i també
per a investigació; validarà clínicament
noves tècniques de diagnòstic; i for-
marà a metges de tot Europa en l'ús de
tècniques com PET / RM, ressonància
magnètica (RM) i tomografia compu-
tada (TC).

Aquest centre ASCIRES és la pri-
mera clínica privada a Europa recone-
guda per GE Healthcare com a centre
de referència també per al desenvolu-
pament de la tecnologia PET / RM. Tal
com destaca Juan Luis Sevillano, res-
ponsable de l'àrea de ressonància
magnètica de GE Healthcare a Espa-
nya i Portugal, "ASCIRES CETIR és un
dels centres de diagnòstic per imatge
millor equipats d'Europa, amb tecno-
logies punteres tant en l'entorn de la
investigació com del diagnòstic i trac-
tament clínic dels pacients".

La Clínica CETIR Viladomat compta
amb l'equipament més avançat en
diagnòstic per imatge i en medicina
nuclear. Per a això, ASCIRES Grup Bio-
mèdic ha destinat en aquesta clínica
més de 15 milions d'euros, "el que la
converteix en matèria de diagnòstic
per imatge, a més, en un dels centres
mèdics amb més inversió en tecnolo-
gia per metre quadrat d'Espanya", as-
segura Eduard Riera, responsable de
Medicina Nuclear de ASCIRES CETIR.

En aquesta clínica de 1.200m2 la
innovació tecnològica es combinarà
amb assessoria genètica, camp en el
qual el grup biomèdic també atresora
una experiència de més de 20 anys
amb el seu equip ‘ASCIRES Sistemas
Genómicos’.

"La combinació de tècniques d’i-
matge i genòmica en aquest centre,
mitjançant el big data i la Intel·ligència
Artificial, el convertiran en una refe-
rència en el diagnòstic i tractament de
determinades patologies com el càn-
cer, malalties neuronals, etc."

La clínica CETIR Viladomat és, ac-
tualment, l'únic centre privat d’Eu-
ropa que disposa d'un equip de PET /
RM amb temps de vol, l’ús del qual es
destinarà tant en l'àmbit de la inves-
tigació com al de diagnòstic i tracta-
ment clínic. El PET / RM, és una
tecnologia que permet realitzar dia-
gnòstics més precisos en neurologia
o cardiologia.

A l'àrea de Medicina Nuclear, l'e-
quipament tecnològic es completa
amb un SPECT / TC i una nova Gam-

magrafia. Pel que fa a l'àrea d'Imatge,
aquesta comptarà amb una RM de 3
Tesles, un TAC, un densímetre, un ecò-
graf i un mamògraf i un telecomanda-
ment. Tot aquest equipament és
d'última generació.

Aquesta nova clínica té també per
objectiu esdevenir un centre de des-
envolupament del coneixement i la in-
vestigació científica. Tecnologia com la
que aporta el PET / RM obre múltiples
possibilitats per al desenvolupament
de línies d'investigació futures, que
permetran ampliar el seu camp d'apli-
cació en el diagnòstic de precisió.

Alhora, és centre de visita i forma-
ció per a metges i tècnics especialistes
de tot Europa que estiguin interessats
a conèixer les noves tecnologies d'i-
matge que es validin, especialment en
l'entorn de la Mediterrània.

Amb una trajectòria de més de 40
anys i arrels mediterrànies, ASCIRES
Grup Biomèdic està integrat per la ca-
talana CETIR i les valencianes ERESA i
Sistemes Genómicos. Tres equips pio-
ners a Espanya i a Europa en aplicar
tècniques i tecnologia d'avantguarda
en els seus respectius àmbits: la pri-
mera ressonància magnètica, la radio-
teràpia d'intensitat modulada enfront
del càncer i la seqüenciació genètica
per al diagnòstic.

Així, el grup ASCIRES centra la
seva activitat en diagnòstic i tracta-
ment, reinvertint anualment una mit-
jana del 20% dels beneficis en R+D+I.
Una reinversió que li permet incor-
porar l'última tecnologia i els últims
avenços científics tant en Imatge
com en Genòmica.

La clínica catalana CETIR Viladomat, designada
Centre Tecnològic Europeu de Referència

ASCIRES CETIR inverteix 15 milions d’euros en 1.200m2 per a instal·lacions i tecnologia

· El nomenament suposa que la Clínica 
ASCIRES CETIR Viladomat disposarà de les tecnologies 

més punteres de diagnòstic per imatge i també
per a investigació

Imatge, genòmica,
‘big data’ i intel·ligència 

artificial: claus per al 
diagnòstic i tractament

de malalties oncològiques
o neurològiques

Aposta 
per la investigació 
i formació a escala

europea

ASCIRES és un
grup biomèdic

amb arrels 
mediterrànies

El primer PET / RM de Catalunya Visionat de prova d'imatge

· Formarà a Barcelona a metges europeus 
en l'ús de noves tècniques d'imatge 

· Aquest centre ASCIRES és  de les poques clíniques privades a Europa
reconegudes per GE Healthcare com a centre de referència en PET / RM

Per a més 
Informació:

www.cetir.com 
93 503 52 00
C/ de Londres, 6 
08029 Barcelona
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Arriben Nadal i Reis a l’Eix Comercial Sants-Les Corts
Un concurs de dibuix del Tió per anunciar un matí nadalenc ple de sorpreses, una 

porra solidària per participar en la Marató d’enguany i un altre concurs d’aparadors

Bases del concurs

Convocatòria del 5è concurs de cartells per 
al “Tió 2018” de l’Eix Comercial Sants-Les Corts

L’Eix Sants-Les Corts torna a convocar el  Concurs de cartells per
el Caga Tió-Cinquena edició.

El concurs té com a finalitat potenciar la creació artística i la
participació dels veïns (en aquest cas la dels més menuts), així
com donar difusió a la festa del Tió que organitzem cada any. 

BASES
Els dibuixos o cartells concursants hauran de ser originals i el seu
tema haurà d’estar relacionat amb la festa del Tió.

Poden participar en aquest concurs tots els nens i nenes que
ho desitgin, i que tinguin entre 5 i 11 anys. Els dibuixos s’han de
presentar en full de mida DIN A4.

Les obres es poden presentar fins al pròxim dissabte 17 en els
següents punts associats al nostre eix comercial:

•Fent Punt (Travessera de les Corts-entre el mercat de Les
Corts i Avda. Carles III)
•Caribean Coffee Center (carrer Vallespir, 161)
•Super-Carn (carrer Galileu, 79)
•Esportiu Badrena (carrer Galileu, 142)
•Perruqueria Reyes de la Corte  (carrer Galileu, 286)
•Joieria Tic-Tac (carrer Joan Güell, 95)
•Escoda Marcs a mida (carrer Joan Güell, 136)
•V.V. Foto (carrer Violant d’Hongria, 120)
•Kids & Us (carrer Can Bruixa, 23)
•Innova Galileu (carrer Galileu, 265)
•Creatic Nens (carrer Rosés, 58)
•La Tira de Coses (carrer Joan Güell, 165)
•Temple Martial Arts (avinguda Madrid, 136-138)
•Joguines Patricia (carrer Joan Güell, 131)

El jurat encarregat de decidir el cartell guanyador serà designat
per la junta de l’Eix Comercial Sants-Les Corts, i es reunirà per
qualificar les obres una vegada acabi el termini de presentació.

L’obra guanyadora s’imprimirà com a imatge principal del cartell
de la festa, i hi haurà premis per als 3 primers classificats.

Totes les obres hauran d’anar signades i, a la part de darrere, cal-
drà de posar el nom complet, l’edat i un telèfon de contacte.

Més informació a la xarxa: 
www.eixsantslescorts.com 
www.facebook.com/EixComercialSLC
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LA PORRA DE L’EIX PER A LA MARATÓ DE TV3 PEL CÀNCER

Un Eix molt solidari

L’Òpera al Comerç, el nou pro-
jecte de Barcelona Comerç
emmarcat dins les activitats de
l'Any del Comerç i la Cultura i
que vol apropar aquest gènere
líric a tots els veïns de la ciutat,
al mateix temps que reforça el
coneixement del comerç de
proximitat de Barcelona, va ser
tot un èxit malgrat les inclemèn-
cies del clima i la pluja. 

El projecte volia que tothom
pogués gaudir les cantades al
carrer, en un entorn de barri i
per unir altres botigues asso-
ciades que no van poder parti-
cipar. Malauradament, la pluja i
el fred primerenc de la tardor
no ho van permetre. Tot i això,
valorem l’esforç dels botiguers i
dels artistes per cantar sota la
pluja o, si més no, en l’exterior

de les botigues i a la vora dels
altaveus.

Hi van participar cantants
de l’Òpera Jove de Catalunya,
entitat integrada per persones
vinculades al món de la lírica
des de molts àmbits diversos i
que treballa en la difusió de l'ò-
pera a casa nostra, potenciant,
de forma destacada, el nou ta-
lent líric català.

Cal destacar, el contratenor
Sergio Monsalve, la mezzoso-
prano Andrea Orjuela, la so-
prano Charo Tris, Fernando
Álvarez i Toni Galera, al costat
de noves veus i estudiants del
Conservatori del Liceu i de
l'ESMUC.

Es van interpretar àries,
cançons napolitanes i alguna
altra sorpresa.

I és que durant unes hores,
les botigues participants es van
convertir en un escenari líric.
Els mateixos botiguers eren
personatges al darrere del seu
teló de productes, fent més par-
ticipativa la interpretació, alhora
que obsequiaven amb cava i
un pica-pica els assistents.

En total es van poder sentir
deu peces diferents a deu co-
merços de l’eix, que es van
convertir en una ruta lírica es-
pecial. D’aquesta manera, es
van poder trobar, en totes les
diferents botigues, veïns,
clients i amics. 

També vam comptar amb la
presència del regidor del Dis-
tricte de les Corts i de Turisme,
Comerç i Mercats, el senyor
Agustí Colom, que excepcio-

nalment va poder fer una mini
ruta per uns quants negocis, i
va agrair l’activitat enfocada a
generar cultura, crear i unir el
barri i botiguers. 

La valoració va ser molt po-
sitiva, tant que ja es pensa a re-

petir-la l’any que ve, intentant
fer partícips més botigues as-
sociades. Posats a demanar,
també voldríem que no plo-
gués, perquè les notes i les
cançons flueixin i s’escoltin 
més fort i arribin més lluny.

Òpera al Comerç, un èxit malgrat la pluja

EL NOSTRE VESSANT SOLIDARI SEGUEIX CREIXENT!!!
COL·LABORACIÓ AMB LA MARATÓ DE TV3 PEL CÀNCER!!!

Des de l’Eix Sants-Les Corts, posem de
manifest el nostre vessant més solidari.
Per això ens sumem a la Marató de TV3,
aquest any dedicada al CÀNCER, recap-
tant fons mitjançant una porra i col·labo-
rant així amb una causa justa i benèfica.

COM FUNCIONA LA PORRA
La porra consistirà a exposar un cartell a
la botiga amb 100 números, als quals
poden jugar els clients per un preu de 2
euros per casella, indicant el seu nom i un
número de telèfon que s’apuntarà a la ca-
sella escollida.

ACLARIMENT AL PREU DEL DONATIU:
alguns associats havien proposat que el
donatiu no fos fix, sinó voluntari. En la
Junta, i per altres experiències anteriors,
es va determinar que no fos així perquè
la gent no sap quina quantitat posar i s’a-
caba per no recaptar tant.  

PREMI PER AL CLIENT
L’any passat el número guanyador rebia
un lot de productes de l’establiment per
valor de 30 euros que assumia l’Eix.
Aquest any i també per petició d’alguns
associats, el lot és a càrrec de l’establi-
ment. Cadascú pot elaborar el lot amb
els productes o serveis que cregui. Aquí
està el seu vessant solidari. 
D’aquesta manera, tot el que es recapti
anirà íntegrament a la Marató. L’any pas-
sat l’Eix va costejar una part però l’altre

es va abonar de la recaptació, amb la
qual cosa la donació va ser menor.

COM ANIMAR PERQUÈ FUNCIONI LA
PORRA?
L’establiment haurà de preparar un lot de
productes de la seva botiga (del valor
que cregui oportú) i intentar animar els
seus clients a què participin. Per això, en
el cartell de la porra ha d’haver-hi un
espai dedicat a descriure que hi ha en el
lot. Pot ser escrit o en una fotografia, i
fins i tot, es pot confeccionar el lot i expo-
sar-lo en la botiga. La idea és que també
es pugui conèixer el producte. Els comer-
ciants han de ser originals i fer publicitat. 

COM SABER QUI GUANYA
Per participar en la porra es podran fer
apostes com a màxim fins al 13 de des-
embre. Aquest mateix dia o l’endemà,
l’Eix farà l’ingrés en el compte de la Ma-
rató, el que vol dir que passarem a reco-
llir els diners recaptats. El número
guanyador serà el que coincideixi amb
les dues darreres xifres del sorteig de
l’ONCE del 14 de desembre. 

OBJECTIU
És intentar que els nostres clients partici-
pin en la porra i poder vendre tots els nú-
meros, alhora fer xarxa i publicitat dels
comerços associats, i mostrar que la nos-
tra associació té un caràcter solidari i d’a-
juda, com ho ha fet sempre.
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Lídia i Francesc, propietaris de la Mitja d’Or 

“És el tancament d’una vida”
Heu estat al barri gairebé un
segle i ara abaixeu la persiana.
Quines sensacions teniu en
aquests últims dies?
La Mitja d’Or va néixer fa 83
anys, i ara ens toca a nosaltres
abaixar la persiana. És una sen-
sació estranya, però ja sabíem
que el moment de la jubilació
arribaria un dia o altre. Ens to-
cava jubilar-nos a principis d’any,
però hem volgut acabar-lo i tan-
carem per Nadal.

La merceria va obrir el 1935.
Quina és la seva història?
La botiga la van començar els
meus avis –Francesc–, la va se-
guir la meva mare i després no-
saltres fins al dia d’avui. La
volíem traspassar a un altre fa-
miliar però no ha pogut ser, ja
que nosaltres no som propieta-
ris del local en qüestió. 

Alguna anècdota o moment
que recordeu de forma espe-
cial?
Si comencés a fer memòria po-
dríem omplir un llibre ple d’anèc-
dotes i coses curioses. Les més
hilarants no es poden explicar!

Què és el que més trobareu a
faltar del barri?
El caliu de la gent, que han sigut
molt més que clients i hem com-

partit tota una vida. Aquí no vens
a comprar i te’n vas, sinó que
ens expliquen problemes i histò-
ries, els assessorem segons
cada cas... 

Com ha evolucionat el vostre
sector en els darrers anys?
Suposo que com tots els sec-
tors: t’has d’anar posant al dia.
Les modes canvien i tu has de
canviar amb elles per tenir el que
la gent demana. La Mitja d’Or ha
aguantat la guerra del 36 al 39, el
franquisme i la crisi del 2008.
Podem dir que hem sobreviscut
a tot això i que tanquem per
poder tenir temps per als nostres
nets i per anar a buscar bolets. 

Què es pot fer perquè negocis
com el vostre continuïn fun-
cionant?
Ara és molt difícil. Aquí ens ha
passat, volíem que la botiga
continués però al nou lloguer, no
una merceria, qualsevol botiga
de comerç tradicional, és im-
possible que li faci front. Ara aquí
tothom busca restauració que
paguin lloguers astronòmics, i
com que els paguen el que els
demanen... Jo si fos el propietari
faria el mateix. Si puc cobrar 4 o
5 vegades el que m’estan pa-
gant, és lògic. Des del punt de
vista del comerciant, començar

ara mateix de 0 una merceria és
pràcticament impossible. N’o-
bren alguna de moderna amb
l’imprescindible però no és sufi-
cient. El que hagi de començar
de 0 amb lloguers actualitzats
no podrà. Aquí tenim moltes
vendes de menys d’1 euro: 1m
de goma val 25cts, 1 botó val
30cts... Això amb un lloguer
semi-actualitzat és viable, però
amb els d’avui o ho vens a uns
preus com si estiguessis en un
centre comercial o no arribes. 

Com veieu l’estat de salut del
petit comerç?
Mentre pugui anar aguantant el
titular molt bé, però quan hagi
d’haver-hi un traspàs, si el local
no és teu, no podràs seguir. 

Alguna última paraula per
als vostres clients?
Estem de liquidació! Per un
cantó ens traiem mercaderia i
per l’altre la gent pot comprar a
un preu molt molt favorable. En
última instància farem una mica
de festeta per celebrar el tanca-
ment del que equival a una vida.
Jo –Francesc– sortia de l’escola
i venia darrere el taulell a aten-
dre. Estic molt agraït perquè és
una feina que sempre m’ha
agradat i que gràcies al caliu de
la gent hem aguantat 83 anys.
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Te Quiro Mucho nace de un sueño: el de unir dos pa-
siones, el deporte y el bienestar. 

En Te Quiro Mucho propongo mis servicios como
quiromasajista y terapeuta manual. 

El masaje no sólo ayuda cuando hay una situación
de dolor, como una inflamación, contractura o lesión.
De hecho, para evitar llegar a esas situaciones, pode-
mos pensar en tratamientos preventivos.

Para los más activos, es aconsejable llevar una pla-
nificación deportiva en la que se incluyan regularmente
sesiones de masaje, ya sean de pre-competición, post-
competición, de descarga…. y de esta manera, preci-
samente, prevenir lesiones.

Por supuesto, si tu objetivo es disfrutar de un mo-
mento para relajarte y descargar el cuerpo de las pre-
siones acumuladas tras una jornada laboral, aquí
también encontrarás esa paz, con un masaje relajante.

¿QUÉ PUEDES ENCONTRAR?
• Masaje deportivo

• Masaje terapéutico
• Masaje relajante

• Estiramientos pasivos
• Masaje anticelulítico
• Masaje neurosedante

• Drenaje linfático
• Reflexología podal

• Taping – vendaje funcional
• Masaje en eventos deportivos

• Servicios para empresas
• Servicio a domicilio
• Entrenos personales

Article d’Arantxa Suau, quiromassatgista i terapeuta de Te Quiro Mucho

Te Quiro Mucho, un sueño de pasiones y bienestar

Arantxa en su centro

Eco Receptura es una marca polaca
que nació hace más de 15 años de los
sueños, la pasión y el amor por la be-
lleza inspirándose en la naturaleza.
Durante este tiempo hemos ofrecido
cosméticos para el cuidado facial, cor-
poral y capilar, además de productos
para aromaterapia.

Nuestros clientes aprecian nues-
tros cosméticos debido a su naturali-
dad y componentes activos, que tienen
un impacto beneficioso sobre la piel.
Son seguros, suaves y respetuosos
con el medio ambiente, además de
generar una sensación extraordinaria
gracias a sus exquisitos olores. La adi-

ción de hierbas polacas de agricultura
orgánica, extractos de plantas y acei-
tes nutritivos como el argán, macada-
mia, babasú o jojoba y manteca de
karité o glicerina vegetal hace que
nuestros clientes elijan voluntaria-
mente la naturalidad diaria de nues-
tros productos. 

Nuestros cosméticos son ricos
en ingredientes anti-envejecimiento,
protegen contra el estrés oxidativo,
mejoran la microcirculación de la
sangre y la resistencia de la piel a
los factores medioambientales dañi-
nos. Además, no contienen sls/sles,
parabenos, PEGs, edta, siliconas,
vaselina ni aceites minerales. 

Eco Receptura va más allá de solo
cosméticos … es el arte de cuidarse,
mimarse, verse y sentirse bien. Que-
remos que nuestros clientes se sien-

tan especiales y hagan de su cuidado
diario un ritual de belleza ideal.

Nuestra oferta incluye una amplia
gama de: 

- Geles de ducha.
- Tratamientos capilares.
- Tónicos, exfoliantes, mascarillas,

aceites, sérums e hidratantes faciales.
- Jabones a base de glicerina y

aceites vegetales.
- Sales y caviar de baño.
- Lociones, mantecas y exfolian-

tes corporales.
- Aceites de masaje.
- Mantecas de karité.
Y productos para aromaterapia.

Descubre Eco Receptura… 
Visita nuestra fantástica tienda ubi-
cada en el local 3 del número 39-41 de
la calle Numància de Barcelona.

Eco Receptura, by Stara Mydlarnia
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A proposta del Grup Popular, es
va acordar, en el Consell de Les
Corts en sessió de 8 de maig de
2018, destinar els ingressos mu-
nicipals extraordinaris derivats
de l’Espai Barça a la necessària
dotació d’equipaments de barri a
la Maternitat-Sant Ramon. Entre
ells, demanem que es convertei-
xin les actuals pistes d’Arístides
Maillol en un centre esportiu mu-
nicipal, que a més de les actuals
pistes i camp de futbol tingui un
conjunt d’instal·lacions esporti-
ves, especialment una piscina
coberta, que permetin fer diver-
ses modalitats de pràctica es-
portiva durant tot l’any i sota
l’aplicació de preus públics. 

En el Pla de l’Espai Barça
aprovat hi ha una reserva de
sòl per ampliar aquest centre
esportiu fins a 1.450 metres
quadrats, i s’ha de tenir present
que al districte només hi ha una
piscina municipal i que la nata-
ció i altres pràctiques aquàti-
ques són molt beneficioses per
a la salut. 

Les Corts és un dels districtes més
envellits de la ciutat on s’intensifiquen
les necessitats de la gent gran més
vulnerable, amb un temps d’espera
de cinc anys per a una plaça pública
de residència. És per això que des
del Grup Popular vam assolir l’acord
en el Consell del Districte del passat
3 de juliol per tal que el govern del
Districte acordés amb el Govern de
la Generalitat l’inici de la construcció
de la residència i centre de dia per a
gent gran que preveu el PERI Ba-
cardí, i que es va estipular al conveni
d’equipaments socials signat entre la
Generalitat i l’Ajuntament el 2005. 

Fa més de 10 anys que el Govern
de la Generalitat incompleix sistemà-
ticament l’obligació i el compromís de
construir i posar en funcionament
aquesta residència, perquè està de-
dicat més al procés independentista

que a resoldre els problemes de la
gent. No és d’estranyar, doncs, que
el Grup Demòcrata i ERC s’abstin-
guessin en la votació i que la CUP hi
votés en contra. 

Malgrat això, l’acord va ser possi-

ble pel vot a favor de la resta de
grups, perquè no hi ha cap argument
possible que justifiqui l’endarreriment
de la construcció d’aquest equipa-
ment social, tan necessari i pendent
des de fa tant temps.

Les Corts
Les Corts espera la residència 

per a gent gran del carrer Benavent

Piscina coberta per 
a Arístides Maillol 

@pp_bcn664 720 266

Segueix-nos: www.albertofernandez.com

www.ppcatalunya.com

/ppc.barcelona

Míriam Casanova
Consellera del PP al

districte de Les Corts

Recuperemos la mejor Barcelona
La  palabra ‘orgullo’  es la que
más veces sale a relucir cuando
a un barcelonés se nos pregunta
sobre lo que sentimos por nues-
tra ciudad. Pero desde hace tres
años, Barcelona padece una
doble adversidad: su alcaldesa y
el independentismo. Ada Colau
quiere convertir el Ayuntamiento
en su comuna de populismo ex-
tremo, mientras que el indepen-
dentismo pretende que la ‘Casa
Gran’ sea un casal indepen-
dentista.  

Colau en su mandato ha ol-
vidado los barrios, que ahora se
manifiestan contra ella y ha igno-
rado a sus vecinos a los que
tanto decía que iba a escuchar.
Su política de vivienda y su pro-
puesta estrella es de cartón-pie-
dra, solo fachada. Continúan los
desahucios, incluso en viviendas
públicas, más de 3.000 al año,
los alquileres se han encarecido

un 20% en los últimos dos años
y más de 80 solares públicos si-
guen vacíos, pese que en ellos
se podrían construir 5.000 vi-
viendas sociales. 

La de Colau es una Barce-
lona hostil con los emprende-
dores pero amigable con los
antisistema, okupas, incívicos,
manteros e inmigración irregu-
lar, en la que, el turismo es malo,
el comercio injusto, la propiedad
sospechosa, la policía culpable
y que llena de trabas al tercer
sector social, que atiende a las
personas más vulnerables.

La ciudad fuera de la ley se
multiplica y la victimización crece:
uno de cada cuatro barcelone-
ses reconoce haber sufrido un
robo el último año, mien tras la
delincuencia se dispara un 20%.
Problemas como los narcopisos,
el aumento de robos en plena
calle, el incivismo en barrios, son

una clara muestra de que Ada
Colau ha bajado la guardia en
seguridad, cuando deberíamos
ser una ciudad de Ley y Orde-
nanzas, con firmeza 10 contra la
delincuencia y tolerancia cero
para  que los espacios públicos
sean de todos. 

No es momento de resig-
narse y menos de rendirse, sino
de movilizarse y de ilusionarse.
Barcelona es capital de Catalu-
nya y gran capital de España.
Epicentro de una gran región del
sur de Europa y del Mediterrá-
neo, y que tiene en sus lenguas,
catalán y castellano, un patrimo-
nio a preservar.  

Se ha de pasar de la ciudad
convulsa a la integradora; del go-
bierno que gesticula a la eficaz
gobernanza; del revanchismo y
la exclusión, a la conciliación e in-
tegración; de la Generalitat que
niega a Barcelona, las inversio-

nes, la financiación y servicios
que nos corresponden, a un go-
vern de Catalunya que lo respete
y respalde; de la confrontación
estéril con el Estado, a una cola-
boración exigente; y de la Barce-
lona en Común de Colau, a la
ciudad con sentido común.

Creo en una Barcelona líder
y referente en el ámbito social y
de atención a las personas, em-
presarial, cultural, docente, sani-
taria, de innovación y deportes.
Defendiendo sin complejos los
siguientes principios ideológicos
sólidos que deben ser aplicados

a la gestión municipal: la colabo-
ración pública-privada y la liber-
tad de elección en servicios, el
ejercicio de la autoridad y el de-
recho de propiedad y a la inicia-
tiva privada, que por ser social es
de interés público y apoyo a las
clases medias. Y es imprescindi-
ble una Barcelona que ofrezca
seguridad jurídica, solvencia eco-
nómica y estabilidad institucional
para atraer y desarrollar nuestro
potencial y oportunidades. Una
ciudad en valores, con sentido
social y de ley, para recuperar la
mejor Barcelona.
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SOSTENIBILITAT4Cada cop
s’és més conscient de la importàn-
cia del consum responsable, l’ali-
mentació sostenible i tenir cura
del medi ambient i el planeta. En
aquesta línia, el Districte de les
Corts ha presentat l’informe ‘Co-
merç verd i reducció del malbara-
tament alimentari a les Corts’ per tal
de detallar les actuacions fetes en
aquest àmbit. Així, s’ha treballat en
com poder evitar el malbarata-
ment alimentari per part del sector
comercial i de restauració, o com
promoure una compra respectuo-
sa amb el medi ambient i la salut.
El projecte va començar el 2016
amb la col·laboració de Rezero –
Fundació de Prevenció de Residus
i Consum, i es vertebra en dos àm-
bits: el comerç verd i la reducció del
malbaratament alimentari. 

COMERÇ RESPONSABLE
Les Corts té actualment 32 esta-
bliments certificats amb el segell de
Comerç Verd. Un reconeixement a
aquells comerços que presenten
una oferta que permet a la ciuta-
dania fer un consum responsable:
venen productes de proximitat,
comerç just o ecològic i compten
amb productes a granel; tenen

gènere que afavoreix les pràctiques
sostenibles d’estalvi i treballen amb
bosses o envasos compostables o
reutilitzables. 

A les Corts, dels 32 establi-
ments de Comerç Verd que s’iden-
tifiquen amb un distintiu, 19 estan
dedicats a l’alimentació i els altres
a productes com la papereria, la
moda, la farmàcia, la ferreteria, etc.
Tots els comerços identificats en
aquesta Xarxa de Comerç Verd de
les Corts tenen, a més, la possibili-
tat d’incorporar-se al Mapa Barce-
lona+Sostenible (www.bcnsoste-
nible.cat), un espai per cercar les ini-
ciatives de sostenibilitat que té la
ciutat. 

MALBARATAMENT
Una altra manera de promoure la
sostenibilitat i la reducció de residus
és prendre consciència del malba-
ratament alimentari, és a dir, tot
aquell menjar que es llença. A Ca-
talunya, cada dia es generen
720.000 quilos de menjar que es tira
a la brossa, tant a les llars, com als
restaurants, bars, càterings i co-
merços. Una quantitat que suma
260.000 tones anuals i que equival
a les necessitats alimentàries de
500.000 persones durant un any, se-

gons dades del projecte Remen-
ja’mmm (www.remenjammm.cat). 

Aquest malbaratament  gene-
ra, a més, un gran volum de deixa-
lles i l’impacte ambiental conse-
güent. Per intentar evitar-ho i pren-
dre’n consciència, el Districte de les
Corts l’any passat es fa afegir a la
campanya ‘Remenja'mmm: massa
bo per llençar-ho’, impulsada per
Rezero, Banc de Recursos, Nutrició
Sense Fronteres i el Grup GSR. 

Aquesta iniciativa pretén sen-
sibilitzar en la prevenció del mal-
baratament alimentari, tant a con-
sumidors individuals com a res-
taurants, bars i hotels, oferint pro-
postes i accions de prevenció i re-
aprofitament, com un envàs per re-
cuperar el menjar sobrant als res-
taurants. En aquest sentit, a les
Corts es van visitar restaurants i ho-
tels amb restaurant per tal de do-
nar a conèixer el projecte, conèixer
quines són les pràctiques que usen
per evitar l’excedent alimentari i in-
formar sobre bones pràctiques per
reduir el malbaratament oferint, per
exemple, que els clients s’enduguin
a casa el menjar que els ha sobrat.
Actualment, el districte és qui més
adherits té, de tota Barcelona, a
aquesta campanya. 

Alimentació més sostenible
» El Districte de les Corts promou diferents accions contra el malbaratament alimentari 

» Un estudi detalla les actuacions dutes a terme en prevenció de residus i consum

EQUIPAMENTS4El Mercat
de les Corts (travessera de les
Corts, 215) forma part, des de fa
dos anys, de la Xarxa de Mercats
Verds de Barcelona, una iniciativa
per promoure el consum dels pro-
ductes de proximitat o ecològics
i per donar visibilitat als mercats
municipals de la ciutat com a es-
pai d’alimentació saludable. 

L’etiqueta de ‘Mercats Verds’
significa, també, un impuls en la

promoció de mesures mediam-
bientals i de millora en la gestió de
residus, fent campanyes de sen-
sibilització adreçades tant als co-
merciants com als clients. 

El Mercat de les Corts, construït
l’any 1961 compta amb més d’u-
na trentena de parades dedicades
a l’alimentació, la moda i la res-
tauració i és un dels espais co-
mercials del districte més ben va-
lorat entre el veïnat.

Mercat verd

Les Corts aposta per la lluita contra el malbaratament alimentari i organitza activitats per combatre’l. Fotos: Ajuntament i Districte

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Barris al dia
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Comerç

RECONEIXEMENT4La carnis-
seria Soler, del Mercat de les
Corts, va ser un dels comerços
premiats durant la celebració de
la cerimònia del 21è Premi Co-
merç de Barcelona, que va tenir
lloc  a la Sala Oval del Museu
Nacional d’Art de Catalunya di-
mecres passat.

Concretament, la carnisseria
Solé va rebre el guardó a la mi-
llor iniciativa individual dins de
la categoria Premi Mercats de
Barcelona. El jurat va valorar
l’arrelament de la família Solé al
Mercat de Les Corts, on fan de
carnissers des dels seus inicis.
Actualment els encarregats de
portar el negoci són la tercera
generació. Va ser l’àvia qui va
començar com a venedora al

mercat de la Boqueria i avui són
un referent al barri. A la car-
nisseria venen una gran varie-
tat de carns de primera qualitat:
vedella, bou, xai, cabrit i porc.
També tenen diferents produc-
tes d’elaboració pròpia, com
ara hamburgueses, mandon-
guilles, canelons, croquetes, la-
sanya, llibrets de porc i carpac-
cio de vedella. 

Els premis Comerç de Bar-
celona reconeixen les millors
iniciatives entre els establiments
comercials i dels mercats de
Barcelona, especialment aque-
lles que han sabut evolucionar
amb la proposta al client, ges-
tionar la continuïtat dels models
de negoci i contribuir de forma
permanent a la dinamització
comercial de la ciutat.

La carnisseria Solé, un clàssic del Mercat de les Corts. Foto: Ajuntament

Guardó per a la carnisseria
Solé, del Mercat de les Corts

Fundació Barcelona Comerç | Premis Eixos Barcelona
La Fundació Barcelona Comerç va celebrar dilluns una nova edició dels premis Eixos
Barcelona, que un any més van servir per distingir les persones i els establiments que
ajuden a progressar al comerç de la ciutat. L’acte va tenir lloc a l’Hotel Princesa Sofia. 

La carnisseria Solé
ja ha passat per tres
generacions de 
la mateixa família

El PSC denuncia que Colau
abandona els comerciants

POLÍTICA4El grup municipal
del PSC ha denunciat recent-
ment que l’actual govern muni-
cipal ha abandonat els restau-
radors i els comerciants en el da-
rrer any.

El líder dels socialistes, Jau-
me Collboni, considera que l’A-
juntament “ha abandonat pro-
jectes com les Àrees de Promo-
ció Econòmica Urbana (APEUS)
i no està treballant cap cam-
panya potent per a Nadal”. Coll-
boni també ha recordat que en
el període que el PSC va formar
part del govern municipal es

van convocar “tres sessions del
Consell de Turisme i Ciutat”, es
van presentar “mesures de su-
port al comerç de proximitat, al
foment de la restauració i al
Mercat de la Boqueria amb un
pressupost de més de 7 milions
d’euros”. 

En el cas de les APEUS, un
model que aposta per l’auto-
gestió de les zones comercials, els
socialistes lamenten que “s’hagin
abandonat les dues proves pilot
que es duien a terme a Sant
Andreu i el Born i que havien im-
plicat al conjunt del sector”.
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4El Departament de Salut ha
posat en marxa el nou centre
d’urgències d’atenció primària
(CUAP) Gràcia, situat al carrer La-
rrard 1. El nou CUAP –que va co-
mençar a funcionar el passat 5 de
novembre– atén urgències de
baixa i mitjana intensitat les 24
hores del dia, els 365 dies de
l’any, fet que permet garantir la
cobertura i l’accessibilitat del ser-
vei a la població.

El nou equipament, que té
una població de referència de
més de 121.000 habitants, és de
nova construcció. Amb una su-
perfície de 365 metres quadrats,
gaudeix de tecnologia avançada
i d’equipaments moderns amb un
box de traumatologia i un d’atu-
rada cardíaca; una zona d’obser-
vació amb 4 punts i una àrea
d’esterilització, a més de boxs de
visita mèdica. Hi ha també una
sala de laboratori i una unitat ra-
diològica coordinada amb l’Hos-
pital de Sant Pau.

Dona servei a la població de

les àrees bàsiques de salut del
Camp d’en Grassot, Vila de Gràcia,
Lesseps, Vallcarca i El Coll, La Sa-
lut i Sanllehy.

El nou CUAP Gràcia està situat
al mateix edifici del CAP Larrard
(primera planta). Abans, l’equi-
pament estava a l’Hospital de
l’Esperança de Barcelona, al ca-
rrer Sant Josep de la Muntanya,
però funcionava fins a les 12 de
la nit. 

Aquesta integració s’em-
marca en la nova Estratègia na-
cional d’atenció primària i salut
comunitària (ENAPISC), que bus-
ca una atenció basada en les
necessitats de les persones, re-
força la integració assistencial
entre els professionals i s’orien-
ta a una millora de la resolució
dels casos mèdics.

El nou centre està gestionat
per l’atenció primària del Parc
Sanitari Pere Virgili, empresa pú-
blica del Servei Català de la Salut
(CatSalut). Amb aquest nou CUAP,
ja són una desena els centres

d’urgències d’atenció primària
que hi ha a la ciutat de Barcelona.

ATENCIÓ DE PROXIMITAT
El CUAP és un recurs de l’atenció
primària que ofereix atenció sa-
nitària de proximitat per a la po-
blació que requereix urgències de
baixa i mitjana complexitat, és a
dir, que no suposen un risc vital. 

Els CUAP obren les 24 hores,
tots els dies de l'any, i a la majoria
s’hi poden fer analítiques i radio-
grafies i l'atenció urgent es resol
abans en aquests equipaments
que a les urgències dels hospitals,
on sempre tenen preferència els pa-
cients amb urgències de risc vital.

Tot i això, cal remarcar que el
centre d’atenció primària (CAP) és
el primer lloc on cal anar quan es
té un problema de salut i, en cas
de dubte, cal trucar al telèfon 061
CatSalut Respon, on un equip
de més de 200 professionals as-
sessora les 24 hores del dia què
cal fer davant una consulta o
problema de salut.<

Entra en funcionament 
el nou CUAP Gràcia

» El centre atén urgències de baixa i mitjana intensitat les 24 hores tots els dies de l’any
» Dotat d’equipaments moderns, té una població de referència superior als 121.000 habitants

Pàgines especials

canalsalut.gencat.cat
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La FAVB es felicita per aquesta decisió, presa en el Ple municipal del passat mes d’octubre

La multiconsulta es farà
PARTICIPACIÓ/ La multiconsulta que pre-
guntarà als veïns si creuen que cal remu-
nicipalitzar la gestió del servei de l'aigua i
quin és el nom que ha de tenir la plaça
Antonio López (situada a la part més
baixa de la Via Laietana, tocant amb el
passeig d’Isabel II) se celebrarà, tot i que
no serà abans de les eleccions municipals,
previstes per al mes de maig del 2019. 

Aquesta decisió es va aprovar en la
sessió plenària de l’Ajuntament del passat
26 d’octubre a través de vot nominal, re-
bent 19 vots favorables (els de l’equip de
govern d’Ada Colau, els regidors d’ERC, la
CUP i el regidor no adscrit Juanjo Puig-
corbé), 14 abstencions (els representants
dels grups municipals del Grup Municipal
Demòcrata i el PSC i el regidor no adscrit
Gerard Ardanuy) i vuit vots en contra (els
de Ciutadans i PP). Aquest fet, una de les
promeses electorals que Barcelona en
Comú portava en el seu programa electo-
ral en les darreres eleccions municipals, ha
estat rebut amb satisfacció per part de la
FAVB, que ho considera “el final d’una ve-
ritable carrera d'obstacles”.

La federació, de fet, agraeix “l'esforç de
totes les persones, associacions i col·lec-
tius que han fet possible aquesta fita” i, al
mateix temps, considera que “els grups de
pressió encapçalats per Agbar” han estat
els responsables de posar “pals a les
rodes” i d’evitar que s’hagi pogut tirar en-
davant aquesta decisió fins ara.

Abans de la votació, la responsable de
Participació, Gala Pin (que va ser qui va
decidir que el vot fos nominal) va dir que
la votació no només servia per tirar enda-

vant o no la multiconsulta, sinó que es-
tava en joc “la sobirania municipal i la le-
gitimitat dels veïns”.

TROBADES AMB ELS GRUPS
De fet, la FAVB havia presentat un recurs
contra el plenari que va tombar les dues
preguntes (durant el passat mes de maig),
que va ser admès 10 dies abans de la ce-
lebració de la sessió. Quan els responsa-
bles de la federació van rebre aquesta
notícia, van fer una ronda de contactes
amb els representants dels grups i amb
els dos regidors no adscrits per “fer-los
veure la transcendència d'aquesta vota-
ció”. Posteriorment, la FAVB va destacar “la

coherència de Barcelona en Comú i d’ERC,
la determinació de la CUP i el canvi de po-
sicionament del PSC”, que va passar de la
negativa a l’abstenció, un fet clau perquè
el punt de l’ordre del dia tirés endavant.

Finalment, la FAVB considera que la
decisió suposa “un abans i un després sig-
nificatiu en clau de democràcia directa”,
però assegura que continuarà treballant
en aquesta línia perquè “cal no oblidar
que la democràcia es guanya cada dia”.

SALUT/ Prenent com a exemple les reivindicacions dels
usuaris i els professionals del CAP Raval Nord-Doctor Llu-
ís Sayé (l’equipament de salut d’aquest barri de Ciutat Ve-
lla), la FAVB ha tornat a reivindicar que aquests han de ser
llocs que “permetin atendre dignament els veïns i veïnes”.

De fet, la federació denuncia que malgrat que el Ra-
val té molts equipaments de ciutat (com el MACBA o el
CCCB), històricament ha patit una deficiència en aquest
servei als veïns. La FAVB lamenta que, tot i que s’hauria
trobat un solar per construir un CAP en el qual es podria
prestar una millor atenció als veïns i que cal “prioritzar les
necessitats bàsiques de les persones i el seu dret a una
atenció sanitària digna”, finalment això no prosperarà per-
què aquest espai finalment es destinarà a una amplia-
ció del Museu d’Art Contemporani.

Per això, la FAVB exigeix a la consellera de Salut, Alba
Vergés, “posar per davant tenir les dotacions pertinents
perquè el CAP Raval Nord pugui donar servei dignament
al veïnat malgrat que això impliqui la no ampliació de les
dependències del MACBA”. De la mateixa manera, la fe-
deració també interpel·la la màxima responsable de Cul-
tura, Laura Borràs, a qui diu que “mai no ens facin deci-
dir entre Sanitat i Cultura, ja que tothom que tingui una
mínima consciència social sabrà què escollir”.

La FAVB reivindica la qualitat
dels centres sanitaris públics HABITATGE/ A finals del mes passat, Resistim al Gòtic va

aconseguir frenar dos desnonaments en aquest barri del
centre de la ciutat (al número 99 del carrer Nou de la Ram-
bla i al número 3 del carrer del Correu Vell). 

Aquests fets, però, van tenir un episodi posterior, ja que
la plataforma va denunciar “la vulneració de drets per part
de les comitives judicials” , que en ambdós casos només
van parlar amb la propietat i els Mossos, i no es van posar
en contacte ni amb les famílies que viuen al bloc ni amb
Serveis Socials.

Resistim al Gòtic assegura que aquestes comitives van
fer tot el possible per “enganyar i deixar al carrer famílies
en risc d'exclusió”.

Denuncien abusos en 
desnonaments al Raval

El canvi de posició dels
regidors del PSC, que es
van abstenir, va ser clau

en la votació

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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FEMINISME/ La seu de la FAVB (al
número 8 del carrer Obradors) va
ser l’escenari de la presentació del
manifest La pau de les dones, un
text que reclama canvis legislatius
i polítiques actives per part dels
poders públics per tal de fer
front a la situació de milers de do-
nes i nenes que són objecte de
tracta i es veuen immerses en el
món de la prostitució.

Aquesta iniciativa té el suport
de juristes, acadèmiques, es-
criptores, artistes, professionals de
diferents àmbits i diverses sensi-
bilitats ideològiques, així com
sindicalistes i activistes socials, al-
gunes d’elles vinculades a l’àm-
bit de la prostitució.

Presenten 
el manifest ‘La 
pau de les dones’

INFANTESA/ La Federació de Mares i Pares
d'Alumnes de Catalunya (FAPAC), la FAVB,
l'Assemblea de Barris per un Turisme Sos-
tenible (ABTS) i la Plataforma per la Qualitat
de l'Aire han alçat la veu per protestar con-
tra l’espectacle Supercreuer, una de les pro-
postes infantils que es van fer durant la
Festa dels Súpers, la gran trobada de socis
del Club Super 3, que es va celebrar el dia
27 d’octubre. De fet, aquest creuer recorre,
de forma figurada, tot el Principat durant
bona part d’aquest mes.

Amb tot, les entitats han fet arribar una
carta oberta al director de TV3, Vicent San-
chis, en la qual mostren la seva “consterna-
ció” veient que aquest espectacle ofereix
“als nostres infants i les seves famílies un
model de turisme de masses, fonamentat

en l'hiperconsum passiu i l'explotació in-
sostenible de les destinacions” i que està
lluny de “la tasca educativa que realitzen fa-
mílies, centres educatius i entitats”.

I és que aquesta forma de turisme és
una de les que ha rebut una oposició més
frontal per part de l’ABTS, la FAVB i la Pla-
taforma per la Qualitat de l’Aire en els da-
rrers anys. En aquest sentit, en la missiva a
Sanchis li recorden que ciutats com San-
torini o Dubrovnik ja han començat a tre-
ballar per limitar els creuers.

Per acabar, els signants qüestionen una
possible “influència d’interessos privats en
la política comunicativa de TV3” i demanen
a la direcció de la casa “saber quin és el codi
deontològic de la televisió i la participació
de les entitats en la seva revisió o aplicació”.

Rebuig veïnal a l’espectacle
‘Supercreuer’ de la Festa dels Súpers

EQUIPAMENTS/ Diferents asso-
ciacions veïnals han emès un
comunicat conjunt per alertar
que la Tresoreria de la Seguretat
Social ha fet pública la subhasta
d’un equipament públic, el bloc
dels antics Jutjats de Magistratura
(situat al número 41 de la ronda
de Sant Pere).

Tot i que l’ens del govern es-
panyol ja havia intentat subhastar-
lo el 2016, no es van rebre ofertes
per a aquest edifici (el preu de sor-
tida s’acostava als 17 milions d’eu-
ros), de manera que el passat 6
d’octubre es va tornar a posar en
marxa el concurs. La Seguretat So-
cial va tancar el termini per pre-
sentar ofertes el passat dia 9.

Denuncien 
la subhasta 
d’un edifici públic

EXPOSICIÓ/ Entre els dies 5 i 19
d’aquest mes, el Centre Cívic
Barceloneta acull la mostra ano-
menada La Barceloneta amb ulls
d’infants, una manera d’ensenyar
el treball que el projecte Barce-
lona, Barri, Espai de Convivència
(BEC), vinculat a la FAVB, ha dut
a terme darrerament en aquest
barri de Ciutat Vella. Es podran
veure els dibuixos dels alumnes
de les escoles Alexandre Galí,
Mediterrani i de l’Escola Sant
Joan Baptista.

El dia de la inauguració de la
mostra, el dilluns 5, es va fer l’ac-
te de presentació de l’exposició,
que es podrà visitar entre les
nou del matí i les 10 de la nit.

En marxa la mostra
‘La Barceloneta 
amb ulls d’infants’

Els veïns de la Sagrada Família,
disconformes amb l’acord pel Temple

URBANISME/ El passat 18 d’octu-
bre, l’Ajuntament anunciava un
acord històric amb la Junta Cons-
tructora de la Sagrada Família que
contempla, entre altres coses, que
els gestors del Temple assumiran
bona part de les despeses que su-
posa la basílica. L’alcaldessa Ada
Colau, la tinenta d'alcaldia d'Ecolo-
gia, Urbanisme i Mobilitat, Janet
Sanz, i el president delegat de la
Junta Constructora, Esteve Camps,
van escenificar aquest acord que
farà que la Sagrada Família aporti
uns 36 milions d’euros a l’Ajunta-
ment en la pròxima dècada. L’a-
cord, però, no té el suport de
l’Associació de Veïns de la Sagrada
Família, que cinc dies després que
les institucions en fessin la presen-
tació, va celebrar una trobada per
analitzar-lo i a finals del mes pas-
sat va publicar un text amb les
conclusions que es van extreure
d’aquesta reunió.

D’aquesta manera, els veïns ex-
pliquen que, en els darrers 15
mesos, consistori i Sagrada Família
han treballat amb un calendari  es-
tructurat en tres etapes (redacció i
aprovació d’un Pla Especial Urba-
nístic Integral, tramitació i llicències
d’obres i activitats i modificació
puntual del Pla General Metropo-
lità de l’entorn de la basílica, que
data de 1976). Dit això, l’Ajunta-
ment havia demanat que s’ampliés
la Comissió de seguiment de les
obres amb la incorporació d’enti-
tats com la FAVB, el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya o la Càtedra
Gaudí per debatre sobre l’urba-
nisme, la mobilitat i els usos de l’es-
pai.  L’AV, però, denuncia que “res

d’això no s’ha complert” i que a
principis del mes passat van rebre
un avís que deia que l’acord ja es-
tava tancat.

L’únic punt de l’acord que els
veïns valoren positivament és l’o-
bligació que el Temple ha de tenir
en ordre totes les llicències i pagar
tots els impostos, tant municipals
com derivats de la mobilitat ge-
nerada. Al marge d’això, els veïns
critiquen la “foscor” respecte a l’a-
partat de l’aportació econòmica,
ja que “no aclareix suficientment si

l’aportació inclou els impostos ci-
tats, part d’ells o cap, i quins crite-
ris objectius s’han aplicat”, un fet
que consideren molt important.

L’AV també creu que el Temple
“ha colat un gol a l’Ajuntament” pel
que fa a la xifra de visitants anuals
fixada (els càlculs parlen d’uns 4,5
milions de persones), perquè en
temporada alta aquesta “col·lapsa
els carrers”. Per acabar, els veïns cri-
tiquen que “no s’aclareix l’abast ur-
banístic del Pla Especial Urbanístic
Integral” i que l’acord no tracta di-
rectament el que més preocupa
els veïns: el futur de les dues illes
afectades pel PGM de 1975. Amb
tot, l’associació ha anunciat que
presentarà al·legacions.

L’Associació de
Veïns ha anunciat
que vol presentar

al·legacions

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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Llibres

La nit dels Sopa (RGB Suports, 2018),
pensat per als seguidors més fidels del
grup, conté les cançons que va tocar
en directe ara fa un any al festival del
mateix nom organitzat per la banda.
Alguns dels seus temes més celebrats,
com L'Empordà, no falten a l'àlbum,
com tampoc algunes peces del darrer
disc, com ara Cercles o Sense treva.

Música Pelis i sèries

La nit dels Sopa
Sopa de Cabra

El Més Petit de Tots
El festival El Més Petit de Tots, que arrenca dissabte 17 de no-
vembre i s’allarga fins diumenge 25, torna ple de força amb

una programació que recull les creacions artístiques de més
qualitat que s’estan oferint actualment dins l’escena interna-

cional per als infants de fins a 5 anys i les seves famílies. La
programació s’estén a diverses ciutats de Catalunya. A Barce-

lona, la programació es concentra principalment al Mercat
de les Flors i també al SAT! Teatre. A la pàgina web del 

festival, www.elmespetitdetots.cat, podeu consultar tota la 
informació i trobar l’obra perfecta per als vostres fills i filles. 

La mítica banda Backstreet Boys torna als escenaris. Així
ho ha anunciat la promotora dels cantants que van fer

embogir mig món amb coreografies pensades al detall
i cançons com I want it that way o As long as you love

me. La gira dels americans arribarà al Palau Sant Jordi
de Barcelona el 17 de maig i després continuarà per

altres ciutats europees com Londres o París. El públic
podrà escoltar en directe els temes del nou disc dels

Backstreet Boys, que sortirà al gener sota el títol DNA.
Però també hi haurà espai per als espectadors més

nostàlgics i s’oferirà un petit tast de les cançons més
populars d’aquesta boy band formada per Nick

Carter, Brian Littrell, A.J. McLean i Howie D. Els fans
incondicionals del grup van celebrar la notícia a

través de les xarxes socials, on van expressar la
seva emoció per tornar a veure en directe els seus
ídols després que hagin passat més de dues dèca-

des des del llançament del seu primer àlbum.   

N I C K  C A R T E R

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels mítics Backstreet Boys
La banda d’EEUU va treure el seu primer disc el 1996

Famosos

El grup torna als escenaris
Presentarà el seu nou disc a Barcelona el maig

Emoció entre els fans de la banda 
Celebren veure de nou en directe els seus ídols

QUÈ HA FET?

El sevillà dirigeix i és un dels protago-
nistes de la darrera sèrie exclusiva de
Movistar. La trama se situa en el Ma-
drid de la segona meitat del franquis-
me, on una de les secretàries de la Sec-
ción Femenina del règim, Ana Mari,
rep l’encàrrec d’infiltrar-se com a min-
yona a casa de l’actriu Ava Gardner, 
per espiar totes les seves activitats.

Arde Madrid
Paco León

| SNK 40th Anniversary
En el marc de les quatre dècades de la companyia, es tornen 

a editar tots els seus grans títols per a la Nintendo Switch.

La vida d’una família sempre suposa
un delicat joc d’equilibris entre els seus
diversos elements. Això és el que in-
tenta explicar Marta Rojals a la seva
tercera novel·la, on recorre quatre dè-
cades de traïcions, sacrificis i conflictes
entre els diversos membres d’una fa-
mília, que es troba enmig d’un context
de grans canvis socials i econòmics.

El cel no és per a tothom
Marta Rojals

David Selvas s’ha posat al capdavant
de S’acosta el mil·leni i Perestroika,
les dues parts de l’obra més famosa de
Tony Kushner, que aquest any celebren
25 anys. Un retrat descarnat del triomf
del neoliberalisme durant l’era Reagan,
que ara pren més rellevància que mai
davant la presidència de Trump.

Al Teatre Lliure de Barcelona.

Teatre

Àngels a Amèrica
Tony Kushner

No t’ho perdis

Viu en línia
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DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE
18:00 Elena Martinell i Glòria Garcés són les pro-

tagonistes d’Àries de reservat, un espectacle
que s’emmarca en el cicle Barcelona Distric-
te Cultural. / C. C. Joan Oliver - Pere Quart.

TOTS ELS DIMECRES
11:00 Continua en marxa el taller anomenat His-

tòria de la música del barroc, una repassada
als principals noms i a la seva obra de la mú-
sica dels segles XVII i XVIII. Coordina Rosa Car-
né. / Centre Cívic Can Deu.

TOTS ELS DIMARTS
14:30 Continua en marxa el taller anomenat

Mindfulness: tècniques de respiració, relaxa-
ció i atenció, un taller trimestral coordinat per
Esther Burgos. / Centre Cívic Tomasa Cuevas
- Les Corts.

FINS AL 23 DE NOVEMBRE
Matí-TardaContinua en marxa la mostra del pro-

jecte From bubble, una exposició de pintures
i vídeos organitzada per la Fundació ACE - Ins-
titut Català de Neurociències Aplicades i
que es pot visitar a la seva seu.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra Vi-

vències: barris amb memòria, un projecte de
recuperació històrica dels barris de la Ma-
ternitat i Sant Ramon, les Corts i Pedralbes.
/ Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE
18:00 Mercè Rubí s’encarregarà de la narració

anomenada Contes des de la lluna, del cicle
Lletra petita - Sac de rondalles. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

DIMECRES 21 DE NOVEMBRE
18:00 Paula Fernandes s’encarregarà de la na-

rració en anglès Dear zoo, que forma part del
cicle Lletra petita - Sac de rondalles, per a in-
fants que tinguin entre 3 i 6 anys. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE
13:00 Partit d’hoquei herba corresponent a la

novena jornada de la Divisió d’Honor feme-
nina entre l’RC Polo i el Complutense ma-
drileny. / Camp Eduardo Dualde.

La capseta de música és un viatge
amb l'ajuda d'un kamishibai i unes cap-
setes de música. / Biblioteca Les Corts
- Miquel Llongueras.

‘La capseta de música’, a la
biblioteca Miquel Llongueras
Avui 14 de novembre a les 17:30

Segona i darrera sessió del curs de cui-
na anomenat Tàrtars i carpaccios que
ha coordinat la professora Aina Mir. Cal
inscripció prèvia. / Centre Cívic Joan Oli-
ver - Pere Quart.

Darrera sessió del curs de
cuina ‘Tàrtars i carpaccios’

Divendres 16 de novembre a les 17:00

Aprofitant la revifada del fenomen
Queen amb l’estrena de la pel·lícula Bo-
hemian rhapsody, la banda tribut
Momo oferirà un concert la setmana
que ve. / Sala Bikini.

Momo, una banda de tribut a
Queen, aterra a la Sala Bikini
Divendres 23 de novembre a les 21:30

Partit de futbol sala corresponent a la
novena jornada de la Tercera Divisió en-
tre el les Corts Esportiu i el Sant Este-
ve Sesrovires. / Pavelló de l’Illa.

L’UBAE rep la visita del
Sant Esteve Sesrovires

Dissabte 17 de novembre a les 16:30

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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Esports Tennis | L’RCTB rep la visita d’una delegació del Buchenbach
Durant el primer cap de setmana d’aquest mes, el Reial Club de Tennis Barcelona va 

rebre la visita de jugadors i representants del Tennisclub Buchenbach d’Alemanya. 
Jugadors dels dos clubs van disputar una sèrie d’amistosos durant el dies de la visita.

La ratxa de victòries 
de l’UBAE s’acaba a Molins

Set victòries i ara un
empat. El sènior mas-
culí de l’UBAE va aca-

bar la seva ratxa immaculada
dissabte passat al Municipal la Sí-
nia de Molins de Rei (2-2). Els
mamuts, però, segueixen liderant
la taula en solitari, ja que l’Alco-
letge, el seu perseguidor, tampoc
va passar de l’empat.

David Parcet i David Monte-
rrubio, a les acaballes del primer

temps i només començar la se-
gona meitat, van donar dos gols
d’avantatge als verds, però un au-
togol de Víctor Sin i una diana del
local Víctor del Olmo van servir
perquè el botí de l’UBAE fos de
només un punt.

Aquest dissabte a dos quarts
de cinc de la tarda els cortsencs re-
bran l’FSC Sant Esteve Sesrovires,
mentre que l’últim partit del mes
serà el dissabte 24 a Amposta.

El Joventut encadena
dues victòries seguides

Per primera vegada
en la temporada, el
sènior femení del Jo-

ventut encadena dues victòries.
Els triomfs al pavelló de l’Illa con-
tra el Sant Fruitós (57-47) i de
dissabte passat a Santa Coloma
contra el Draft Gramenet (48-51)
han servit perquè el conjunt de
Marc Roset agafi aire després
d’un inici complicat en la seva
aventura a Copa Catalunya.

Ara, després de vuit jornades

(en total se n’han disputat nou,
però les cortsenques encara te-
nen pendent el partit de la cin-
quena jornada contra el Tgn
Bàsquet), l’equip és dotzè amb un
balanç provisional de tres victò-
ries i cinc derrotes.

El Joventut voldrà mantenir la
bona dinàmica, però aquest diu-
menge a la tarda rebrà la visita del
segon, el Viladecans. L’últim par-
tit del mes serà el dissabte 24 con-
tra el CEJ de l’Hospitalet.

El sènior femení del Polo va ce-
dir la primera derrota del curs
contra el millor equip de la cate-
goria, el Club de Campo. Les de
Fabri Demarchi van caure a l’E-
duardo Dualde diumenge passat
(1-4) tot i que havien començat
el partit guanyant al minut 8 amb
un gol de penal-córner de Lore-
na Vivas. Les visitants aconse-
guirien empatar abans del des-
cans, trencarien el matx defini-
tivament al tercer període amb
dos gols en tres minuts, mentre
que la sentència arribaria al mi-
nut 56. Carmen Cano, amb tres
gols, va ser la millor jugadora d’a-
quest enfrontament.

Després d’aquesta setena jor-
nada, les de Pedralbes ocupen la
quarta plaça amb quatre victò-
ries, un empat i aquesta derrota;
el Complutense és segon amb
tres punts més, i el Junior tercer,
després de guanyar contra l’E-

gara. En aquesta recta final del
mes, el Polo tancarà la primera
volta de la Divisió d’Honor visi-
tant el CD Terrassa aquest diu-
menge i rebent el Complutense
a l’Eduardo Dualde el diumenge
25 a la una del migdia.

LA DHM TORNA AL FEBRER
I qui ja està de vacances és el sè-
nior masculí del club, que una
temporada més encara les va-
cances com a líder de la Divisió

d’Honor. Els de Carlos García
Cuenca van tancar la primera
volta el passat dissabte 27 d’oc-
tubre amb una victòria molt tre-
ballada contra el Jolaseta (3-2) en
la qual els blancs van començar
guanyant per 3-0.

Els de Pedralbes han acabat
la primera meitat del curs com a
líders gràcies als seus 22 punts
(set victòries, un empat i una sola
derrota). La lliga no torna fins al
3 de febrer de l’any que ve.

Un moment del darrer partit de les de Demarchi. Foto: JM Llorens / RCP

El Polo perd el primer partit 
a casa contra el Club de Campo
Pau Arriaga
PEDRALBES
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Pàgines especials

Ernest Maragall ha estat pro-
clamat oficialment candidat
d’Esquerra Republicana a l’al-
caldia de Barcelona. El 56è
Congrés Regional de la Fede-
ració de Barcelona d’ERC ha
ratificat els resultats de la jor-
nada de primàries, on Mara-
gall va rebre un 94,2% de
suports per convertir-se en el
candidat republicà a l’alcaldia.

En el discurs de proclama-
ció com a candidat, Ernest
Maragall ha assegurat que
“avui, Barcelona és una ciutat
enfadada, inquieta i desorien-
tada, que demana a crits ser
atesa i ben governada”. “La
nostra primera obligació és
escoltar aquest clamor barce-
loní i donar-li forma amb com-

promís i un bon projecte”, ha
explicat. 

Maragall ha afegit que “avui
estem en un punt de partida,
l’inici d’un viatge que vol ser de
llarg abast”. “Barcelona encara
és lluny d’on la voldríem veure,
i la ciutat ha de ser locomotora
i vagó del viatge cap a la Repú-
blica”, ha recalcat. El ja candi-
dat d’Esquerra Republicana a
l’alcaldia de Barcelona ha ex-
plicat que “els barcelonins i
barcelonines volen una ciutat
pionera en innovació, recerca i
educació. Una capital univer-
sal, seu de la cultura i el conei-
xement de tot el món".

Ernest Maragall ha conclòs
dient que “volem governar per
transformar i construir perquè

Barcelona assoleixi el màxim de
les seves capacitats”. “Volem
guanyar per tothom, per con-
vertir en guanyadors molts dels
que avui estan perdent el dret
a viure amb dignitat”, ha asse-
gurat.

Maragall ha tancat el seu
discurs amb una apel·lació a
guanyar les eleccions: “Anirem
dels casals a les cases, i als
carrers i a les places, anirem
de les persones a les perso-
nes, als homes i dones de Bar-
celona, dels republicans a tots
els ciutadans, als futurs ciuta-
dans de la República cata-
lana”. 

Al seu torn, el president de
la Federació de Barcelona, Ro-
bert Fabregat, ha explicat que

“Esquerra Republicana ha de
ser la punta de llança del pro-
jecte republicà a Barcelona”.
Fabregat ha tornat a agrair a

Alfred Bosch el seu gest de ge-
nerositat, i ha afegit que “ara,
la passa més important que
hem de fer és a Barcelona”.

Ernest Maragall és proclamat candidat 
d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Barcelona

El 26 de novembre entrarà en
funcionament l’última fase de
la xarxa ortogonal d’autobús a
Barcelona. A Les Corts, després
de les reivindicacions veïnals i
l’aprovació de la proposta d’Es-
querra Republicana al plenari
de Districte d’octubre en què es
reivindicava el manteniment
del recorregut actuals dels au-
tobusos 54 i H10, s’ha acon-
seguit un acord per mantenir
l’actual recorregut del 54 que
dona servei als veïns i veïnes
del barri de Sant Ramon.

Tot i això, el govern munici-
pal no ha escoltat els argu-
ments dels veïns i veïnes de
l’Avinguda de Madrid. Els can-

vis, que entraran en vigor el 26
de novembre provocaran una
reducció de més de la meitat
de la capacitat actual del
transport en aquesta zona. Als
voltants de l’Avinguda de Ma-
drid, entre la Plaça del Centre i
l’Hospitalet, hi viuen més de
30.000 persones.

Malgrat la negativa del go-
vern municipal, els veïns i veïnes
ja van anunciar a l’Audiència Pú-
blica de dijous passat que, si
és necessari, organitzaran mo-
bilitzacions per tal de mantenir
l’actual recorregut de l’H10 per
l’Avinguda de Madrid. Des
d’ERC també es tornarà a
plantejar aquesta qüestió al

següent plenari de Districte,
previst per al 13 de desembre,
i se seguiran utilitzant totes les

eines a l’abast per tal d’acon-
seguir l’objectiu, que és el de
garantir el dret a una mobilitat

sostenible i de qualitat per a
tots els veïns i veïnes del dis-
tricte de les Corts.

Esquerra Republicana segueix reivindicant 
el bus H10 per l’Avinguda de Madrid
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