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Ara fa quatre anys el PSC es va
enfonsar en unes eleccions mu-
nicipals que van impulsar Ada
Colau a l’alcaldia. A Nou Barris,
un dels grans feus socialistes de
la ciutat, la gent va apostar cla-
rament per Colau. En política,
però, quatre anys són una eter-
nitat, i en les eleccions munici-
pals del passat 26 de maig es va
evidenciar que el PSC, a Nou Ba-
rris, no havia mort. Els socialis-
tes, amb Jaume Collboni al cap-
davant, van aconseguir ser la
força més votada al districte.
Uns vots que els van impulsar
fins a la tercera posició, amb vuit
regidors, després de només ha-
ver-ne obtingut quatre el 2015.

Així doncs, el PSC, que no va
guanyar en cap altre districte ex-
cepte Nou Barris, va aconseguir
un total de 19.193 vots que li van
suposar el 28% dels suports i
treure-li més de 3.500 vots a
Barcelona En Comú, que va ser
la segona força amb 15.686 vots
(22,9%). Colau va perdre, res-
pecte de fa quatre anys, gairebé
7.000 vots. El tercer partit més
votat va ser ERC, que al conjunt
de la ciutat va firmar uns resul-
tats històrics que li van perme-

tre guanyar les eleccions amb Er-
nest Maragall al capdavant. A
Nou Barris, els republicans van
obtenir 10.936 vots (16%) i van
més que doblar els suports del
2015. Caldrà veure, però, si Ma-
ragall és alcalde, ja que tot apun-
ta que Colau acabarà repetint.

El primer partit de fora del
podi va ser la candidatura de Ma-
nuel Valls, Barcelona pel Canvi-
Cs. Tot i les expectatives que

havia aixecat, Valls va fracassar
al conjunt de la ciutat i al districte
es va haver de conformar amb
9.127 vots (13,3%). Per sota de
Valls, a molta distància, s’hi va
col·locar el PP de Josep Bou,
que només va obtenir 4.601 su-
fragis (6,7%). Per últim, Junts per
Catalunya va tornar a comprovar
que a Nou Barris juga en camp
contrari i no va arribar a la ba-
rrera del 5% (3.118 vots).

ELS BARRIS
La victòria del PSC es va reflec-
tir clarament als 13 barris del
districte, ja que els socialistes

van aconseguir ser la força més
votada en tots: Vilapicina i la
Torre Llobeta, Porta, el Turó de
la Peira, Can Peguera, la Gui-
neueta, Canyelles, les Roquetes,
Verdum, la Prosperitat, la Tri-
nitat Nova, Torre Baró, Ciutat
Meridiana i Vallbona.  

El barri on la victòria de
Jaume Collboni va ser més con-
tundent va ser a Ciutat Meri-
diana, on va obtenir un espec-
tacular 38,7% dels suports. Des-
prés de Ciutat Meridiana, Torre
Baró va ser el segon barri amb
millors resultats per als socia-
listes (33,9%), mentre que el ter-
cer va ser les Roquetes (33,7%).
La victòria més ajustada, en
canvi, va ser a Vilapicina i Torre
Llobeta, on el PSC va guanyar
amb el 22,4% dels vots, menys
d’un punt per sobre dels co-
muns (21,6%).

Pel que fa a Barcelona en
Comú, a tots els barris va acabar
en la segona posició, mentre
que el tercer lloc se’l van repar-
tir ERC i Barcelona pel Canvi-Cs.
Els republicans van ser tercers
a Vilapicina i Torre Llobeta,
Porta, el Turó de la Peira, Can
Peguera, la Guineueta, Verdum
i la Trinitat Nova. Valls, per la
seva banda, va aconseguir ser el
tercer a Canyelles, les Roquetes,
la Prosperitat, Torre Baró, Ciu-
tat Meridiana i Vallbona.

El socialismeseguiaviu
» El PSC va aconseguir ser el partit més votat al districte en les eleccions municipals del 26 de maig
» Barcelona En Comú va perdre gairebé 7.000 vots respecte de fa quatre anys i ERC va créixer molt

Albert RIbas
NOU BARRIS

Nou Barris és l’únic districte on el PSC va ser el partit més votat en les eleccions municipals. Infografia: Línia Nou Barris

EUROPEES4Les eleccions
europees, que es van celebrar
el mateix dia que les munici-
pals, van confirmar el com-
portament dual de l’inde-
pendentisme, que també va
guanyar els comicis al Parla-
ment Europeu al conjunt de
la ciutat.  En aquest cas, però,
la victòria no va ser per a
ERC, sinó que la força més
votada va ser Lliures per Eu-
ropa (JxCAT-Junts), que te-
nia Carles Puigdemont com a
cap de llista.

La victòria independen-
tista, però, no es va produir
en tres districtes. Nou Barris
va ser un d’ells, juntament
amb Sant Andreu i Sant Mar-
tí. Aquí va ser el PSC, amb
Josep Borrell de cap llista, el
partit que va obtenir més
vots. 

Així doncs, la victòria so-
cialista va ser molt contun-
dent, ja que es va produir per
gairebé 10.000 vots respecte
d’ERC, que va presentar Oriol
Junqueras de cap de llista.
Concretament, el PSC va ob-
tenir 21.758 vots (32%) i ERC

11.867 (17,4%). A no gaire
distància d’ERC s’hi va col·lo-
car JxCAT-Junts, ja que Puig-
demont va rebre 9.021 vots
(13,3%). El quart lloc va ser
per a Catalunya en Comú-Po-
dem (12,8%), el cinquè per a
Ciutadans (10,8%) i el sisè
per al PP (7,7%).

Pel que fa als 13 barris del
districte, el PSC també va
guanyar de forma molt cò-
moda en tots ells, mentre
que ERC va aconseguir ser la
segona força més votada a la
gran majoria, concretament
en 10. Només en tres  –Ciutat
Meridiana, Torre Baró i les
Roquetes– va veure com la
candidatura de Catalunya en
Comú-Podem li guanyava la
partida per no gaires vots.

Les europees deixen un 
triomf molt còmode del PSC

32%
és el suport que van
aconseguir els
socialistes al districte
de Nou Barris

Collboni es va quedar a
poca distància dels
20.000 vots i va firmar
el 28% dels suports
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Els semàfors

PSC
Els socialistes van aconseguir en les
eleccions municipals del 26-M ser la

força més votada a Nou Barris gràcies a
un creixement espectacular respecte de

fa quatre anys. D’aquesta manera, el
PSC va recuperar un feu històric. 

pàgina 3

Mossos d’Esquadra
Un operatiu policial dels Mossos en di-

ferents punts de l’Àrea Metropolitana va
permetre detenir 3 persones a Nou Ba-
rris, i 11 en total, que es dedicaven a la
distribució d’heroïna des de diferents

edificis del Verdum i les Roquetes. 
pàgina 10

Barcelona En Comú
Els comuns van perdre gairebé 7.000

vots a Nou Barris en les eleccions muni-
cipals del 26-M. Colau va veure com

perdia part del suport que el 2015 la va
impulsar a l’alcaldia. Tot i això, potser

serà alcaldessa gràcies als vots de Valls. 
pàgina 3

La lupa

per @Modernetdemerda

Crònica d’una venjança
En un dels passadissos del Suprem,
vestit amb americana i corbata, mirant
per la finestra, amb un sol que l'aca-
rona i amb una mirada perduda al
pati, Josep Maria Brunet s'acaba una
Bicentury. Des d'on soc no n'endevi-
no el gust, però la mastega amb l'a-
vorriment del gest quotidià. S'han
vist abans.

Periodistes i públic estem a punt
d'entrar a sala després del primer re-
cés, i el passadís, ample, pretesament
ostentós, s'omple de gent esperant
l'ordre precisa del personal policial.
L'ambient arquitectònic vol ser se-
nyorial. Però l'harmonia queda tren-
cada per diversos DIN A4 enganxats
a les parets on s'hi llegeix ASEOS. Sota
la paraula, una fletxa feta
amb un Word bàsic i de
mala manera assenyala la
direcció correcta. Hi ha
molts cartells, separats en-
tre ells per massa pocs me-
tres, fixats amb quatre tros-
sets de celo cadascun, un a
cada cantonada del paper.

A fora, els policies porten gorra. Un
cop dins la sala, també te'ls trobes amb
gorra. N'hi ha dos, separant el públic
del judici, i duen gorra. És que duen
gorra. Fa estrany, a missa no s'hi en-
tra amb gorra, però aquí aquest fet en-
caixa amb l'estranyesa de la sala, tan
barroca i tan horrible tota ella. És
aquell barroc barat, mal distribuït, mal
acompanyat, de nou-ric, de demo-
cràcia adolescent amb uns grans de
pus que se la mengen.

Entre el públic, molts periodistes
clàssics (Terribas, Ferreras, Vidal
Folch, Planas, Lasalas, etc.) i un ge-
nerós assortit de feixisme, que avui
ens acompanya representat per nois
que voregen la majoria d'edat, amb
clenxa, camisa rosa arremangada a
mig avantbraç, cara de no saber ben

bé quines accions els pugen i quines
els baixen i una polsera amb la ban-
dera d'Espanya que s'esforcen a fer no-
tar quan passen per davant dels fa-
miliars. La passegen més, quan hi pas-
sen. Fan un gest forçat amb els braços
perquè llueixi. Escolta, tot fos això.

És en aquests moments de movi-
ment, entre actes, quan els presos mi-
ren enrere, s'aixequen una mica, i bus-
quen familiars o amics, a veure qui ha
vingut avui. A veure si hi ha algú nou,
abans que tornin a tancar-me a la
cel·la, abans que acabi el judici i dei-
xi de mirar enrere definitivament per
buscar ningú. Són mirades d'extrema
humanitat, barreja d'esperança i de
derrota.

I, de cop, es reprèn l'espectacle. La
Fiscalia afirma que no cal que hi hagi
violència perquè hi hagi violència,
l'Advocada de l'Estat atenua una mica
la condemna -segur- amb una oratò-
ria demencial, impossible de seduir
cap tribunal del sistema solar, i VOX
sentencia, en l'únic moment de clari-
vidència que se li recorda, que "uste-
des no respetaron a los ciudadanos
españoles en Cataluña".

Però la mofa s'acaba, i el que co-
mença és l'ànsia de tocar-los. Final-
ment ho fem, un cop han desallotjat
la sala per dinar i els traslladen a una
cambra annexa, on descansen una es-
tona. Allà, uns prenen apunts, altres
llegeixen, uns altres esclaten d'alegria
quan veuen que una cara estimada en-
tra per la porta, i jo m'abraço amb el
Raül. No m'hi cap, en l'abraçada, tan

farcit d'idees i de músculs com va. Em
pregunta com estic. Com estic jo.
Com estic jo fora de la presó. En fi, dei-
xem-ho estar. I després parlem de tot
i m'ensenya de tot i m'ho analitza tot
i somia de tot. Fa uns dibuixos que im-
pressionarien Perich. Ha capturat
cada detall del judici, els té guixats en
papers i els té clavats a la ment. Du-
rant tota la conversa, m'atabala la sen-
sació de patir per una persona i d'en-
vejar-la a la vegada. És molest i és fan-
tàstic.

Un home amable ve a buscar-nos
als que hem entrat, ens diu que ja han
passat els cinc minuts. M'acomiado
matusserament del Raül perquè tinc
pendent saludar el Cuixart i l'home

amable ja és aquí. Tot s'ha
precipitat. Sota la seva mi-
rada escrutadora, me'n vaig
cap al Jordi i ens abracem.
És un esclat de persona, tot
és excessiu i gràcies a Déu
que ho és. La trobada és tan
fugaç que, enmig d'aquella

onada alegra, només sé dir-li "Ets un
puto referent". Tan recaragolada la
vida i tan simples les emocions.

El sol va caient. Acaba la sessió i
sortim del Suprem. Allà fora, abans no
ens dispersem, tornem a coincidir
amb les ànimes de VOX, que celebren
la contundència amb què el lleó ha de-
vorat l'esclau enmig del Coliseu. Or-
tega Smith comenta la jugada amb ells
mentre posa per les fotos. Quan pas-
sen uns minuts, uns i altres sabem
que ara els que surten del Suprem són
els presos. Perquè sonen sirenes,
perquè veiem llums blaves, perquè els
cotxes policials passen per davant
nostre amb pressa. I en aquell mo-
ment, amb l'extrema dreta somrient,
amb les famílies resignades, amb els
furgons accelerant, aquell tros de
carrer és un país sencer. 

La Fiscalia afirma que no cal 
que hi hagi violència 

perquè hi hagi violència

En la consulta en torno
a la ruptura con el PSC

participaron 3.800 mili-
tantes de los Comunes. En la de acep-
tar los votos del PSC y Valls para que
Colau sea alcaldesa, 484. Lo pongo
aquí por si cuando te dicen lo del
apoyo masivo de las bases a Colau se
les olvida explicártelo.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Putin ha destituido a
los generales policia-

les encargados del caso
del periodista Ivan Golunov. El Krem-
lin parece decir a la ciudadania: es-
cuchamos pero no confieis dema-
siado en vuestra fuerza. Ayer hubo
523 arrestos en la protesta pacífica
por el caso.

@mrsahuquillo

Hi ha persones que
lluiten un dia, i són bo-

nes. N'hi ha d'altres que
lluiten durant un any, i són millors. N'hi
ha algunes que lluiten molts anys, i són
encara més bones. Però n'hi ha que llui-
ten tota la vida; aquestes són les im-
prescindibles. Una forta abraçada
@jcuixart.

Pues en Londres tie-
ne pinta de que se van

a marcar un ‘hold my
beer’ en toda regla y van a poner al
tontopolla del Boris Johnson a cargo
del imperio. Yo las distopías las ima-
ginaba de otra manera, la verdad. Al
final la única que se acercó en la pre-
dicción fue ‘Idiocracy’.

@Guardiaoscura@valtonyc@gabrielrufian
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Safata d’entrada

Deia Charles Darwin que si la mi-
sèria dels nostres pobres no és
causada per les lleis de la natura,
sinó per les nostres institucions,
que gran que és el nostre pecat.
Sabem que el sou del Rei i la reina
són força dispars. Ell passa de
llarg els 200.000 euros anuals
mentre que la Letícia va passats
els 100.000, tot això sense tenir
en compte dietes i altres partides.
Fent números rodons podem dir
que l’home guanya més del doble
que la seva muller, i si en aquest
país volem igualar els sous entre
mascles i femelles aquí tenim un
problema. Tenint en compte que
el Rei pregona per arreu la de-
mocràcia consolidada espanyola,
caldrà doncs que la seva muller
guanyi el mateix que el seu marit,
en altre cas no es donarà exemple
al poble monàrquic. On és doncs
la solució per tal que la Casa Re-
ial esdevingui més “campetxana”
i apropada al poble? Potser ara el
Rei vulgui abaixar-se el sou a ni-
vell de la seva Letícia. Altres poc
monàrquics potser proposaran
que ambdós cobrin el sou mínim
professional. Vet aquí que ara te-
nim una gran discussió. Deia
Montesquieu que una injustícia
feta a una sola persona és una
amenaça per a tots. O tots mon-
ges o tots canonges.

Equitat salarial
per David Rabadà

Més instints que intel·lecte
per Amadeo Palliser

Les conclusions de la Fiscalia,
l'Advocacia de l'Estat i l'acu-
sació popular (partit d'extrema
dreta VOX) han estat demoli-
dores, com era previsible, ja
que s'ha constatat que, sus-
tentats per la prevalença de la
legislació espanyola, avalada
pel Rei en el seu discurs del 3
d'octubre (com han citat re-
petidament), els imputats han
de ser acusats dels delictes de
rebel·lió (per la violència físi-
ca/psicològica), sedició, per-
tinença a organització crimi-
nal, malversació, desobedièn-
cia, etc. I també, com a mani-
puladors, ja que, segons els
acusadors, banalitzant i me-
nyspreant la voluntat popular,
consideren il·legítims els de-
sitjos de 2,3 milions de vo-
tants, gairebé la meitat del

cens català, als quals ens veuen
com dirigits pseudodelin-
qüents, actors de violència fí-
sica i psicològica. I per tot
això han sol·licitat una sen-
tència dura i exemplar perquè
no es torni a repetir una si-
tuació com la jutjada

Atès que consideren la vio-
lència psicològica, crec que és
interessant constatar que, fent
un símil amb la segona tòpica
freudiana, l'acusació s'ha basat
en arguments primaris/ins-
tintius i racionals, però, de
cap manera, en arguments
elaborats intel·lectualment, ja
que ha faltat una visió amb
gran angular per contemplar la
totalitat de la situació. I quan
regeix el primari sona més a
una resposta instintiva que
intel·lectual. 

A les xarxes

@Ricardo_JG: Está tragando Ciudadanos lo
que le ponen delante PP y los nazis más de lo
que han ido tragando sus opinadores ‘ander-
gráun’ por las paguitas. El retrato ya es mural.

@JosepMartBlanch: Els advocats defensors
han demostrat que els presos polítics són in-
nocents dels delictes més greus. La desobe-
diència ells mateixos l'han reconeguda.

#VistPerASentència

@BenetTatxo: Com canvien les coses.
Després d’anys desprestigiant i criticant
les “elits”, ara resulta que Colau pot esde-
venir l’alcaldessa de les “elits”.

#QuatreAnysDesprés #Cs-PP-VOX

Les millors
perles

Un bar de Biscaia cobra 10 euros a un client per “tocar els pe-
brots”. La taverna Eguzki va sumar la xifra a l’import final del
consumidor, inclosa al tiquet com si es tractés d’un producte

més. El pagador va confirmar després que es tractava d’una broma
entre l’encarregat i ell, que mantenen una relació d’amistat.

La fi de la humanitat arribarà l’any 2050. Així s’afirma en un
estudi publicat a The Breakthrough National Center for Cli-
mate Restoration. El motiu principal, segons la publicació,

seran les altes temperatures a causa del canvi climàtic. Pandè-
mies, guerres i grans migracions remataran la vida humana.

Vox, un bar gai de Tòquio, s’ha viralitzat a les xarxes socials per
la coincidència de nom amb el partit ultradretà i ha generat
una gran multitud de reaccions i acudits al respecte. A més,

una bandera de l’arc de Sant Martí -símbol homosexual- amb la pa-
raula Vox escrita presideix el lloc.  

Un accident en una atracció de fira deixa 28 ferits. El suc-
cés va passar a San José de la Rinconada (Sevilla), i ha
provocat el precintament de tot l’espai firal. L’olla, com es

coneix l’atracció, hauria tingut un problema mecànic en ple
funcionament, provocant cops i caigudes entre el públic.

Chernobyl, la nova sèrie estrella d’HBO, genera una onada de
turistes als voltants de la central nuclear i Prípiat, la ciutat fan-
tasma que va patir els efectes del tràgic accident. Fonts d’a-

gències turístiques de la zona asseguren que hi ha hagut un aug-
ment del 30% de visitants després de l’estrena del show televisiu.

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

Línia Nou Barris no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Un barri amb dues cares: 
un matí a Torre Baró1

2
El nou centre esportiu 
del Turó de la Peira obrirà l’1 de juny

El Govern de la Generalitat aprova 
la limitació del preu del lloguer

El PSC de Collboni guanya 
les municipals a Nou Barris

Les Medalles d’Honor premien 
la Prosperitat i Torre Baró

El + llegit línianoubarris.cat

3

4

5
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4El Govern de la Generalitat
ha aprovat un decret llei per
contenir els preus dels lloguers
als barris o ciutats amb manca
d’habitatge assequible. 

Aquesta mesura arriba des-
prés que el Parlament instés a
prendre “mesures urgents” per “li-
mitar l’increment dels preus a zo-
nes de forta demanda acredita-
da” i altres conductes abusives,
com és augmentar significati-
vament el cost del lloguer al cap
de només tres anys de contrac-
te, un fet que contribueix a l’ex-
pulsió del veïnat.

El nou decret faculta el Ple del
Consell Municipal de l’Ajunta-
ment de Barcelona per declarar
la ciutat o part dels seus barris
com a àrea amb mercat d’habi-
tatge tens, que és una condició
indispensable per limitar els
preus. A la resta de municipis, la
competència per declarar-los

amb mercat d’habitatge tens
correspon a la Generalitat i s’ha
d’avaluar cada cas.

COM ES LIMITARÀ 
EL PREU DEL LLOGUER?
El cost del lloguer en zones o
ciutats on s’apliqui la contenció
de rendes només pot superar
un 10% el de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer. Per
als aspectes exclosos del siste-
ma d’indexació però que donen
més valor a l’habitatge, la nor-
ma preveu un increment addi-
cional del 5%, que haurà de
quedar degudament justificat
al contracte. Es tracta d’un su-
pòsit per a habitatges amb vis-
tes excepcionals o altres ca-
racterístiques especials com
zones comunitàries amb pisci-
nes i jardins.  

En el cas dels habitatges
nous o completament rehabili-
tats es podran llogar un 20%
per sobre de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer,
però només al llarg dels cinc
anys posteriors a la finalitza-
ció de les obres. Passat aquest
temps, el preu màxim del llo-
guer serà el mateix que per a la
resta, amb una moratòria de
tres anys, temps durant el qual

estaran exempts de la conten-
ció de rendes.

ELS HABITATGES LLOGATS, 
AL MATEIX PREU
Els pisos que ja estaven llogats
poden continuar arrendats pel
preu anterior, tant en els con-
tractes vigents com en els futurs.

En casos justificats, la declaració
d’àrea amb mercat d’habitatge
tens també pot excloure de la li-
mitació els habitatges amb una
superfície útil superior a 150
metres quadrats.

DRET A RECUPERAR 
ELS DINERS
Si el propietari cobra un llo-
guer que sobrepassi la conten-
ció establerta pel Govern, el llo-
gater té dret a recuperar la di-
ferència entre el límit legal i la
renda abonada, amb els inte-
ressos corresponents.

La Generalitat limita el preu 
del lloguer per aturar els abusos

» La mesura afectarà les ciutats i barris amb manca d’habitatge assequible 
» Respon a les “mesures urgents” reclamades pel Parlament davant el cost de l’habitatge

4Aquesta normativa de la Ge-
neralitat és pionera a tot l’Estat
i s’inspira en el Codi civil d’Ale-
manya, que regula la contenció
de rendes des de fa 30 anys.
També compten amb fórmules
per limitar el preu del lloguer Ità-
lia, Portugal, Àustria i Suïssa.
França és l’últim país europeu
que ha aprovat una norma, i
l’Ajuntament de París l’aplica
des de l’abril. Als Estats Units,
Oregon és el primer estat amb
mesures de contenció de rendes
des del febrer. 

ALTRES NOVES MESURES ALS
CONTRACTES DE LLOGUER
El Consell Executiu també ha
donat llum verda a la memòria
preliminar de l’avantprojecte
de llei d’arrendament de fin-
ques urbanes, impulsat pel De-
partament de Justícia de la Ge-
neralitat, que n’inicia la trami-
tació formal. L’avantprojecte
ampliarà la regulació a la resta
d’aspectes relacionats amb el
lloguer d’habitatges, com són,
per exemple: 

1. Allargament de la durada
mínima dels contractes. Esta-
blirà que la durada mínima dels
lloguers se situï en una forquilla
d’entre els 6 i els 10 anys. En el cas
del lloguer d’un immoble d’un
arrendador particular, la durada
mínima del contracte serà inferior
a la dels pisos o cases que per-
tanyin a societats dedicades al ne-
goci immobiliari.

2. Impedir l’avançament de
tres mensualitats per llogar un
pis. El Govern ho considera ex-
cessiu i reduirà el nombre de
mensualitats. 

3. Documentació de l’estat dels
pisos amb vídeos o fotos. In-
clourà l’obligatorietat de docu-
mentar l’estat dels pisos. Així, els
llogaters recuperaran les fiances
més fàcilment, sense haver d’a-
frontar reclamacions per danys
que no hagin provocat, i alhora els
propietaris també podran cons-
tatar els danys causats al seu im-
moble durant la vigència del con-
tracte i rescabalar-ne el valor.

Pionera a l’Estat, antiga a Europa

El cost només pot
superar un 10%

l’índex de referència

Barcelona podrà
decidir en quins
barris ho aplica

El preu del lloguer a Barcelona ha augmentat un 38% en només 5 anys. Infografia: Línia

Pàgines especials

habitatge.gencat.cat
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CELEBRACIÓ4L’arribada del bon
temps és sinònim de la celebració
de moltes Festes Majors al con-
junt de la ciutat i Nou Barris no és
una excepció.

En aquesta línia, la Prosperi-
tat va celebrar la seva entre el 25
de maig i el 2 de juny, en el que va
ser una edició molt especial, ja que
aquest any es commemora el
centenari del barri. L’inici de juny
va suposar que la Prosperitat
acabés la seva Festa Major però
que se’n posessin en marxa d’al-
tres. Va ser el cas de la Trinitat
Nova, que a partir del dia 3 va ce-
lebrar la 40a edició de la seva Fes-
ta Major, que es va allargar fins al
dia 16.  Ciutat Meridiana, per la
seva banda, va viure la seva dia-
da entre els dies 2 i 10 de juny. Un
any més, en tots dos barris, la cul-
tura popular i la gastronomia va
ser dos dels grans protagonistes
dels actes que es van programar.

Uns dies més tard, el 7 de juny,
va arribar el torn de les Roquetes

i de la Guineueta. Totes dues es
van allargar fins al dia 16. 

Pel que fa a les Roquetes, la
festa va començar amb la clàssi-
ca pancartada i el taller de pan-
cartes per decorar el barri i va con-
tinuar el dia 11 amb un programa
farcit d’activitats, com ara Ro-
quetes Fashion Wood & Food

Week . Pel que fa a la Guineueta,
el tret de sortida el va fer el SIM-
BIRUTA, el Festival Jove de la
Guineueta i es va acabar el dia 16,
com és tradició, amb el correfoc.

Per últim, les Festes Majors
del Turó de la Peira i Can Pegue-
ra van arrencar el dia 14 i s’allar-
garan fins el 23. 

A la Prosperitat es va celebrar l’Iftar durant la festa. Foto: Twitter (@daagsi)

S’acaba una primera quinzena
de juny farcida de Festes Majors
» La Prosperitat va ser el barri encarregat de fer el tret de sortida i van
seguir la Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, les Roquetes i la Guineueta

La Prospe celebra el canvi de
nom de la plaça Harry Walker
NOMENCLÀTOR4Els veïns de la
Prosperitat organitzaran el prò-
xim 15 de juny una festa per ce-
lebrar el canvi de nom de la pla-
ça Harry Walker pel de plaça de
les Treballadores i Treballadors
de la Harry Walker.

La festa popular arrencarà a
la una del migdia i comptarà
amb l’actuació de la xaranga  de
la Prospe i els capgrossos ‘la
Prospe’ i ‘el Pestaña’. Durant
l’acte s’homenatjarà els extre-
balladors i treballadores de l’an-

tiga fàbrica de recanvis auto-
mobilístics, que van passar a la
història quan a principis dels
anys 70 van protagonitzar una
vaga de 62 dies per exigir millors
condicions laborals. La protesta
va tenir el suport del veïnat,
que també es queixava per l’al-
ta contaminació de la fàbrica.

Feia molt de temps que des
de la Prosperitat es demanava el
canvi de nom de la plaça i ara fa
poc més d’un any el plenari del
Districte ho va aprovar. 

ESPAI PÚBLIC4La plaça Olof
Palme del Turó de la Peira va es-
trenar la seva remodelació a fi-
nals de maig després de les
obres que han permès canviar el
seu aspecte.

La reforma tenia com a ob-
jectiu fer que tot l’espai sigui
més accessible i agradable.
S’han enderrocat les escales i les
graderies que hi havia i s’ha
col·locat una nova escala me-
tàl·lica adaptada. També s’han
eliminat els desnivells que hi ha-

via i les diferents barreres ar-
quitectòniques.

La nova plaça té una zona de
jocs infantils nova i diferents
zones d’estada amb bancs i par-
terres amb vegetació. Tota la
zona on abans hi havia les gra-
des ara és un jardí i també s’han
renovat el mobiliari urbà, l’en-
llumenat i el clavegueram. 

LA REFORMA NO CONVENÇ
Des de l’Associació de Veïns
del Turó de la Peira no valoren

de forma gaire positiva la re-
forma de la plaça. El seu presi-
dent, Antonio Silva, en decla-
racions a Betevé, ha lamentat
que el nou disseny “s’ha menjat
tota la plaça”. Silva creu que els
dos parterres que hi ha al mig
de la plaça no deixen lloc per
posar les tarimes de la Festa
Major o per les activitats in-
fantils de les escoles.  Un altre
problema que hi veuen des de
l’entitat és que l’accessibilitat no
s’ha acabat de millorar gaire.

La lluita veïnal va aconseguir el canvi de nom de la plaça. Foto: Línia Nou Barris

Obre la nova plaça Olof Palme 

Entitats | 40 anys de la Coral Canticòrum
La Coral Canticòrum ha organitzat pel pròxim diumenge 16 de juny, al pati de la seu del
Districte, un concert per celebrar el seu 40è aniversari, que inclourà l’actuació de quatre

corals, la mateixa Canticòrum, la Ideal d’en Clavé, la Santa Eulàlia i la Voces Amigas. 

La plaça, un cop feta la reforma. Foto: Districte
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Cop policial al tràfic d’heroïna 
al Verdum i les Roquetes

SUCCESSOS4Onze persones
van ser detingudes el passat 12
de juny en un dispositiu policial
que es va posar en marxa a pri-
mera hora del matí al districte
i en altres localitats de l’Àrea
Metropolitana contra el tràfic
de drogues. 

Els investigats i posterior-
ment detinguts distribuïen he-
roïna des de domicilis dels ba-
rris de Verdum i Roquetes. Du-
rant l’operació la policia també
es van intervenir altres subs-
tàncies, així com eines per a la
seva manipulació, diners i un
llistat de control de les vendes. 

L’operatiu el van fer de for-
ma conjunta els Mossos d'Es-

quadra i la Guàrdia Urbana. La
policia també va fer entrades als
municipis de Cerdanyola del
Vallès, Sant Adrià de Besòs i
l’Hospitalet de Llobregat. Tot i
això, no es coneixen gaires de-
talls de l’operatiu, ja que el cas
està sota secret de sumari.

TRES DETINGUTS
En el cas de Nou Barris, els re-
gistres policials es van fer, con-
cretament, en un edifici situat
al número 115 de la Via Júlia,
on es van detenir, almenys,
tres persones. La policia tam-
bé va fer registres en dos edi-
ficis dels carrers Rasos de Pe-
guera i Almagro. 

SUCCESSOS4 La fiscalia de-
mana un any de presó per a qua-
tre membres o simpatitzants
de Democracia Nacional  i tres
anys de presó per un altre inte-
grant per la baralla amb anti-
feixistes que va tenir lloc el 24 de
juliol de l’any passat. 

Segons l’escrit d'acusació,
els fets van passar al passeig
Urrutia quan un grup d’ideolo-
gia d’extrema dreta i un altre
d’extrema esquerra van prota-
gonitzar una baralla “forta” on
integrants dels dos grups van
llençar-se objectes “contun-
dents”  com ara pals, cadires me-
tàl·liques de terrasses o pedres.
De fet, el fiscal recull la respos-
ta d’un acusat a un policia mu-
nicipal quan aquest el va inten-
tar persuadir que deixés la ca-
dira abans de detenir-lo. 

Segons el relat del fiscal, la
baralla va venir precedida d’unes
pintades signades amb les sigles
de les joventuts de Democracia
Nacional en locals antifeixistes,
com ara l’ateneu Tres Voltes
Rebel o bé el casal popular La
Bugadera. Arran d’aquestes pin-
tades, col·lectius antifeixistes
van convocar una concentració
de rebuig que va derivar en una
manifestació que va acabar al
passeig Urrutia, lloc on hi va ha-

ver la baralla un cop desconvo-
cada la mobilització. Els fets
van acabar amb sis persones

detingudes, cinc de les quals
són els acusats i un sisè un inte-
grant del col·lectiu antifeixista.

A més de les penes de presó
per un delicte de baralla tu-
multuària, la fiscalia també de-
mana que se’ls prohibeixi per un
termini de tres anys poder anar
a la seu de l’ateneu Tres Voltes
Rebel.

En el cas de l’acusat a qui se
li demanen tres anys de presó,
el fiscal suma dos anys més de
pena per tinença il·lícita d’ar-
mes, ja que se li va intervenir
una porra extensible. A més,
també es va intervenir un esprai
no homologat.

Manifestació que es va fer l’endemà de l’atac. Foto: Twitter (@CP3VoltesRebel)

Demanen presó per als ultres
que van atacar antifeixistes

La fiscalia demana un
any de presó per a
quatre ultres i tres anys
per a un cinquè
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EQUIPAMENTS4Feia temps
que l’esperaven, i ja és aquí. El
Turó de la Peira va celebrar el pas-
sat 1 de juny la festa de benvin-
guda a un equipament llargament
demandat per la ciutadania: el
nou Centre Esportiu Municipal.
Aquest nou espai és un dels pro-
jectes emblemàtics del mandat
per al Districte i per a l’Institut
Barcelona Esports, sobretot perquè
permet tenir unes instal·lacions

esportives de qualitat al barri del
Turó de la Peira. 

Així, el nou CEM (Centre Es-
portiu Municipal), incorpora dos
grans espais d’ús esportiu: la pis-
cina coberta i la pista poliesporti-
va. A més, s’han ampliat i millorat
totes les zones de serveis (vestidors
de grups i d’usuaris, zones d’ai-
gües...) i l’espai exterior i els entorns
s’han urbanitzat amb la creació

d’un espai públic verd i d’estada per
als veïns i veïnes.

L’OFERTA
El CEM Turó de la Peira ofereix un ca-
tàleg ampli d’activitats que in-
clouen: 

• Oferta esportiva per a escoles
i població en edat escolar, en horari
lectiu i no lectiu.

• Oferta per a l'ensenyament i
la competició de l'esport organit-
zat com voleibol, futbol sala, bàs-
quet, handbol, natació  o gim-
nàstica rítmica.

• Oferta d'activitats dirigides
aquàtiques i no aquàtiques enfo-
cades al manteniment físic i al
lleure.

• Oferta d'activitats recreatives
i complementàries: oferta d'activi-
tats socials, populars i relacionades
amb la salut.

Alguns dels programes muni-
cipals i activitats que es desenvo-
lupen al centre són: Ja nedo i Ja
nedo a l'aigua, trobades inter-es-
coles i inter-instituts, programa
municipal Esport inclou, Natació
escolar, Natació en horari ex-
traescolar, Campus Olímpia, acti-
vitats dins del marc del Pla de
l'esport en edat escolar...

Amb aquesta àmplia oferta es
donarà cobertura a persones de to-
tes les franges d'edat, també amb
altres capacitats físiques i/o psí-
quiques, famílies i entitats. Els ges-
tors de la instal·lació preveuen arri-
bar als 700 abonaments.

ESPAI SOSTENIBLE
Tota la instal·lació s’ha dissenyat se-
gons criteris de sostenibilitat i au-
toproveïment. Es tracta d’un edifi-

ci de consum gairebé zero en què
tot ha estat pensat per a un màxim
rendiment: orientació solar de l’e-
difici, façana verda, aïllament tèr-
mic... A més, genera energia reno-
vable mitjançant les plaques foto-
voltaiques instal·lades a la coberta.
També compta amb un dipòsit de
recollida d’aigües pluvials pel sis-
tema de reg de la façana verda i es
reutilitzen les aigües grises.

Un pavelló del segle XXI
» El Turó de la Peira estrena el nou Centre Esportiu Municipal, amb piscina coberta inclosa
» L’equipament, una reivindicació del veïnat, també el farà servir el Club de Futbol Montsant

SERVEIS4El CEM Turó de la
Peira disposa d’un sistema de ta-
rificació social aplicable, entre
d’altres, a famílies monoparen-
tals, Targeta Rosa, infantil, etc. 

El nou equipament té també
una clara vocació de treballar i do-
nar servei al territori. Un bon exem-
ple el trobem en el fet que en po-
dran gaudir les escoles del voltant,
com ara la Calderón de la Barca. 

A més, amb la posada en mar-
xa de les instal·lacions es dona un
espai digne i definitiu al Club de

Futbol Montsant, que treballa
amb infants i joves del barri del
Turó de la Peira tant des d’una
perspectiva esportiva com edu-
cativa. Després de les converses
mantingudes amb l’Institut Bar-
celona Esports i amb el Districte de
Nou Barris, el Club de Futbol Mont-
sant serà usuari preferent de la pis-
ta poliesportiva, garantint d’a-
questa manera la continuïtat i
viabilitat d’aquest projecte veï-
nal i esportiu que promou la co-
hesió i la integració socials. 

Vocació social i de servei

El passat 1 de juny
es va celebrar la

festa d’inauguració

El nou Centre Esportiu Municipal és un equipament modern i sostenible. Fotos: Districte

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

També s’ha
urbanitzat l’exterior

del recinte
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La FAVB denuncia que el Pla de protecció de Collserola deixa indefensos alguns veïns

Revisar i repensar
URBANISME/ L’aprovació provisional del
Pla especial de protecció del medi natural
i del paisatge del Parc Natural de la Serra
de Collserola (PepNat) per part del Consell
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona ha generat sensacions contra-
posades a la FAVB i a la Plataforma Barris de
Muntanya. Tot i que la federació considera
que aquest Pla és “un instrument impor-
tant per a la preservació i millora del valor
ecològic de la zona” i que és “important el
desenvolupament d'un model d'ús públic
del parc que al mateix temps permeti sal-
vaguardar els valors naturals i el patrimoni
històric construït”, també creu que el Pep-
Nat “s'assenta sobre uns precedents que
han produït una indefensió als veïns d'al-
gunes zones”. En aquest sentit, denuncia
que la separació que es fa entre zona de
parc natural i exterior, formalitzada per la
Generalitat l’any 2010, “no contempla la su-
ficient informació ni comunicació amb els
veïns” i sembla que estigui feta per “servir
interessos privats”.

En paral·lel a l’aprovació, també es va
tirar endavant la modificació del Pla Gene-
ral Metropolità (PGM) necessària per im-
pulsar el PepNat.

De fet, segons explica la FAVB, hi ha uns
140 habitatges en zones del parc que per-
tanyen administrativament a Barcelona
que estan afectades per aquest Pla espe-
cial de protecció, de manera que totes les
persones que hi viuen es troben en una si-
tuació “d’indefensió i incertesa”.

Per això, la FAVB fa una sèrie de consi-
deracions a aquesta aprovació, com la de-
manda de la revisió de les línies de

circumscripció del parc d'acord amb uns
paràmetres objectius i pactats amb el mo-
viment veïnal i demana que en aquest pro-
cés es tingui en compte “la història social
de construcció col·lectiva d'unes barriades
que existeixen, i del seu valor històric en la
conservació de la natura que les acull”. En
aquest sentit, la federació veu amb bons
ulls que la revisió de l’acord “no representi
la pèrdua de cap hectàrea d'espai natural,
i que aquest sigui compensat en la mida
del possible”, ja que creu que “la regularit-

zació sense més dels habitatges podria
donar origen a un cicle especulatiu”, i posa
com a exemple el cas del barri de la Font
de la Guatlla.

Finalment, la FAVB conclou que no està
en contra “de l'aprovació provisional en la
mida que garanteix la conservació de l'es-
pai natural”, però demana “a l'Ajuntament,
la Generalitat i el conjunt de les forces po-
lítiques que integren l'Àrea Metropolitana
de Barcelona la incorporació d'un annex en
el redactat definitiu que expressi la neces-
sitat d'una revisió dels límits del 2010 a l'en-
torn d'uns barems ecològics i socials i des
d'una perspectiva no especulativa”.

TEIXIT ASSOCIATIU/Durant el mes passat la FAVB, la Fe-
deración Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
(FRAVM) i la Confederación Estatal de Asociaciones Veci-
nales (CEAV) van mantenir una reunió a la ciutat que va
servir per posar les bases per a unes futures relacions de
treball conjunt més intenses entre les tres bandes. De fet,
aquesta reunió pot considerar-se històrica, ja que la fe-
deració va explicar que no havia mantingut una trobada
d’aquestes característiques des de feia gairebé 10 anys, en
el 40è aniversari del moviment veïnal barceloní.

Aquesta sessió de treball, que es va celebrar al local de
la FAVB, va servir perquè barcelonins i madrilenys com-
partissin les problemàtiques que sorgeixen i que han de
tractar en les grans conurbacions metropolitanes (com Bar-
celona o Madrid), per teixir aliances davant les polítiques
veïnals que es prenen en els àmbits estatal i europeu, i
aprendre de les experiències d'un moviment veïnal tan con-
solidat com el que existeix a Madrid. 

De fet, tant la FAVB com la FRAVM tenen molt més re-
corregut que la CEAV, que es va fundar a partir de la dis-
solució de l'antiga CAVE. Els madrilenys van començar a
treballar en la clandestinitat, durant la segona meitat del
segle XX, durant la dictadura franquista, i no van ser le-
galitzats fins a l’any 1977.

Acord per treballar amb associacions
de veïns de Madrid i de tot l’Estat DEBAT/ La projecció del documental Orgull de barri i un

debat sobre els reptes del moviment veïnal van ser les dues
grans propostes estrella per a la jornada de presentació
de l’Escola Veïnal de la FAVB, que es va fer durant la tar-
da del passat dimarts 4 a la seu de la federació, al local del
número 6-8 del carrer Obradors.

L’Escola neix amb la voluntat de ser un espai de reflexió,
producció i difusió de propostes sobre els aspectes eco-
nòmics i socials que afecten la vida quotidiana i els drets
dels veïns, i és un espai pensat per a tothom que estigui
implicat d’alguna manera en el moviment veïnal i les as-
sociacions que formen part de la federació, però també
vol ser un lloc de debat obert i pluridisciplinari.

La FAVB presenta 
la seva Escola Veïnal

La FAVB i la Plataforma
Barris de Muntanya
creuen que no s’ha 

avisat els veïns afectats
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TALLER/ Les entitats Aliança
contra la Pobresa Energètica
(APE), Enginyeria Sense Fronte-
res (ESF) i la FAVB van organitzar,
el passat dijous 13 de juny, un
taller formatiu sobre pobresa
energètica i drets energètics al
Punt7 del barri d'Horta. L’acti-
vitat va començar a dos quarts
de set de la tarda.

En aquesta jornada, pensada
per a voluntaris i professionals
que treballen amb infants i joves,
es van tractar aspectes com els
drets energètics, el marc i el con-
text actual del mercat energètic
i quines eines existeixen per ga-
rantir els drets de tothom a
aquests recursos.

Una jornada sobre
pobresa energètica
al barri d’Horta

MOBILITAT/ Les associacions de veïns de
La Palmera Centre, La Pau, Sant Martí de
Provençals, La Trajana i la Verneda Alta
han posat en marxa una iniciativa per re-
clamar a l’Ajuntament les reformes de mi-
llora integral al pont del carrer de
Santander, al barri de la Trajana. 

Una comissió promotora, formada per
membres de les cinc entitats, ha engegat
una recollida de signatures, a través de la
plataforma pública Decidim Barcelona,
per tal d’aconseguir-ho (qui vulgui fer-ho
pot donar el seu suport de forma presen-
cial a les paradetes que hi ha al barri i a
d’altres propers, com Sant Martí de Pro-
vençals i La Verneda i la Pau, i també a tra-
vés del portal web de Decidim Barcelona).
La iniciativa necessita recollir 3.750 su-

ports perquè pugui arribar  al Plenari del
Consell Municipal.

Segons expliquen els veïns, “el pont és
innaccessible per al vianant i s’ha conver-
tit en un greu problema de mobilitat que
afecta tots els barris de l'entorn” . I és que,
tot i que aquesta infraestructura serveix
per “resoldre el pas de les vies del tren de
la costa”, amb els anys s’ha convertit “en
una estructura inapropiada pel pas dels
vehicles pesats que l’utilitzen”, a banda de
les molèsties que genera als vianants i als
ciclistes, que han de fer servir una passera
metàl·lica no adaptada.

Les entitats demanen “una solució de-
finitiva i adaptada a les normatives actuals”
que faciliti el trànsit en aquest espai de co-
municació entre Sant Martí i Sant Andreu.

Clam per reclamar una reforma 
total del pont del carrer de Santander

CONFERÈNCIA/ El portaveu es-
tatal de la plataforma Marea Pen-
sionista, Domiciano Sandoval,
va ser l’encarregat de coordinar
la xerrada col·loqui Pensions d'a-
vui i de demàel passat dimarts 11
a la tarda al Casal d’Entitats Mas
Guinardó. L'Associació de Veïns
Joan Maragall del Guinardó va ser
l’encarregada d’impulsar aques-
ta trobada.

Sandoval va explicar als assis-
tents perquè l’entitat de la qual és
membre continua reivindicant la
importància d’aquesta prestació.
Els pensionistes continuen mo-
bilitzant-se periòdicament, go-
verni qui governi, a diferents ciu-
tats de Catalunya i de l’Estat. 

El Guinardó acull
una xerrada 
sobre les pensions

EQUIPAMENT/ El passat dissab-
te 1 es va celebrar una nova jor-
nada participativa per definir els
usos i la gestió del futur Ateneu
de Sagrada Família. La trobada es
va fer a l’Espai 210 del carrer Pa-
dilla, ja que les obres de l’Ateneu,
que es van posar en marxa du-
rant el mes de març de l’any pas-
sat (l’espai serà al número 268-
270 del carrer Nàpols) encara no
han acabat, tot i que els terminis
inicials deien que havien d’estar
enllestides a principis d’any.

Està previst que l’Ateneu tin-
gui tres espais diferenciats, un so-
cial i d’exposicions, un central
de connexió i un altre amb l’au-
ditori i altres aules.

Sessió participativa
per a l’Ateneu de
Sagrada Família

Divisió veïnal per la possible obertura 
de l’Hermitage a la Barceloneta

CULTURA/ La possibilitat que la
nova bocana del port aculli el
museu de l’Hermitage divideix els
veïns de la Barceloneta. Aquest
projecte urbanístic i cultural con-
vertiria el barri en el primer lloc
del món amb una delegació d’a-
quest museu situat a Sant Peters-
burg, que és una de les majors
pinacoteques i col·leccions d'an-
tiguitats del món. Diferents
col·lectius de la Barceloneta, del
districte de Ciutat Vella i de la
resta de la ciutat han mostrat el
seu rebuig a aquest projecte, tot i
que l’Associació de Veïns de la
Barceloneta el defensa.

De fet, aquestes posicions con-
traposades no han variat des de fi-
nals del 2017. Aleshores, l’AV de la
Barceloneta va entregar a l’Ajunta-
ment un manifest de suport al pro-
jecte amb la signatura de diverses
entitats del barri i també escoles i
comerços. A finals del passat mes
de maig, l’associació va tornar a
mostrar-se predisposada al fet que
el barri sigui la casa d’aquest
museu, ja que la darrera versió del
projecte inclou “una millorada pro-
posta del disseny i de la destinació
del recinte”. Aquesta entitat consi-
dera que aquesta versió redefinida
és “una aposta de futur perquè la
imatge del barri recuperi certa dig-
nitat després que darrerament
només aparegui als mitjans per
mostrar accions de decadència i
pèrdua d’identitat”. Per això, han
fet una nova crida a l’Ajuntament
perquè doni el vistiplau al projecte.

Més crítics, en canvi, són altres
entitats del barri i de la ciutat, que
el mes passat van tornar a alçar la

veu contra la possibilitat de l’ober-
tura d’aquesta delegació. Aques-
tes veus crítiques, entre les quals hi
ha l’Associació de Veïns de l’Òstia,
s’oposen al projecte des de dife-
rents punts de vista, com ara el de
la mobilitat (consideren que faria
que circulessin un 50% més de ve-
hicles privats dels que ho fan nor-
malment, fet que generaria un
“col·lapse”) o l’urbanisme (acusen
els promotors de ser uns “autèntics
artistes de l’especulació que socia-
litzen esforços mentre privatitzen
els beneficis”). Al mateix temps,
consideren “escandalosa” la ma-
nera de fer de l’Autoritat Portuària

de Barcelona, “que mercantilitza el
Port Vell amb usos aliens a la seva
natura i a l’interès ciutadà, traint la
seva essència i el seu arrelament al
barri i a la ciutat”. Els crítics acusen
el Port de ser “un ens opac que
actua sense rendir comptes ni con-
trol democràtic”.

L’Ajuntament, liderat per Ada
Colau el passat mandat, tenia dub-
tes sobre el projecte, ja que no veia
clar que aquesta sigui la millor ubi-
cació per al museu. Per aquest
motiu no va donar llum verda a la
tramitació urbanística, que s’haurà
de debatre en el següent mandat.

Alguns veïns diuen
que massificarà el
barri i d’altres que

el revitalitzarà
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CELEBRACIÓ4En el calendari ca-
talà de festes tradicionals i populars
hi ha una nit molt especial. És la del
23 de juny, revetlla de Sant Joan.
La tradició, amb un fort arrelament
al conjunt dels Països Catalans, té
com a grans protagonistes el foc, la
música, el ball i la coca. A Barcelo-
na, concretament, la revetlla serveix
per comprovar, una vegada més, la
vitalitat del teixit, ja que un munt
d’entitats organitzen revetlles po-
pulars als carrers i a les places, amb
alguns casos amb fogueres incloses.

El foc, doncs, és l’encarregat
d’il·luminar una nit màgica que
aconsegueix treure al carrer mol-
ta i molta gent. Les fogueres, tal
com marca la tradició, tenen com
a objectiu foragitar els mals espe-
rits, purificar, protegir i regenerar.
Quan el sol es pon les flames aga-
fen el protagonisme i no s’apaguen
fins ben entrada la nit o la mati-
nada. Gràcies al seu magnetisme,
la gent s’hi aplega al voltant per
cantar, ballar... 

Tot plegat serveix per donar la
benvinguda al solstici d’estiu, en el
que és una festa amb uns orígens
que venen de molt de lluny, ja que
les civilitzacions mediterrànies
més antigues ja celebraven la nit

més curta de l’any encenent fo-
gueres. Un foc que té, en un dels
seus derivats, la pirotècnia, un
dels altres grans protagonistes de
la nit.  Petits i grans, des de pri-
mera hora de la tarda i fins a altes
hores de la matinada, gaudeixen
llançant petards que amb el seu so-
roll i la seva llum deixen clar a to-
thom que la revetlla no és sinònim
de tranquil·litat.

FOGUERES ARREU
La revetlla és una festa totalment
descentralitzada que es pot viure a
tots els districtes. Alguns exemples
de les múltiples festes i fogueres que
es fan són el concert de revetlla del
Parc de les Rieres d’Horta, la re-
vetlla a la plaça Virrei Amat de Nou
Barris o les fogueres de Sant Antoni
(Viladomat amb Floridablanca),
la del Mas Guinardó al Casal d’En-
titats, la del Fort Pienc (plaça del
Fort Pienc).

D’altra banda, dies abans de la
revetlla ja s’organitzen diferents ac-
tes, com ara el Ball d’Estiu de Gent
Gran del Centre Cívic Vil·la Flori-
da el 12 de juny o el taller de cuina
per fer coques de Sant Joan que es
farà el 13 de juny al Casal de Gent
Gran de Vilapicina i Torre Llobeta.

La ciutat s’encén
» La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir un any més Barcelona de festa i fogueres la nit del 23 de juny

» El foc, els petards, la música, el ball i la coca seran els protagonistes de la nit més curta de l’any

Els barris s’omplen de fogueres la nit de la revetlla. Fotos: Norma Vidal (ACN) i Arxiu
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ACTIVITATS4Els comerciants
del Turó de la Peira aprofitaran
la celebració de la Festa Major
del barri, que va arrencar el pas-
sat 14 de juny i acabarà el 23
d’aquest mateix mes, per orga-
nitzar una nova edició de la
‘Festa del Comerç al Turó’, que
tindrà lloc el pròxim dijous 20
de juny.

La jornada comercial es farà
al carrer Cadí i arrencarà a les
10 del matí. Al llarg de tot el dia
els comerciants faran promo-
cions especials i sortejaran pre-
mis entre tota la gent que com-
pri en algun dels comerços as-
sociats.

L’associació de comerciants
també organitzarà diferents ac-
tivitats al llarg del dia. La pri-

mera serà a dos quarts d’una del
migdia i constarà d’un especta-
cle de dansa creativa a la can-
tonada del carrer Cadí amb el
passeig de la Peira. A la tarda,
a un quart de sis, arribarà el
torn del teatre infantil i una es-
tona més tard, a dos quarts de
set, es farà un pintacares per tal

que els més petits passin una
bona estona.

Per últim, a dos quarts de
vuit del vespre es farà l’especta-
cle de clausura, que tindrà la mú-
sica com a protagonista. L’es-
pectacle consistirà en un concert
de gòspel a la cantonada del ca-
rrer Cadí amb el carrer Aneto. 

La Festa del Comerç es farà al carrer Cadí. Foto: Línia Nou Barris

Tot a punt al Turó de la Peira
per a la Festa del Comerç

Les vendes del comerç
minorista creixen un 1,8%

XIFRES4Les vendes del comerç
minorista a Catalunya van aug-
mentar un 1,8% a l'abril, segons
les dades provisionals de l’Ins-
titut Nacional d'Estadística
(INE). 

La xifra, però, no acaba de
ser del tot positiva, ja que és in-
ferior a la mitjana estatal, que va
ser del 2%. Les comunitats au-
tònomes amb augments més
destacats en les vendes del sec-
tor minorista del comerç van ser
les Illes Balears (3,5%), Anda-
lusia (3,2%), la Comunitat de

Madrid (2,9%) i les Illes Canà-
ries (2,5%). 

L’índex d'ocupació al sector,
per la seva banda, va pujar un
1,3% a Catalunya. En aquest cas
la xifra és superior a la mitjana
estatal, que va ser de l’1% en
comparació amb el mateix mes
de l’any anterior.

Les xifres, doncs, segueixen
mostrant la lleugera recupera-
ció que està experimentat el
sector en els últims temps des-
prés d’haver superat la crisi
econòmica.

Bcn Shopping & Shooting | Tram final de les gravacions
El festival internacional de curtmetratges Bcn Shopping & Shooting que organitza

la Fundació Barcelona Comerç, i que enguany arriba a la seva sisena edició, 
tancarà la seva fase de presentació de les gravacions el dissabte 15 de juny.

La Festa del Comerç
se celebra en el marc
de la Festa Major
del Turó de la Peira
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Esports

El combat pel títol d’Europa de
Sandor Martín serà a casa seva.
Literalment. El passat dia 7 el pú-
gil anunciava que, de la mà de la
promotora BCN Boxing Nights,
la lluita contra Robbie Davies Jr.
del dia 27 de juliol serà al muni-
cipal de Nou Barris, és a dir, al
camp de la Monta. L’anunci ar-
riba poc més d’un mes després
que s’anunciés la fusió entre el
seu gimnàs, el KO Verdun, i el
club de futbol i és el primer gran
acte que implica les dues parts.

“Com se sol dir, s’han alineat
els astres. Lluitaré al pati de casa
meva, el títol s’ha de quedar
aquí”, explica el boxejador a Lí-
nia Nou Barris. Martín admet
que la subhasta i la tria de l’es-
cenari del combat ha anat molt
ràpidament, però que ja fa set-

manes que prepara aquesta nova
oportunitat pel cinturó.

A més, l’estadi es quedarà
petit per gaudir amb el de la Pros-
peritat; el passat dia 10 va co-
mençar la venda d’entrades VIP
(els seients que s’instal·len al
voltant del ring) i poc més de 72
hores després, Martín anuncia-
va que ja s’havien exhaurit aques-
tes localitats. La resta d’abona-
ments es vendran al públic a
partir de la setmana del dia 17

d’aquest mes a les taquilles del
club, al KO Verdun, a la botiga
Ray Sugar del carrer Góngora i a
totes les botigues del barri que
vulguin funcionar com a punts de
venda. Es calcula que unes 3.000
persones ompliran la Bombone-
ra per veure’l lluitar.

“La resposta ha estat brutal.
Estic segur que serà l’esdeve-
niment més esportiu de la his-
tòria del barri i del districte”,
conclou el púgil. 

Martín no vol deixar escapar el cinturó continental. Foto: Línia Nou Barris

Sandor Martín lluitarà pel títol
d’Europa al camp de la Monta
» El combat contra el campió Robbie Davies Jr. serà el 27 de juliol 
» La vetllada podria reunir unes 3.000 persones per animar el púgil

El Ramon Aldrufeu
va ser l’escenari de la
festa de salvació del
sènior femení del

SESE. El conjunt de Jordi Buen-
día va certificar la permanència
a la Primera Categoria el passat
dissabte 8, després de vèncer el
tercer partit d’una promoció es-
gotadora física i anímicament,
contra el filial del Barça CBS.

I és que després d’haver aca-
bat la fase regular de la lliga en la
desena posició, les blaves es van

veure obligades a jugar-s’ho tot en
aquesta eliminatòria, que va co-
mençar a finals de maig i que va
acabar el segon cap de setmana
d’aquest mes.

Després d’una victòria a ca-
dascuna de les pistes, les juga-
dores de Buendía van tenir el fac-
tor pista a favor en el tercer i de-
finitiu partit. Igual que havia
passat en la resta d’enfronta-
ments, les blaves van haver de pa-
tir per guanyar (55-51). El SESE
va viure el seu millor moment del

matx en el segon parcial, quan un
parcial de 19-12 li va donar un
prometedor marge de vuit punts
al descans (31-23). Les del Virrei
Amat, però, veurien com les vi-
sitants eixugaven la distància i, tot
i que el SESE no va perdre la ini-
ciativa en el resultat en cap mo-
ment, en l’últim parcial la dife-
rència va ser de només un punt.

Per sort, l’equip va saber pa-
tir quan tocava i va poder celebrar
la permanència amb la cançó
Don’t stop me now de Queen.

Pau Arriaga
LA PROSPERITAT

El SESE salva la categoria

La Monta comença a anunciar
peces del projecte 2019-20

Brian Canalejo, Javi
Sánchez, Khalid Bo-
uadid, Erik Pérez o
Miguel Sanvidal són

alguns dels noms que confor-
maran la primera plantilla de la
Monta la temporada que ve.
Després d’una recta final de curs
un punt decebedora, la directiva
i la direcció esportiva han deci-
dit posar fil a l’agulla ràpidament
i moure’s en el mercat per co-
mençar a dissenyar el projecte
amb el qual l’equip vol retornar
a Tercera Divisió.

Juntament amb aquestes pri-
meres incorporacions, entre la
recta final del mes passat i prin-
cipis d’aquest també s’han anun-
ciat algunes renovacions, tant de
jugadors (Sergi Arimany, Jai-
me Hernández o Ion Vázquez) i
de membres de l’staff tècnic,
com l’entrenador de porters Os-
car Rodón.

Pel que fa a les baixes de la
plantilla, de moment, són David
Bauli, Jaime Fuentes, Erik Lou-
zao, Dani Erencia, Óscar Jiménez
i Álex Luque.

Cultura | Es tanca la desena edició del BCN Sports Film
El passat dia 9 es va posar el punt final a la 10a edició del BCN Sports Film, el festival de
pel·lícules i documentals de temàtica esportiva. Enguany, el curt vencedor va ser Amine,

que explica la història d’un jove que practica la natació artística d’amagat del seu pare.
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Llibres Música Pelis i sèries

La cantant Mariah Carey va actuar dilluns 10 de
juny al Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona,
oferint el seu primer espectacle a la capital catala-
na. Amb un “Hola Barcelona, estic molt feliç de ser
aquí per primera vegada”, Carey va començar un

show que va tenir tot el que la fa ser una de les
grans dives de la música. Elegància, luxe i una po-
sada en escena molt cuidada van ser els elements

estrella de la vetllada, que va esdevenir màgica
amb la veu de l’artista. Caution -el darrer disc de

la cantant- va ser el principal motiu de la visita de
Carey, però també hi va haver lloc per als seus

grans èxits. Hero, Emotions o Touch my body van
sonar en uns Jardins de Pedralbes completament
preparats per a una nit de gala amb les balades i
el pop sentimental de Carey. En definitiva, una

mostra ideal de per què és una de les artistes fe-
menines amb més vendes de la història.    

M A R I A H  C A R E YQUI ÉS?
Ser una de les dives del pop més famoses

Va triomfar en la dècada dels noranta i continua cantant

Famosos

Ha actuat per primer cop a Barcelona
En un concert del Festival Jardins de Pedralbes

Sorpresa i emoció entre el públic
Diuen que Carey sona millor que mai i que està en forma

QUÈ HA FET?

La fitxa

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

‘No todo vale. La mirada de un jurista a
las entrañas del procés’ és el llibre de
l’ex lletrat major del Parlament, Antoni
Bayona, sobre el procés independentis-
ta. Bayona fa una mirada crítica, des de
la perspectiva d’un jurista, a l’estratègia
unilateral del Govern català però tam-
bé a l’enrocament del govern espanyol
i al paper del Tribunal Constitucional.

No t’ho perdis

No todo vale
Antoni Bayona

El grup del Vallès ha publicat fa poques
setmanes el seu segon disc, ‘La inèrcia
del Big Bang’, on segueix amb l’aposta
pel pop electrònic amb reminiscències
dels anys vuitanta. La banda, creada
per Esteve Puig i Jesús Martínez, ha in-
corporat alguna guitarra en el seu se-
gon treball, que essencialment es ca-
racteritza pel seu so electrònic.

Minova
La inèrcia del Big Bang

Torna el millor disseny 
Entre el 12 i el 20 de juny se celebra una nova edició de la

Barcelona Design Week, el festival del disseny que organitza
el Foment de les Arts i el Disseny (FAD) i el BCD Barcelona

Centre de Disseny. Al llarg dels nou dies que dura el festival
es faran més d’un centenar d’activitats, com ara conferèn-

cies, exposicions, tallers, portes obertes, projeccions, festes i
altres esdeveniments sobre disseny, creativitat i innovació.
En aquesta edició la temàtica gira al voltant de les transi-

cions, del recorregut de l’economia lineal cap a l’economia
circular per avançar cap a una societat més justa i formada. 

Tres dones força resignades amb
la seva rutina munten un negoci de
cup-cakes. Però la cosa no acaba de
rutllar i decideixen buscar alternatives
per no perdre diners i no fracassar. Així
és com la rerebotiga es converteix en
un local de massatges íntims amb final
feliç per a dones.

Al Teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

Oh, Mami!
Oriol Vila

| Warhammer Vermintide
Arriba al mercat la segona part d’aquest exitós títol. El joc ofereix

la possibilitat de fer les lluites, contra 15 enemics, en primera persona.

Sophie Turner, una de les actrius del
moment (és Sansa Stark a la sèrie Joc
de trons) torna a convertir-se en Jean
Grey, Fénix Oscura, la mutant que tem
els seus poders. En una missió de res-
cat, la jove està a punt de morir, però la
rescata una força còsmica que s’apo-
dera d’ella. Els X-Men, doncs, hauran
de lluitar perquè torni a ser qui era.

X-Men Fénix Oscura
Simon Kinberg

Viu en línia
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FINS AL 23 DE JUNY
Tot el dia Des del passat dia 14 està en marxa

tota la programació de la Festa Major del ba-
rri del Turó de la Peira. / Diferents carrers i pla-
ces del barri.

26 I 28 DE JUNY
18:00 Design thinking process serà el nom del

curs de dues sessions de l’Aula Digital - An-
tenes Cibernàrium que coordinaran els pro-
fessionals de SokoTech. Entrada gratuïta. / Bi-
blioteca Nou Barris.

DIVENDRES 28 DE JUNY
10:00 El darrer divendres d’aquest mes es farà

una sessió monogràfica anomenada Intro-
ducció al correu electrònic, per aprendre a do-
minar aquesta eina a la perfecció. / Biblioteca
Vilapicina i la Torre Llobeta.

FINS AL 20 DE JUNY
Matí-Tarda Des del passat dia 6 es pot visitar

la mostra Memòries en resistència, de l’artis-
ta Aitor Fernández, una sèrie d’històries de
persones refugiades LGBTI. / Centre Cívic
Can Basté.

TOT EL MES
Matí-TardaDes del passat dia 15 està en mar-

xa la mostra 20è concurs de còmic de Nou Ba-
rris, amb tots els treballs que s’han presen-
tat a aquest certamen. Entrada gratuïta. / Cen-
tre Cívic Can Verdaguer.

DIMARTS 18 DE JUNY
18:00 Ginkana literària serà el nom de la dar-

rera sessió d’aquest taller de lectura, que s’a-
comiada fins al pròxim mes de setembre. Ac-
tivitat gratuïta, cal inscripció prèvia. / Biblioteca
Nou Barris.

FINS AL 4 DE JULIOL
17:30 Tots els dijous fins al dia 4 del mes que

ve es faran sessions del curs Dibuix i pintura
infantil (a partir de 6 anys). / Casal de Barri
Torre Baró.

TOTS ELS DIMARTS
10:00 Cada dimarts al matí, fins al pròxim mes

de juliol, es faran noves sessions de tai-txi en
el marc del programa Activa’t als parcs. / Casa
de l’Aigua.

Darrera edició de l’Espai de lectura d’a-
quest curs 2018-19 per a nens i nenes
que tinguin més de sis anys. / Biblio-
teca Zona Nord.

L’Espai de lectura
s’acomiada del districte

Divendres 21 de juny a les 17:30

Tots els dimarts d’aquest mes i el
pròxim 2 de juliol es faran les últimes
classes del curs de rebosteria que es va
posar en marxa a principis d’aquest
mes. / Centre Cívic Can Basté.

El curs de rebosteria
encara la recta final

Fins al 2 de juliol a les 19:30

Els dos darrers dissabtes d’aquest mes
se celebraran les últimes edicions del
vermut musical. Entrada gratuïta. / Ca-
sal de Barri de Trinitat Nova - SomLa-
Pera.

Recta final dels concerts
del cicle Vermut musical

Dissabte 22 i 29 de juny a les 13:00

El pròxim dilluns 17 se celebrarà el tra-
dicional campionat de tennis taula de
la Festa Major de Can Peguera. / Ca-
sal de Barri La Cosa Nostra.

Un torneig de tennis taula en
la Festa Major de Can Peguera

Dilluns 17 de juny a les 17:00
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