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A l’esquerra, imatge d’una concentració contra la pobresa energètica. A la dreta, la presentació de l’informe de Càritas. Fotos: Alèxia Vila (ACN)/Càritas Barcelona

“La desigualtat és una ferida que
no cicatritza”. L’afirmació, con-
tundent, és de Salvador Busquets,
director de Càritas Diocesana de
Barcelona. L’entitat ha presentat
recentment el balanç de la seva ac-
ció durant el 2018 a la diòcesi de
Barcelona (formada per 26 mu-
nicipis) i les conclusions no són
gaire esperançadores.

Busquets, durant la presenta-
ció de les conclusions, va alertar
que cada cop hi ha més col·lectius
exclosos de la societat, al mateix
temps que va apuntar que una de
cada quatre persones de la diòce-
si de Barcelona està en situació
d’exclusió, tal com apunta l’últim
informe de la Fundació Foessa.

En el cas de Barcelona ciutat,
Càritas va atendre el 2018 un to-
tal de 7.916 llars, on viuen 15.662
persones. Nou Barris, per la seva
banda, va ser el districte amb més
llars i persones ateses. En total van
ser 1.660 llars on viuen 3.636 per-

sones. Són persones, tal com aler-
ta Càritas, que pateixen exclusió so-
cial a causa de la precarietat labo-
ral, els problemes amb l’habitatge
i una protecció social insuficient.
Algunes d’aquestes persones els
toca viure la crua realitat de tenir

feina  però no poder arribar a final
de mes –tot i que la majoria de per-
sones ateses estan a l’atur –.  “Amb
un context de suposada recupe-
ració econòmica, això és molt pre-
ocupant”, va afirmar Busquets.
El director de Càritas Diocesana de
Barcelona va apuntar que és im-
prescindible una major implicació
de les administracions i que la des-
pesa social del conjunt de l’Estat en
habitatge o de protecció a les fa-
mílies s’equipari a la mitjana eu-
ropea.

POBRESA MÉS PROFUNDA
Per la seva banda, Miriam Feu, cap
d’anàlisi social i incidència de Cà-
ritas de Barcelona, va remarcar
que els darrers anys han aug-
mentat les llars ateses on només
viu una persona, mentre que s’ha
reduït l’atenció a les llars forma-
des per parelles amb fills. 

En paral·lel, Feu també va vo-
ler alertar del creixement de la po-
bresa entre les dones i la gent gran.
En el cas del perfil femení de la po-
bresa, el 57% de les persones ate-
ses per Càritas durant l’any passat
van ser dones, mentre que les

persones grans ateses van aug-
mentar un 8%. La gran majoria
d’aquestes persones grans, 7 de
cada 10, eren dones.  “La solitud
no volguda és una de les proble-
màtiques més esteses que pateixen
els majors de 65 anys. Està a les
nostres mans garantir que la gent

gran tingui una vida digna”, va
afirmar Feu. 

Una altra de les preocupa-
cions de Càritas és l’alt percentatge
de migrants entre les persones ate-
ses. Concretament, el 66% de les
persones ateses eren estrange-
res, principalment del Marroc,
Hondures, Colòmbia, Perú, Ve-
neçuela i Bolívia. 

L’entitat recorda que moltes
persones arriben a Catalunya fu-
gint de situacions de violència, de
països on hi ha una gran inesta-
bilitat econòmica i on diàriament
es vulneren els drets humans.

EL 2019, PITJOR
Per últim, Feu va alertar que els
cinc primers mesos del 2019 les
llars ateses per Càritas van aug-
mentar un 10% en relació al ma-
teix període del 2018. L’habitatge
segueix sent el gran problema.

El rastre de la crisi
» Càritas alerta en el seu informe anual que les desigualtats augmenten tot i la recuperació econòmica
» L’entitat vol que la despesa social en habitatge i protecció familiar s’equipari a la mitjana europea

Albert Ribas
BARCELONA

1.660
llars són les que
Càritas va atendre 
al districte durant 
l’any passat

La pobresa entre les
dones i la gent gran
ha augmentat de
forma preocupant

En Portada
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El que és rellevant del
pacte de la Diputació

de Barcelona és que es
tracta d’un acord entre les direccions
nacionals del PSC i JxCat, signat per Illa
i Bonvehí, i amb l’assentiment de Pedro
Sánchez, Iceta, Torra i Puigdemont.
No és cap pacte local. I potser anuncia
un nou escenari polític...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Avui el panorama po-
lític català s'ha vist sac-

sejat pel terratrèmol del
pacte a la Diputació de Barcelona.
Desconec la magnitud del tsunami
que provocarà, però el més eloqüent és
el silenci d'alguns dels protagonistes de
la política catalana. Un silenci que res-
sona, eixordador.

@davidminoves

“Esta es mi petición. Te-
nemos que ser mejores.

Amar más, odiar menos.
Escuchar más y hablar menos. Es nues-
tra responsabilidad hacer este mundo un
lugar mejor”. Gran discurso de Megan Ra-
pinoe. Necesitamos más palabras como
las de la capitana de Estados Unidos en
el deporte y la vida misma. 

Europa dice que to-
mará medidas contra

España por la contami-
nación. Pablo Casado dice que una me-
dida contra la contaminación (Madrid
Central) provoca más contaminación.
El chiste me haría gracia de no ser por-
que las multas las pagan todos los es-
pañoles.

@dieguchio@cprocuna@codina_francesc

La lupa

per Oriol Jara

Una futura dona empoderada

Aviat tindré una filla. Bé, concretament
la parirà la meva dona però com que, en
principi, el meu material genètic ha par-
ticipat del procés, serà una mica com si
també fos meva. El cas és que vull com-
prar un vinil adhesiu per decorar-li l'ha-
bitació i no acabo de trobar l'opció en-
certada. Recordo que, quan van néixer els
meus dos primers fills, vaig optar per di-
buixos clàssics. El gran va créixer sota l'a-
tenta mirada d'un vinil del Petit Príncep
vestit de gala i amb el sabre a la mà. El pe-
tit no va tenir tanta sort i, quan va néixer,
li vaig enganxar un Peter Pan
volant envoltat d'estrelles llu-
ents. Dic que no va tenir tan-
ta sort perquè, personalment,
m'agrada molt més el Petit
Príncep que Peter Pan, mal-
grat l'admiració que sento
per totes dues obres literàries.
Potser han canviat molt els temps en
aquests darrers 10 anys però aquest cop
la feina està resultant extremadament
més feixuga i complexa.

Per començar vaig descartar els pri-
mers personatges que em van venir al
cap perquè eren tots homes. Em sem-
blava lògic que, si l'habitació en qüestió
havia de ser el racó d'una nena, la paret
havia d'estar decorada per un personatge
femení. Després de pensar-hi uns minuts
vaig canviar d'opinió. Ep! No serà mas-
clista pensar que, perquè és una nena,
ha de tenir un personatge femení a la pa-
ret? Per què no pot créixer admirant un

vinil de Pinotxo, Robin Hood o Aladdin?
Quin sentit té haver de posar un perso-
natge femení per decorar l'habitació
d'una nena? No és una manera d'enca-
sellar-la? Bé, vaig optar per Pinotxo, que
m'encanta, però quan ja havia fet la co-
manda a internet vaig adonar-me de l'er-
ror que estava cometent. Si li posava un
personatge masculí a la paret, la meva
filla, pobreta, pensaria que no hi ha do-
nes valentes, fortes i empoderades. Ac-
ceptaria, sense adonar-se'n, que no-
més es poden admirar homes com el

maleït Pinotxo. La nena necessita créi-
xer veient figures femenines en les quals
emmirallar-se. Dit i fet, vaig cancel·lar
la comanda i vaig començar a cercar per-
sonatges femenins.

Després de recórrer tot l'univers
Disney, vaig descartar les princeses (per
ser estereotips anacrònics i mals models
per les nenes),  les reines dolentes (per
ser un arquetip de dona malvada), l'A-
lícia del País de les Meravelles (per ser ex-
cessivament desconcertant) i l'Elsa de
Frozen, perquè em cau malament. El
món dels dibuixos clàssics no havia es-
tat d'ajuda, així que vaig optar per dones

d'altres àmbits. Dones que realment
fossin un exemple modern i útil per la
meva filla. Em va venir al cap una hero-
ïna. Una dona que havia triomfat en un
món majoritàriament masculí i que se-
ria un símbol per a la meva filla: Marie
Curie. El vinil no seria gaire bonic, és cert,
però m'asseguraria que aporto a la meva
filla el missatge correcte. Tot semblava
encaixar fins que em va colpejar un
nou dubte. Què li estic dient a la meva fi-
lla si el model que li penjo a l'habitació
és una dona, heterosexual i blanca?

No hi ha sexualitats di-
ferents, al món? Colors di-
ferents? Ètnies diferents?
En ple segle XXI, hem d'es-
tar mostrant als nostres fills
un sol patró? Com havia po-
gut ser tan insensible. Arri-
bats a aquest punt només te-

nia una opció: el Geni d'Aladdin. Un per-
sonatge dubtós i confús en tots els as-
pectes (ètnia, sexualitat, codi moral...),
però perfectament apropiat per una
societat líquida on millor que res sigui
cap cosa concreta. Malauradament, he
decidit que és massa responsabilitat. Que
no vull marcar a una futura dona amb
premisses culturals de la meva genera-
ció. Així que li deixaré la paret blanca i
quan ella sigui gran i una dona empo-
derada que triï lliurement el vinil que vol
per a la seva habitació de bebè.

Publicat a El Món.cat

Ep! No serà masclista pensar que, 
perquè és una nena, ha de tenir un 

personatge femení a la paret?

Els semàfors

Telefónica
Diferents usuaris de Telefónica del barri
de la Prosperitat van denunciar al juny
haver estat tres setmanes sense línia per

una avaria. Hi va haver força comer-
ciants afectats. L’associació de veïns ha

criticat el servei de la companyia.   
pàgina 8

Ajuntament
La Síndica de Greuges ha denunciat el
mal estat de les tres escultures de Jau-

me Plensa que hi ha al Verdum. L’‘Escu-
llera’, el nom del conjunt escultòric, està
ple de brossa i no té cap placa o senyal
que expliqui de quina obra es tracta.  

pàgina 10

CF Montañesa
La Monta ha posat en marxa la seva

maquinària per tornar a tenir un equip
femení que competeixi en divisió abso-
luta. El club ha fet una crida a jugadores
que tinguin més de 15 anys i més enda-
vant vol crear també categories de base.

pàgina 18
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4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de fes-
ta, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada ve-
gada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor. 

Perquè, oi que no sembla
gaire agradable esperar el bus a

40 ºC? I estar treballant sota el sol
inclement del mes d’agost? I
passar un dia a la platja sense
para-sol i amb la nevera buida?
Totes aquestes escenes poden
amargar l’estiu a qualsevol per-
sona, però hi ha un conjunt de
recomanacions bàsiques que, si
se segueixen, poden alleujar

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termò-
metre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departa-
ment de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beu-
re molta aigua, de ventilar i man-
tenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de pro-
tegir-se del sol la pell posant-se
crema solar. 

TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en cons-
cienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Gene-
ralitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades tempe-
ratures de l’estiu poden consi-
derar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen. 

Per exemple, que durant l’es-
tiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifi-
quessin 65 casos de cops de ca-
lor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

registres d’aquest estiu que ha
començat fa poc, ja hem passat
una primera onada de calor que
sens dubte és històrica, amb
temperatures mai assolides a
Catalunya -com la màxima de
43,8 ºC d’Alcarràs, a la comarca

del Segrià- i un balanç de tres ca-
sos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor so-
bre la salut (POCS). 

VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provo-
cat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya aug-
mentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

Que la calor no t’amargui l’estiu
» Salut recorda els consells a seguir davant les onades de calor, cada vegada més freqüents
» La primera onada va deixar registres històrics de temperatura i més activitat als hospitals

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan es-
pecialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor ex-
cessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que pas-
si, però, la xarxa sanitària públi-
ca de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’acti-
vitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa. 

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha aug-
mentat el dispositiu de profes-
sionals per reforçar l’atenció pri-
mària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària. 

En aquest sentit, les regions
sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest in-
crement de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

dispositiu permet respondre a
qualsevol activitat, tot seguint
criteris clínics. De fet, aquesta
adequació funcional dels centres
s’adapta a les necessitats d’as-
sistència que es produeixin, de
manera que es pugui donar una
resposta adequada i flexible en
tot moment.

A més, el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) comp-
ta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes me-
sures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativa-
ment la població. 

Els centres sanitaris, a punt

Els efectes de la calor
són tan preocupants
com la grip a l’hivern

Enguany ja s’ha 
viscut una onada 
de calor històrica

Amb les altes temperatures és molt important refrescar-se sempre que es pugui. Fotos: Generalitat i ACN

canalsalut.gencat.cat

L’atenció primària 
i hospitalària té 503
professionals més
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Torna el PSC: el socialisme 
seguia viu a Nou Barris1

2
La Prospe celebra el canvi 
de nom de la plaça Harry Walker

Demanen presó per als ultres 
que van atacar antifeixistes

Cop policial al tràfic d’heroïna 
al Verdum i les Roquetes

Sandor Martín lluitarà pel títol 
d’Europa al camp de la Monta

El + llegit línianoubarris.cat
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A les xarxes

@GPursals: Abans ens anul·laven lleis per
sobrepassar competències, ara ja perquè
no les tramitem bé. En serio, això és molt
decadent.

@eduardvoltas: Ja està. El 155 presideix
la Diputació de Barcelona. I no, el 155 no
té ni l'alcadia de Vilafranca del Penedès ni
la de Sant Cugat.

#DiputacióSocialista

@AntonioMaestre: Todo Ciudadanos y sus
palmeros mediáticos hablando de agresio-
nes en el Orgullo y ni siquiera ellos lo inclu-
yen en la denuncia. Ridículo no cesante.

#Provocadors #ImpostAnul·lat

Safata d’entrada

Què es pot entendre com a bé
comú? En una societat avançada
es pot entendre com aquells va-
lors, no només materials, amb els
que la ciutadania es pot sentir sa-
tisfeta. Habitatge, alimentació,
serveis bàsics com l’aigua, l’elec-
tricitat i el gas, ensenyament, sa-
nitat, treball, cultura i oci, l’ecolo-
gia amb respecte pel territori, el
dret a escollir els representants
polítics i sindicals... Tots poden
ser considerats com el bé comú. 

En una societat que cada ve-
gada és més individualista, no es
pot entrar en una dinàmica per-
versa, com: Jo primer i, per sobre
de tot, el meu interès particular.

És en les condicions de mar-
ginació d’amplis col·lectius, en la
diferència cada vegada més gran
entre els més rics i els més po-
bres, quan acostumen a aparèi-
xer els ‘salvadors de la pàtria’ que
pretenen tenir la solució als pro-
blemes del país, amb mesures que
acostumen a ser molt de dretes o
molt d’esquerres i que tenen mal
resultat. Hi ha la teoria que el
mercat ho resolt tot, però tenim
prou experiència per saber que el
que fa és especular amb tot per
obtenir el benefici màxim. Es
tracta que la ciutadania estigui
preparada, culturitzada, que el
seu nivell de capacitació sigui molt
alt per poder fer front als reptes
per aconseguir una societat igua-
litària, justa i democràtica.

La qualitat d’un país és direc-
tament proporcional a la qualitat
dels seus ciutadans. Amb ciuta-
dans de qualitat hi haurà paletes,
advocats, metges, emprenedors de
qualitat, inclús polítics, que siguin
capaços d’aportar eficàcia per tenir
una societat i un país millors. 

El bé comú
per Jordi Lleal 

Polítics vs. ciutadans
per Joan Xuriach

El lamentable espectacle que,
des de l’1 d’octubre de 2017, ens
estan oferint els partits polítics
catalans - ERC, JxCat i també la
CUP - hauria de portar la gent
que ha lluitat per una repúbli-
ca catalana a prendre una deci-
sió radical. 

Proposaria, a les pròximes
eleccions, bastir una llista d’e-
lectors amb polítics i ciutadans
inequívocament republicans,
partidaris de l’autodeterminació
(no hi ha cap possibilitat d’acord
amb un estat espanyol post-
franquista i predemocràtic),
sense motxilles i determinats per
arribar, acompanyats per la so-
cietat civil, a recuperar la lliber-
tat del nostre poble, arrabassa-
da per les armes ja fa tres segles.
Si s’assoleix la llista electoral, cal-
dria una votació massiva per tal
que cap vot realment indepen-
dentista anés a parar als partits

processistes. En cas que hi ha-
gués el 50% més un dels vots es-
crutats, proclamació de la Re-
pública i defensa pacífica d’a-
questa al carrer. Si no apareix
una candidatura com aquesta,
per primera vegada votaré en
blanc. Qualsevol dels dos esce-
naris hauria de provocar la de-
fenestració dels polítics que ma-
neguen en l’actualitat els partits
tradicionals. Cal una alenada
d’aire fresc perquè les decisions
tornin a mans de les bases. De
la mateixa manera que Europa
no mourà ni un dit per nosaltres
si no els castiguem econòmica-
ment (aturar Catalunya ‘sine
die’), els polítics professionals
(amb honorables excepcions)
tampoc es sentiran interpel·lats
si no els belluguem la cadira. No
oblidem que només la Repúbli-
ca alliberarà els presos polítics i
retornarà els exiliats a casa.

Les millors
perles

Malú i Albert Rivera han trencat. Així ho avancen diverses pu-
blicacions de la premsa del cor, que publiquen el final de la
relació entre la cantant i el líder de Ciutadans. La falta de na-

turalitat de Rivera hauria estat el detonant pel qual Malú hauria de-
cidit distanciar-se del polític unionista.

Un cadàver congelat cau d’un avió i gairebé mata un jove
que estava prenent el sol. Durant un inusual dia assolellat
a Londres, un veí va decidir relaxar-se al jardí de casa. No

ho va poder fer durant gaire estona, ja que un cos va caure del
cel a menys d’un metre seu, rebentant i a punt de matar-lo.

Resolen un crim de fa 33.000 anys. L’anàlisi d’un fòssil trobat en
una cova de Transsilvània ha tret a la llum que la víctima va te-
nir una mort violenta i va ser colpejada amb un objecte similar

a un pal. Investigadors de la Universitat de Creta han descobert així
que l’home va ser assassinat i no pas mort per accident. 

Un australià mor després de menjar-se un llangardaix.
L’home va fer una aposta amb un grup d’amics per la
qual havia d’empassar-se la criatura. La jugada va ser fa-

tídica i després de dies agònics amb dolors estomacals va mo-
rir, possiblement pel verí que abans s’hauria empassat l’animal.

Subhasten per 162.500 euros el revòlver amb el qual s’hauria su-
ïcidat Van Gogh. L’arma que hauria posat fi a la vida del mític
pintor holandès ha estat venuda a París. El preu de sortida era

de 40.000 euros, però el revòlver Lefaucheux que hauria estat dispa-
rat el 1890 ha superat àmpliament el valor inicial.
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ESPAI VEÏNAL4El solar ocupat
del número 79 del carrer Joaquim
Valls (la Prosperitat), convertit en
l’hort veïnal ‘Date una Huerta’, se-
guirà sent, com a mínim un
temps més, l’espai emblemàtic
que és des de fa uns tres anys.

I és que a finals de juny es va
confirmar la suspensió del des-
nonament que hi havia previst
des de feia setmanes. Gràcies a la
pressió veïnal i la mediació mu-
nicipal es va aconseguir frenar per
segona vegada l’expulsió del
col·lectiu de gent que gestiona
l’espai, que ja havia salvat una pri-
mera amenaça fa uns mesos. 

FUNCIÓ SOCIAL
L’espai ‘Date una Huerta’ ha
aconseguit ser un referent de
l’autogestió veïnal. La transfor-
mació del que era un solar aban-
donat ple de brutícia i rates en un
hort on també es fan activitats i
xerrades ha estat un èxit. Després
de la suspensió del desnona-

ment, l’espai podrà seguir fun-
cionant fins que el solar es ven-
gui o s’hi comenci a construir.
L’actual propietari és el fons d’in-
versió Cerberus, que va comprar
el solar al BBVA, l’antic propietari
que va ser qui va posar la prime-
ra demanda contra l’ocupació.

Joan Catafal, de l’Associació
de Veïns i Veïnes de la Prosperi-
tat, explica que l’espai ‘Date una
Huerta’  també té una funció so-

cial important, ja que persones
amb problemes econòmics i so-
cials s’han implicat en la seva ges-
tió. Una d’aquestes persones és la
Magda, que fa uns mesos expli-
cava en un reportatge de Línia
Nou Barris que tot el que s’ha
aconseguit en aquest solar “és
motiu d’orgull”. La nova victòria
veïnal, doncs, permetrà que ‘Date
una huerta’ segueixi sent un hort
d’on també broten esperances. 

‘Date una Huerta’ és al carrer Joaquim Valls. Foto: Línia Nou Barris

L’hort ‘Date una Huerta’ 
seguirà viu un temps més

» La suspensió del segon desnonament permetrà que l’espai 
ocupat i referent veïnal segueixi tirant endavant el seu projecte

Identificades 35 persones en
un operatiu policial a tres bars

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra i la Guàrdia Urbana van
identificar a mitjans de juliol un
total de 35 persones després de
dur a terme una operació con-
junta a tres bars conflictius si-
tuats al carrer Riera d’Horta.

L’operació policial va tenir
lloc després que s’haguessin
produït diferents baralles als
tres bars, amb llançament d’am-
polles i mobiliari urbà inclo-
sos, cosa que havia provocat
les queixes dels veïns. Els agents
de policia van tramitar denún-
cies per possessió de drogues en-
tre alguns dels identificats i per

infraccions administratives dels
propietaris dels bars. 

TRÀFIC DE DROGUES
D’altra banda, a finals de juny la
policia va posar el punt final al
dispositiu contra el tràfic de
drogues al districte amb una
nova operació després de la que
a mitjans de juny va permetre
detenir, al Verdum i Roquetes,
tres persones per tràfic d’heroï-
na. L’última acció policial va
acabar amb un detingut i 52
identificats i amb el decomís de
cocaïna, armes prohibides i di-
ners en metàl·lic. 

Polèmica per una avaria 
de Movistar a la Prosperitat

TELEFONIA4Diferents usuaris
de Movistar del barri de la Pros-
peritat van denunciar el passat
mes de juny que s’havien passat
tres setmanes sense línia tele-
fònica.

Des de l’Associació de Veïns
i Veïnes de la Prosperitat van de-
nunciar que l’avaria va ser greu,
ja que va afectar “nombrosos
veïns i comerços de diferents
punts del barri, com ara la Via
Júlia i els carrers Florida i Vin-
yar”. Qui primer va denunciar el
problema va ser una veïna del
barri que es va dirigir a l’asso-

ciació de veïns per alertar que es-
tava sense servei de telefonia fixa
des de principis del mes de juny.

La situació va provocar que
des de l’Associació de Veïns i Veï-
nes de la Prosperitat es denun-
ciés que “el servei telefònic és un
servei bàsic que no pot quedar
interromput sense que es doni
cap explicació”. Des de l’entitat
consideren que l’avaria és “un
abús clar per part de Telefónica-
Movistar de la seva situació de
poder i d’una indefensió fla-
grant de l’usuari davant un tram-
pós sistema d’atenció al client”.  

Petició per garantir el futur 
dels horts de la Ponderosa

AGRICULTURA4La Taula Co-
munitària del Rec Comtal, for-
mada per gairebé una vintena
d’entitats, ha publicat un manifest
on reivindica, juntament amb
una vintena d’entitats més, que els
horts de la Ponderosa, situats en
uns terrenys a Vallbona que estan
a tocar del municipi de Montcada
i Reixac, siguin protegits com a es-
pai agrícola.

Des de la Taula Comunitària
del Rec Comtal consideren que

s’hauria de “blindar el sòl per tal
de poder seguir mantenint l’acti-
vitat agrícola” de la Ponderosa, al
mateix temps que també reclamen
“dinamitzar-ne l’activitat per tei-
xir els barris del seu voltant des de
la sobirania alimentària”. 

En el manifest, on recorden
que a l’hivern va morir l’últim pa-
gès que venia verdures directa-
ment des dels horts, també de-
nuncien que “ressonen els timbals
de l’especulació immobiliària”.

Comunicació | Neix la revista La Mirada de Ciutat Meridiana 
La biblioteca Zona Nord de Barcelona va acollir l’11 de juliol la presentació de la revista

La Mirada de Ciutat Meridiana. La revista està impulsada per un grup de veïns 
amb l’objectiu que sigui una eina per transformar la mirada que es té del barri.  
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La versió d’estiu del Say it
Loud, marcada per la pluja

CELEBRACIÓ4El festival Say it
Loud és tot un referent a la ciu-
tat si el que es busca és música i
cultura afroamericana. L’edició
d’estiu dels passats dies 6 i 7 de
juliol va tenir, però, un convidat
inesperat: les tempestes d’estiu.

El primer dia la pluja va obli-
gar a suspendre dos dels tres
concerts programats, mentre
que l’endemà l’aigua també va
impedir l’actuació del grup in-
fantil Lali BeGood i de Karam-
ba, un projecte integrat per set
dones que fusionen el cha-cha,
el bogaloo, la timba i la salsa amb
el rap i el hip hop. 

El moment més destacat del
festival va arribar quan va ser
l’hora de l’actuació de la Hot 8
Brass Band de Nova Orleans. La
pluja persistia però els inte-
grants del grup van decidir plan-

tar-li cara. Armats amb els seus
instruments, van aprofitar la
part del Pati del Districte que
queda aixopluc per tocar. La
força i l’energia de la banda van
fer la resta i, tot i que el concert
no va durar gaire, el públic va
poder gaudir d’una actuació
sense micròfons que va servir
per demostrar que a la bona mú-
sica no l’atura ni un bon ruixat
d’estiu.

‘L’ESTIU, AL PATI’
El Say it Loud va formar part de
la cartellera del programa ‘L’Es-
tiu, al Pati’’, que fins al 21 de ju-
liol programa diferents actua-
cions musicals i artístiques al
Pati del Districte. El cicle es tan-
carà els dies 20 i 21 de juliol
amb el circ de la cooperativa
Coop de Circ.

VERDUM4L’escultor Jaume
Plensa és un dels artistes catalans
vius més importants que hi ha.
Això, però, no sembla que sigui
motiu suficient perquè el seu
conjunt de tres escultures bate-
jat amb el nom d’‘Escullera’ que
hi ha a la plaça Francesc Layret
des de l’any 1988 presenti un es-
tat deplorable.

El passat 21 de juny la Sín-
dica de Greuges de la ciutat, Ma-
ria Assumpció Vilà, ho va de-
nunciar durant una visita al ba-
rri del Verdum. “Estan mal ubi-
cades, amb brutícia acumulada
al seu interior i sense cap mena
d’identificació”, va lamentar
Vilà. Les escultures de Plensa, va
afegir la Síndica, s’haurien de
“dignificar” i ubicar “en l’em-
plaçament que figurava en el
projecte l’Escullera de la plaça
Francesc Layret, en un moment
en què la ciutat sembla que ha
recuperat la seva estimació per
l’obra d’aquest prestigiós escul-
tor barceloní”. Un altre dels
problemes és que dues de les
tres escultures queden amaga-
des a la part de la plaça que és
zona verda.

SENSE IDENTIFICAR
De fet, el menyspreu cap a
aquesta obra de Plensa és abso-

lut. A banda d’estar plenes de
brutícia i de no tenir cap mena
de manteniment, tampoc hi ha
cap senyalització que indiqui
de quina obra es tracta. Això fa
que el desconeixement entre
els veïns de la presència d’una
obra de Plensa al barri del Ver-
dum sigui molt alt.

Des de l’Associació de Veïns
i Veïnes de la Prosperitat  –les es-
cultures són a la frontera entre
el Verdum i la Prosperitat– tro-
ben incomprensible que les es-
cultures puguin estar com estan

i fa temps que també ho de-
nuncien. Reclamen que es mi-
llori el seu manteniment i que
s’informi de la seva presència.

Des de l’Ajuntament adme-
ten que, “com tota escultura ex-
posada a l’espai públic, són sus-
ceptibles de ser víctimes d’actes
vandàlics”, però asseguren que
“la brigada de monuments, que
engloba totes les escultures de
Barcelona, revisa aquesta zona
amb freqüència, diversos cops al
mes, i treu la brutícia de les ca-
vitats” que hi ha a les escultures.

Una de les tres escultures, plena de brossa. Foto: Línia Nou Barris

La Síndica denuncia el mal estat
de les tres escultures de Plensa
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Les entitats desgranen les prioritats que creuen que cal afrontar els pròxims quatre anys

Deuresper al nougovern
POLÍTICA/ La FAVB, Aigua és Vida, l’Aliança
contra la Pobresa Energètica, l’Assemblea
de Barris per a un Turisme Sostenible, la
PAH, el Sindicat de Llogateres i la Xarxa per
la Sobirania Energètica ja han presentat
les seves demandes al nou govern muni-
cipal. El passat 11 de juny, pocs dies abans
que Ada Colau visqués la seva segona in-
vestidura per començar a afrontar la se-
gona legislatura al capdavant del govern
municipal, aquestes entitats van convocar
una roda de premsa per explicar, cadas-
cuna des del seu àmbit, les reivindicacions
que consideren que cal tractar de forma
urgent a la ciutat durant els pròxims qua-
tre anys. Les entitats divideixen les seves
demandes en tres grans blocs temàtics:
desigualtats i justícia social, emergència
climàtica i justícia ambiental i emergència
habitacional, lloguer i turisme.

Del primer d’aquests blocs temàtics
destaquen diferents subaspectes: mantenir
el compromís amb el pla decennal d’inclu-
sió; revisar, reforçar i ampliar els plans de ba-
rris i reforçar les polítiques públiques en
sanitat, serveis socials i educació; comba-
tent la segregació escolar... De la mateixa
manera, les entitats exigeixen que es ga-
ranteixi l'accés universal als subministra-
ments bàsics, sigui quin sigui el nivell de
renda de la família o el règim de tinença del
seu habitatge. També consideren que cal
afrontar l'enfocament de la pobresa ener-
gètica des d'una perspectiva de drets, re-
forçant la feina que es fa des dels Punts
d'Assessorament Energètic.

Pel que fa als aspectes derivats de l’e-
mergència climàtica i la justícia ambiental, 

creuen que cal un canvi en el model de mo-
bilitat, amb una aposta decidida pel trans-
port públic (metro, tren, tramvia...) i el
foment de l’ús de la bicicleta. De la mateixa
manera, consideren prioritària una aposta
per les polítiques de transformació del
model energètic local i la lluita contra els
grans factors de contaminació, limitant al
màxim la circulació de vehicles moguts per
energies fòssils, l’arribada de creuers o l’e-
nergia que es genera mitjançant incinera-
ció o centrals de cicle combinat de gas o
carbó. En aquest sentit, també cal impulsar

una política de residus orientada al residu
zero i vetllar per la remunicipalització de la
gestió de l’aigua.

Per últim, consideren que cal apostar
per polítiques de decreixement turístic
acompanyades d’alternatives econòmi-
ques més justes. En la gestió del port i de
l’aeroport creuen que és necessari un acord
de ciutat i un procés de diàleg amb la resta
d’administracions perquè sigui la ciutat qui
gestioni aquestes infraestructures.  També
volen que es garanteixi l’augment del parc
públic de lloguer en compliment de la me-
sura del 30% d’habitatge públic.

HABITATGE/ “Hem doblegat Blackstone! Honor i glòria a
la Barcelona valenta que ha demostrat que els poderosos
poden caure”. Amb aquestes paraules, el Sindicat d’Habi-
tatge del Raval va anunciar via Twitter el passat 13 de ju-
liol que havia aconseguit aturar el desnonament del bloc
del carrer Hospital 99. 

Pocs dies després, dilluns 15 de juliol, va oferir una roda
de premsa on va donar detalls del cas. Després de setma-
nes de protestes i negociacions, el Sindicat va aconseguir
que Blackstone aturés el desnonament i regularitzés sis ocu-
pacions a l’edifici, amb contractes de lloguer de 700 euros
per set anys, a banda de fer reformes als pisos. Tanmateix,
cap família pagarà més del 30% dels seus ingressos pels pi-
sos: l’Ajuntament assumirà la resta. Pel que fa a les tres fa-
mílies que s’han quedat sense pis, des del Sindicat es va de-
tallar que ja se les ha “reallotjat”.

“PRECEDENT HISTÒRIC”
Des del Sindicat qualifiquen l’acord aconseguit de “pre-
cedent històric”, més enllà dels lloguers assequibles que
han arrencat al fons voltor. Sobretot, van explicar a la roda
de premsa, per haver pogut aturar el desnonament amb
data oberta contra les famílies. Ara bé, no s’hi conformen.
“Ara cal expulsar els especuladors del barri”, avisen.

Aturat el desnonament del bloc
del carrer Hospital 99, al Raval MEMÒRIA HISTÒRICA/ El barri de la Prosperitat va ce-

lebrar, el passat dissabte 15 de juny, el canvi de nom de
la plaça Harry Walker pel de plaça de les Treballadores i
Treballadors de la Harry Walker.

Aquesta celebració popular va posar-se en marxa a la
una del migdia amb l’actuació de la xaranga de la Pros-
pe i els capgrossos la Prospe i el Pestaña. L’acte també va
servir per homenatjar els extreballadors i extreballadores
de l’antiga fàbrica de recanvis automobilístics, que van pas-
sar a la història quan a principis dels anys 70 van prota-
gonitzar una vaga de 62 dies per exigir millors condicions
laborals. La protesta va tenir el suport del veïnat, que tam-
bé es queixava per l’alta contaminació de la fàbrica.

Festa pel canvi de nom 
de la plaça Harry Walker

Remunicipalitzar 
la gestió de l’aigua és 
una de les demandes
que fan al nou govern
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ECOLOGIA/ La Plataforma Ciu-
tadana Residu Zero va celebrar, a
finals del mes passat, una sessió
de debat i formació al local de la
FAVB, al carrer Obradors.

En aquesta trobada es va fer
un diagnòstic de la situació actual
dels residus a Catalunya (consi-
derada una emergència) i es va
debatre sobre la necessitat de for-
mular una nova llei Residu Zero
i no la de tipus continuista, diuen,
que està redactant el Govern.

Aquesta plataforma, que
agrupa diverses organitzacions,
es va crear a principis del mes
passat i lluitarà perquè s’acabi la
incineració dels residus i s’opti per
una política de recuperació.

Residu Zero
celebra la sessió
de debat i formació

SALUT/La lluita veïnal que persegueix l’o-
bertura d’un Centre d’Atenció Primària al
nord del barri del Raval continua. El pas-
sat dissabte 29 es va celebrar una nova
acció festiva reivindicativa, convocada per
la plataforma CAP Raval Nord Digne, per
demanar la construcció d’aquest equipa-
ment sanitari a l’antiga capella de la Mise-
ricòrdia, a tocar del MACBA.

Durant aquesta concentració, que va
tenir lloc entre les 11 del matí i les set de la
tarda, els assistents van poder gaudir amb
l’actuació de Débora la Pícara, van com-
partir un vermut i un dinar popular, van
poder sentir parlaments d’alguns dels
membres de la plataforma i es va acabar
de pintar i es va estrenar el mural reivindi-
catiu a la plaça de Terenci Moix.

Aquest mes fa just un any que la pla-
taforma es va crear, després que en el Ple
del juny de l’any passat tots els grups de
l’oposició van instar el govern d’Ada Colau
a fer marxa enrere en la seva idea d’ubicar
el Centre d’Atenció Primària en aquesta
antiga capella.

D’aleshores ençà, els membres de la
plataforma han anat fent accions reivindi-
catives periòdicament, com l’ocupació del
passat mes de març, en un intent per “fer
pressió” i intentar que els polítics canvies-
sin de postura i donessin llum verda a la
construcció de l’equipament. Però mal-
grat aquesta protesta, la situació continua
encallada i, de moment, no sembla que
s’hagi de resoldre de forma immediata. El
conflicte, doncs, va per llarg.

Els veïns tornen a concentrar-se per
demanar l’obertura del CAP Raval Nord

XERRADA/ Albert Recio i Àlex
Guillamón van ser els dos po-
nents de la conferència Què és el
moviment internacional Rebel·lió
o extinció? que es va fer el passat
19 de juny a la seu de la FAVB.

Aquest moviment va néixer a
finals d’octubre de l’any passat en
una reunió multitudinària a Par-
liament Square, la plaça que hi ha
al davant del parlament britànic,
a Londres. A partir d’aquí, es van
anar creant delegacions locals
arreu del món, i el passat dia 15
d’abril van organitzar una “re-
bel·lió internacional”.

Ells mateixos defineixen les
seves accions com “desobedièn-
cia civil no violenta”.

Cal una “rebel·lió”
per poder aturar 
el canvi climàtic

MEDI AMBIENT/ El passat di-
vendres 12 Can Batlló va ser l’es-
cenari de la conferència anome-
nada Decreixement de l'aviació. La
xerrada va posar sobre la taula si
és el moment adient per lluitar
per intentar reduir el nombre
d’avions que volen cada dia.

La xarxa Stay Grounded va ser
l’entitat encarregada de coordi-
nar l’activitat amb la col·labora-
ció, entre altres, de l’Institut de
Ciència i Tecnologia Ambiental de
Barcelona. L’objectiu de la con-
ferència era unir forces amb mo-
viments socials, amb les ONG i
amb científics per debatre sobre
mesures concretes i estratègies
efectives per reduir el trànsit aeri.

Debat a Can Batlló
sobre si cal fer
decréixer l’aviació

Barcelona és la ciutat europea 
més contaminada pels creuers

MEDI AMBIENT/ Un estudi de la federació
d'ONG ecologistes Transport & Environment
conclou que Barcelona és la ciutat europea
més contaminada pels creuers, seguida de
Palma de Mallorca i Venècia. Després que es
publiquessin aquestes dades, el director de
polítiques de transport de l’ONG, Faig Abba-
sov, va criticar que les ciutats donin "via lliure"
als creuers mentre prohibeixen la circulació
de cotxes dièsel per reduir la contaminació.
"Aquests provoquen grans concentracions
de contaminants amb un alt risc per a la salut
dels seus passatgers i de les poblacions més
properes a les terminals", va afegir.

L'informe explica que, durant el 2017,
només a Barcelona els creuers van emetre
entre dues i cinc vegades més gasos conta-
minants de diòxid de sofre que els automò-
bils de passatgers el mateix any. De fet, es

calcula que aquell any van arribar al port de
la ciutat uns 105 creures, de gran enverga-
dura, mentre que la xifra de vehicles privats
que hi ha registrats a la ciutat supera  el mig
milió d’unitats. 

El mateix estudi també explica que,  en el

mateix període de temps, a Lisboa va arribar-
hi un nombre més gran de creuers, però que

l’estada d’aquests a Barcelona va ser superior
al temps que van estar atracats a la capital de
Portugal, de manera que la contaminació va
ser més important.

CANVI DE SISTEMA
D’aquesta manera, i per tal d’intentar revertir
aquesta situació, des de Transport & Environ-
ment han volgut fer una sèrie de recomana-
cions i propostes de canvi. Les ONG
consideren bàsic “descarbonitzar” el trans-
port marítim, per exemple, amb una conne-
xió de la xarxa elèctrica en terra o utilitzant la
tecnologia de l'hidrogen per alimentar d'e-
nergia aquests grans vaixells.

“Cal que els governs intervinguin amb un
mandat que porti la indústria naviliera a es-
tàndards d'emissió zero”, han reivindicat des
de l’agrupació d’organitzacions ecologistes.

Transport & Environment
diu que les emissions

dels creuers són nocives
per als veïns i els turistes

Foto: ACN
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POLÍTICA4La presentació de l’a-
cord de govern entre BComú i el
PSC del 10 de juliol va servir per
anunciar Marga Marí-Klose (PSC)
com a nova regidora de Nou Ba-
rris. Marí-Klose, que al districte
substituïrà Janet Sanz, també en-
capçalarà la regidoria d’Infància,
Joventut i Gent Gran.

Ibicenca i nascuda l’any 1974,
Marí-Klose és professora de So-
ciologia a la Universitat de Bar-
celona. Ha centrat les seves in-
vestigacions acadèmiques en la
pobresa i la desigualtat en la in-
fància, com també en la joventut
i la gent gran. Entre les seves res-
ponsabilitats hi haurà l’elaboració
d’un pla integral contra la soledat
no volguda de la gent gran, la llui-
ta contra la pobresa infantil i de les
seves famílies i el desplegament
del Pla pel Foment de l’Ocupació
Juvenil de Qualitat.

“GOVERN COHESIONAT”
En la compareixença conjunta
que van fer l’alcaldessa Colau i el
primer tinent d’alcalde Jaume
Collboni a la Galeria Gòtica de l’A-
juntament tots dos van voler des-
tacar que el nou govern serà “co-
hesionat, estable i fort”. Colau i

Collboni també van recordar que
l’actual govern serà el més ampli
que tindrà la ciutat en molt de
temps, ja que en els tres últims
mandats no n’hi havia hagut cap
que arribés als 18 regidors. 

Durant la presentació de l’a-
cord, Colau i Collboni no van
transmetre una sensació d’espe-
cial entusiasme, més aviat de se-
rietat amb algun moment de dis-
tensió. No hi va haver grans de-
claracions, sinó que tots dos van
remarcar la voluntat de formar un
govern que sigui sòlid i estable. 

De fet, quan van ser pregun-
tats per la sentència del judici al
procés independentista i com en-
carà el govern aquesta qüestió, l’al-
caldessa va afirmar que “cada
partit mantindrà el seu posicio-
nament de forma lliure però sem-
pre posant per davant l’estabilitat
del govern”. És a dir, l’expulsió del
PSC de l’executiu municipal a
causa del procés, tal com va pas-
sar el mandat anterior, no té cap
opció de repetir-se. Més enllà del
llaç groc, que Colau va confirmar
que seguirà penjat mentre Coll-
boni ho va posar d’exemple que de
vegades no podran estar d’acord
amb tot, es va fer evident que l’a-

genda nacional no penetrarà en el
dia a dia del govern.

BATLLE, A SEGURETAT
Com no podia ser d’una altra
manera, la seguretat va ser un dels
punts que es va tractar més durant
la presentació del cartipàs. Bar-
celona viu un cert descontrol i to-
thom donava per fet que el PSC es
quedaria amb aquesta àrea. El
nou home fort del govern en la
matèria serà Albert Batlle, que as-
sumirà la cinquena tinència d’al-

caldia, batejada amb el nom de
Prevenció i Seguretat. Batlle és un
històric de l’Ajuntament, on va en-
trar com a regidor el 1983 formant
part de les llistes del PSC. El 2014
va ser nomenat Director general
dels Mossos d’Esquadra i abans
de l’1-O va dimitir perquè se sen-
tia “incòmode” amb la celebració
del referèndum.

COMERÇ, PER A BALLARÍN
Una altra de les carteres que en al-
guns moments del passat mandat

va ser polèmica, la de Comerç, re-
cau en la socialista Montserrat
Ballarí, que ja la va ostentar men-
tre els socialistes van ser al go-
vern. En aquesta ocasió serà la re-
gidoria de Comerç, Mercats, Rè-
gim Intern i Hisenda i un dels ob-
jectius, tal com s’especifica al
document de govern aprovat pels
dos partits, serà tirar endavant
“un pla per la dinamització co-
mercial” i liderar un acord inte-
gral entre administracions per
combatre el top manta.

MargaMarí-Klose, nova regidora
» El pacte entre BComú i el PSC situa la socialista al capdavant del Districte de Nou Barris

» Comuns i socialistes es comprometen a formar un govern marcat per la solidesa i l’estabilitat

Marga Marí-Klose és professora de Sociologia a la Universitat de Barcelona. Foto: PSC



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

15 | 

línianoubarris.catJuliol 2019



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

| 16

línianoubarris.cat Juliol 2019



17 | 

línianoubarris.catJuliol 2019Comerç

COMERÇ4Les altes temperatu-
res de finals de juny i principis de
juliol, a diferència del que va pas-
sar al maig –a Barcelona hi va
haver les temperatures més bai-
xes de la darrera dècada–, han
creat la combinació perfecta per-
què les rebaixes d’estiu s’encarin,
des del sector del comerç, amb
bones perspectives. 

I és que les temperatures del
maig van provocar que la gent
s’esperés a fer les compres de la
temporada d’estiu. L’arribada
abrupta de la calor, però, va
coïndir amb l’inici de les rebai-
xes, que aquest any es van posar
en marxa el 28 de juny. Veient
aquest escenari, el Consell de
Gremis ha pronosticat un incre-
ment de vendes del 3% durant
aquestes rebaixes. Tot i això,
l’entitat també apunta que, en-
cara que hi hagi una major ven-
da, els descomptes privats i per-
manents provoquen una menor
afluència i un menor interès ge-
neral del consumidor. 

Sigui com sigui, cal tenir pre-
sent que les rebaixes representen
el 40% de les vendes anuals en al-
guns sectors i la major part de les
vendes es fan en els primers 15

dies de descomptes, tot i que s’a-
llarguen fins al 31 d’agost. 

És per aquest motiu que
molts comerços van decidir co-
mençar les rebaixes amb des-
comptes potents, ja que en alguns
casos van arribar fins al 70%. Un
dels objectius dels comerços
també va ser que la gent s’assa-
bentés que les rebaixes comen-
çaven el 28 de juny i no l’1 de ju-
liol per aprofitar el darrer cap de
setmana de juny. Tot i això,
molts comerços dels districtes
més perifèrics van optar per es-
perar i començar les rebaixes l’1
de juliol. A banda, cal tenir en
compte que des de fa uns anys la
legislació estatal va acabar amb
els períodes fixats per a les cam-
panyes de descomptes, tot i que
el Govern català ha intentat man-
tenir les dates marcades per co-
mençar els descomptes.

SECTORS ESTRATÈGICS
Enguany més de 60 entitats
s’han adherit a un manifest per
proposar que els sectors del co-
merç i de l’hostaleria siguin con-
siderats i declarats per l’admi-
nistració com a sectors estratè-
gics de l’economia catalana.

Rebaixes: bones perspectives
» Les altes temperatures fan preveure unes bones rebaixes d’estiu després d’un maig més fred 

» El Consell de Gremis pronostica un increment del 3% de les vendes durant aquesta campanya

Les rebaixes van començar el 28 de juny i s’allargaran fins al 31 d’agost. Fotos: Andrea Zamorano i Neus Toro/ACN
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Esports
Alex Rins arriba a la pausa del
mundial en la quarta posició
MOTOCICLISME4Alex Rins ja
gaudeix d’unes merescudes va-
cances des del passat diumenge
7, com passa cada juliol al mun-
dial de motociclisme. El pilot de
la Prosperitat ha arribat a l’e-
quador de la competició en la
quarta posició de la general...
però encadenant dues curses se-
guides retirant-se, la dels Països
Baixos i la d’Alemanya.

Després de nou grans premis,
Rins suma 101 punts i, si MotoGP
acabés avui, milloraria els seus re-
gistres del curs passat. En aques-
ta primera meitat del campionat,
el pilot de l’equip Suzuki ha anat

de més a menys; de fet, en la ter-
cera cursa, el Gran Premi de les
Amèriques, el de la Prosperitat va
aconseguir la seva primera i úni-
ca victòria a la categoria reina.
Després d’aquest triomf va ser se-
gon a Jerez i, d’aleshores ençà, no
ha tornat a trepitjar els calaixos.

La competició no tornarà a
posar-se en marxa fins al primer
cap de setmana d’agost, amb el
Gran Premi de Txèquia al circuit
de Brno. Sobre el paper, no és un
traçat propici per obtenir un bon
botí, ja que en els seus dos únics
precedents a MotoGP va acabar
en l’onzena posició.

El passat divendres 5 es feia ofi-
cial: la Monta vol tornar a posar
en marxa el futbol femení. Al per-
fil de Twitter del club es penjava
un anunci on es feia una crida a
futbolistes majors de 15 anys per
crear un equip que pugui com-
petir la temporada que comen-
çarà el mes de setembre.

“El més difícil sempre és co-
mençar”, explica a Línia Nou
Barris el director esportiu del
club, Pedro García, alhora que ex-
plica que en la setmana posterior
a la publicació de l’anunci ja van
rebre la trucada d’unes set fut-
bolistes. “Volem enganxar les
noies del barri, la Monta ha de te-
nir equips femenins”, afegeix.

Si l’equip acaba formant-se,
diu García, s’inscriuria a la Se-
gona Divisió catalana femenina,
però si no arribessin a temps, el
club seguiria treballant per fer re-
alitat el projecte i competiria en

competicions externes a les or-
ganitzades per l’FCF. Amb aquest
sènior consolidat, el club busca-
ria posar les bases també a una
estructura del futbol base.

GRUP 2 DE PRIMERA CATALANA
Pel que fa a l’actualitat del primer
equip masculí, els de Dani An-
dreu tornaran a la feina a princi-
pis d’agost i ja tenen confirmades
vuit cites per a la pretemporada,
amb enfrontaments contra
equips com la Fundació Grama o
la UE Vilassar de Mar.

Els de Dani Andreu formaran
part del grup 2 de Primera Cata-
lana, on es trobaran conjunts
com el Gavà, el Martinenc, el
Santboià, l’Atlètic Sant Just o la
UD Vista Alegre.

El club s’ha assegurat les re-
novacions de Joshua Ortiz, José
Santos, Víctor Colchero o Sergi
Arimany, entre altres, i ha acon-
seguit incorporar noms com el
davanter Javi Sánchez, l’extrem
Fernando Velillas (que torna a
casa després de jugar a l’Hospi)
o el central Álex Alba.

El club ha fet una crida per trobar futbolistes majors de 15 anys. Foto: CFM

La Monta torna a posar en
marxa el seu futbol femení

Pau Arriaga
LA PROSPERITAT

Atletisme | Obren les inscripcions per a la Cursa de la Mercè
Des del passat dijous 4 està en marxa el termini d’inscripcions per a la 41a edició de la
Cursa de la Mercè, que enguany es disputarà el 29 de setembre. La prova, que ja s’ha 
convertit en una referència a la ciutat, s’ha marcat la xifra màxima de 12.000 atletes.
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BOXA4“Estic tranquil perquè
hem fet la nostra feina. De pres-
sió n’hi ha sempre, en tots els
combats, però sobretot estic mo-
tivat i amb moltes ganes de llui-
tar”. Aquestes són les reflexions de
Sandor Martín a Línia Nou Barris
quan falten poques setmanes per-
què tingui una nova oportunitat
de guanyar el Campionat d’Eu-
ropa. Però aquesta vegada serà es-
pecial. Més especial que mai.

I és que el de la Prosperitat
lluita a casa, i mai millor dit. La
Bombonera, el Municipal de Nou
Barris, un estadi en la graderia del
qual ha estat tants i tants cops per
gaudir amb partits de la Monta,
serà l’escenari del seu combat, tot
i que en aquesta ocasió serà ell qui
trepitjarà la gespa (o, millor dit,
la lona del ring).

“Falta que ajustem els últims
detalls, però les sensacions són
bones. La part més important de
la preparació ja està feta”, afegeix
el púgil, que durant el mes pas-
sat va rebre la notícia de la re-
núncia de l’excampió britànic
Robbie Davies Jr. “Són coses
que passen en el nostre esport. La
Federació Europea va triar l’ita-
lià Andrea Scarpa, és un rival ex-

perimentat, campió d’Itàlia i que
també ha lluitat per títols euro-
peus. El combat serà dur igual-
ment”, explica.

L’escenari, a més, ajuda a fer
que els dies previs a la cita siguin
un petit bany de masses per a
Martín. “La gent m’anima i em
diu que té ganes que sigui el dia
27. La venda d’entrades està fun-
cionant molt bé, se n’han venut
unes 2.000, i estic segur que
omplirem”, diu el boxejador, que
no vol plantejar-se cap mena
d’escenari futur. “Només on mar-
xaré de vacances”, apunta, entre
rialles. “Un cop tinguem el títol
seurem i veurem quines opcions
hi ha”, afegeix.

PESATGE OBERT
L’aperitiu del combat serà, com
sempre en el món de la boxa, el
pesatge, que se celebrarà diven-
dres 26. El Centre Cultural Els
Propis, situat al número 203 de
la Via Júlia, serà l’escenari de la
presentació de tots els combats de
la vetllada i de la roda de prem-
sa amb tots els boxejadors.

Tot plegat es posarà en mar-
xa a les set de la tarda i estarà
obert al públic.

Vol ser profeta a casa seva
» Sandor Martín ultima els preparatius del combat pel Campionat d’Europa del pròxim dissabte 27

» El de la Prosperitat havia de lluitar contra Robbie Davies, però el seu rival serà l’italià Andrea Scarpa

Les localitats del Municipal de Nou Barris s’ompliran de gom a gom. Foto: Sandor Martín

Esports



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

21 | 

línianoubarris.catJuliol 2019



| 22

Fo
to:
 M
ar
 V
ila
/A
CN

Llibres Teatre Música Pelis i sèries

R O S A L Í AQUI ÉS?
Ser la cantant de moda

És tot un fenomen social i té una legió de fans

Famosos

Fer una cançó en català
‘Milionària’ ja acumula milions de reproduccions a YouTube

La majoria aplaudeix l’aposta catalana
Els seguidors diuen que ha despertat interès pel català

QUÈ HA FET?

Viu en línia
No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

| Dragon Quest Builders 2
Mesos després del seu llençament al Japó arriba a la resta 
del planeta la segona entrega d’aquest joc creatiu de rol.

El director de Trainspotting o Slumdog
Millionaire presenta aquesta original
proposta. Jack Malik, un músic que in-
tenta sense gaire èxit guanyar-se la
vida amb la seva passió, pateix un acci-
dent i, quan es recupera, s’adona que
ningú del planeta coneix la música dels
Beatles. Això li dona la possibilitat de
convertir-se en una estrella mundial.

Yesterday
Danny Boyle

Final és el sisè volum de La meva lluita,
la sèrie de novel·les autobiogràfiques
que Karl Ove Knausgård va escriure
entre el 2009 i el 2011. Un final con-
tundent (1.133 pàgines aquest vo-
lum i més de 3.500 en total) per a un
projecte en el qual l’escriptor noruec
intentar narrar, de manera directa,
sincera i veraç la seva vida.

Final
Karl Ove Knausgård

El cicle de joves creadors porta aques-
ta obra en què quatre noies que ratllen
la vintena tenen un munt de dubtes i
preguntes sobre el seu futur però cap
resposta. Un text ple d’incerteses i pre-
guntes per verbalitzar aquells senti-
ments més profunds que sovint no es
diuen o no se li saben posar paraules.

Al Teatre del Raval de Barcelona.

Plou a cobert
Èlia Borràs i Berta Camps

Metamorfosi (En Directe) és el títol
del primer disc gravat en viu de
Guiem Soldevila. Es tracta d’un con-
cert amb tota la seva banda presen-
tant Fins demà o la propera meta-
morfosi (Satélite K, 2019). A banda
de les cançons del darrer disc també
hi ha temes de discos anteriors com
Gran buit o Godotus.

Metamorfosi (En Directe)
Guiem Soldevila

L’univers Lacuesta
L’Arts Santa Mònica de Barcelona acull fins al 15 de setembre
l’exposició Les imatges eco. Isaki Lacuesta, que posa en relleu
la capacitat creativa i pluridisciplinar com a artista visual del

cineasta gironí. La mostra parteix de la retrospectiva que
l’any passat va acollir el Centre Pompidou (París), on es van
presentar les instal·lacions Les imatges eco i Els films dobles,

que recreaven imatges sorgides tant de creacions anteriors
com de noves filmacions en diversos llocs del món. Ara s’hi
afegeixen la videoinstal·lació La tercera cara de la lluna i una

obra que s’estrena per primer cop: L’acusat (un cas del sud). 

Sense cap mena de dubte, Rosalía és l’artista del mo-
ment i tot el que toca es converteix en or. La cantant
de Sant Esteve Sesrovires està a l’Olimp de la indús-
tria musical internacional, i en un moment tan dolç

ha decidit fer una cançó en català; Milionària. El tema
ha aconseguit l’aprovació dels seguidors catalans,
que diuen que així es promociona la llengua. Tot i

això, alguns critiquen la utilització de castellanismes
com “cumpleanys”. Sigui com sigui, la cançó ja acu-
mula milions de reproduccions a YouTube en pocs

dies. La meteòrica carrera de l’artista sembla no tenir
sostre des de la publicació del seu segon àlbum, titu-

lat El mal querer. El treball musical, basat en una no-
vel·la occitana del segle XIII, barreja de forma magis-
tral les últimes tendències en música urbana amb el

flamenc. D’aquesta forma, es poden escoltar bases
rítmiques de trap amb melodies flamenques. Des de

llavors, tot han estat èxits, tal com demostra la seva
popular col·laboració amb J Balvin, Con altura.   

La fitxa
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20 I 21 DE JULIOL
20:30 Coop de Circ és una cooperativa d’artis-

tes de circ de treball associat que posaran el
punt final al cicle L’estiu, al pati!. / Pati de la
seu del Districte.

22 I 24 DE JULIOL
18:30 Darrers dos dies del Safarit fotogràfic, un

viatge que dona la oportunitat de conèixer
nous llocs, cultures, de viure noves experiències
i de fotografiar paisatges increïbles. / Centre
Cívic Can Basté.

22 I 24 DE JULIOL
18:30 Darreres dues sessions del curs intensiu

anomenat Informàtica bàsica, que ha donat
claus i instruccions bàsiques per dominar al-
guns programes de l’ordinador. / Casal de Ba-
rri La Cosa Nostra.

FINS AL 25 DE JULIOL
Matí-Tarda Jo, lo important és lo que no es veu

és el nom de la mostra cedida per l'Hospital
de Dia de Nou Barris que expressen el punt
de vista de cada jove en relació a la temàti-
ca. / Casal de Barri Verdun.

ACTIVITAT PERMANENT
Matí La revolució de laigua a Barcelona. Aigua
corrent i ciutat moderna,1867-1967 és la
mostra que es pot visitar de forma permanent
a la Casa de l’Aigua. / Aula Ambiental de la
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova.

DIUMENGE 28 DE JULIOL
12:00 Ratpenats i insectes és el nom de l’itine-

rari que discorre pel vessant d'obaga de
Collserola, pensat per descobrir el paisatge
bell i tranquil de la Font Muguera. / Castell
de Torre Baró.

DIJOUS 8 D’AGOST
12:00 Kalathos s’encarregarà de coordinar una

sessió del cicle Tallers de descoberta anome-
nat Àlbum de vacances d'estiu. / Biblioteca Nou
Barris.

DISSABTE 20 DE JULIOL
16:00 El pròxim dia 20 es jugarà el sisè Memorial

de Festa Major Laura Escuder, amb dife-
rents partits de futbol. / Camp de futbol Ra-
cing Vallbona.

En el marc dels tallers #estàsON es farà
la sessió anomenada Crea el teu pro-
pi control de videojocs. / Biblioteca Les
Roquetes.

Una sessió anomenada ‘Crea 
el teu propi control de videojocs’

Dimarts 23 de juliol a les 17:30

Darreres dues sessions del taller de cui-
na vegana especialitzat en receptes es-
tivals que es va posar en marxa la se-
gona setmana d’aquest mes. / Centre
Cívic Can Basté.

Recta final del curs
de cuina vegana d’estiu
22 i 23 de juliol a les 19:00

Yacine Belahcene oferirà un concert del
cicle Músics per la Mediterrània, per
compartir la cultura i prendre també
consciència de la crisi dels refugiats. /
Centre Cívic Torre Llobeta.

Yacine Belahcene oferirà un
concert al C. C. Torre Llobeta
Divendres 19 de juliol a les 22:00

Sandor Martín tindrà l’oportunitat de
coronar-se campió d’Europa davant
dels seus veïns. Lluitarà contra Andrea
Scarpa. / Municipal de Nou Barris.

Sandor Martín lluita pel
Campionat d’Europa a casa

Dissabte 27 de juliol

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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