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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anna Utiel 
BARCELONA

Murs que no desapareixen
» L’esborrany del Codi d’Accessibilitat de Catalunya rep crítiques de les entitats de discapacitats

» Denuncien que viuen en un món ple de barreres i que el text representa “retrocessos flagrants”

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

La Generalitat creu 
que les discrepàncies 
es deuen a una “mala
interpretació” del text
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La lupa

per @Modernetdemerda

1991

És 1991 i això és un pla seqüència. Ro-
salia no existeix. Ni l'Instituto Cervan-
tes. Ni el Mercosur. La Unió Soviètica
encara belluga i San Petersburg enca-
ra es diu oficialment Leningrad. Iu-
goslàvia és real, allà la tenim, i la Guerra
del Golf està entretinguda.

A Sud-àfrica encara han
de suprimir l'apartheid, a
Colòmbia encara no s'ha
entregat Pablo Escobar, i
als Estats Units encara hi
mana George Bush pare.
ETA fa una matança a Vic i
l'IRA posa bombes a Londres. Joan Pau
II es dedica a publicar encícliques; ara,
la novena.

Lluny del Vaticà, a Sevilla ultimen els
preparatius de l'Expo que s'acosta, i a
Barcelona què us he d'explicar dels
Jocs Olímpics, una bogeria, els tenim a
tocar. Ed Sheeran encara ha de néixer
i Freddie Mercury és a punt de morir.
El videojoc Sonic ha de veure la llum

d'un moment a l'altre, encara no hi és,
i Ayrton Senna guanya el que serà el seu
últim títol, encara hi és.

Un tal Tim Berners-Lee comença a
parlar d'una cosa anomenada internet,
els Rugrats encara no s'han parit, i el ne-

gre de Banyoles és exhibit tranquil·la-
ment en un museu. Alejandro Sanz i
Ricky Martin ni tan sols han debutat, i
Mariah Carey i Nirvana tot just ho han
fet. Posa un casset, que els escoltarem.

Posa un casset, que així sona músi-
ca mentre arribem a l'últim tram d'a-
quest pla seqüència i descobrim l'últim
tresor que amaga aquest 1991.

Perquè, senyores i senyors, l'11 de fe-

brer de 1991, enmig de tot aquest huracà
d'antigalles, neix el Club Súper 3. Fa ni
més ni menys que 29 anys.

I tal com naixia llavors és com està
morint ara. Avui, la joia infantil i ju-
venil de Catalunya continua pensant-

se i executant-se com si
encara fos 1991, com si en-
cara vivíssim en un plane-
ta sense internet, amb Gor-
bachov i sense Bad Gyal. El
món s'ha revolucionat de
dalt a baix i el nostre canal
infantil de referència és on

era, ancorat en una realitat de televi-
sors i boy bands.

Atrapats en un 1991 perpetu, tothom
sembla mirar-s'ho, ningú sembla fer
massa res per adaptar la maquinària al
segle XXI. I cada any que passa és una
generació perduda, una generació que,
oblidem-nos-en, no serà salvada a úl-
tima hora per cap superman. És 1991 i
això és un fos a negre.

Avui, la joia infantil i juvenil de 
Catalunya continua pensant-se 

i executant-se com si encara fos 1991

No és just, ni accepta-
ble, ni irreversible que

les dones cobrem un
23% de mitjana salarial menys que els
homes. Des de les menys remunerades
fins a les altes directives: TOTES cobrem
menys. Presentem les dades i el regis-
tre salarial per posar fi a aquesta dis-
criminació.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La legalización de las
expulsiones extrajudi-

ciales de migrantes por
Estrasburgo llega en un momento crí-
tico, en plena externalización de fron-
teras a países sin garantías, con los ul-
tras crecidos en toda UE y los gobier-
nos del sur de perfil o aplaudiendo. Da
para ser pesimistas.

@apuente

Fa uns dies, després
d’una declaració en la

qual una víctima va haver
d’aguantar una actitud especialment
dura de l’advocat de la defensa i, aten-
ció, del jutge, em va dir: “Ara entenc
perquè les dones no denuncien”. Això
és el que hem d'evitar, i és responsa-
bilitat de totes.

Periodismo no es po-
nerle un micrófono a

un votante de extrema
derecha para que suelte bulos en por-
tada sin que nadie los rebata. Perio-
dismo es exponer las vergüenzas de las
grandes empresas de opinión que han
creado, nutrido y aupado al monstruo
cuando no lo votaba nadie.

@juliahumet@MireiaMata_DGI @jonathanmartinz

CB Turó de la Peira
El compromís del club li ha servit per

rebre un dels guardons Córrer per Com-
promís que dona l’Ajuntament. El jurat

dels premis ha reconegut l’esforç del
club per millorar les seves infraestructu-
res i la qualitat dels seus entrenaments. 

pàgina 20

Els semàfors

BBVA
El BBVA, propietari del solar on des de fa
4 anys tira endavant el projecte ‘Date una
Huerta’, vol desallotjar aquest espai del

carrer Joaquim Valls. Les entitats veïnals
reclamen que el projecte pugui seguir fins
que es comencin a fer els pisos previstos. 

pàgina 8

Mossos d’Esquadra
Els Mossos d’Esquadra, juntament amb
la Guàrdia Urbana, han detingut durant
l’últim mes 14 persones al districte per
tràfic de drogues. L’augment de la pres-

sió policial en algunes zones arriba 
després de les múltiples queixes veïnals. 

pàgina 10
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Uns 200 veïns pateixen talls 
de llum durant quatre dies1

2
L’actor Alberto San Juan, primer
protagonista del festival Cítric 2020

Mor un motorista en un accident
al passeig Maragall

La Monta aprofita el mes per 
distanciar-se dels perseguidors

El preu del lloguer al districte
s’estabilitza en els 700 euros

El + llegit líniaNouBarris.cat

3

4

5

Safata d’entrada

La mayoría de españoles cree
que querer votar sobre la inde-
pendencia de Cataluña es un
agravio para ellos, cuando es un
acto de justicia propia.

En el fondo, no tiene nada
que ver con las personas del
resto de España, sino con qué
futuro queremos nosotros y nos-
otras como sociedad.

El día que entendamos eso,
que no se puede decidir el futuro
propio en función de los inter-
eses de otros, seremos un pueblo
maduro.

El día que el resto de españo-
les y españolas entiendan que no
se puede mantener a un pueblo
que ha llegado a celebrar un re-
feréndum pacífico con el poder
de todo un estado en contra, sin
preguntarles qué es lo que real-
mente desean, estarán esca-
pando del marco mental impe-
rialista.

Un referéndum de indepen-
dencia vinculante es la única sa-
lida democrática al conflicto y la
única real.

Mientras esto no ocurra, nin-
guna de las partes estará en paz.

Una obviedad
per Mani Martínez

Segur que són sinònims?
per Jordi Lleal 

Ara hi ha qui diu que entre Ca-
talunya i Espanya s’ha d’establir
una negociació, que és l’acció de
dialogar amb la intenció d’arri-
bar un acord. Altres advoquen
pel diàleg, que és una conversa
entre dues o més persones.
També passa entre relator, que
és qui resumeix els punts trac-
tats i els acords presos en una
negociació, o un mediador, qui
intervé en una reunió entre
persones per posar-les d’acord.
Uns exigeixen l’amnistia, que és
l’acte del poder sobirà que ator-
ga l’oblit o el perdó general de
tota una categoria de delictes,
mentre que altres estan per
l’indult, que  és una gràcia es-
pecial per la qual l’autoritat
perdona algú que havia estat
condemnat. Es vol legalitzar
l’eutanàsia, que és la mort pro-
vocada sense sofriment a per-
sones que no volen continuar vi-
vint, i altres s’hi oposen al·legant

que és un assassinat, perquè
consideren que és matar una
persona amb traïdoria. A la ce-
rimònia dels Oscars, segons
l’organització, la Gisela va can-
tar en Castilian, en canvi l’artista
mexicana Carmen Sahari va
fer-ho en Spanish. Amb aques-
ta diferència, s’ha format un bon
enrenou! Qui s’atreviria a dir-li
a un americà castellanoparlant
que parla espanyol!  

Queda palesa, doncs, la ne-
cessitat de tenir molt clars els
conceptes, que “casualment”
es veu en qui fa servir en el seu
discurs polític uns o altres, se-
gons si s’és d’esquerres o de dre-
tes, independentista o unionis-
ta i progressista o reaccionari.
Només cal llegir els diaris, es-
coltar les ràdios o veure les ses-
sions de Parlament i Congrés,
per saber de quin peu calcen els
que empren uns o altres con-
ceptes, que NO són sinònims. 

Les millors
perles

Un raper mata la seva mare per repartir l’herència entre els
seus seguidors i fer-se famós. És la història de Qaw’mane
Wilson, el jove que va contractar un sicari perquè assassinés

la seva mare i, així, poder heretar 90.000 dòlars. Ara, Wilson ha estat
condemnat a 99 anys de presó i el sicari, a 100.

Obrir l’aixeta i que, en comptes de sortir-ne aigua, en surti
alcohol. És el que ha passat a una comunitat de veïns a
Chalakudy, una ciutat de l’Índia. Segons les autoritats,

uns treballadors haurien vessat 2.000 litres de begudes espiri-
tuoses al pou que abasteix d’aigua la comunitat.

Fer-se un tatuatge és una decisió que s’ha de pensar molt
abans de prendre-la. I si no, que li diguin a Orlando Bloom. El
famós actor s’ha tatuat recentment el nom del seu fill en codi

morse, és a dir, amb punts i ratlles. La sorpresa ha estat quan l’han
avisat que, en comptes de Flynn, s’ha tatuat Frynn.

Els passatgers del creuer Diamond Princess, ancorat al port
de Yokohama (Japó), no poden sortir de les seves habita-
cions perquè al vaixell s’han detectat seixanta casos de co-

ronavirus. Per animar-los, una pàgina web de contingut per a
adults ha decidit oferir pornografia gratis per a tots ells.

Un gos amant dels contes que motiva els nens a llegir en veu
alta. Així és en Percy, el golden retriever d’una biblioteca ca-
nadenca que es dedica a escoltar les històries que li llegeixen

els més petits. S’estira al seu costat, els mira fixament i, d’aquesta
manera, els infants milloren la seva confiança en la lectura oral.

A les xarxes

@LaPous_: Això dels ocells morts, des-
plomant-se de cop, fulminats tots per
terra... Si fos una pel·lícula, en parlaríem
més.

@IgnasiMoreta: Les dones surten per
atendre familiars. Els homes, per treballar
i fer voluntariat. Deu ser casual, però com
a missatge fa mal.

#PermísNoÉsLlibertat

@cris_riba: Equips tècnics de la Moncloa
i la Generalitat comencen a treballar per
definir la data, el lloc i el contingut de la
primera reunió de la taula de diàleg.

#TaulaDeDiàleg #OcellsMorts
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Nou Barris

SOCIETAT4A l’hort comunitari
del carrer Joaquim Valls núme-
ro 79, al barri de la Prosperitat,
s’han encès totes les alarmes
una altra vegada. I és que aquest
espai veïnal ha rebut recent-
ment el tercer requeriment ju-
dicial per ser desnonat. La data
és el pròxim 25 de febrer.

La situació ha provocat que
una trentena d’entitats, del dis-
tricte i del conjunt de la ciutat,
hagin sortit a defensar el pro-
jecte i a demanar la seva conti-
nuïtat. Les entitats denuncien
que el BBVA, propietari del so-
lar juntament amb el fons d’in-
versió Cerverus, “no ha demanat
cap llicència d’obres per cons-
truir al solar. Simplement vol
que l’espai estigui ‘net’”. Al ma-
teix temps, afegeixen que al ba-
rri tenir solars sense cap ús vol
dir “acumulació de brutícia, ra-
tes, degradació progressiva i
afectació als habitatges i al veï-
nat de l’entorn”.

REFERENT VEÏNAL
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 des que
el novembre del 2016 un grup  de
veïns van ocupar el solar. És per

això que les entitats defensen
que Date una Huerta “és molt
més que un hort urbà” perquè es
tracta d’un “projecte social que
s’ha guanyat el reconeixement del
veïnat”. Per últim, els responsa-
bles de Date una Huerta sempre
han deixat clar que marxaran
del solar quan es comencin a fer
els pisos que hi ha previstos.

Date una Huerta existeix des del 2016. Foto: Línia Nou Barris

Alarma a ‘Date una Huerta’: 
nova amenaça de desnonament
» El tercer intent de desallotjament està previst per al 25 de febrer

» Una trentena d’entitats defensen el projecte que acull el solar

El CEM Turó de la Peira,
premi Ciutat de Barcelona

RECONEIXEMENT4El Centre Es-
portiu Municipal Turó de la Pei-
ra va rebre el passat 11 de febrer un
dels premis Ciutat de Barcelona
pel seu disseny, dels arquitectes
Anna Noguera i Javier Fernández.
El reconeixement va arribar des-
prés que al novembre l’edifici ja fos
premiat en el marc d’uns premis
europeus d’arquitectura.

L’edifici destaca pel seu dis-
seny basat en la sostenibilitat i per
la seva adaptació a l’entorn. El
centre esportiu va obrir el juny de
l’any passat després que la seva es-
trena acumulés vuit mesos de

retard per dos motius. Hi va ha-
ver problemes amb el col·lector
d’aigua però el principal proble-
ma va ser el concurs sobre la
gestió del recinte, ja que l’empresa
que el va perdre va presentar un
recurs que va fer endarrerir l’o-
bertura.

Durant l’entrega dels pre-
mis, que es va fer al Saló de
Cent de l’Ajuntament, l’alcal-
dessa Colau va reivindicar els
equipaments culturals i científics
“de primer nivell” que hi ha a la
ciutat, així com “el talent” i una
ciutadania “compromesa”.

CULTURA4El festival de cultu-
ra crítica i popular Cítric, que se
celebra a l’Ateneu Popular 9 Ba-
rris, tindrà un protagonista molt
especial durant la segona sessió
d’aquesta edició. Es tracta, ni
més ni menys, que d’Albert Pla,
que presentarà el seu espectacle
‘Miedo’ el pròxim 28 de febrer a
les vuit del vespre. Les entrades
ja estan exhaurides.

‘Miedo’ és l’últim espectacle
d’aquest artista inclassificable
que presenta una experiència

relacionada amb les pors hu-
manes a través de cançons, tex-
tos teatrals i la utilització de tec-
nologies per crear un espectacle
poètic i multimèdia. 

Pla endinsa el públic  en un
viatge íntim per totes les etapes
de la trajectòria vital de les per-
sones, des de la infància fins al
més enllà de la vida terrenal,
sempre amb els fantasmes que
habiten les ments humanes pre-
sents. A través de la ironia, l’ar-
tista tracta la por i altres temors

humans quotidians com per
exemple  la mort.

El tercer nom del Cítric serà
el de Sílvia Albert Sopale, que el
14 de març arribarà a Nou Barris
amb la seva comèdia dramàtica
‘No es país para negras’. Els dos
últims noms del festival seran el
d’Iria Pinheiro amb ‘Anatomia
dunha serena’ (29 d’abril) i els d’I-
sa Calderón i Lucía Lijtmaer amb
‘Deforme semanal’ (23 de maig).
El tret de sortida el va firmar Al-
berto San Juan el 9 de febrer.

El nou pavelló va obrir el juny de l’any passat. Foto: Línia Nou Barris

Albert Pla visita el Cítric

Entitats | Mig segle de les primeres associacions de veïns
L’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris està dedicant aquest 2020 a organitzar una sèrie

d’actes per commemorar el 50è aniversari de les primeres associacions de veïns del districte.
L’embrió del moviment veïnal va ser l’Asociación de Vecinos de 9 Barrios, nascuda el 1970.

Albert Pla serà al Cítric el 28 de febrer. Foto: Jordi Play/ACN
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Mor un home a la Trinitat
Nova després d’una baralla

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra investiguen des del pas-
sat 16 de febrer les circums-
tàncies de la mort d’un home a
la Trinitat Nova després d’una
baralla. 

Els Mossos van rebre un
avís el vespre del dia 15 de fe-
brer per alertar-los d’una ba-
ralla al carrer Pedrosa que ha-
via acabat amb una persona
greument ferida, segons va in-
formar el mateix cos policial en
un comunicat. Quan els agents
van arribar al lloc dels fets,
l’home estava inconscient i es-
tava sent atès per personal del
Sistema d'Emergències Mèdi-
ques (SEM). 

La víctima va ser trasllada-
da a un hospital, on posterior-
ment va morir. Els Mossos van
obrir una investigació per acla-
rir els fets i identificar el pre-
sumpte autor o autors dels fets.

TRÀFIC DE DROGUES
Segons el diari Metropoli Abier-
ta, la baralla hauria començat
per un deute econòmic de no-
més 10 euros relacionat amb el
tràfic de marihuana. Dos homes
haurien apallissat la víctima
després que aquesta última els
hagués reclamat els 10 euros
que eren per comprar mari-
huana però que ells s’havien
gastat amb una altra cosa.  

SEGURETAT4Els Mossos d’Es-
quadra i la Guàrdia Urbana
han augmentat la seva presèn-
cia al districte des que va co-
mençar l’any, cosa que els ha
permès detenir un total de 14
persones relacionades amb el
tràfic de drogues. 

Durant aquest mes i mig els
agents han patrullat més per zo-
nes poc transitades on havien
detectat que es cometien dife-
rents delictes. El 13 de febrer a
la tarda van portar a terme un
operatiu que es va afegir als
quatre que ja havien fet des del
passat 15 de gener, amb un ba-
lanç global de 14 detinguts, sis
investigats per delictes lleus,
67 denunciats per drogues i 9
per tinença d’armes. 

Els operatius, emmarcats
en el dispositiu Ubiq, també
van incloure l’entrada en dife-
rents comerços arran de queixes
de veïns i comerciants per trà-
fic i consum de drogues, inci-
visme i altres conflictes a la via
publica.

DIFERENTS NEGOCIS
En l’operatiu del 13 de febrer la
policia va entrar en tres locals
del Verdum i en un de Ciutat
Meridiana, que anteriorment ja
havien estat multats per les

queixes veïnals. Els locals ins-
peccionats van ser un d’envia-
ment de diners, dos bars i una

perruqueria. Els agents van
detenir dues persones que te-
nien ordres de crida i cerca

relacionades amb delictes con-
tra la salut pública i un altre per
falsificació documental. Tam-
bé es va obrir una investigació
per apropiació indeguda i es
van fer sis denúncies per con-
sum o tinença de drogues i
dos més per tenir armes pro-
hibides. 

En un dels bars la policia
també va tramitar diverses
denúncies per infraccions
greus del propietari per tolerar
el consum de drogues a l’inte-
rior del local. 

Els operatius policials es van fer al Verdum i a Ciutat Meridiana. Foto: Arxiu

Catorze detinguts per tràfic 
de drogues en un mes

Els diferents operatius
policials fets en un 
mes han permès una
setantena de denúncies

El crim va tenir lloc al carrer Pedrosa de la Trinitat Nova. Foto: Jordi Pujolar/ACN
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PARTICIPACIÓ4Per primera
vegada, l’Ajuntament impulsa un
procés per decidir la ciutat que volem:
els pressupostos participatius. Això vol
dir que són els veïns i veïnes de la ciu-
tat els qui podran fer propostes, de-
batre-les, prioritzar-les i votar-les,
perquè s’acabin traduint en projec-
tes a desenvolupar en els pròxims
quatre anys als barris de la ciutat.

Cada districte tindrà una dota-
ció econòmica que servirà per fi-
nançar aquests projectes veïnals. A
Nou Barris li corresponen nou mi-
lions d’euros. 

PRESENTAR PROPOSTES
Fins al 27 de març, qualsevol per-
sona, encara que no estigui empa-
dronada a Barcelona, pot presentar
la seva proposta o projecte d’in-
versió, que ha d’anar entre els
50.000 euros i el 30% del pressupost
assignat al districte, fins a un màxim
de 2 milions d’euros. 

Es pot fer a través de quatre ca-
nals. D’una banda, els ciutadans i
ciutadanes poden prendre part en
les sessions de participació ordi-
nàries (consells de barri i sectorials)
i en debats presencials específics.
Una altra opció que tenen és acos-
tar-se als punts itinerants al carrer,

on comptaran amb personal de su-
port, i si prefereixen fer-ho online,
poden entrar a la plataforma deci-
dim.barcelona. 

QUÈ ES POT PROPOSAR?
Es poden fer propostes dins d’àmbits
de treball diferents. Per exemple, es
pot proposar la rehabilitació, reforma,
ampliació o millora o dotació tec-
nològica d’equipaments públics i
infraestructures, com centres cívics,

casals de barri, centres educatius, bi-
blioteques, ludoteques o instal·lacions
esportives, entre d’altres. Els projec-
tes també poden contemplar la
construcció d’equipaments de di-
mensions reduïdes, com per exem-
ple pistes esportives, punts verds o es-
pais de joc infantils. A banda, les pro-
postes poden tenir a veure amb la
reurbanització i la millora dels espais
públics, amb infraestructures i mo-

biliari urbà o aplicacions o infraes-
tructura tecnològica.

EL PAM I EL PAD
El Programa d’Actuació Municipal
(PAM) estableix les línies prioritàries,
els objectius, les actuacions de l’ac-
ció del govern i les inversions de l’A-
juntament de Barcelona. Els Progra-
mes d’Actuació de Districte (PAD) són
els documents que concreten aques-
ta planificació estratègica a cadascun
dels deu districtes de Barcelona. 

Aquí la ciutadania també hi pot
dir la seva a través d’un procés par-
ticipatiu paral·lel al dels pressupos-
tos. Però en aquest cas l’equip de go-
vern municipal ha elaborat una
proposta inicial que serveix de base
i que els veïns i veïnes poden mo-
dificar o completar amb noves pro-
postes. Per tant, en el procés PAM-
PAD la participació ciutadana se
circumscriu a la presentació de pro-
postes, però no es vota. A més, en el
procés PAM-PAD es poden fer tot ti-
pus de propostes, no només inver-
sions, i poden afectar tant el districte
com la ciutat en conjunt. Consulteu
el web https://ajuntament.barcelo-
na.cat/noubarris/ca per tenir tota la
informació dels pressupostos par-
ticipatius i del PAM-PAD.

És l’hora de decidir
» Ja estan en marxa els processos dels pressupostos participatius i del PAM-PAD

» Els veïns i veïnes de Nou Barris poden proposar i votar inversions per 9 milions d’euros

DATES CLAU4Pel que fa als
pressupostos participatius, del 3
de febrer al 27 de març es recullen
les propostes i del 27 de març al
17 d’abril se’n farà la valoració tèc-
nica. A partir d’aquí, del 20 al 30
d’abril, tots els veïns i veïnes de
Barcelona majors de 14 anys po-
dran donar suport a les propostes
presentades. 

Les que n’obtinguin més es
concretaran del 4 al 22 de maig i
s’acabaran de treballar més a fons.
Finalment, del 26 de maig al 7 de

juny es farà la votació, en què
també podran participar tots els
barcelonins i barcelonines majors
de 14 anys. Entre el 8 i el 30 de juny,
es difondran els resultats.

En el cas del PAM-PAD, del 3 de
febrer al 27 de març es recullen i
debaten les propostes que han de
complementar i millorar el docu-
ment inicial. Del 28 de març al 30
de juny, es farà la valoració políti-
ca i tècnica de les propostes i, de
l’1 al 31 de juliol, s’informarà i es di-
fondran els resultats. 

Calendari dels pressupostos

Una manera de fer
propostes és via 
decidim.barcelona

Barcelona implementa per a aquest mandat els primers pressupostos participatius de la seva història. Foto: Ajuntament de Barcelona

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Algunes entitats celebren que l’Hermitage no es faci a la Barceloneta i d’altres ho critiquen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El temporal Glòria afecta
estructures fetes d’amiant

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

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

Stop 5G alerta dels
riscos d’aquesta
tecnologia 

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

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

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

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

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

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

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

L’APE assessora
sobre serveis
bàsics a la FAVB

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

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

Xerrada sobre
polítiques feministes
al Mas Guinardó

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

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

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

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

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

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

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

La Fundació Pere
Relats, actual 
propietària, vol
vendre l’edifici



líniaNouBarris.cat Febrer 2020

Comerç

| 16

CELEBRACIÓ4Un cop superada
la ressaca de Nadal, Carnaval es
converteix en el millor moment
perquè la festa i la diversió tor-
nin. En aquest sentit, els co-
merciants del districte també
s’afegeixen a la festa i al llarg d’a-
quests dies programen diferents
activitats.

En el cas de l’Associació de
Comerciants de Zona Nord el
protagonisme és per a les dis-
fresses. L’entitat organitza fins al
dia 27 de febrer un concurs de
disfresses. Per participar-hi no-
més cal fer-se una foto disfressat
en una de les botigues de l’asso-
ciació i enviar-la per correu elec-
trònic. Els participants, dividits
entre infants i adults, entraran en
un sorteig amb diferents regals.

Les disfresses també són les
protagonistes a Fabra Centre, on
les botigues associades orga-
nitzen fins al dia 20 de febrer el
concurs al millor aparador guar-
nit i a la millor disfressa. Per
guanyar cal tenir el màxim nom-
bre de ‘m’agrada’ a la xarxa so-
cial Instagram.

El mateix dia 20, dijous gras,
el mercat de Ciutat Meridiana farà
un concurs de truites a partir de
les 11 del matí, mentre que els co-
merços del carrer Cadí, entre
Aneto i Fabra i Puig, organitzaran
una gimcana per als més petits.

Les truites també seran el re-
clam de l’Associació de Comer-
ciants del Turó de la Peira, que el

pròxim 21 de febrer celebrarà el
seu tradicional concurs. Hi par-
ticipen els bars ‘El que faltaba’,
‘Qué tal’, ‘Mari Toni’, ‘Te apete-
ce’ i ‘Bar Turó’. Tots competiran
per veure qui aconsegueix fer la
millor truita. De ben segur que el
concurs serà molt disputat, ja que
tots aquests bars són especialis-
tes en aquest menjar. 

Les disfresses, protagonistes entre els comerciants. Foto: Ajuntament

Els comerciants viuen 
amb intensitat el Carnaval

Els joves volen tenir
experiències a les botigues

JOVENTUT4Els joves, que cada
cop tendeixen més a comprar
online, volen sentir-se recom-
pensats si fan “l'esforç d'anar a
una botiga física” i busquen una
experiència que vagi més enllà
d'adquirir un producte. Així ha
quedat reflectit en un estudi de
RETAILcat que recull l’ACN.

Elaborat a partir d’opinions
de nois i noies d’entre 14 i 22
anys, el treball conclou que les
vendes a través d’internet conti-
nuaran creixent, però assenyala
el camí que ha de seguir el co-
merç físic per poder competir-hi.

Per exemple, l’estudi apunta que
les botigues hauran de convertir-
se en “espais de trobada” i, fins
i tot, en “parcs d’atraccions”.

Entre els aspectes positius
que els joves veuen en el comerç
tradicional, destaquen l’accés
immediat al producte, la possi-
bilitat de veure’l i provar-lo
abans de comprar-lo i el fet de
ser atesos per personal espe-
cialitzat. Una altra de les con-
clusions de l’estudi és que, tant
per a les botigues físiques com
per internet, les xarxes socials ju-
guen un paper imprescindible.

Medi Ambient | El comerç de la ciutat promou la sostenibilitat
El comerç local barceloní promou cada any accions per protegir el medi ambient i fer una
ciutat més respectuosa amb la salut de les persones i l’entorn.  Les associacions de comer-

ciants que s’hi han afegit elaboren un pla d’acció anual en què estableixen els seus objectius.

Intel·ligència artificial aplicada a la medicina per detec-
tar el que l’ull humà no pot veure. Així funciona la pla-
taforma de suport al diagnòstic, dissenyada per traduir
les imatges mèdiques en dades i ajudar, d’aquesta ma-
nera, a prendre decisions clíniques. Una innovació en el
desenvolupament del qual ha participat l'equip Cetir As-
cires, al costat d’enginyers d'aquest grup biomèdic, i que
ja ha permès tractar de forma més ràpida, precisa i per-
sonalitzada més de 10.000 pacients des de la seva im-
plantació el 2018.

Aquest sistema, que rep el nom d’AsciresTools, té la seva
base en la radiòmica: converteix les imatges mèdiques en
dades quantificables. Combinant una selecció de pro-
gramaris especialitzats en diagnòstic clínic al costat de des-
envolupaments propis, permet des de mesurar volums en
el cervell per diagnosticar malalties com l'Alzheimer, la de-
mència, l'epilèpsia o l'esclerosi múltiple, fins a fer tracto-
grafies cerebrals, cartigrames, visualització en 4D del flux
sanguini en l'aorta, o realitzar biòpsies hepàtiques virtu-
als en qüestió de minuts amb una fiabilitat del 98%.

Aquesta és la forma de Cetir Ascires de fer un pas més en
la innovació tecnològica i marcar la diferència aportant
a les proves diagnòstiques el seu saber fer en genètica i
bioinformàtica. Com explica José Manuel Santabárbara,

enginyer coordinador del projecte: "Fem un postproces-
sament de les imatges, basat en l'obtenció de biomar-
cadors europeus que, amb radiòmica i intel·ligència ar-
tificial, permeten diagnosticar més enllà del que l'ull humà
és capaç de veure". A més, "aquesta plataforma canvia el
flux de treball de la radiologia tal com el coneixíem fins
ara. Fem el salt a la radiologia quantitativa, en què els es-
pecialistes compten amb molta més informació per
emetre un diagnòstic més precís i valorar amb més ex-
actitud la resposta a teràpies, controlant el pacient i do-
nant-li un autèntic tractament personalitzat".

Quan la millor tecnologia és només el principi 
La plataforma bioinformàtica es consolida a les clíniques
Cetir Ascires i en tots els equips Cetir de Diagnòstic per

la Imatge integrats en una desena de centres hospita-
laris i metges de Catalunya, de la mà de l'última inno-
vació tecnològica en imatge mèdica. La doctora Blanch,
responsable de la unitat de radiologia de Cetir Ascires,
destaca: “La disponibilitat de la més moderna tecnolo-
gia associada amb els programes de postprocessament
de les imatges permet una detecció més precoç de la
malaltia, factor crucial en àmbit com l’oncològic, el car-
diològic i el neurològic, entre d’altres. Podem detectar
també des de microtrencaments musculars fins a danys
provocats per un infart de miocardi, estudiar miocar-
diopaties en etapes molt precoces i quantificar, mit-
jançant algoritmes matemàtics, petites variacions no per-
ceptibles per l'ull humà que podrien estar associades
a una determinada patologia".

Intel·ligència artificial integrada a l’última tecnologia 
mèdica per arribar allà on l’ull no hi veu

Cetir Ascires implanta una plataforma bioinformàtica capaç de valorar 
amb dades quantitatives les imatges obtingudes per al diagnòstic

El software bioinformàtic està instal•lat 
a tots els equips de Diagnòstic per 
Imatge de Cetir a Catalunya
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Passejar pels barris i carrers de Barce-
lona de manera tranquil·la i segura és
un dels majors valors de la capital ca-
talana. I és que podem assegurar,
sense por d’equivocar-nos, que la Ciu-
tat Comtal és una de les ciutats més
segures del món on els actes violents
i delictius al carrer són, afortunada-
ment, bastant esporàdics.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Els podeu trobar a Facebook
/kravmagadefensapersonal

i a Instagram
@kravmagadefensapersonal

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

de Barcelona  especialitzada en defensa personal

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

Beneficis

Centres, grups i horaris

Defensa Personal KM

Defensa personal - Krav maga 
Descobreix tots els beneficis 

que comporta la seva pràctica
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El ritme de puntuació de la Mon-
ta és tan alt que ha arribat a un
punt que pot igualar (o millorar)
les nou victòries aconseguides en
els primers partits de la tempo-
rada. I és que després de patir
una mini crisi amb un triomf, dos
empats i una derrota entre no-
vembre i desembre, els de Dani
Andreu van tornar a engegar la
maquinària de guanyar i han
encadenat nou triomfs entre la
recta final del 2019 i aquest mes.
La Monta és l’equip més goleja-
dor (54 gols a favor) i el més sò-
lid del seu grup (13 encaixats, els
mateixos que el segon).

Per fer-ho, doncs, els de la
Prosperitat hauran de derrotar els
seus dos pròxims rivals, el Vila-
nova i el Can Vidalet, en dos en-
frontaments que ja es jugaran el

mes que ve. El conjunt d’An-
dreu viatjarà a la capital del Gar-
raf el dia 1 de març, mentre que
el partit contra els d’Esplugues
serà una setmana més tard.

Un cop hagin superat aquests
dos enfrontaments, altres rivals
del tercer mes de l’any per als
groc-i-negres seran la UD Vista
Alegre i la UE Valls. 

Després de 21 partits (amb 13
jornades per jugar), la Monta li
treu 13 punts al segon (el Sant-
boià) i 17 al tercer (el Valls), de
manera que és qüestió de set-
manes que l’equip comenci a fer
números per a una més que pro-
bable consecució del títol, que
també serviria per fer realitat
l’esperat retorn a Tercera.

Els de Dani Andreu segueixen imparables. Foto: Twitter (@Montanyesa1927)

La Monta vol superar la ratxa
de triomfs de la primera volta

» Els de Dani Andreu encadenen vuit victòries i en necessiten dues
més per millorar els resultats obtinguts entre agost i novembre

El SESE, a punt per al
tram definitiu de la lliga

Comença l’hora de la
veritat per al SESE.
El conjunt del Virrei
Amat afronta les

darreres vuit jornades de lliga sa-
bent que encara té a l’abast de la
mà la segona i la tercera posició
del seu grup de la lliga, que do-
narien dret a entrar a la Final a
Quatre d’ascens a LEB Plata.

L’últim partit del mes a do-
micili del conjunt blau serà el prò-
xim dissabte 22 a Igualada, men-
tre que l’últim compromís del
mes de febrer serà al Ramon Al-
drufeu contra el filial del Mora-

banc Andorra set dies més tard.
Els dos primers partits del mes
que ve seran a la pista de l’Es-
parreguera i contra el Quart.

BONA RATXA DEL FEMENÍ
El primer equip femení, per la
seva banda, viu ara un moment
dolç després d’encadenar dos
triomfs per superar la derrota de
principis de mes contra el líder,
el Joventut les Corts. Les de
Bernardo Rubio són setenes a la
primera categoria i pròxima-
ment jugaran contra Sant An-
dreu i AESE, entre altres.

El CB Turó rep un dels premis
‘Córrer per Compromís’

La sisena edició dels
premis Córrer per
Compromís ha volgut
reconèixer la feina del

CB Turó de la Peira. El passat di-
mecres 12, l’Ajuntament va anun-
ciar els 13 clubs i entitats reco-
neguts enguany, entre ells aquest
club del districte.

En concret, el guardó reco-
neix la feina del club per millo-
rar les seves infraestructures i la
qualitat dels entrenaments per
aconseguir un triple objectiu:
portar el bàsquet a les escoles,
impulsar l’aspecte postformatiu

del bàsquet i diferents accions re-
lacionades amb el bàsquet fe-
mení solidari.

Està previst que l’Ajunta-
ment anunciï, en les pròximes
setmanes, el dia i l’escenari en el
qual es farà l’acte d’entrega d’a-
quests guardons.

T’HO ESTÀS PERDENT
Per altra banda, i fent servir les
xarxes socials, algunes de les
jugadores del club van adherir-
se a la campanya T’ho estàs
perdent de visibilització de
l’esport femení.

Lorente vol el seu primer títol
estatal com a professional

BOXA4El dia 14 del mes que ve,
Cristóbal Lorente tindrà la pos-
sibilitat de guanyar el seu primer
títol d’Espanya com a boxejador
professional. Per fer-ho, el del KO
Verdun haurà de derrotar Kevin
Baldospino a Miranda de Ebro.

El combat, pactat a 10 assalts,
servirà per coronar el nou cam-
pió estatal del pes ploma, títol ac-
tualment vacant. El de Nou Bar-
ris arriba al combat un currícu-
lum com a professional gairebé

immaculat, amb 10 victòries (3
per KO) i només un empat.

CAP A DINAMARCA?
El que és una incògnita, de mo-
ment, és el futur del títol europeu.
La candidatura danesa, del púgil
Enock Poulsen, ha guanyat la
subhasta per organitzar el pròxim
combat, tot i que Sandor Martín
explica a Línia Nou Barris que
abans que s’acabi el mes decidi-
ran quin és el seu següent pas.

Motociclisme | Rins ultima els detalls abans del debut al Mundial
Dues tandes d’entrenaments al Qatar... abans de començar el Mundial 2020 en aquest país del
Golf Asiàtic. Alex Rins treballa per ultimar els detalls de la seva Suzuki abans del diumenge 8

de març, quan arrencarà el campionat. El de la Prosperitat encara no ha renovat el seu contracte.

Pau Arriaga
LA PROSPERITAT
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Silvia Blanch va desaparèixer l'estiu de
2017 sense deixar rastre i l'última perso-
na que la va veure és morta. Un any més
tard, la jove periodista Alex haurà d'anar
fins al poble del Montseny on vivia Blanch
i on va ser vista per darrera vegada. Allà,
coneixerà un dels principals sospitosos de
la desaparició, pel qual sentirà una forta
i irremeiable atracció.

Llibres

El último verano de Silvia Blanch
Lorena Franco

La Laura, la Marta i el Felo són tres amics
que, com cada cap de setmana, es dis-
posen a sortir de festa per l’anomenada
Ruta del Bakalao, que sumava 42 quilò-
metres. Quan estan de camí, presencien
un accident i hauran de decidir si s’atu-
ren o continuen cap a la festa. Roger Torns
dirigeix aquesta obra de Manel Arévalo.

Al teatre La Gleva, a Barcelona.

Teatre

42 km
Manel Arévalo

La cantant Núria Graham va aprofitar Sant
Valentí per publicar una declaració d’a-
mor als seus orígens irlandesos i, més con-
cretament, a la seva àvia Marjorie, a la qual
ha dedicat una cançó i l’àlbum sencer, tot
i que no la va arribar a conèixer. Els pai-
satges irlandesos han estat la font d’ins-
piració de l’artista vigatana per crear
aquest disc de pop espiritual.

Música

El jove ballarí Merab, que fa anys que as-
saja a la Companyia Nacional de Dansa de
Georgia, coneix el carismàtic Irakli, que es
convertirà en el seu gran rival i, alhora, en
el seu amor ocult. El protagonista haurà
de fer front a un entorn molt conservador
per poder-se alliberar. Aquesta pel·lícula
sueca arriba a les nostres pantalles qua-
tre mesos després de l’estrena original.

Pelis i sèries

Solo nos queda bailar
Levan Akin

Marjorie
Núria Graham

Miró: Constel·lació Llena
La Fundació Joan Miró de Barcelona acull, des d’aquest

mes de febrer i fins al juny, l’exposició Miró: Constel·lació
Antoni Llena. Es tracta d’un recull de 150 obres del fons
de la Fundació, seleccionades per l’artista Antoni Llena

seguint un criteri molt personal: ha triat les peces en
què s’hi veia reflectit, que són aquelles que mostren un

Miró més íntim i amb menys color. Tots aquests dibui-
xos escollits per Llena es combinen amb dues obres 

seves, un fet que posa de manifest la complicitat exis-
tent entre les produccions artístiques de tots dos.

Concha Velasco (Valladolid, 1939) és una d’a-
quelles persones que costa imaginar lluny

d’un escenari o d’un rodatge. Des que va de-
butar al cinema amb La reina mora (1954)

quan tenia 15 anys, l’actriu (també cantant i
ballarina) no ha deixat de treballar mai i ha sa-
but adaptar-se als canvis de l’audiovisual. Una
prova d’això és el seu paper a Las chicas del ca-
ble, una sèrie de Netflix estrenada el 2017. Tan-

mateix, els escenaris han continuat sent casa
seva, tal com ha tornat a demostrar aquest fe-
brer, amb 80 anys. L’artista acaba d’estrenar al

Teatre Borràs de Barcelona El funeral, una obra
creada pel seu fill en què interpreta el fantas-
ma d’una actriu famosa que acaba de morir.

Durant la presentació d’aquest muntatge, 
Velasco va voler anunciar una intuïció que té
força clara: creu que morirà als 82 anys, però

ho explica amb un somriure.   

C O N C H A  V E L A S C OQUI ÉS?
Ser una de les actrius més importants

Està en actiu des de la dècada dels 50

Famosos

Estrenar una obra a Barcelona
‘El funeral’ ha aterrat al Teatre Borràs aquest febrer 

Admiradors i detractors
Com tota diva, desperta passions però també crítiques

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Hunt: Showdown
Crytek ha desenvolupat Hunt: Showdown, un nou videojoc d’acció multi-

jugador que permet posar-se en la pell d’un caçador de monstres.Viu en línia
No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DIMARTS 10 DE MARÇ
18:30 Els viatges de la paraula. Sensacions (en fe-

mení plural) serà una de les propostes del 8M
a càrrec de l’actriu Rosa Cadafalch. / Bibliote-
ca Vilapicina i la Torre Llobeta.

TOTS ELS DIMARTS
17:30 Des de principis d’aquest mes està en mar-
xa el curs Fotografia per espectacles, que vol
ser molt més que un simple agregat de co-
neixements, sinó una eina de formació. / Cen-
tre Cívic Can Basté.

TOTS ELS DIJOUS
Tarda Cada dijous a les 17:30 i a les 19:45 es fan
noves sessions del curs de restauració de mo-
bles que es va posar en marxa el mes passat.
Cal inscripció prèvia, places limitades. / Cen-
tre Cívic Can Basté.

FINS AL 29 DE FEBRER
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es
pot visitar Miscel·lània, un recull eclèctic de
captures espontànies de Soraya Diebra, ve-
ïna del barri, baixista, guitarrista i veu del grup
Los Eléctricos. / Casal de Barri de Trinitat Nova.

DEL 2 AL 13 DE MARÇ
Matí-Tarda Dones supervivents serà el nom de
la mostra, organitzada per l’associació Hèlia,
resultat de la participació de 12 dones su-
pervivents de violències masclistes. L’entra-
da serà gratuïta. / Casal de Barri Verdun.

DIVENDRES 21 DE FEBRER
17:00 Carnaval Canyelles'20 serà el nom d’una
tarda a càrrec d'Activijoc amb taller de màs-
cares, photocall, catifa vermella, berenar i mol-
tes propostes més per a tota la família. / Bi-
blioteca Canyelles.

DIMECRES 11 DE MARÇ
11:00 Montse Dulcet serà la responsable de la
narració Bim bom les campanes de Salom, que
forma part del cicle Primeres passes. / Bi-
blioteca Nou Barris.

DISSABTE 29 DE FEBRER
18:15 Partit de bàsquet corresponent a la vin-
tena jornada del grup C-A de la lliga EBA en-
tre el SESE i el Morabanc Andorra B. / Pave-
lló Ramon Aldrufeu.

Aroa Casado serà l’encarregada del ta-
ller Em coneixes?, que forma part del
cicle Lletra petita - Tallers de descoberta.
/ Biblioteca Canyelles.

Aroa Casado coordinarà un
taller infantil a Canyelles
Dilluns 2 de març a les 17:30

El pròxim dimecres 26 es posarà en
marxa el curs Receptes bàsiques de cui-
na vegana, que s’allargarà durant els
quatre següents dimecres. / Casal de
Barri Torre Baró.

Tot a punt per a un 
taller de cuina vegana

Des del 26 de febrer a les 18:00

Miedo és l’últim espectacle de l’in-
classificable Albert Pla. El sabade-
llenc farà diverses funcions en el marc
del Festival Cítric. / Fàbrica de Creació
Ateneu Popular 9 Barris.

Albert Pla presenta el seu
espectacle ‘Miedo’ al Cítric
Dissabte 14 de març a les 20:00

Partit de de futbol corresponent a la
23a jornada del grup 2 de Primera Ca-
talana entre la Monta i el CF Can Vi-
dalet. / Municipal de Nou Barris.

La Monta encetarà el mes
de març rebent el Can Vidalet
Diumenge 8 de març a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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