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Qualsevol titular sobre què pas-
sarà a les eleccions municipals del
26 de maig a Barcelona necessi-
ta un interrogant. Perquè una
suma de dubtes no fa una certe-
sa. I de certeses, aquest cop, n’hi
ha ben poques. Per no dir cap. 

Tots els partits ho tenen clar.
Tant, que fins i tot el favorit a les
enquestes, Ernest Maragall (ERC),
es resisteix a acceptar aquesta
etiqueta. “Si ens creiem les en-
questes, segur que perdo”, deia fa
uns mesos en una entrevista amb
aquesta publicació, afegint que, si
vol convertir les expectatives en re-
sultats electorals, s’ho haurà de
guanyar “a pols”.

El cert, però, és que Esquerra
no només arriba al 26-M amb les
enquestes a favor, sinó també
amb l’impuls de l’històric resultat
que va treure a les recents eleccions
generals. Les municipals tenen
una lògica pròpia, d’acord. Però els
resultats dels republicans el 28 d’a-
bril, quan van ser la primera for-
ça a Barcelona per 2.733 vots de di-
ferència sobre el PSC, confirmen

que la música sona bé: victòria en
38 dels 73 barris i en 5 dels 10 dis-
trictes. “La ciutadania va parlar
clar. És hora que això es confirmi,
però no es traslladi només a un
crit, sinó també a un projecte de
màxima ambició republicana”,
demana Maragall. ERC aspira a
entrar al club dels grans partits que

han aconseguit l’alcaldia de Bar-
celona i l’independentisme es juga
tenir o no la capital del país.

QUEDA EFECTE COLAU?
Que això passi dependrà, en gran
part, del resultat que acabi acon-
seguint Ada Colau. L’alcaldessa
arriba a la cita després del retrocés
del 28-A –els comuns només van
guanyar en dos barris–i amb una
llista desdibuixada, on no hi ha ni
Gerardo Pisarello ni Jaume Asens
(han anat al Congrés), però tam-
poc Laia Ortiz, Josep Maria Mon-
taner, Agustí Colom, Mercedes
Vidal o Gala Pin –bé, la regidora de
Ciutat Vella sí que hi és, però en
una posició simbòlica (37)–. 

Però sobretot Colau arriba al
26-M amb un balanç de mandat
agredolç –vegis la situació de
l’habitatge o la seguretat– i amb
força complicitats erosionades,
especialment amb la resta de par-
tits i amb el sector privat. Caldrà
veure si es conserva –i en quina
mesura– l’efecte Colau del 2015 i

com afronten els comuns aques-
ta recta final de campanya, més
enllà dels controvertits vídeos de
l’alcaldessa a Youtube.

“ELS SOCIALISTES HEM TORNAT”
Qui confia en un retrocés dels co-
muns i en recuperar posicions –i
fins i tot donar la sorpresa– és el
PSC. Els bons resultats que va
aconseguir a les generals a Barce-
lona, on es va disputar la victòria
global amb ERC i va imposar-se en
29 barris i 5 districtes, han injectat
una bona dosi de moral a les seves
files. “Els socialistes hem tornat”,
exclamava poc després del 28-A
Jaume Collboni, que ha organitzat
la campanya de les municipals
com una segona volta de les gene-
rals. La marca torna a vendre i el
vell feu socialista, Nou Barris, ha
tornat a ser íntegrament vermell a
les generals. Ingredients suficients,
argumenten des del partit, per fer
un bon resultat el 26-M.

On no hi ha tanta eufòria és a la
seu de campanya de Manuel Valls

als Jardinets de Gràcia. L’exprimer
ministre francès, que va arribar
amb grandeura Barcelona i des de
certes esferes ja se’l feia alcalde,
sembla haver-se anat desinflant a
mesura que avançaven les setma-
nes. Els discrets resultats de Ciu-
tadans a la ciutat el 28-A no són
precisament un bon auguri. 

JxCAT REIVINDICA LA GESTIÓ
Qui sembla que tampoc ho té fà-
cil és Junts per Catalunya. La
candidatura de Joaquim Forn i
Elsa Artadi no apareix al capda-
vant de les enquestes, però els re-
sultats que el partit va aconseguir
el 28 d’abril a la ciutat són simi-
lars als dels comicis espanyols
del 2016. Amb tot, han resistit i es-
peren recuperar posicions fent
bandera de la seva experiència de
gestió. “El 26 de maig la qüestió ja
no serà com aturar l’extrema dre-
ta espanyola, sinó quina propos-
ta política garanteix el canvi a Bar-
celona per construir la gran capi-
tal que volem”, defensen.

Menys aspiracions tenen al
PP. Després de la desfeta a les elec-
cions generals, sembla que els
populars es donaran per satisfets
si aconsegueixen obtenir repre-
sentació municipal i no quedar

fora del plenari. Al partit confien
que l’aposta –no exempta de de-
bat– per Josep Bou els permeti
salvar els mobles.

I per últim caldrà veure quin
resultat treuen la CUP –amb una
massa de votants sempre fidel– i
Barcelona és capital-Primàries,
amb un Jordi Graupera que podria
entrar al consistori. Qui sembla que
es quedarà fora, almenys atenint-
nos al 28-A, és VOX. Només va
arribar a un 3,41% dels vots.

Arnau Nadeu
BARCELONA

El moment d’Esquerra?

El candidat d’ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall (esquerra), durant la celebració dels resultats electorals el 28-A. Foto: ACN/Elisenda Rosanas

Colau ha perdut Asens,
Pisarello, Montaner,
Ortiz, Colom, Vidal i
Pin, que va al número 372.733

vots de diferència van
fer possible la victòria
d’ERC per davant del
PSC a la ciutat el 28-A

» ERC afronta el 26-M a Barcelona amb les enquestes a favor i l’impuls del resultat de les generals
» Els comuns hi arriben desdibuixats, Valls desinflat, JxCAT resistint i el PSC recuperant la moral



Opinió

| 4

líniasantandreu.cat Maig 2019

Difusió controlada
www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Cap de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Dipòsit Legal: B 11298-2010

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord

i Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau

Massip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ri-

bas (Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes),

Santi Capellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran,

Lola Surribas i Alex Suárez Producció gràfica:

Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda Roca,

Lola Gutiérrez, Rosa Bertran i Mauro Favieri (con-

troller) Distribució: Daniel Manuel, Wiliam Her-

nández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Els semàfors

Casal Catòlic
El Casal Catòlic de Sant Andreu rebrà la
Creu de Sant Jordi per part de la Gene-
ralitat l’any del seu centenari. El jurat
del guardó ha destacat la seva tasca de

“dinamització cultural, de cohesió social
i de difusió de les tradicions populars”. 

pàgina 8

En Comú Podem
En Comú Podem va ser el gran derrotat
del 28-A al districte. Els comuns, que el

2016 van obtenir a Sant Andreu una
gran victòria, van perdre aquesta vegada
gairebé 6.500 vots i van passar a ser el
tercer partit per darrere del PSC i ERC.

pàgina 11

UE Sant Andreu
El club va guanyar la segona Copa Cata-
lunya de la història el passat dimecres 1
contra el Vilafranca a l’Hospitalet. Els
gols que van marcar Ferran Jutglà i 

David López van permetre que els de
Mikel Azparren alcessin aquest títol. 

pàgina 18

La Junta Electoral Cen-
tral ha asumido ahora

el papel de mamporrero
contra el independentismo, saltándo-
se la Constitución y las leyes. No se dan
cuenta de que están destruyendo el ré-
gimen de elecciones libres. Para hun-
dir a Puigdemont hunden todo el sis-
tema democrático.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Durante meses y me-
ses las derechas logra-

ron instalar un imagina-
rio según el cual los catalanes estaban
divididos por la mitad en cuestiones
como la inmersión, el 155, TV3 o la con-
vivencia. Entre los tres partidos han ob-
tenido 7 de 48 diputados. Ese es el ta-
maño real de la farsa.

Atenció on treu vots a
Catalunya això de Vox.

Aquests són tres dels mu-
nicipis amb més percentatge de vo-
tants d'extrema dreta: Sant Climent
Sescebes (base militar),14,6%; Talarn
(acadèmia militar), 12,7%; Sant An-
dreu de la Barca (seu de la Coman-
dància de la Guàrdia Civil), 6%.

@sergipicazo@apuente@jpurias

Tribuna

per Ernest Maragall, candidat d’ERC a l’alcaldia

És l’hora de Barcelona

Barcelona demana ser governada! És
urgent definir un projecte clar, impulsat
per un equip solvent. La ciutat ens exigeix
posar la ciutadania al centre i alhora li-
derar, des de la capital del país, el procés
d’emancipació republicana de Catalu-
nya. Hem de ser pioners a l’hora d’abor-
dar els grans debats globals i plantejar so-
lucions per a les realitats concretes de cada
un dels barris de la ciutat. 

Barcelona necessita afrontar la reali-
tat amb bon govern i feina ben feta, però
no n’hi ha prou amb dir-ho o prometre-
ho, sinó que cal arremangar-se per fer-ho
possible. Volem donar resposta a les ne-
cessitats dels ciutadans. Per
això la ciutat mereix un go-
vern compromès amb l’equi-
tat, que afronti amb valentia
el problema de l’habitatge,
que vetlli perquè els joves
puguin viure i treballar dig-
nament i que lluiti, alhora,
contra els problemes de convivència i la
sensació d’inseguretat. Un govern, tam-
bé, que faci una gestió integral del feno-
men turístic per tal de distribuir-ne mi-
llor els costos i beneficis a tota la ciutat. Un
govern, en definitiva, que socialitzi els èx-
its que Barcelona genera dia rere dia.

I volem fer-ho partint de l’educació i
la cultura com a pal de paller des d’on tot
comença, és a dir, com a eines d’empo-
derament de la ciutadania. És en l’edu-
cació i la cultura on s’amaguen totes les
respostes del futur, ja que Barcelona serà
una ciutat més oberta, inclusiva, creativa
i viva només si la ciutadania i l’economia
pivoten sobre el coneixement. Els veïns de

Barcelona mereixem viure en una ciutat
sostenible i encarada cap al futur. Per això
no només creiem que cal potenciar una
mobilitat segura, neta i econòmica, sinó
que hem d’anar més enllà i promoure la
generació d’energia local o una estratègia
de residu zero.

Barcelona ha de ser una capital que en-
capçali les grans lluites globals, recuperant
i potenciant el nostre paper internacional,
però sobretot ha de ser la capital que li-
deri la lluita per la llibertat, la democrà-
cia, la solidaritat i els drets civils. En
aquests moments, en els quals afloren de
nou els vells extremismes o observem, atò-

nits, l’erosió de la democràcia d’un Estat
espanyol que ha atacat les institucions i
els ciutadans del nostre país, Barcelona  ha
de ser un baluard contra el feixisme i les
injustícies. Ens cal construir la capital de
la República Catalana. Per això estem dis-
posats a liderar grans acords transversals
amb el compromís d’unitat d’acció inde-
pendentista per la República, ja que la nos-
tra Barcelona és la del 15-M, la del 8 de
març, la del “Welcome refugees” i, evi-
dentment, també la del 20-S, l’1-0 i el 3-
0: la Barcelona de la llibertat i la demo-
cràcia. La Barcelona que és exemple de
convivència i de combat, de dignitat i d’es-
perança. La Barcelona que lluitarà in-

cansablement i sense ambigüitats contra
la injustícia que suposa tenir presos po-
lítics i exiliats.

Els set barris del districte de Sant An-
dreu apleguen prop de 150.000 persones
i configuren una realitat diversa i en evi-
dent procés de transformació, tant social
com urbanística. Sant Andreu esdevé
actualment una de les grans oportunitats
i reptes per a la ciutat, un espai clau de
transformació urbanística. Atresora una
gran part del poc terreny que queda a Bar-
celona per créixer i definir el pol nord de
la ciutat.

Urbanísticament, juntament amb
les grans transformacions
històricament pendents, cal
desplegar les mesures pal·lia-
tives necessàries per mini-
mitzar l’impacte que la trin-
xera del Pla Sant Andreu-Sa-
grera suposa dia a dia per al
veïnat, així com apostar per

una pacificació de la Meridiana i des-
plegar un estudi de mobilitat de tot el dis-
tricte.

A Sant Andreu cal també una apos-
ta ferma a nivell educatiu, desplegant
el mapa d’equipaments necessaris, així
com incrementar els recursos socials
per a tots els col·lectius, sobretot les per-
sones grans i les persones amb disca-
pacitats, alhora que treballar per crear
sinergies i sortides econòmiques i la-
borals per revertir l’actual situació, on
Sant Andreu, malgrat tenir un dels
darrers polígons industrials de la ciu-
tat, és el districte on més gent ha de
marxar a treballar a altres territoris.

Hem d’apostar per una pacificació
de la Meridiana i desplegar un estudi

de mobilitat de tot el districte

No le pidan más nada.
Relájense. Paguen una

entrada para verlo o
prendan la televisión y mírenlo. Dis-
fruten a Messi. Disfrútenlo como dis-
frutaron a Mohamed Ali, a Ayrton Sen-
na, a Jordan, a Federer, a Tiger Woods,
a Diego, y a los pocos extraterrestres
que visitaron nuestra tierra...

@arevalo_martin



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

5 | 

líniasantandreu.catMaig 2019

 



Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

| 6

líniasantandreu.cat Maig 2019

El PSC guanya pels pèls el 28-A 
al districte de Sant Andreu1

2
Els andreuencs omplen els 
col·legis electorals

Els veïns de les cases de 
Pons i Gallarza tornen a protestar

El Sant Andreu afronta un mes clau 
per poder entrar al ‘play-off’

L’Escola Mestre Gibert podrà 
ampliar el pati el curs que ve

El + llegit líniasantandreu.cat

3

4

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

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

Safata d’entrada

Parlo del judici als presos polítics
catalans. Una vegada han desfi-
lat multitud de membres de po-
licies i guàrdies civils com a tes-
timonis de l'acusació, amb un
mateix relat -fins i tot amb les
mateixes expressions basades en
les nostres mirades d'odi- i sense
que la defensa pugui contrastar
de forma immediata dit relat
amb els vídeos, crec que és sum-
mament important destacar que
algun d'aquests testimonis han
manifestat, obligatòriament, que
en el seu historial figuren acusa-
cions de tortura. En algun cas
amb resultat de mort, si bé van
ser amnistiats o absolts (un d'ells
per dos membres del mateix tri-
bunal d'aquesta causa). Tota
persona, i més un servidor públic
que ostenta legalment l'ús de la
força, si arriba a extrems tan ra-
dicals com el de torturar, pre-
senta una peculiar escala de va-
lors i, psicològicament, certes
irregularitats. I encara sent am-
nistiats o absolts, aquest tipus
d'antecedents hauria d'incapaci-
tar-los per seguir realitzant fun-
cions en aquesta àrea de servei i,
conseqüentment, inhabilitar-los
com a testimonis de càrrec, si es
vol seguir dins dels paràmetres
morals i ètics.

Judici irregular
per Amadeo Palliser

Qui ha guanyat les eleccions?
per Jordi Lleal 

Sempre, després d’unes elec-
cions, siguin del caire que si-
guin, surten els capitostos dels
partits i justifiquen els resultats
obtinguts en clau positiva, da-
vant dels seus seguidors i els
mitjans informatius. Uns es
justifiquen perquè les enques-
tes els donaven uns resultats
pitjors, altres esmenten l’abs-
tenció dels que no han anat a
votar com si fossin dels seus,
qui diu que en presentar-se
més partits ha estat la causa la
fragmentació dels vots i baixar
les expectatives. En fi, mil i una
excuses per acabar fent càba-
les amb qui es pot negociar,
quan cap partit disposa de la
majoria absoluta al Congrés i
al Senat. Pedro Sánchez ha
estat el candidat del partit més
votat, però ara per assolir la
majoria absoluta haurà de ne-
gociar amb altres partits. Amb
Ciutadans? Ho té magre des-
prés de la campanya tan dura

de l’Albert Rivera, si vol man-
tenir una certa credibilitat amb
fer una política social allunya-
da de la dreta neoliberal. Però
encara ho té més pelut si vol
negociar amb els altres partits
com són Podemos, els inde-
pendentistes, els nacionalistes
bascos i altres grups que estan
“tacats” pels seus ascendents
republicans en contra de la
monarquia o no ser espanyo-
listes de soca-rel. Es pot dir que
ha guanyat les eleccions qui pot
formar govern, amb més o
menys àmplia majoria, per os-
tentar el poder, i així governar,
proposar i votar positivament
les lleis que els convingui. El PP
n’és el perdedor. En Mariano
Rajoy i la Soraya Sáenz de
Santamaria encara deuen riu-
re ara. Kaput! 

A Catalunya ha guanyat
Esquerra Republicana, servirà
per a alguna cosa al Congrés de
diputats?

Les millors
perles

Iker Casillas pateix un infart de miocardi. El porter del Porto i exca-pità del Reial Madrid va començar a trobar-se malament durant
un entrenament amb l’equip portuguès. Casillas va ser ingressat a

un hospital de la ciutat lusitana, on se li va diagnosticar l’infart. Fonts
del conjunt blanc-i-blau dubten que pugui tornar a jugar a futbol.

Woodstock 50 no se celebrarà. El festival que havia
d’homenatjar el mític concert de 1969 finalment s’ha
cancel·lat. L’empresa dedicada a finançar-lo ha comu-

nicat que no creuen que “la producció del festival pugui ser ex-
ecutada amb la dignitat de la marca Woodstock”.

Polèmica pel vídeo del lluitador d’arts marcials mixtes, Khabib
Nurmagomedov, on apareix pegant un petit ós encadenat.
El púgil ha estat criticat durament a les xarxes socials per les

imatges. El rus ja va ser blanc de les crítiques després de dir que
les dones havien de “ser lluitadores a casa” i no pas al ring.

AÀreu, un petit poble de Lleida, ningú vol ser alcalde. El
municipi, on aproximadament viuen 100 habitants, arri-
ba a les eleccions municipals sense cap candidat per di-

rigir-lo. La mort del darrer alcalde de la vila, Jordi Escolà, va
deixar una vacant que sembla que no s’omplirà el 26-M.

Un gos mor defensant un nen de 4 anys d’un porc senglar. Els
fets van passar a Sant Vicenç dels Horts, quan la família del
menor estava passejant pel municipi. El porc senglar va

aparèixer sobtadament i es va dirigir al nen. Davant la situació, els
pares van agafar-lo i el gos va morir en llençar-se contra l’animal.

A les xarxes

@SiegfriedVXnt: Tornaré al carrer el dia
que fem com els armilles grogues. Si és
per a cantar el Virolai, Imagine o una altra
cançó hippie, ja em quedo a casa, al sofà.

@zuvielzirkus: El post-procés que vivim
és l’etapa històrica de Catalunya que serà
recordada exclusivament com una eterna
discussió entre tuitaires a sou de partits.

#ProcésEncallat

@norcoreano: La derecha no gobernaría
ni con la suma de PP, Cs, VOX, 13TV, La
Casa De Alba, Manos Limpias, Cersei Lan-
nister, la COPE y Jara y Sedal.

#LaDretaDerrotada #ArmillesGrogues

per Alex Suárez
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC), aprovada al Parla-
ment de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva im-
plementació està sent progressi-
va i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones be-
neficiàries ja en cobraran el 100%.  

Avui, el nombre de beneficia-
ris de l’RGC és de 120.500 perso-
nes, de les quals un 85% han sig-

nat el compromís del pla d’inser-
ció laboral.

Aquesta orientació cap al mer-
cat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant fei-
na pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva res-
pecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la pres-
tació  –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de for-
ma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que com-
pleixen les condicions per accedir-
hi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut. 

En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lec-
tius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les perso-
nes soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174  euros respecte al que per-
cebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millo-
rar l’orientació.

Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arri-
bat a un 30%.

Per tant, la taxa de resolucions
que compleixen els requisits s’ha
doblat des del mes de maig de
2018. Per últim, també s’ha acon-
seguit millorar el temps de res-
posta dels expedients de renda
garantida de ciutadania, que ac-
tualment ja es tanquen en dos
mesos i mig. 

120.000 beneficiaris
» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral 

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens expli-
ca el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Ren-
da Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de for-
mació que va permetre que s’in-
serís laboralment de manera
exitosa.

La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). No-
més tenia una experiència la-
boral procedent d’un pla d’ocu-
pació com a pintora.

A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva for-
mació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin ti-
pus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li fal-
tava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tor-
nar a treballar i que la seva si-
tuació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acom-
panyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de se-
guiment es van treballar les ba-
rreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció. 

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Tre-
ball i Formació de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania del De-
partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.

La història d’èxit de la Ta-
mara demostra que, amb un su-
port continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i re-
forç de les competències bàsi-
ques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de re-
tornar al món laboral.

La història de la Tamara

El 85% de la gent es
beneficia del pla
d’inserció laboral

Les resolucions 
favorables s'han 

doblat des de 2018

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

rendagarantida.gencat.cat
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Sant Andreu

ENTITATS4L’anunci de les con-
cessions de la Creu de Sant Jor-
di fet per la Generalitat a finals d’a-
bril va tenir regust andreuenc. I és
que a la llista de personalitats i en-
titats premiades hi ha el Casal Ca-
tòlic de Sant Andreu, que en-
guany celebra el seu centenari.

Concretament, la Generalitat
de Catalunya ha volgut destacar
d’aquesta entitat andreuenca el
seu “treball continuat, la seva re-
eixida tasca de dinamització cul-
tural, la cohesió social, la promo-
ció i la difusió de les tradicions po-
pulars del país a Sant Andreu de
Palomar durant la seva llarga
trajectòria”, al mateix temps que
també destaca que s’ha convertit
“en un centre neuràlgic indiscu-
tible de l’associacionisme i els
moviments cívics del seu entorn”.

Després de l’anunci, des del
Casal Catòlic van expressar la
seva satisfacció a través d’un co-
municat, on van mostrar la seva
alegria per poder celebrar el cen-

tenari amb una notícia com
aquesta. Des de l’entitat també
van destacar que  “l’activitat as-
sociativa, participativa i de fo-
ment dels llaços veïnals hagi tin-
gut un recorregut tan sòlid com
per arribar a celebrar el cente-
nari”. Per últim, van agrair “el tre-
ball i la dedicació” de totes les
persones que han fet possible
aquest reconeixement. Per cele-
brar-ho, el Casal farà una petita
festa el pròxim 10 de maig.  

El Casal va néixer oficialment
el 21 de febrer de 1919 amb el nom
de Casal Catòlic de Sant Andreu de
Palomar. El 1920 es va fer la
compra de l’edifici en el qual es
troba actualment, al número 58
del carrer Pons i Gallarza. L’enti-
tat va néixer com un lloc de tro-
bada per a totes les edats. Des de
molt aviat es va fer molt coneguts
el seu famós cafè, que llavors
ocupava tota la planta baixa, i el te-
atre, que tenia una gran capacitat.

El Casal Catòlic és una entitat centenària. Foto: Casal Catòlic

El Casal Catòlic de Sant Andreu
rebrà la Creu de Sant Jordi

» La Generalitat destaca el paper “cultural, social i de promoció 
de les tradicions” de l’entitat, que enguany celebra el seu centenari

Troben dos nous trams del Rec
Comtal a les antigues casernes
PATRIMONI4El Servei d’Ar-
queologia de l’Ajuntament  va
trobar a mitjans d’abril dos
nous trams del Rec Comtal du-
rant les obres que s’estan fent
als terrenys de les antigues ca-
sernes de Sant Andreu.

De fet, en aquesta zona de
Sant Andreu ja es coneixia el
pas d’aquest canal i de l’aqüe-
ducte romà. Tal com ha infor-
mat l’Ajuntament, la primera
estructura hidràulica que es va
construir va ser l’aqüeducte
romà i, posteriorment, al voltant
del segle IX, es va fer el Rec

Comtal, l’ús del qual es va ge-
neralitzar a partir de la segona
meitat del segle XI. 

Actualment, els arqueòlegs de
l’Ajuntament estan documen-
tant fins a 24 metres de longitud
entre els dos trams del Rec Com-
tal, que té un recorregut d’uns 13
quilòmetres entre la zona de
Montcada i Reixac i Barcelona.
Aquests dos nous trams formen
part del traçat original, que du-
rant la dècada del 1920 va ser en-
derrocat per construir les anti-
gues casernes, que estaven si-
tuades a Torras i Bages. 

Tot a punt per a una nova
edició de la fira Literal

CULTURA4Sant Andreu es pre-
para per acollir una nova edició
de la fira d’idees i llibres radicals,
que se celebrarà els dies 10, 11 i
12 de maig en diferents espais
del barri.

La inauguració de la fira es
farà el dia 10 a les set de la tar-
da a l’Ateneu l’Harmonia amb el
debat ‘Construint la ciutat fe-
minista’. Hi participaran Blanca
Garcés, Alba Arellano, Raquel
Mortal, mentre que  Maria Rodó

serà la moderadora. Posterior-
ment hi haurà un monòleg fe-
minista d’Ana Polo.

Els dos grans noms d’aques-
ta edició de la Literal són els de
l’economista feminista Silvia Fe-
derici i de l'escriptor islandès Ei-
ríkur Örn Norðdahl. Federici
serà la protagonista de la con-
versa ‘Pensant el feminisme
avui’, mentre que Norðdahl par-
larà amb Laura Rosel sobre com
acabar amb el feixisme.

Faristol | Record a les 11 víctimes dels bombardejos del 1938
Un faristol recorda des de mitjans d’abril les 11 víctimes dels bombardejos franquistes a Sant An-
dreu de l’11 de gener del 1938. El faristol, situat a la cruïlla del carrer de les Monges amb la rambla

de Fabra i Puig, es va inaugurar durant un acte organitzat pel  Centre d'Estudis Ignasi Iglesias. 

La Pegaso acull la primera Fira
de l’Economia Social i Solidària

ACTIVITATS4El parc de la Pe-
gaso va acollir el passat 5 de maig
la primera edició de la Fira de
l’Economia Social i Solidària del
districte.

La jornada va arrencar a les
10 del matí amb diferents acti-
vitats. Es va fer una sessió de
dues hores on es van explicar els
projectes de la fira i la nevera so-
lidària. També es va posar en
marxa un espai de joc respectuós
per a infants de fins a quatre
anys i el concurs de dibuix in-
fantil ‘Imagina’t el parc’. Mitja
hora més tard, a dos quarts

d’onze, es va ser una sessió par-
ticipativa de ioga i un taller fa-
miliar de xanques. Les activitats
van continuar amb una obra de
teatre urbà de la companyia
KM0 i els espectacles de màgia
familiar ‘Txema, the postman’ i
un de clowns. A dos quarts de
dues, just abans del dinar po-
pular, va tenir lloc la guerra pa-
cífica de banderes de percussió.

A les quatre de la tarda, des-
prés del dinar, la fira es va tan-
car amb l’espectacle musical i
d’objectes ‘Memu’, a càrrec de
‘Las Josephines’. 



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517
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Prova pilot de recollida
selectiva mòbil al Bon Pastor
RESIDUS4L’Ajuntament ha po-
sat en marxa una prova pilot de
recollida selectiva mòbil al barri
del Bon Pastor amb una durada
prevista de sis mesos i que fun-
cionarà de dilluns a dissabte de
les sis de la tarda a les 11 del ves-
pre. En concret, la prova pilot es
fa a la zona compresa entre els ca-
rrers del Foc Follet, Enric San-
chis, el Barri Vermell i Sant Adrià. 

El consistori ha impulsat
aquest projecte per tal de mirar
d’aconseguir els objectius de
l'Estratègia Residu Zero. Ac-
tualment la recollida de residus
a Barcelona se situa al voltant del
36% i l’objectiu és acostar-se al
60% que exigeix la Unió Europea
i el Pla de Gestió de Residus de
Catalunya, tal com va explicar el
comissionat d’Ecologia, Fran-
cesc Ximeno. En el mac de la
prova s’han instal·lat tres plata-
formes de recollida selectiva,

una a la plaça Fèlix Rodríguez de
la Fuente i dues a la plaça Robert
Gerhard.

En aquestes plataformes les
fraccions d'orgànica i sanitaris es
recullen de dilluns a dissabte, les
fraccions de vidre, paper, cartró
i envasos es recullen dimarts, di-
mecres, divendres i dissabte i la
fracció de rebuig els dilluns i di-
jous. El diumenge no hi ha re-
collida d'escombraries.

Des del març un equip d'in-
formadors donen informació so-
bre la separació de residus i fins
al 15 de juny hi ha un punt in-
formatiu a la Biblioteca Bon Pas-
tor. També s'han fet reunions
prèvies amb diverses entitats.
Més de 60 comerços s'inclouen
dins de la prova pilot. S’ha esco-
llit el Bon Pastor per la implica-
ció de les entitats, segons va ex-
plicar  la tinenta d'alcaldessa de
Drets Socials, Laia Ortiz.

MEMÒRIA HISTÒRICA4L’Ajun-
tament va aprovar a mitjans
d’abril el pla urbanístic que ha de
permetre convertir en un museu
a l’aire lliure una illa de les Ca-
ses Barates del Bon Pastor. Con-
cretament, el futur museu esta-
rà format per una illa de 16 ca-
ses que tindrà com a objectiu de
mostrar l’evolució de l’habitatge
públic a la ciutat i la trajectòria
de la ciutat a través del “combat
per l'habitatge”, segons va ex-
plicar el director del Museu
d’Història de la ciutat, Joan
Roca, en declaracions recolli-
des per l’ACN.

Actualment l’empresa mu-
nicipal d’urbanisme BIMSA està
treballant en la redacció del pro-
jecte amb la intenció de tenir el
projecte final acabat abans que
acabi l’any per tal que les obres
l’any que ve o el 2021. En pa-
ral·lel, l’Associació Europea
d’Història Urbana ha escollit el
projecte per mostrar-lo a la ciu-
tat belga d’Amber Bèlgica l’any
que ve com a “mostra de com
tractar la història des del patri-
moni”, va explicar Roca. 

QUATRE REHABILITACIONS
De les 16 cases, quatre es rehabi-
litaran per mostrar l’evolució dels
habitatges del Bon Pastor en di-

ferents períodes i unes altres qua-
tre seran espais expositius on
s’explicarà la història de l’habi-
tatge a Barcelona a partir de
l’habitatge obrer. Les altres vuit
s’habilitaran com a equipament
per al barri i com a altres instal·la-
cions de l’espai del museu, com
ara sales de reunió o de treball. 

Les reformes es faran d'a-
cord amb quatre moments de la
història: la casa original del 1929,
l’època de la postguerra als anys
cinquanta, les remodelacions dels
setanta i la darrera casa habitada,
des del 2000 a l’actualitat. La
col·laboració veïnal ha permès re-

collir 1.600 estris i objectes per re-
crear les cases, dels quals se’n farà
una selecció per triar quins for-
men part del museu.

NOVA PLAÇA
D’altra banda, en el mateix es-
pai  que es remodelarà per fer
el museu hi ha des de fa poques
setmanes la nova plaça Vila-
besòs. El nom ret homenatge a
la revista educativa editada
durant la República pels infants
del barri escolaritzats al centre
Bonaventura Carles Aribau i
coordinada pel mestre José de
Tapia Bujalance.

Les Cases Barates són un patrimoni del Bon Pastor. Foto: Google Maps

Aprovat el projecte del museu de
les Cases Barates del Bon Pastor

Una imatge dels nous contenidors. Foto: Miquel Codolar/ACN
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ELECCIONS 28-A4Les eleccions
espanyoles del passat 28 d’abril
van deixar una victòria ajusta-
díssima del PSC al districte, que
es va imposar per poc més de
300 vots a ERC. 

Els socialistes van aconseguir
un total de 21.166 vots (24,5%),
mentre que els republicans van
obtenir la segona posició amb
20.832 vots (24,1%). En tercer
lloc s’hi va col·locar En Comú Po-
dem, que va patir una davallada
important respecte dels comicis
del 2016. I és que fa tres anys els
comuns van obtenir una victòria
molt còmoda amb més de
22.000 vots i gairebé el 30% del
suport. Aquesta vegada, però,
només van aconseguir 15.770
suports (18,2%), gairebé 6.500
menys que el 2016. 

La quarta força més votada
va ser Ciutadans amb 9.693
vots (11,2%), mentre el cinquè
lloc va ser per a Junts per Cata-
lunya, que va aconseguir 6.739
sufragis (7,8%). Per últim, el
PP va ser la sisena força, men-
tre que el Front Republicà va ser
el setè partit i va quedar per da-
vant de VOX, ja que la nova for-
mació independentista va treu-

re gairebé 100 vots més que el
partit d’extrema dreta.

ELS BARRIS
En el cas dels barris, el PSC va
guanyar a la Trinitat Vella, a
Baró de Viver, al Bon Pastor i a
la Sagrera, mentre que ERC ho
va fer a Sant Andreu de Palomar.

A la Trinitat Vella els socia-
listes van aconseguir 1.395 vots,
mentre que ERC només va ser la
quarta força. En Comú Podem va
ser el segon partit més votat i Cs
el tercer. A Baró de Viver, darrere
dels socialistes també s’hi van
col·locar En Comú Podem i Ciu-
tadans, mentre que ERC es va
haver de tornar a conformar
amb la quarta plaça. En el cas del
Bon Pastor, després del PSC els
comuns van tornar a ser la se-
gona força, mentre que en aquest
cas ERC va aconseguir quedar
per davant de Cs. A la Sagrera, el
quart barri amb victòria socia-
lista, ERC es va enfilar a la se-
gona posició, a poc més de 300
vots dels socialistes. Els comuns
van quedar tercers i Cs quarts.
Per últim, a Sant Andreu de Pa-
lomar, on va guanyar ERC amb
més de 9.500 vots, els socialis-

tes van ser els segons, per davant
dels comuns i Cs.

ERC GUANYA A LA CIUTAT
Al conjunt de la ciutat la victòria
també va ser per a ERC. El resul-
tat va ser molt ajustat, ja que el
PSC es va quedar a pocs vots
dels republicans. Així doncs, al
conjunt de Barcelona, la llista
que encapçalava Oriol Junqueras
va aconseguir 201.616 vots

(23,1%), mentre que el PSC, amb
Meritxell Batet de cap de llista, va
obtenir 198.883 suports (22,8%).

Un dels grans derrotats de la
nit electoral va ser En Comú
Podem. Després de guanyar cò-
modament les eleccions espan-
yoles del 2016 a la ciutat, els co-
muns van perdre més de 53.000
vots i van quedar relegats a la ter-
cera posició amb el 16,4% dels
suports. Després dels comuns, a

força distància, es va situar Ciu-
tadans. La formació taronja va
obtenir una mica més de
100.000 vots  (11,7%), mentre
que a prop seu hi va quedar
Junts per Catalunya (10,8%).
El partit d’extrema dreta VOX va
aconseguir 29.601 vots (3,4%) i
a molt poca distància seva s’hi va
situar el Front Republicà, que no
va entrar al Congrés però a la ciu-
tat va tenir 28.793 vots (3,3%).

Victòria del PSC per molt poc
» Els socialistes van ser el partit més votat al districte en les eleccions espanyoles del passat 28 d’abril
» ERC també va obtenir uns bons resultats a Sant Andreu i es va quedar a poc més de 300 vots del PSC

El PSC i ERC van ser els dos partits que van rebre més suport dels andreuencs. Infografia: Línia Sant Andreu

Sant Andreu
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“Aquest Ajuntament ha fet una
diferenciació entre comerciants i
veïns. I això no és així. Només es
preocupen dels veïns però els co-
merciants també ho som”. Són
paraules de Xavier Llobet, president
de l’eix comercial Cor Eixample.
Som a finals de mandat i és l’hora
de fer balanços. Un dels sectors eco-
nòmics de la ciutat que sempre hi
té molt a dir és el del petit comerç.
Parlem, especialment, amb els co-
merciants que no són dels barris
més cèntrics. Però no només.

No es pot dir que les paraules
de Llobet siguin extensibles a ca-
dascun dels eixos comercials amb
qui aquesta publicació ha parlat,
que han estat una desena. La
melodia, però, és similar en línies
generals. De la mateixa manera
que ho és una altra opinió: el go-

vern de l’alcaldessa Ada Colau va
començar malament amb el sec-
tor, però les relacions han anat mi-
llorant. Hi ha opinions variades,
gairebé sempre expressades amb
moderació, però la relació, en
general, no ha acabat de ser bona.

Després de Llobet parlem amb
Josep Escofet, el president de
Sants-Les Corts. Escofet veu un
panorama “sense alegria” per al
comerç local. Des d’aquest Ajun-
tament, afegeix, “s’han intentat fer
coses, però no és suficient”. “No-
saltres no rebem els beneficis del
turisme i estem patint una mica”,
diu. Escofet creu que un dels prin-
cipals problemes és el dels locals
buits, “perquè genera un efecte do-
minó”. En la línia de Llobet, afe-
geix que, “a l’inici de la legislatu-
ra, al comerç no se li donava im-
portància, però es van adonar
que és molt important per a la ciu-
tat. Han posat pedaços i han do-
nat ajudes perquè van veure que
la política del principi era errònia”. 

CLAROBSCURS
Si passem de Sants-Les Corts a
Cor d’Horta, el diagnòstic és que
la situació del comerç “no és bona
en general”. Des d’aquest eix
creuen que “cada partit aposta pel
comerç a la seva manera i de tots
es poden dir coses positives i ne-
gatives”. “No podem dir que
aquest hagi estat dels pitjors go-
verns. Amb el tema de la dina-
mització, per exemple, hem fet un
pas enrere amb el cas de les pas-
sarel·les de moda, però han des-
centralitzat els actes de Nadal”,
conclouen. 

Seguint amb els eixos més
perifèrics ens desplacem fins a
Nou Barris. Juan Tornero, presi-
dent de l’Eix Nou Barris, afirma
que “la situació del comerç no ha
millorat” i descriu un panorama

amb “molts comerços tancats”.
Creu que un dels problemes és
que el comerç tradicional no té re-
lleu generacional i que fa temps
que “les botigues que obren duren
molt poc”. Sobre el balanç del
mandat de Barcelona En Comú,
Tornero lamenta que els han
prestat “poca atenció i s’han cen-
trat més en la ciutadania”, però re-
marca que ells també són veïns.

PLA DE XOC
Una de les veus que fa temps que
denuncia que el comerç local viu
un procés de decadència és Lluís
Llanas, president de l’eix comer-
cial Creu Coberta i vicepresident
de la Fundació Barcelona Co-
merç. Al febrer Llanas va llançar
un crit d’alerta per la “degradació”
del comerç i afegia que a Creu Co-
berta fa falta “un pla de xoc ur-
gent”. Un pla de xoc que Llanas
estendria a tota la ciutat i que hau-
ria d’incloure una reducció de
les barreres administratives, des-
comptes en llicències per als em-
prenedors, rebaixes en tributs, l’a-
plicació de l’impost de la Gene-
ralitat a les grans superfícies...

Pel que fa a la política del go-
vern municipal, Llanas creu que
“al principi no hi havia un conei-
xement exacte de què represen-
ta el comerç, però l’han anat aga-
fant i al següent mandat hi ha
d’haver més pactes entre els par-
tits per acordar un pla de xoc”. El
president de Creu Coberta tam-
bé creu que un altre problema és
el dels locals buits.

Qui també és vicepresident de

la Fundació Barcelona Comerç és
Pròsper Puig, que alhora és pre-
sident de l’Eix Sant Andreu. Puig
fa una valoració més positiva de
les relacions amb aquest govern
municipal. “Ha estat bastant po-
sitiva. Pràcticament no tinc cap
queixa. Sempre hi ha matisos, co-
ses bones i dolentes, però en ge-
neral la relació ha estat fluida i
hem estat ben tractats”, diu Puig.
El president de l’Eix Sant Andreu
creu que el gran problema del co-
merç local és “la caiguda del po-
der adquisitiu de la gent”.

ELOGIS AL PSC
Durant aquest mandat la regido-
ria de Comerç va estar en mans del
PSC un any i mig –de fet, els
canvis de nom al capdavant de la
regidoria han marcat aquests qua-
tre anys–. Des d’Encants Nous, si-
tuat a la frontera de l’Eixample i
Sant Martí, el seu president, Da-
vid Pou, afirma que “el comerç està
decrèpit” i  deixa clar que a la seva
zona el turisme no es nota. Pou
creu que el millor moment del
mandat va ser quan els socialistes
van liderar la regidoria. “Funcio-
nava millor. Es notava la seva ex-
periència i trencar el pacte va ser
un error”, diu.

D’elogis, però, també n’hi ha
per a la tasca feta durant el man-
dat, concretament de Sant Anto-
ni Comerç. El seu president, Vi-
cenç Gasca, celebra que “hi ha ha-
gut una evolució”. Es refereix a l’a-
cabament de les obres del mercat
i a l’inici de la reforma del seu vol-
tant. Urbanísticament, Gasca la-

menta que no s’hagi acabat la re-
forma de la ronda Sant Antoni. 

També arriben bones paraules
de Sants Establiments Units, que
destaquen els contactes que han
tingut amb la regidora del Districte,

Laura Pérez, així com amb el ge-
rent i la regidoria de Comerç. Tot
i que com a eix comercial valoren
bé el govern, afegeixen que els co-
merços i el sector de la restauració
“no han tingut la mateixa sort” i cri-
tiquen que “l’empresa privada no
ha estat ben valorada, ja que s’han
posat moltes traves, tant amb no-
ves normatives com amb restric-
cions de llicències i l’augment d’al-
gunes taxes”. “S’ha mirat més per
incentivar el món cooperatiu que
el benestar del petit autònom o em-
presari”, afegeixen.

Un dels eixos que tampoc ho
ha tingut fàcil és el del Raval. El seu
president, Josep Lamiel, afirma
que “la inseguretat” els ha afectat
“moltíssim”. “Hem mirat de bus-
car solucions, però les ocupacions,
les drogues... El Raval està bastant
fotut i el comerç necessita un ba-
rri amb una imatge sana”, afegeix.
Un altre crit d’alerta també arriba
del Born. Els comerciants denun-
cien abandonament en matèria de
seguretat, neteja i il·luminació.

Els comerciants afirmen
que a l’Ajuntament
li ha costat entendre la
importància del sector

Albert Ribas
BARCELONA

» Els comerciants evidencien que no han acabat de tenir una bona relació amb el govern Colau  
» Tot i algunes valoracions positives, diuen que no se’ls ha tractat com s’esperaven, sobretot a l’inici

Més ombres que llums

“S’ha incentivat més 
el món cooperatiu 
que el petit autònom 
o l’empresari”

Josep Escofet (Sants-Les Corts)
“A l’inici de la legislatura, al comerç no se 

li donava importància, però després es van 
adonar que és molt important per a la ciutat”

Xavier Llobe
t (Cor Eixam

ple)

“Aquest Ajun
tament ha fe

t una 

diferenciació
 entre comer

ciants i veïns
.

Només s’han
 preocupat d

els veïns, 

però els com
erciants tam

bé ho som”

Encants Nous“Quan el PSC va liderar la regidoria funcionava millor. Es notava la seva experiència 
i trencar el pacte va ser un error”

Lluís Llanas (C
reu Coberta)

“Al principi no
 hi havia un 

coneixement
 exacte de què

 representa

el comerç, per
ò l’han anat ag

afant”

Josep Lamie   
“La insegureta    
ens han afecta   
Necessitem un 
amb una imat  

Sants Estab  “L’empresa pri    ben valora    posa   

8

7

7

8

8



Maig 2019

13 | 

líniasantandreu.catReportatge

DEBAT ELECTORAL4L’últim
exemple de la difícil relació en-
tre el  comerç i Barcelona En
Comú es va veure durant la ce-
lebració del debat electoral or-
ganitzat per la Fundació Bar-
celona Comerç i la Fundació
Barcelona Oberta el passat 9
d’abril, ja que l’alcaldessa Colau
va decidir no assistir-hi.

Les dues principals enti-
tats del comerç de la ciutat ha-
vien deixat clar que només ac-
ceptarien la presència dels caps
de llista. Davant la decisió de
l’alcaldessa de no anar al debat,
adduint motius d’agenda, els
comerciants van decidir deixar
la cadira de Colau buida per fer
encara més evident la seva ab-
sència. Durant l’acte, el presi-

dent de Barcelona Oberta, Ga-
briel Jené, va lamentar l’ab-
sència de Colau. “Creiem que és
per tacticisme electoral”, va
afirmar. 

Les crítiques que Jené va di-
rigir a Colau no eren les pri-
meres del mandat. Al novem-
bre de l’any passat, durant la ce-
lebració de la cita anual que or-
ganitza Barcelona Oberta, el
president d’aquesta entitat va
afirmar que el comerç “neces-
sita recuperar la confiança de
l’Ajuntament”. Al llarg de l’ac-
te, la gestió del top manta i la
implementació de les Àrees de
Promoció Economia Urbana
(Apeu) van ser dues de les
qüestions que van provocar
més crítiques cap als comuns.

GOVERN4Les competències de
Comerç a l’Ajuntament van co-
mençar en mans del comissionat
Miquel Ortega, després les va as-
sumir el regidor Agustí Colom,
més tard Montserrat Ballarín i fi-
nalment un altre cop Colom. 

Aquest últim fa un balanç del
mandat força diferent del dels
comerciants. L’actual regidor
de Comerç assegura que la re-
lació amb el sector “ha estat
molt bona”. Afegeix que “sem-
pre hi poden haver discrepàncies
amb algunes qüestions”, però
destaca que “en conjunt” han fet
“una bona feina”. Com a exem-
ples d’aquesta bona feina, Colom
cita l’acord sobre els horaris de

les zones turístiques o la targe-
ta de fidelització Viba.Barcelona. 

Al llarg de la conversa, el re-
gidor es mostra molt conciliador
i mesurat. Preguntat sobre les
crítiques del sector que el con-
sistori ha rebut durant aquests
anys, diu que “això depèn de les
percepcions, i cadascú té la seva”.
“Jo em quedo amb el fet que hi
ha hagut entesa”, assegura.  

Pel que fa a les crítiques de
l’oposició, Colom respon que el
seu govern ha “defensat el co-
merç de proximitat” i posa com
a exemples els diferents Plans
d’Usos que s’han impulsat, l’a-
posta per no aprovar via silenci
administratiu les ampliacions

dels centres comercials, l’acord
sobre horaris o la feina feta res-
pecte de la modernització tec-
nològica del sector.

EIXOS PERIFÈRICS
Sobre les dificultats econòmiques
dels eixos més perifèrics, Colom
diu que hi ha de tot: “Va per zo-
nes i depèn també del tipus de
negoci, ja que el comerç ali-
mentari funciona”. El regidor rei-
vindica “el pla estratègic” fet a
Sant Andreu, mentre que de
Creu Coberta diu que “és un eix
molt dinàmic que va patir però
que ara està millor”. De Nou Ba-
rris admet que “hi ha alguna
zona complicada”.

Agustí Colom, regidor de
Comerç: “Hi ha hagut entesa”

Jené: “Ens cal recuperar 
la confiança del consistori”

 el (Eix Raval)
 at i les drogues
  at moltíssim. 

 n barri
  tge sana”

Pròsper Puig (Eix Sant Andreu)“Sempre hi ha matisos, coses bones i dolentes, però en general la relació  amb aquest govern municipal ha estat fluida”

Juan Tornero (Eix Nou Barris)
“L’Ajuntament ens ha prestat poca 
atenció  i s’ha centrat més en els veïns, 
però nosaltres també ho som. 
Tenim molts comerços tancats”

 bliments Units ivada no ha estat ada, ja que s’hanat moltes traves”
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

Entitats veïnals i ecologistes denuncien que el gas liquat “és un combustible fòssil”

Contra els creuers de gas
MEDI AMBIENT/ Ecologistes en Acció, la
Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Assem-
blea de Barris per un Turisme Sostenible i la
federació europea Transport and Environ-
ment(T&E) van denunciar a finals d’abril,
després que el dia 26 del mateix mes atra-
qués al port de Barcelona el primer creuer
propulsat amb gas liquat, que aquest tipus
de gas “és un combustible fòssil”.

Aquestes entitats asseguren que aquest
tipus de combustible “no pot considerar-se
una solució ambiental com venen anun-
ciant les autoritats portuàries”, ja que la seva
utilització en el transport marítim “pot ge-
nerar emissions de gasos d’efecte d’hiver-
nacle fins a un 9% superiors a l’ús del gasoil
marí”. Les xifres surten d’un informe elaborat
per Transport and Environment.

Aquests nous tipus de creuers de gas na-
tural liquat han de suposar una transforma-
ció tecnològica si els ports s’adapten per tal
de subministrar-la. En el cas de Barcelona, el
primer port de creuers d’Europa, s’ha adap-
tat la planta d’Enagas perquè pugui submi-
nistrar el gas liquat als nous creuers que el
facin servir com a combustible. De moment
està previst que aquest any n’hi hagi tres en
funcionament i que abans del 2026 ja n’hi
hagi una vintena. Des del Port de Barcelona
diuen que el gas liquat pot permetre una re-
ducció del 80% de les emissions d’òxids de
nitrogen (NOx), del 40% de les emissions de
diòxids de carboni (CO2) i eliminar els òxids
de sofre i les partícules en suspensió.

“CORTINA DE FUM”
Els arguments del Port són, segons les qua-
tre entitats que s’oposen al turisme de

creuers, una “cortina de fum per a ocultar la
seva inacció enfront dels alts nivells de con-
taminació i poder continuar ampliant termi-
nals i batent rècords en l’arribada de
creueristes”.  Ecologistes en Acció, la Plata-
forma per la Qualitat de l'Aire, l'Assemblea de
Barris per un Turisme Sostenible i la federació
europea Transport and Environment(T&E)
afegeixen que de les més de 830 escales pre-
vistes i dels 12 nous creuers que s’estrenen
aquest any a la ciutat comtal, “tan sols dos
creuers arribaran propulsats per gas”. 

El problema estructural que denuncien
les quatre entitats és que “Barcelona és la
primera destinació de creuers d’Europa i
del Mediterrani”, ja que recorden que

només el 2018 va atreure tres milions de
creueristes. Afegeixen, també, que hi ha un
pla per continuar creixent “malgrat l’ame-
naça que suposa per a la salut humana i
dels enormes impactes ambientals i socials
que ocasiona aquest tipus de turisme mas-
siu per a la ciutat”. Per tot plegat, demanen
al Port i l’Ajuntament que “revoquin de
forma immediata l’acord que preveu la
construcció de dues noves terminals de
mega-creuers en el Moll Adossat”.

SOSTENIBILITAT/ Amb l’objectiu de combatre la gene-
ració de residus,  a mitjans d’abril es va presentar la Plata-
forma Ciutadana Residu Zero, que neix amb l’impuls de di-
ferents entitats locals com ara la FAVB.

Així doncs, la plataforma neix amb una proposta clara:
promoure una Llei Catalana Residu Zero de prevenció de
residus. “El millor residu és el que no es produeix”, afirma Mer-
cè Girona, fundadora del Centre d’Ecologia i Projectes Al-
ternatius (CEPA), una de les més de trenta entitats que con-
formen la plataforma. Un dels principals canvis que hauria
d’incloure aquesta nova normativa, segons l’entitat, és obli-
gar els productors d’envasos a assumir els costos de la ges-
tió dels productes que posen al mercat. “L’administració fa
recaure la responsabilitat als ciutadans, però no fan com-
plir la responsabilitat als productors”, destaca Girona.

A més, la plataforma proposa la prohibició dels pro-
ductes d’un sol ús, la revisió urgent dels programes de ges-
tió de residus aprovats per la Generalitat, del programa de
gestió de l’AMB (el qual està en procés d’aprovació) i fixar
com a objectiu arribar al 70% de la recuperació de residus
el 2030. A Catalunya la recollida selectiva està estancada.
El 2017 la mitjana de reciclatge net va ser del 32%, segons
dades de l’Agència de Residus de Catalunya, molt per sota
de l’objectiu d’arribar al 50% l’any 2020.

Neix la Plataforma Ciutadana Residu 
Zero amb l’impuls d’entitats locals BARRIS/La pressió immobiliària, la manca de comerç de

proximitat i la massificació turística han provocat que el
Gòtic, i tot Ciutat Vella, hagi perdut població.

Aquesta realitat la van denunciar a mitjans d’abril els veïns
i les entitats del Gòtic a la Síndica de Greuges de Barcelo-
na, Maria Assumpció Vilà, a qui van explicar la necessitat de
fer un pla de xoc contra la pèrdua de població. Després
d’haver-se trobat amb veïns i entitats en dues ocasions en
els darrers mesos, Vilà apunta que, entre les principals quei-
xes dels veïns, hi ha l’impacte de la massificació turística en
el model econòmic del barri, una ordenança de terrasses que
consideren que està feta per als propietaris de locals i no per
als veïns i la presència de clubs de cànnabis.

Un dels punts que els veïns consideren més problemàtic
és el carrer Escudellers, on hi ha tres discoteques. També de-
nuncien que la zona per sota del carrer Ferran i l’entorn de
la plaça Reial són zones complicades.

El Gòtic vol lluitar contra 
la pèrdua de població

Les entitats recorden
que el 2018 Barcelona
va atreure tres milions

de creueristes
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

URBANISME/ Veïns de la Sagrada
Família es van manifestar per ter-
cera vegada el passat 4 de maig
contra  el projecte de l’Ajuntament
de Barcelona i la Junta del Temple
d’expandir-se més enllà de la par-
cel·la que ocupa la Sagrada Famí-
lia amb la construcció de l’escalinata
principal que el Patronat de la ba-
sílica preveu fer al carrer Mallorca.

El pla, que l’Ajuntament va
aprovar fa uns mesos amb el su-
port de tots els partits menys el
PSC i la CUP, afecta dues illes sen-
ceres de cases entre els carrers Ma-
llorca i Aragó i contempla l’ex-
propiació de diferents edificis, ja
que el Pla General Metropolità
qualifica l’espai com a zona verda. 

Veïns de la Sagrada
Família, contra 
les expropiacions

PENSIONS/Milers de jubliats d’arreu de
l’Estat es van manifestar el passat 13 d’a-
bril per reivindicar que les pensions pú-
bliques siguin una de les prioritats de la
nova legislatura que aviat arrencarà al
Congrés dels Diputats. 

En el cas de Barcelona, més d’un miler
de persones van secundar la crida feta per
Marea Pensionista Catalunya. Els manifes-
tants van començar la protesta al migdia
des de la plaça Urquinaona i es van dirigir
fins a la delegació del govern espanyol a
Catalunya. Sota la pancarta ‘Contra l’es-
cletxa de gènere en salaris i pensions’, els
manifestants van entonar diferents càntics
al llarg de la protesta, com ara ‘Governi, qui
governi, les pensions es defensen’, al ma-
teix temps que van reclamar a la classe po-

lítica que es comprometi a mantenir el sa-
lari mínim interprofessional. 

Des de la Marea Pensionista fa anys
que denuncien que amb la derogació de
la llei que incrementava les pensions amb
l’IPC anual i la implementació del nou
índex de revalorització (0,25%), el govern
del PP tenia com a objectiu que entre el
2014 i el 2022 l’Estat s’estalviés 33.000 mi-
lions d’euros.  

El col·lectiu de pensionistes també
considera que és fals que no hi hagi diners
per augmentar les pensions i ho argu-
menta dient que a l’Estat “el frau fiscal
frega els 90.000 milions d’euros”, que la
pressió fiscal “està set punts per sota de la
mitjana de la Unió Europea” i que “hi ha
hagut diners per rescatar la banca”. 

Marea Pensionista torna a sortir al carrer
per exigir garanties per al sistema 

PROTESTA/ Veïns del Poblenou
van sortir al carrer el passat 5 de
maig en el marc d’una jornada
contra la gentrificació al Poblenou. 

La jornada, organitzada per
l’entitat veïnal Ens Plantem P9, es
va fer a la rotonda del Casino l’A-
liança i va tenir com a objectiu “fer
xivarri” per denunciar el procés
d’expulsió del veïnat que aquest
col·lectiu assegura que està te-
nint lloc al barri des de fa temps. 

Des d’Ens Plantem P9 reivindi-
quen el dret a lluitar “per un barri
viu, de tothom i amb habitatge dig-
ne” i denuncien que la gentrificació
obliga molts veïns a marxar “pels
preus inassumibles” que actual-
ment hi ha al mercat immobiliari.

El Poblenou es
manifesta contra 
la gentrificació

NOU BARRIS/ El Parc de la Gui-
neueta va acollir el passat 5 de
maig la 39a edició de la festa ‘La
Cultura va de Festa’, una de les ce-
lebracions amb més història del
districte de Nou Barris.

La festa l’organitzen les enti-
tats veïnals i socioculturals del dis-
tricte, com per exemple l’Ate-
neu 9 Barris o la Xarxa 9 Barris
Acull. Al llarg del dia es van cele-
brar diferents activitats repartides
en tres espais diferents. Algunes
de les més destacades van ser la
Mostra d’entitats de 9 Barris, el
pregó de l’Agrupament Escolta
Trini Nova, l’homenatge a Juana
Lobo, el dinar popular o la cer-
cavila i el ball de foc.

‘La Cultura va de
Festa’ celebra la
seva 39a edició

La FAVB i Aigua és Vida acusen Agbar
de voler “mantenir els seus privilegis”
RECURSOS BÀSICS/ Aigua és
Vida i la Federació d'Associacions
de Veïns de Barcelona (FAVB) van
demanar a finals d’abril als grups
municipals que, en els primers
mesos del pròxim mandat, con-
voquin la consulta per decidir si la
gestió de l'aigua a Barcelona ha
de ser pública i amb participació
ciutadana. 

El pronunciament de les dues
entitats va arribar després que
cinc entitats (CCIES, SGAB, Aigües
de Barcelona, Comité Intercentros
d'Aigües de Barcelona i Abogados
Catalanes por la Constitución)
anunciessin la presentació de di-
ferents recursos judicials contra
l'aprovació de la consulta. 

Segons Aigua és Vida i la FAVB,
aquestes cinc entitats tenen “algun
tipus de vincle ambAgbar” i el seu
objectiu seria “escampar els con-
tenciosos en diversos jutjats per-
què en algun soni la flauta”.
Aquesta quantitat de recursos,
afegeixen les dues entitats, també
provoca “multiplicar per cinc els
costos de l'administració i també
de les entitats sense afany de
lucre que volen fer seguiment del
cas”. Aigua és Vida i la FAVB creuen
que Agbar vol “mantenir els seus
privilegis que durant tantes dèca-
des han tingut a la ciutat i que
tants beneficis li ha comportat
gràcies al rebut que paguen les
famílies amb costos molt sobredi-
mensionats, aprovats en despat-
xos d'esquena a la ciutadania”.

CONSULTA
A finals del mes d’octubre de l’any
passat el Ple de l’Ajuntament va

aprovar la celebració d’una con-
sulta que tenia el suport de
27.000 firmes de la ciutadania per
decidir si la gestió de l’aigua a Bar-
celona ha de ser pública o no. És
per això que Aigua és Vida i la
FAVB pressionen els partits per-
què segueixin el camí que es va
obrir l’octubre de l’any passat. En
paral·lel, també manifesten la
seva “plena confiança” en els ser-
veis jurídics de l’Ajuntament per-
què defensin “la institució per
sobre dels evidents interessos d’a-
questa empresa multinacional
francesa”.

La iniciativa ciutadana que es
va aprovar l’any passat en el marc
de la iniciativa de l’Ajuntament De-
cidim Barcelona, i que tenia al da-
rrere Aigua és Vida, la FAVB i altres
entitats com l’Associació Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres, pro-
posava “teixir una xarxa ciutadana
a Barcelona per tal que l’aigua
sigui gestionada de forma pública,
democràtica i amb participació
ciutadana”. Les entitats impulsores
van remarcar que “no només es
tracta d’aconseguir una gestió pú-
blica, sinó de garantir que la parti-
cipació ciutadana tingui un paper
fonamental en la gestió”.

L’Ajuntament va
aprovar a l’octubre
una consulta sobre
la gestió de l’aigua

Foto: Aina Martí/ACN
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Recta final de la campanya 
‘Si l’encertes, l’endevines!’

LLENGUA4La campanya del
Consorci de Normalització Lin-
güística ‘Si l’encertes, l’enden-
vines!’ arriba a la seva recta fi-
nal després que es posés en
marxa el passat 13 d’abril a di-
ferents eixos comercials de tots
els districtes.

La campanya, que té com a
objectiu la promoció del català,
consisteix en què els comerços de
12 eixos comercials, entreguen
cartells amb il·lustracions  que re-
presenten frases fetes creades per
estudiants de l'Escola Superior de
Disseny i Art La Llotja.

L’Eix Sant Andreu va ser
l’encarregat de donar el tret de
sortida a la campanya el 13 d’a-
bril, mentre que la resta d’eixos
s’hi van afegir el 27 d’abril. El 12
de maig s’acabarà i l’acte de clo-
enda serà el 16 de maig a la de-
legació de Sant Andreu del  Con-
sorci de Normalització Lingüís-
tica de Barcelona. 

A banda, també hi ha un
concurs en marxa que consisteix
a endevinar les frases fetes ama-
gades darrere de cada il·lustració
i guanyar  premis patrocinats
pels eixos col·laboradors.

FIRA4Arriba una de les cites
més destacades de l’any per al
comerç local. El pròxim 1 de
juny se celebrarà una nova edi-
ció de la Mostra de Comerç de
Sant Andreu, que tindrà com a
emplaçament el carrer Gran
de Sant Andreu i a la rambla
Onze de Setembre. 

Després que l’any passat la
mostra s’hagués de traslladar a
les places del Comerç, Can Fa-
bra i Orfila i a diferents carrers,
com ara el de l’Ajuntament o el
de Paixalet, a causa de les obres
del carrer Gran de Sant Andreu,
enguany la cita torna a la seva

ubicació tradicional. Així doncs,
més de 200 comerços dels cinc
eixos de Sant Andreu –els tres
andreuencs, el de la Sagrera i el

de la Trinitat Vella –tornaran a
sortir al carrer per mostrar els
seus productes i les seves ofer-
tes relacionades amb la moda
d’aquesta primavera i del prò-
xim estiu. La bijuteria artesana,
el calçat o la moda íntima tor-
naran a ser alguns dels prota-
gonistes. La programació de la
mostra tornarà a estar com-

plementada amb diferents ac-
tivitats.

Amb iniciatives com les
mostres de comerç, els comer-
ciants locals i de proximitat
actuen com un element cohe-
sionador que enriqueix la con-
vivència ciutadana i dinamitza
l’activitat comercial dels ba-
rris de la ciutat.

Una imatge de la mostra de l’any passat. Foto: Arxiu

Els comerciants celebraran 
la mostra de comerç l’1 de juny

Plaça Mercadal | Descobrir els comerços
Els comerços de la plaça Mercadal seran els protagonistes, el pròxim 17 de maig a partir de les
cinc de la tarda, d’una activitat que permetrà, a tots aquells que s’hi apuntin, descobrir com és
el dia a dia dels comerços. La visita permetrà conèixer de prop els negocis que hi ha a la plaça. 

La mostra es farà
al carrer Gran de Sant
Andreu i a la rambla
Onze de Setembre
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Esports

L’1 de maig de 2019 ja és una data
que l’afició del Sant Andreu re-
cordarà per sempre més. I és
que el conjunt quadribarrat va
conquerir la seva segona Copa
Catalunya gràcies a una victòria
contra el Vilafranca (0-2) a la Fei-
xa Llarga de l’Hospitalet en un
gran partit dels jugadors de Mi-
kel Azparren. 

El Sant Andreu (vestit de blau
per la coincidència dels unifor-
mes) va saltar a la gespa sent
agressiu, i el brasiler Felipe Sá va
tenir la primera gran oportunitat
amb una vaselina que va sortir
fregant el travesser de la porteria
vilafranquina. Els d’Iván Moreno
reaccionarien sis minuts des-
prés, però David López desviaria
la seva perillosa centrada. La se-
güent jugada destacada seria la
del 0-1. Una internada per la
banda dreta de Josu va acabar en
una centrada rasa que Felipe re-
mataria en semi errada, però
Ferran Jutglà, atentíssim, va re-

matar al fons de la xarxa. El gol,
però, va servir per despertar els
penedesencs; primer Segovia va
haver d’aturar un u contra u con-
tra Rosillo, mentre que al minut
34 el porter va veure com una re-
matada de Víctor Oribe picava
contra el travesser.

Els quadribarrats van acon-
seguiria rebaixar ritme frenètic de
la recta final del primer temps
després de passar pels vestidors.
A més, entre el minut 61 i 71 de

partit es van fer fins a quatre can-
vis: els andreuencs buscaven el
control i els vilafranquins sacse-
jar el partit. Els minuts passaven
i les forces començaven a fallar;
el Sant Andreu, molt ordenat, no
va concedir grans ocasions al Vi-
lafranca i, com els grans, al 81 ma-
taria el partit gràcies a David

López, que va aprofitar una pilo-
ta dividida després d’un córner
per connectar un xut que es va co-
lar, després de superar un núvol
de cames, engaxat a la base del
pal dret de la porteria dels locals.

L’equip va celebrar el títol
amb els Desperdicis i la resta de
l’afició desplaçada a l’Hospitalet
i la festa va acabar a la seu del Dis-
tricte i a l’església de Sant Andreu.

EPISODI POLÈMIC A HORTA
Per altra banda, segons va infor-
mar l’Andreuenc, molts aficionats
quadribarrats es van quedar sen-
se poder entrar al Feliu i Codina
(molts amb l’entrada comprada)
perquè el president de la UAH,
Paco Carmona, hauria decidit
tancar les portes del camp perquè
l’aforament (2.300) estaria ple.
Fins i tot s’ha creat una platafor-
ma per atendre els afectats.

L’Horta, per la seva banda, va
publicar un comunicat lamentant
“que no tots els aficionats hagin
pogut gaudir del partit”. El text
deia que “per ordre de la força pú-
blica i de l’aforament” es van ha-
ver de deixar de vendre entrades.

Eufòria quadribarrada en el moment d’alçar la Copa. Foto: UESA

La UE Sant Andreu guanya 
la seva segona Copa Catalunya
» Els de Mikel Azparren van derrotar el Vilafranca (0-2) a l’Hospitalet
» Polèmica després que alguns aficionats no entressin al Feliu i Codina

El sènior masculí del CN Sant
Andreu, eliminat del ‘play-off’

El repte era majúscul i
l’equip no ho ha pogut
superar. El sènior mas-
culí del CN Sant An-

dreu de Dani Ballart ja està de va-
cances després de caure en la pri-
mera ronda del play-offpel títol
contra el CN Barcelona. 

El conjunt andreuenc va per-
dre de forma clara a la Nova Es-
cullera (13-4) el passat 30 d’abril,
mentre que l’eliminatòria es va
tancar a la Pere Serrat el passat
dijous 2 (7-9). Aquest també va
ser el darrer partit de Ballart a la
banqueta andreuenca, ja que

l’exjugador havia anunciat la
seva marxa setmanes enrere.

EL FEMENÍ, A PUNT
Així, doncs, el focus del waterpolo
del CNSA torna a situar-se úni-
cament en el primer equip femení
que, després de quedar en quar-
ta posició a la Final Four de la
LEN Trophy, afronta ara la post
temporada de la Divisió d’Honor.

Les de Javi Aznar jugaran la
semi contra el Mataró en la sèrie
que es disputarà els dies 8, 11 i, si
cal, 12 d’aquest mes. La hipotètica
final seria contra Medi o Sabadell.

El CP Congrés afronta els 
dos  darrers partits de la lliga

La lliga 2018-19
d’hoquei patins en-
cara el tram decisiu
per al CP Congrés.

L’equip de Dani Setién, que va ce-
dir la primera posició després
d’un empat a principis del mes
passat, va tornar a la competició
després d’unes setmanes d’atu-
rada el passat diumenge 5 amb
un partit a casa contra el filial de
l’HC Igualada.

Ara, doncs, en les dues dar-
reres jornades de la lliga l’equip
es jugarà la possibilitat de l’ascens
directe a Nacional Catalana o la

obligatorietat de passar per la
promoció d’ascens amb els altres
tres equips del grup B que la ju-
garien i els equips que acabin en-
tre la segona i la cinquena posi-
ció de la taula en el grup A.

Sigui com sigui, el conjunt del
Congrés tancarà els partits a do-
micili en aquest curs 2018-19 el
pròxim diumenge 12 amb un
complicat desplaçament a la pis-
ta del filial del Reus Deportiu,
mentre que en la darrera jorna-
da (el diumenge 19), on tot pot es-
tar encara en joc, els de Setién re-
bran el CE Vendrell B.

Natació | El Ciutat de Barcelona, oportunitat per a més mínimes
La 40a edició del Ciutat de Barcelona, que es disputarà entre els dies 15 i 16 del mes que ve, serà 
una nova ocasió perquè els nedadors i les nedadores assoleixin marques mínimes per al mundial 
de Gwangju. Àfrica Zamorano i Jèssica Vall ja van aconseguir-ne dues a l’Estatal de Primavera.

Pau Arriaga
SANT ANDREU

Ferran i David López
van ser els golejadors
en una tarda històrica
a la Feixa Llarga
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En una ciutat en guerra, l’encarregat
d’una bugaderia ha d’inventar-se his-
tòries gracioses per tenir contents uns
milicians i que així el protegeixin. Amb
l’ajuda del seu fill, crearà relats esboja-
rrats que demostraran la importància
de prendre’s la vida com un acudit.
Així, els lectors llegiran els contes com
si ells mateixos fossin els milicians. 

Llibres

Acudits per a milicians
Mazen Maarouf

Una política emergent d’esquerres i
ecologista defensa que sempre ha vis-
cut a un barri popular, però guarda un
secret que no pot sortir a la llum: s’ha
instal·lat un jacuzzi caríssim a casa. Així,
obliga a l’encarregat de muntar-lo a
signar una clàusula de confidencialitat.
Es pot veure fins al 20 de maig a la sala
Flyhard de Barcelona.

Teatre

Jacuzzi
Marc Rosich i Clara Peya

El grup bascocatalà de reggae i rap tor-
na amb un nou disc, molt més enfocat
en temes acústics. La formació s’ha de-
cantat per un estil més relaxat i íntim,
abandonant les guitarres elèctriques i
agafant les clàssiques. Green Valley
conserva l’esperit optimista, amb 
cançons relacionades amb la madure-
sa i la paternitat. 

Música

Tres faroners arriben a una illa isolada
del nord d’Escòcia per substituir els an-
tics treballadors. Després d’una brutal
tempesta, comencen a passar fenò-
mens estranys i la paranoia i la tensió
augmenten exponencialment. En
aquest escenari, un vaixell apareix a l’i-
lla i sembla ser la clau per respondre
què està passant. 

Pelis i sèries

Keepers
Kristoffer Nyholm

Bajo la piel
Green Valley

Barcelona, ciutat poètica
La capital catalana es transforma del 8 al 16 de maig amb

‘Barcelona Poesia’, que porta debats, conferències i altres ac-
tivitats relacionades amb la poesia a la ciutat. El museu Fre-

deric Marès, el Centre d’Arts Santa Mònica o el cementeri del
Poblenou seran alguns dels entorns on es podran escoltar

els versos recitats.  També tornarà ‘Epic Ring BCN’, que consis-
teix en un ‘combat’ poètic entre dos artistes que hauran

d’improvisar sobre un ring de boxa. La versió poètica de la
ciutat tancarà el 16 de maig amb el XXXV Festival Internacio-
nal de Poesia de Barcelona, al Palau de la Música Catalana.

El món del futbol mai no tornarà a ser el mateix quan es
retiri Leo Messi. Per això, la Generalitat de Catalunya ha de-
cidit premiar el geni de Rosario amb la Creu de Sant Jordi
per la seva aportació a l’esport mundial, on ha dut el FC

Barcelona a l’època més gloriosa de la seva història.
A banda de títols, rendiment individual i impacte
mundial, Messi també ha contribuït a millorar la
societat catalana amb la seva fundació homò-
nima. És el cas del finançament que va fer per
a la construcció del centre mèdic ‘Sant Joan
de Déu Pediatric Cancer Center’, dedicat a
tractar el càncer infantil. El millor jugador
del món –i, per a molts, de la història–va
arribar a Barcelona amb 13 anys des del

Newell’s Old Boys argentí. Des de lla-
vors, el seu lligam amb el FC Barcelona
ha anat creixent, i avui en dia no es pot

entendre un Messi sense Barça 
ni un Barça sense Messi.

L E O  M E S S I

ÉS FAMÓS PER... Ser el crack i el capità del Barça
Per a molts és el millor jugador de futbol de la història

Famosos

Rebrà la Creu de Sant Jordi
Ha estat escollit pels seus mèrits esportius i solidaris

Els aficionats feliciten Messi pel guardó
Els seguidors de l’argentí destaquen que mereix la Creu

QUÈ HA FET?

Viu en línia

A LES XARXES...

No t’ho perdis

| Days Gone
En un món infestat per zombis, el jugador haurà de sobreviure aprofitant tot el que trobi. Amb l’aju-

da d’una moto, es podrà recórrer un escenari ple d’amenaces i gaudir d’un gran apartat gràfic. 

QUI ÉS?
La fitxa
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25 I 26 DE MAIG
18:00 El darrer cap de setmana d’aquest mes es
faran dues funcions de l’obra La família, a cà-
rrec del Grup de Teatre Arco Iris. / Centre Cí-
vic La Sagrera La Barraca.

TOTS ELS DIVENDRES
16:30 Durant tots els divendres del mes (i fins
al dia 14 del mes que ve) es faran noves ses-
sions del curs anomenat Cosir amb retalls
(patchwork)per a majors d’edat. / Centre Mu-
nicipal de Cultura Popular de Sant Andreu.

DIMARTS 28 DE MAIG
18:30 Janet Recasens s’encarregarà de la darrera
sessió del taller de meditació que forma
part del cicle L'Aventura de Conèixer - T'inte-
ressa. L’entrada serà gratuïta. / Biblioteca La
Sagrera-Marina Clotet.

DES DEL 16 DE MAIG
Matí-TardaDones que van canviar el món és la
mostra dels treballs realitzats per l'alumnat
de l'Escola Ramon Llull sobre dones desta-
cables a diferents àmbits, com la ciència o l’art.
/ Centre Cívic La Sagrera La Barraca.

FINS AL 23 DE MAIG
Matí-Tarda Pechos és una exposició de peces
escultòriques modelades directament amb
guix sobre el tors femení. Proposa un viatge
des de l'exterior del pit i la seva forma, cap
a l'interior. / Centre Cívic Sant Andreu.

DIMARTS 14 DE MAIG
11:00 O d'oh! serà el nom de l’espectacle coor-
dinat per Cesc Serrat i Isaac Elies. Al  voltant
d’una tela, els nens i les nenes entraran en
l’únivers dels contes. / Biblioteca Ignasi Iglé-
sias - Can Fabra.

DILLUNS 3 DE JUNY
17:45 El primer dilluns del mes que ve es farà
la darrera sessió del Club de còmic infantil, per
a infants que tinguin entre 8 i 13 anys. / Bi-
blioteca La Sagrera-Marina Clotet.

DIMECRES 8 DE MAIG
19:30 Partit de waterpolo corresponent a la se-
mifinal de la Divisió d’Honor femenina entre
el CN Sant Andreu i el Club Natació Mataró.
/ Piscina Pere Serrat.

Continua en marxa un curs d’estimu-
lació musical per a bebès que es va po-
sar en marxa el mes passat. / Centre
Cívic Navas.

Un curs d’estimulació 
musical per a bebès
Tots els dimarts a les 16:00

El professor Diego Molina serà l’en-
carregat d’impartir un curs de dues ses-
sions per aprendre a preparar diferents
modalitats de ramen. Cal dur davan-
tal i carmanyola. / Centre Cívic Navas.

Dues sessions per aprendre
a preparar deliciosos ramen

24 i 31 de maig a les 19:00

Sant Andreu Contemporani lliurarà els
premis del Concurs d'Arts Visuals Pre-
mi Miquel Casablancas 2019 i dona-
rà el tret de sortida a la mostra de les
propostes. / Fabra i Coats.

Tot a punt per a l’entrega dels
Premis Miquel Casablancas 2019

Divendres 17 de maig

Partit de futbol de la 42a jornada del
grup 5 de Tercera Divisió entre la UE
Sant Andreu i la UE Figueres. / Muni-
cipal Narcís Sala.

El Sant Andreu tanca el tram
regular de la lliga al Narcís Sala

Diumenge 19 de maig a les 18:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Esquerra bat el seu rècord presentant 
807 candidatures a les municipals

El passat 28 d’abril es
van celebrar eleccions ge-
nerals i ERC va guanyar
les mateixes a tot Catalu-
nya amb més d’un milió
de vots. La victòria d’Es-
querra es va fonamentar,
sense cap mena de
dubte, a la ciutat de Bar-
celona, on 80 anys des-
prés ERC ha tornat a
guanyar unes eleccions
generals a la capital del
país amb més de dos-
cents mil vots.

A Sant Andreu els re-
sultats també van ser his-
tòrics, quedant a poc més
de tres-cents vots del
guanyador, assolint més
de vint mil vots i guanyant
tres dels set barris del
Districte, Sant Andreu
poble, Navas i Congrés. 

El pròxim 26 de maig
tenim l’oportunitat de tor-
nar a guanyar Barcelona i
assolir la victòria a  Sant
Andreu. Volem guanyar i
som plenament cons-

cients del gran repte que
suposa. Estem prepa-
rats. El Districte de Sant
Andreu està en ple i evi-
dent procés de transfor-
mació social i
urbanística; amb grans
projectes urbanístics, ha-
bitacionals i de mobilitat
per desenvolupar, que
conviuen amb la ferida a
cel obert que suposen les
eternitzades obres del Pla
Sant Andreu-Sagrera, i que
han de comportar canvis

en major o menor mesura
a tots els barris. 

Des d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya,
amb l’Ernest Maragall al
capdavant, sortim a gua-
nyar les eleccions amb un
programa valent i ambi-
ciós, amb un model de
ciutat clar de futur i amb
la il·lusió i el convenci-
ment d’un Sant Andreu i
una Barcelona més justa,
més feminista i més repu-
blicana.

En un acte a l'entrada del Parc del
Guinardó, el candidat a l'alcaldia de
Barcelona, Ernest Maragall, va pre-
sentar les candidatures d'ERC a les
eleccions municipals com “la pri-
mera organització política amb més
capacitat de representació al conjunt
del país”.

A les pròximes eleccions del 26
de maig, la formació republicana
serà la candidatura amb més repre-
sentació electoral, ja que estarà pre-
sent a 807 municipis de Catalunya,
on més del 99% de la població es-
tarà representada per gairebé
12.000 candidats i candidates. “La
força i potència d'Esquerra Republi-
cana arriba arreu del territori, a cada
vila, a cada poble. Cada quatre anys
augmentem la nostra presència i ara
arribem al nostre màxim històric. Al-
tres candidatures fan el camí in-
vers”, ha assegurat Ernest Maragall

que, acompanyat de Quim Ayats,
Pau Ricomà, Toni Garcia, Isaac Al-
bert, Helena Solà, Maria Balasch,
Anabel Moreno, Noemí Llaurador i
Aurora Carbonell, també ha posat en
valor la diversitat, transversalitat, re-
novació i equitat de gènere de les llis-
tes: “En aquestes municipals el
nostre compromís és total. A partir
d’avui podran comprovar llista a
llista, poble a poble, que estem a
favor de l’equitat de gènere. El femi-
nisme ha d'estar explícitament visi-
ble a les institucions i organitzacions
polítiques”. 

El candidat també es va mostrar
orgullós d'arribar a la campanya amb
les millors condicions i reforçats pels
resultats de la primera volta del di-
umenge: “Això és el resultat d'una
idea de centralitat, de força de país i
de catalanisme progressista, treba-
llada al llarg dels anys. Amb una bar-

reja d'entusiasme i convicció, tenim
a l'abast la victòria i arribarem en
plena forma. ERC està en disposició
de dirigir la conquesta republicana
d'aquest país”.

Maragall també està convençut
que Esquerra té molt bones expec-

tatives en aquestes eleccions: “No
només tenim voluntat sinó l’espe-
rança certa que farem el sorpasso.
Les xifres ja ens situen en aquesta
posició i també passarà a la resta
de pobles de Catalunya. En aques-
tes eleccions anem a totes”.

A Sant Andreu estem de ce-
lebració. Aquesta setmana
hem conegut la notícia de la
concessió, per part de la Ge-
neralitat de Catalunya, de la
Creu de Sant Jordi al Casal
Catòlic de Sant Andreu de
Palomar “pel seu treball con-
tinuat i la seva reeixida tasca
de dinamització cultural, co-
hesió social, i promoció i di-
fusió de la cultura i les
tradicions populars del país”.
Enhorabona Casal Catòlic de
Sant Andreu de Palomar.

Però no només això, sinó
que també hem de celebrar
la consecució de la segona
Copa Catalunya de futbol de
la seva història per la Unió
Espor tiva Sant Andreu. En-
horabona UESA.

Carlos Escudero

Conseller de 
Districte d’ERC 
a Sant Andreu

Ernest Maragall: “La força i potència d'Esquerra Republicana arriba arreu del territori”
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