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La històrica victòria que ERC va
obtenir a la ciutat en les eleccions
municipals del passat 26 de maig
no es va produir al districte per
només 436 vots. I és que al con-
junt de Sant Andreu la formació
més votada va ser, tot i que per
poca distància, Barcelona En
Comú. La victòria de Colau,
veient el que va passar al conjunt
de Barcelona  –ERC es va endur
la victòria per menys de 5.000
vots– va ser amarga, a l’espera
dels pactes postelectorals que es
puguin produir.

Així doncs, la llista que en-
capçalava Colau va ser la prefe-
rida dels andreuencs. Els co-
muns van aconseguir un total de
17.023 vots, que els van suposar
el 23,2% dels suports. Gairebé el
mateix percentatge de suports el
va aconseguir ERC, 22,6%, men-
tre que de vots en va recollir
16.587. El duel entre els comuns
i ERC va tenir un tercer actor
convidat, el PSC. Els socialistes
també van aconseguir quedar
molt a prop dels dos partits més
votats. Gràcies als 15.235 sufra-
gis obtinguts es van enfilar fins al
20,7% dels suports, en el que va
ser un gran resultat per al partit.

Qui no va obtenir uns bons re-
sultats a Sant Andreu va ser Ma-
nuel Valls amb la candidatura
BCN Canvi-Cs. Valls es va haver de
conformar amb la quarta plaça i
amb només 8.314 vots (11,3%). Pit-
jor li van anar les coses a Junts per
Catalunya, amb Joaquim Forn
de cap de llista, que no va passar
del cinquè lloc amb un suport molt
modest (7,7%) després de reunir
5.631 vots. Per la seva banda, el PP

de Josep Bou, tot i treure dos re-
gidors, al districte no va arribar al
5% per molt poc. La CUP i BCAP-
Primàries tampoc hi van arribar.

ELS BARRIS
Pel que fa als barris, la cosa va es-
tar mot repartida. Els comuns
només van aconseguir la victòria
en dos dels set (Sant Andreu i la
Sagrera), tot i ser el partit més vo-
tat al conjunt del districte. ERC,
per la seva banda, va aconseguir
tenyir-ne de groc dos més, el Con-
grés i els Indians i Navas. Qui va
aconseguir més victòries, tres, va
ser el PSC, que va ser el partit més

votat a la Trinitat Vella, a Baró de
Viver i al Bon Pastor.

Així doncs, a Sant Andreu el
resultat va ser ajustadíssim, ja que
els comuns van aconseguir ser el
partit més votat amb el 23,7%
dels sufragis, mentre que els re-
publicans es van quedar en el
23,6% i els socialistes, a més dis-
tància, en el 19,5%. A la Sagrera
la victòria de Colau també va ser
força ajustada, ja que va aconse-
guir un 22,8% dels vots i ERC el
21,6%. El PSC va quedar a prop
de tots dos (20,9%). 

Pel que fa a les victòries
d’ERC, al Congrés i els Indians el
triomf va ser molt ajustat, amb
un 24,4% dels vots i els comuns
a només tres dècimes. A Navas la
distància va ser més gran, ja que
ERC va obtenir el 24,3% i els co-
muns el 21,3%.

Per últim, les victòries socia-
listes van tenir patrons diferents
però totes amb uns percentatges
molt bons. El triomf més con-
tundent va ser a la Trinitat Vella,
on Collboni es va enfilar fins al
33,9% i va treure més de 10
punts a Colau (22,6%). En el cas
de Baró de Viver la victòria va ser
còmoda però no tan àmplia, amb
el PSC amb un suport del 28,8%
i els comuns del 22,7%. Al Bon
Pastor hi va haver més igualtat i
el PSC va guanyar amb un 27,5%
i BComú va obtenir el 24,1%.

Triomf estèril de Colau
» Barcelona En Comú guanya les municipals al districte per menys de 500 vots respecte d’ERC
» ERC, que va obtenir una victòria històrica a la ciutat, va ser el partit més votat en 2 dels 7 barris

Sant Andreu és un dels sis districtes on els comuns van aconseguir ser el partit més votat. Infografia: Línia Sant Andreu

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

La victòria independen-
tista, però, no es va produir en
tres districtes. Sant Andreu va
ser un d’ells, juntament amb
Nou Barris i Sant Martí. Aquí
va ser el PSC, amb Josep Bo-
rrell de cap llista, el partit
que va obtenir més vots. A
Sant Andreu, però, la victòria
socialista va ser molt ajusta-
da, ja que es va produir per
menys de 1.000 vots respec-
te de JxCAT. Concretament, el
PSC va obtenir 17.285 vots
(23,7%) i JxCAT 16.496
(22,6%). Encara va ser més
ajustada la diferència entre

JxCAT i ERC, que va ocupar
la tercera posició. Els repu-
blicans es van quedar a només
152 vots de la llista de Puig-
demont, ja que en van obtenir
16.344 (22,4%). El quart lloc
va ser per a Catalunya en
Comú-Podem, el cinquè per a
Ciutadans i el sisè per al PP.

Pel que fa als set barris
del districte, el PSC va guan-
yar en quatre i JxCAT en
tres. La Trinitat Vella, Baró
de Viver, el Bon Pastor i la
Sagrera es van decantar per
als socialistes, mentre que
Sant Andreu, el Congrés i els
Indians i Navas van donar la
victòria a Puigdemont. En
aquests tres barris ERC va
aconseguir quedar per da-
vant dels socialistes. 

Les europees deixen un 
triomf molt ajustat del PSC

23,7%
és el suport que van
aconseguir els
socialistes al districte
de Sant Andreu

El partit amb més
victòries als barris
va ser el PSC  
de Collboni amb tres

Albert RIbas
SANT ANDREU
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Hoy se conmemora el
75 aniversario del des-
embarco en Normandía.

Una fecha clave para la liberación de
Europa del nazismo y la recuperación
de las libertades. El inicio del largo ca-
mino de la construcción del mayor es-
pacio de libertad, progreso y demo-
cracia del planeta: la UE.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ple de gom a gom per
homenatjar l'Arcadi Oli-
veres, de nou, i ja en van

unes quantes. Aquest cop la medalla al
mèrit cívic de @bcn_ajuntament. Grà-
cies a persones com ell aquest Ajunta-
ment dedica el 0,7% del seu pressupost
a la justícia global. I persones com jo,
fem el que fem.

@xcasanovasc

Por cierto, después del
juicio al procés haceos
la idea que las tesis de la

abogada del Estado serán la doctrina
del nuevo macronismo que nos espe-
ra vía PSOE-Cs: todo acto de desobe-
diencia civil se equiparará a una sedi-
ción por si a alguien se le ocurre jugar
al 15-M de nuevo.

Diu el Fiscal que l'úni-
ca violència física del
23-F va ser la traveta a

Gutiérrez Mellado i que la resta va ser
intimidació. Equipara disparar per da-
munt del cap dels diputats. Tindre
tres hores un cetme en la nuca de Ca-
rillo i traure tancs al carrer amb el que
va passar l'1-O.

@vicentmifsud@DrSirera@Rafa_Hernando

Els semàfors

Barcelona En Comú
Barcelona En Comú va aconseguir el 26-
M ser la força més votada al districte, tot i
que va perdre les eleccions al conjunt de
la ciutat. Tot i això, Colau podria ser al-
caldessa gràcies als vots de Valls, que no
va parar d’atacar-la durant la campanya. 

pàgina 3

La Maquinista
La Maquinista va celebrar el 2 de juny
una nova edició de la seva cursa, que va

tenir dos recorreguts (10 i 5 quilòmetres).
La cursa va tenir un component solidari,
ja que es va fer de la mà de la Gasol Foun-
dation, que lluita contra l’obesitat infantil. 

pàgina 20

L’Altre Festival
L’Altre Festival va celebrar la cinquena
edició entre el 6 i el 9 de juny. Un any

més cal destacar l’aposta d’aquest festival
per impulsar que persones amb proble-
mes de salut mental siguin els protago-

nistes dels espectacles programats. 
pàgina 10

La lupa

Sense fer gaire soroll i en molts casos
a l’empara de la nocturnitat, hi ha uns
repartidors de publicitat que treballen.
La seva feina consisteix a posar eti-
quetes adhesives a totes les portes que
troben al seu pas per anunciar que hi
ha un servei de 24 hores a la nostra
disposició si ho necessitem. Anuncien
que són serrallers que estan a punt i
preparats per venir a reparar el pany
de la porta de casa quan no la podem
obrir. 

Pel que sé, per algunes persones
que l’han necessitat, no es tracta d’un
servei econòmic, però quan et trobes
en una situació d’impotèn-
cia com és el cas de no po-
der entrar a casa, la qüestió
econòmica queda en un se-
gon pla. 

La pregunta que faig
és aquesta: Hi ha tanta
gent que es dedica a aquest
ofici? És una o són unes poques em-
preses les que s’hi dediquen? Són
sempre els mateixos els que s’anun-
cien canviant simplement el número
de telèfon?

No vull malpensar però, com és
possible que la persona que paga per
fer posar l’etiqueta no s’adona dels
efectes que causa la seva publicitat a
casa dels altres. Creu que la seva pu-
blicitat és efectiva? Pensa que potser
per més etiquetes en una mateixa
porta tindrà més feina? Imagina que
serà ell el seleccionat si fa l’etiqueta
d’un color o d’un altre? No entenc

aquest tipus de publicitat, algú m’ho
hauria d’explicar i, quins són els cri-
teris de l’estudi de mercat que utilitza
aquest col·lectiu per potenciar el seu
negoci.

També hi cap una altra pregunta:
Si no tenen cap respecte en empasti-
far la porta: serà una empresa prou
eficaç i responsable a l’hora de donar
el servei que ofereix? Molts dubtes em
planteja aquest servei. Fins i tot hi cap
la possibilitat que, a l’empara de la
nocturnitat, siguin ells mateixos qui al
mateix temps que posen l’etiqueta
també espatllin el pany. Vull dir amb

això, que et forcin el pany, et posin
pega o silicona o palets o escura-
dents en el pany amb l’objecte que no
puguis ni posar la clau de la teva
porta d’accés a la casa teva i, et vegis
forçat a utilitzar el servei que per ca-
sualitat t’ofereix l’etiqueta adhesiva
que t’acaben d’enganxar.

Suposo que s’aprofiten del poc
control per part de qui hauria de fer
una gestió de vigilància. Aquesta vi-
gilància hauria d’anar més enllà de do-
nar l’avís al servei de neteja correspo-
nent, el qual paguem entre tots perquè
es netegi, i hauria de fer les seves com-

provacions al respecte. Caldria una
comprovació.

Quan et posen l’etiqueta, no en po-
sen una sola, en posen dues o més, de
colors diferents, de vegades fins a
tres o quatre amb telèfons diferents.
Què vol dir això? Són empreses dife-
rents les anunciades? És la mateixa
empresa amb diversos números de te-
lèfon? Són una centraleta on recullen
i capten totes les demandes i després
distribueixen la feina segons la zona
per enviar l’operari?

Crec que cal més control. Aquestes
comprovacions les ha de fer algú amb

capacitat i autoritat sufi-
cient per vetllar que es res-
pectin els drets mínims de
tots nosaltres, els ciuta-
dans, als quals se’ns obliga
a pagar impostos per viure
en una ciutat millor, més
neta i més civilitzada, no en

una selva sense cap mena de control ni
criteris de ciutadania.

Per la meva part, continuaré reti-
rant les etiquetes que m’enganxin a la
porta de casa. La periodicitat de noves
etiquetes ha estat mensual durant
molts mesos. Alguna cosa ha passat fa
uns mesos, darrerament constato que
l’enganxada de noves etiquetes s’ha es-
paiat, cosa que m’alegra. Celebro que
aquesta publicitat sense cap mena de
rigor i eficàcia vagi a la baixa, perquè
les etiquetes que empastifen la porta
de casa o l’intèrfon, també costen
molt de desenganxar.

Se’ns obliga a pagar impostos per viure en
una ciutat millor, més neta i més civilitzada,
no en una selva sense cap mena de control

per Marc Antònio i Llobet

De quin color la vols?
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Colau aconsegueix una victòria 
ajustadíssima a Sant Andreu1

2
La participació del 26-M 
a Sant Andreu puja 6 punts

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

La UE Sant Andreu guanya 
la seva segona Copa Catalunya

Més ombres que llums: els comerciants 
valoren el mandat Colau

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.

Les millors
perles

Mor un home després de calar-se foc davant de la Casa Blan-
ca. Arnav Gupta, veí de Washington DC, es va immolar da-
vant de l’emblemàtica residència oficial del president dels

Estats Units. Els motius es desconeixen, tot i que suposadament
hauria estat per una voluntat d’activisme i denúncia.

Kit Harington, conegut per la seva interpretació de Jon
Snow a Joc de Trons, ingressa en una clínica de rehabilita-
ció per solucionar problemes d'estrès i addicció a l'alcohol.

L'actor britànic va començar a tenir trastorns per la pressió que
suposa haver estat una de les figures més populars de la sèrie.

Troben matèria orgànica extraterrestre a Sud-àfrica. El residu ha
estat descobert en una roca sedimentària de fa 3.300 milions
d’anys. “És la primera vegada que trobem una evidència real

de carboni extraterrestre a roques terrestres”, va explicar la investi-
gadora Frances Westall a New Scientist.

El parc temàtic National Enquirer Live ha estrenat una polè-
mica atracció que simula el fatídic accident en el qual va
morir Lady Di. La instal·lació, ubicada a Tennessee (els

EUA), recrea amb tot luxe de detalls el recorregut de la princesa
Diana de Gal·les en cotxe per París fins al desenllaç final.

Creen una intel·ligència artificial que detecta qui ha copiat en
un examen. Investigadors danesos han desenvolupat Ghos-
twriter, un software que detecta amb un 90% de fiabilitat

quins alumnes han copiat en un examen. Els creadors han ideat
aquesta IA a partir de 130.000 exàmens d'estudiants danesos.

Deia Aristòtil que allunyar-se
de l’error és apropar-se a la ve-
ritat. Ara es vol endegar una llei
per tal que no es pugui fumar
conduint. La idea esdevé justi-
ficada davant les distraccions
al volant, però, i dic jo com a
exfumador, per què no prohibir
també les discussions familiars
al cotxe? Són moltes les oca-
sions on un bada conduint per
culpa d’una disputació amb la
dona, la sogra o els fills. Potser
ens estem tornant massa teò-
rics i poc lògics amb certes de-
cisions. De fet, cap geperut es
veu el seu gep. És més, plagiem
massa el que fan portes enfora
i no ens adonem que tenim lò-
gica pròpia per tal de millorar el
nostre entorn. Ja fa dècades
que el que fan estats forans, so-
bretot els Estats Units, formen
part de les nostres decisions fu-
tures. I si deixem de plagiar a
l’estranger per evitar els seus
errors? Si errar ens fa humans,
el contrari ens fa inhumans.
Les excuses són de perdedors.
Mentre les veus autoritzades
mai no troben ressò ni espai en
la presa de decisions.

Fum al volant
per David Rabadà

@aldgateh: Sobre aquest Liverpool mediocre,
quan ens va passar per sobre, molts van es-
criure que davant d’un prodigi de la natura
com aquell poca cosa es podia fer.

@Jaumeasens: Hay que exhumar al fran-
quismo, no solo del Valle de los Caídos,
sino de la mente de fiscales y jueces del Tri-
bunal Supremo.

#PresosPolítics

@eduardvoltas: Un dels dos pactes implica
que el llaç groc no tornarà a la façana de l’A-
juntament. També implica que Colau estarà
en mans de Valls en cada votació.

#CruïllaBarcelonina #FinalAvorrida

A les xarxes

Les claus

Violència il·lustrada
per Xavier Graset

El panorama de negre futur per
a Espanya, un estat pària en-
mig de l’Europa democràtica,
que dibuixava aquest dime-
cres l’advocat Ben Emmerson,
si l’Estat no reaccionava a l’in-
forme de l’ONU deixant en lli-
bertat de manera immediata
Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i
Oriol Junqueras, no ha fet can-
viar el criteri que els manté en
aquesta llarga presó provisio-
nal a ells i els seus companys.
Estem massa acostumats que
es menyspreïn aquests dictà-
mens i pronunciaments inter-
nacionals. 

Els estats nacionals ja ho
tenen, això. Encara més, tot i
que al seu moment el govern
de torn va respondre a les
sol·licituds del Grup de Treball
sobre la Detenció Arbitrària,
l’actual s’hi gira de cul, recusa
dos dels seus membres, de-
mana que se’ls inhabiliti i que
hi hagi una investigació in-
terna a l’ONU per saber com
ha anat la redacció d’aquest do-
cument que s’elabora des de fa
més d’un any. I a més a la res-
posta, recordant al finat Pérez
Rubalcaba, pensant que l’Estat
pot pagar qualsevol preu de
desgast o desprestigi, es diu
que no es va respectar el pro-
cediment de lliurar l’informe
de l’ONU a l’Estat afectat abans
de fer-ho a les parts. Cosa que
des d’Òmnium Cultural ne-
guen amb rotunditat. 

Per la seva banda, el govern
del president Quim Torra, en
reunió extraordinària, i d’a-
cord amb el document de l’O-
NU, demana a la fiscalia i a Pe-
dro Sánchez l’alliberament dels
presos polítics. El punt d’infle-
xió que hauria de comportar un
escrit contundent i directe com
el que arriba de Nacions Uni-
des, que n’hi ha per fer caure la
cara de vergonya a qualsevol
govern del món, no arribarà.
No ho espereu. No cal fer apos-
tes. Ja veieu de quina manera
han forçat també els tràmits
per assumir les actes com a eu-
rodiputats per mirar que ni
Carles Puigdemont, ni Toni
Comín poguessin recollir-les, a
diferència del que havien fet
amb l’exministre Zoido o l’ara
ciutadà Bauzà. 

Però ni Tajani, ni l’Espanya
campiona de la desobediència
a la UE com recull Ramon
Tremosa. Aquestes són les ma-
neres. Les de la vella coneguda
olor. Aquests dies ha mort
Nanni Balestrini, poeta avant-
guardista italià, i ara m’estic lle-
gint el seu assaig La violència
il·lustrada. Realment és un ve-
ritable cop de puny, un text so-
bre la violència que travessa el
món i de què està feta la socie-
tat. I aquests dos casos que es-
mentava també deuen ser vio-
lència, il·lustrada.

Publicat a El Punt Avui



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

7 | 

líniasantandreu.catJuny 2019



líniasantandreu.cat Juny 2019

| 8

Sant Andreu

PATRIMONI4Les obres de res-
tauració de l’església de Sant
Andreu de Palomar estan en
marxa des del passat 31 de maig. 

Les tasques se centren en la
rehabilitació i la consolidació
de la cúpula, la llanterna i el cu-
pulí, que són les parts més mal-
meses per la seva exposició al
vent, l’aigua, als canvis de tem-
peratura i a la radiació del sol.
Totes aquestes parts de l’esglé-
sia estaven molt envellides i
s’havien desgastat molt. 

La restauració, que està pre-
vist que duri un any, té un pres-
supost d’un milió d'euros finan-
çats per l’Ajuntament, l’Arque-
bisbat i la Generalitat de Cata-
lunya, i també l'INCASÒL. 

Les obres de restauració es
basen en un projecte de Bis Ar-
quitectes i s’han adjudicat a
l’empresa Recop Restauracions
Arquitectòniques. Preveuen dos
tipus d’actuacions: les princi-
pals, que afecten la cúpula i la

llanterna, així com de l’estruc-
tura que la suporta; i les secun-
dàries, que tenen a veure amb la
reparació i consolidació pun-
tual de tota la resta de l’edifici. 

PINTURES MALMESES
La reforma de la cúpula és prio-
ritària, ja que a causa de les es-

querdes de l’estructura i les hu-
mitats que pateix, ja va caure una
vegada. L’esquerda més gran, tot
i que va servir per permetre una
dilatació que, si no hi fos, hagués
pogut provocar la caiguda de tota
l’estructura, va fer que les pin-
tures religioses quedessin mal-
meses per les filtracions. 

La reforma s’havia anat endarrerint. Foto: Arxiu

En marxa la restauració 
de l’església de Sant Andreu
» Les obres necessitaran una inversió d’un milió d’euros

» El primer objectiu és assegurar la cúpula, la part més malmesa

L’atac a la carpa de ‘Barcelona
con la selección’ arriba a judici
TRIBUNALS4Els cinc acusats per
l’atac a una carpa a favor de la se-
lecció espanyola el juny del 2016
a Sant Andreu van negar a finals
de maig, durant l’inici del judici,
haver participat en l'agressió. Tot
i això, dos d’ells sí que van adme-
tre que van tenir algun incident
amb els voluntaris de la platafor-
ma ‘Barcelona con la selección’.

Un dels acusats  que havia
admès haver estat al lloc dels fets
va declarar que va rebre cops
quan va intentar rescatar un
jove suposadament agredit pels
aficionats de la selecció, mentre
l’altre va dir que va baixar del
cotxe perquè l’estaven gravant
amb un mòbil però que va mar-
xar immediatament. 

La fiscalia els demana més de
tres anys de presó per agressió
amb l’agreujant de motivació ide-
ològica, danys, robatori amb vio-
lència, amenaces i organització
criminal, mentre l’acusació par-
ticular demana fins a 12 anys de
presó. Les defenses, per la seva
banda, diuen que les identifica-
cions dels Mossos d'Esquadra
van ser errònies i que cap dels
processats va amenaçar, insultar
o agredir les víctimes. 

El fiscal de delictes d’odi Mi-
guel Ángel Aguilar va apuntar que
l’agressió va ser planificada, ja que
els acusats formarien part del
grup d’animació radical Desper-
dicis de la UE Sant Andreu. Els
acusats, però, ho van negar.

CELEBRACIÓ4Després de la ce-
lebració de la Festa Major del ba-
rri de Baró de Viver, que es va ce-
lebrar el passat mes de maig, la
Trinitat Vella va celebrar la seva
diada entre el 31 de maig i el 10
de juny. 

Un any més el barri es va
omplir de diferents activitats grà-
cies a una Festa Major pensada
per a tots els públics. La celebra-
ció va arrencar amb el Toc d’Ini-
ci, la gran cercavila que va estar
acompanyada per la Xaranga Es-

trella Band. Després de la cerca-
vila va arribar un dels moments
més destacats de la festa, el pre-
gó. Enguany l’encarregada de la
lectura va ser Victòria Santafé,
l’exdirectora de Serveis a les Per-
sones del Districte. Santafé, que
es va jubilar al març i va comen-
çar la seva trajectòria professional
a la Trinitat Vella, va reivindicar
durant el seu parlament la tasca
dels tècnics. “Tot el que veiem per
poder gaudir correctament de la
Festa Major, com és ara la tarima,

les tanques o els lavabos portàtils,
no serien possible sense la tasca
de les tècniques i els tècnics del
Districte”, va afirmar. També va
fer una crida a la convivència i va
recordar que “cal gaudir de la Fes-
ta Major respectant sempre el veï-
nat i el mobiliari”.

Fins al dia 10 alguns dels ac-
tes més destacats van ser la gran
tarda flamenca, la nit de foc, la
cercavila de gegants, el correfoc
o el bateig dels gegants i cap-
grossos de les escoles.

Imatge d’una de les carpes que l’entitat munta. Foto: Barcelona con la selección

La Trinitat Vella, de Festa Major

Escola pública | El Consorci crearà més places d’institut 
El Consorci d’Educació crearà el que es coneix com a classes ‘bolet’ per augmentar el nombre de places
d’institut per al següent curs. La decisió arriba després que unes 80 famílies hagin denunciat que els
seus fills no tenen plaça a instituts del districte. Les famílies, però, diuen que els números no surten.

Victòria Santafé, durant el pregó. Foto: Districte
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El festival B-Murals omple 
la Nau Bostik d’art urbà

ART4La Nau Bostik va acollir
entre els dies 3 i 8 de juny el ‘B-
MURALS Festival & Conferen-
ces’, un festival d’art urbà que va
servir per impulsar el projecte de
B-Murals, una aposta del grup
Difusor que té l’objectiu de con-
vertir-se en el nou centre d’art
urbà de Barcelona des de l’espai
andreuenc.

Al llarg dels sis dies del fes-
tival, pensat per a professionals
del sector, es van organitzar
desenes d’intervencions artísti-
ques, creacions de murals, con-
ferències, exposicions, perfor-
mances, música, tallers i for-
mació per a professionals. Al-
guns dels artistes urbans més
destacats que van passar per la
Nau Bostik durant aquests dies
van ser Btoy, Greg Jager, Ilia
Mayer o Irene Lopez Leon.

Les intervencions artístiques
fetes a l’exterior de la Nau Bos-
tik durant el festival van provo-
car una renovació profunda de la
imatge exterior del recinte, on ja
hi havia diferents murals pintats.

Una altra de les activitats
destacades del festival va ser la
performance d’art en viu de She-
One & Andrea Parker, dues fi-
gures emergents de l’escena lon-
dinenca, que va crear un diàleg
viu entre el grafiti digital i la mú-
sica electrònica.

D’altra banda, el programa
també va incloure una inter-
venció participativa oberta al
públic. L’activitat, dirigida per
Javier de Riba, en un pintat de
terra amb ‘stencils’ i rodets que
va permetre als participants ex-
perimentar i transformar el te-
rra de la Nau Bostik.

CULTURA4El Festival Interna-
cional d'Arts Escèniques i Salut
Mental va celebrar la seva cin-
quena edició entre el 6 i el 9 de
juny a la Fabra Coats. Enguany
el festival arribava a Sant An-
dreu després de la seva prime-
ra experiència a l’estranger, ja
que la ciutat argentina de Ro-
sario va acollir a l’abril El Otro
Festival.

Així doncs, el festival va arri-
bar aquest mes de juny al seu
primer lustre amb l’objectiu de
tornar a buscar la difusió, la par-
ticipació i l’exhibició del teatre,
la música, la dansa o la poesia
en el col·lectiu de persones amb
trastorn mental.

Algunes de les actuacions
més destacades van ser les que
van protagonitzar el grup de
música experimental Cabo San
Roque amb l’espectacle ‘Gallos
de Pelea’, la de Brots amb ‘Su-
jeto’, la de la companyia de
dansa Fil a l’Agulla amb ‘Inside

My Mind’ o la de Miracle Tea-
tre amb la peça ‘Al otro lado del
espejo (el laberinto)’. Per exem-
ple, en el cas de l’espectacle del
grup Cabo San Roque, el seu es-
pectacle estava fet a partir dels
textos escrits per integrants de
l’Associació Sociocultural Ma-
tissos, que també eren els actors
de l’obra, i que té com a objec-
tiu reivindicar la lluita diària i la
convivència amb les malalties
mentals. Per la seva banda, la
companyia Brots, amb l’espec-

tacle ‘Sujeto, va servir per trac-
tar la delicada qüestió de la
tècnica de la contenció mecà-
nica, la pràctica comuna en les
unitats de psiquiatria que con-
sisteix a lligar una persona al llit
amb corretges per impedir que
es mogui lliurement. 

A banda de tots els especta-
cles que es van fer a la Fabra i
Coats, a l’exterior del recinte
l’associació Basket Beat va pre-
sentar a l’Espai Bota ‘Toco el ba-
lón y lo toco com amor’.

El festival celebrava enguany la cinquena edició. Foto: L’Altre Festival

L’Altre Festival fusiona un any
més l’art i la salut mental

El festival té com
a protagonistes
persones que pateixen
trastorns mentals

Sant Andreu és un espai referent de l’art urbà. Foto: Fer Alcalá
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veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

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

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

tirar endavant la modificació del Pla Gene-
ral Metropolità (PGM) necessària per im-
pulsar el PepNat.
De fet, segons explica la FAVB, hi ha uns

140 habitatges en zones del parc que per-
tanyen administrativament a Barcelona
que estan afectades per aquest Pla espe-
cial de protecció, de manera que totes les
persones que hi viuen es troben en una si-
tuació “d’indefensió i incertesa”.
Per això, la FAVB fa una sèrie de consi-

deracions a aquesta aprovació, com la de-
manda de la revisió de les línies de

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

zació sense més dels habitatges podria
donar origen a un cicle especulatiu”, i posa
com a exemple el cas del barri de la Font
de la Guatlla.
Finalment, la FAVB conclou que no està

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

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

la FAVB, va servir perquè barcelonins i madrilenys com-
partissin les problemàtiques que sorgeixen i que han de
tractar en les grans conurbacions metropolitanes (com Bar-
celona o Madrid), per teixir aliances davant les polítiques
veïnals que es prenen en els àmbits estatal i europeu, i
aprendre de les experiències d'un moviment veïnal tan con-
solidat com el que existeix a Madrid. 
De fet, tant la FAVB com la FRAVM tenen molt més re-

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

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

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

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

La FAVB presenta 
la seva Escola Veïnal

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

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

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

Una jornada sobre
pobresa energètica
al barri d’Horta

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

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

ports perquè pugui arribar  al Plenari del
Consell Municipal.
Segons expliquen els veïns, “el pont és

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

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

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

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

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

El Guinardó acull
una xerrada 
sobre les pensions

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

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

Sessió participativa
per a l’Ateneu de
Sagrada Família

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

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

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

entitats del barri i de la ciutat, que
el mes passat van tornar a alçar la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La ciutat s’encén
» La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir un any més Barcelona de festa i fogueres la nit del 23 de juny
» El foc, els petards, la música, el ball i la coca seran els protagonistes de la nit més curta de l’any

Els barris s’omplen de fogueres la nit de la revetlla. Fotos: Norma Vidal (ACN) i Arxiu
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Entre el 20 i el 50% dels pacients tractats de càncer de
pròstata recauen en menys de 5 anys i, en una majoria
significativa dels casos, la malaltia es localitza fora de la
regió prostàtica. Davant d'aquesta realitat, es fa evident
la necessitat de disposar de la millor tecnologia per a la
detecció precoç de les lesions metastàtiques.

El primer PET/RM de Catalunya
Els resultats presentats pel grup biomèdic CETIR-ASCIRES
al VIII Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya, a par-
tir de la seva experiència durant el primer any de funcio-
nament de l'equip PET/RM en el seu centre de Viladomat
a Barcelona, confirmen la capacitat d'aquesta tècnica per

identificar i localitzar lesions metastàtiques en pacients en
els quals s'estudiava un càncer de pròstata d'alt risc i en sub-
jectes que ja havien estat intervinguts quirúrgicament o sot-
mesos a radioteràpia.
Quan a un pacient amb alts nivells de PSA (Antigen

Prostàtic Específic) se li realitza un estudi PET/RM, en una
sola prova  es pot confirmar o descartar si el càncer s'ha
estès, identificar en quins punts exactes està localitzat i pla-
nificar un tractament personalitzat òptim per a cada cas.
“Això posiciona la PET/RM com la tecnologia actual capaç
d'aportar més seguretat diagnòstica i més garantia d'èxit
en el tractament del càncer”, afirma el Dr. García Garzón,
metge nuclear responsable d’aquest estudi.

De la teràpia estàndard al tractament “dirigit”
L'equip PET/RM, pioner al nostre país, s'integra en una sola
tecnologia híbrida, les dues eines diagnòstiques més po-
tents en l'actualitat per detectar l'extensió del tumor de
manera precoç: la Tomografia d'Emissió de Positrons (PET)
i la Ressonància Magnètica d'alt camp. Aquesta combi-
nació permet observar, de manera no invasiva, tant la for-
ma d'un òrgan com la seva funció, fet que la converteix
en l'opció avançada per diagnosticar amb precisió i trac-

tar amb precocitat càncers com el que centra els resul-
tats de l'estudi.
L'estudi PET/RM 18F-Colina, realitzat amb aquest

traçador específic del càncer de pròstata que actua
com un marcador de les cèl·lules tumorals, demostra que
la PET/RM és altament eficaç per a estudiar pacients re-
centment diagnosticats, per biòpsia, d'un càncer de pròs-
tata d'alt risc. En un percentatge elevat dels casos, detecta
les poques lesions metastàtiques      tumorals i les localitza
amb extrema precisió. Això ha permès oferir un tracta-
ment dirigit exclusivament a aquestes lesions específi-
ques, en lloc de planificar una teràpia “a cegues” o de pro-
cedir a una cirurgia prostàtica innecessària.

El millor ‘rastrejador’ de la metàstasi incipient 
del càncer de pròstata: la tecnologia PET/RM
Del 20 al 50% dels pacients tractats de càncer de próstata recauen en menys 

de 5 anys i, en una majoria dels casos, la malaltia es localitza fora de la regió prostàtica

La PET/RM és sinònim de major 
seguretat diagnòstica i més garantia
d’èxit en el tractament del càncer
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Torna la millor òpera
a l’Eix Sant Andreu

ACTES4Un total de 230 co-
merços protagonitzen des del
mes de maig la segona edició de
la iniciativa Òpera al Comerç.

En el cas de Sant Andreu, l’ò-
pera arribarà el pròxim 20 de
juny. L’espectacle constarà de 15
àries diferents que crearan una
ruta lírica  que es podrà anar se-
guint pels 15 comerços protago-
nistes. Tal com es va fer durant
la primera edició, les actuacions
són els dijous a la tarda.  

Entre els cantants partici-
pants cal destacar les veus que en
l'edició anterior van triomfar

entre els veïns que van apropar-
se als comerços, com ara la de les
sopranos Charo Tris, Charo Pi-
cazo, Alina Furman, Mireia Dolç,
els barítons Joan Sebastià Colo-
mer i Fernando Álvarez i el con-
tratenor Sergio Monsalve. 

També hi haurà noves incor-
poracions, com les de Natasha Tu-
pin o Sara Bermúdez, que aniran
oferint petites joies de la lírica al
llarg de tots aquests dijous on la
fusió d'òpera i el comerç de pro-
ximitat de la ciutat tornarà a ser
un gran reclam per als amants
d’aquest gènere musical.

FIRA4Les associacions de co-
merciants Onze de Setembre,
l’Eix Sant Andreu i Sant Andreu
Nord ja ho tenen pràcticament
tot a punt per a una nova edició
de la Festa del Comerç, que se
celebrarà el pròxim dissabte 15
de juny entre les 10 del matí i les
10 del vespre a les rambles de
Fabra i Puig i Onze de Setembre,
al carrer Gran de Sant Andreu,
entre la rambla de Fabra i Puig
i el carrer de la Tramuntana, a la
plaça del Comerç i al carrer de
l’Ajuntament.

Una vegada més la Festa del
Comerç servirà per acostar el co-
merç local a la ciutadania. Tota
la gent que assisteixi a la mos-
tra comercial podrà gaudir de les
millores ofertes dels comer-

ciants i dels nous productes de
la temporada d’estiu.

A banda de les botigues al ca-
rrer, al llarg del dia també s’or-
ganitzaran diferents tallers, con-
certs i altres activitats, com ara
sortejos, per completar una jor-
nada que tindrà el comerç i les
seves promocions com a grans
protagonistes.

En paral·lel, i per acabar
d’arrodonir el dia, també for-
marà part de la Festa del Co-
merç l’entitat local el  Banc d’a-
liments les Formigues, que farà
un gran recapte d’aliments,
‘Sant Andreu Batega contra la
Fam’, al carrer Segre. Es podrà
deixar menjar entre les nou del
matí i les set de la tarda.

Una edició anterior de la Festa del Comerç. Foto: Twitter (@nibelungobcn)

Els comerciants ja ho tenen tot
a punt per a la Festa del Comerç

L’Eix Sant Andreu,
Onze de Setembre i
Sant Andreu Nord
organitzen la jornada

Xerrada | El futur del ‘retail’
El director de l’acceleradora d’start-ups d’Ogilvy Barcelona, Diego Fernández, va afirmar 
a finals de maig, durant la celebració del ‘Retail and Brand Experience World Congress’, 

que el futur del sector del retail “passa per crear experiències hiperpersonalitzades”.
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La UE Sant Andreu continua
confiant en Mikel Azparren per li-
derar el sènior masculí. El passat
dimecres 5 el club anunciava la
renovació de l’entrenador na-
varrès (juntament amb el seu
actual cos tècnic, amb el també
exjugador quadribarrat Xavi Ji-
ménez), que complirà la seva
quarta campanya al Narcís Sala,
una fita que només Natxo Gon-
zález havia aconseguit en el dar-
rer mig segle.

La directiva, doncs, aposta
per “la continuïtat d’un model
que ha aportat estabilitat i com-
petitivitat al Sant Andreu”. I és
que el curs passat, sense anar més
lluny, el club va conquerir la
Copa Catalunya, va quedar-se
fora del play-off d’ascens per
només quatre punts i va mostrar

una gran imatge en l’eliminatò-
ria de la Copa del Rei contra
l’Atlético de Madrid.

De forma gairebé simultània
a la de l’entrenador, el club tam-
bé ha anunciat les renovacions
d’algunes de les peces clau de la
plantilla: Ton Alcover, Alberto
Carroza i José Antonio Llamas
també han signat una extensió de
la seva vinculació amb el club,
mentre que Víctor Alonso, Wan-
der, Felipe Sá i Guillem tenien
contracte en vigor fins al 2020.

Juanma i Ferran, en canvi, can-
vien d’aires i no seguiran al club.

CAPTACIÓ EN MARXA
I també durant les primeres set-
manes d’aquest mes, la UESA ha
posat en marxa la campanya d’a-
bonaments per al curs que ve,
centrada en el 110è aniversari de
l’entitat. L’abonament més eco-
nòmic serà el de la grada d’ani-
mació (30 euros), mentre que la
resta d’opcions oscil·laran entre
els 65 i els 115 euros.

El navarrès continua tenint la confiança del club. Foto: UESA

El Sant Andreu renova la seva
confiança en Mikel Azparren
» Alcover, Carroza i Llamas també amplien el seu vincle contractual
» El club llença la campanya d’abonaments del 110è aniversari

ATLETISME4La Cursa de la Ma-
quinista va celebrar la seva dot-
zena edició el passat diumenge 2
en una matinal amb gran aflu-
ència d’atletes i un marcat con-
tingut solidari. En total, uns
2.000 atletes es van calçar les sa-
batilles entre totes les categories.

El Mehdi Aboujanah i Miriam
Ortiz van ser els més ràpids en la
prova de 10 quilòmetres, el gran
reclam de la jornada. El corredor
marroquí va completar el recor-
regut de 10 quilòmetres en 31 mi-

nuts i 15 segons, per davant d’Ab-
derrahim Jaafari i de Xavi To-
masa, que el van acompanyar al
podi. Pel que fa a la cursa feme-
nina de llarga distància, Ortiz
va aconseguir un triomf incon-
testable, amb un temps de 37 mi-
nuts i 39 segons, gairebé dos
minuts millor que la de la sego-
na classificada, Elisa Melilli. La
també italiana Martina Rocco
va completar el podi.

En la prova curta, els triomfs
van ser per a Abel Casalí (Eric

Monasterio i Óscar Rodríguez
van ser segon i tercer) i Mireia
Suñé (acompanyada al calaix per
Lorena Cubillas i Marta Sabaté).

CURSA SOLIDÀRIA
En aquesta ocasió, la cursa va es-
collir la campanya per combatre
l’obesitat infantil que impulsa la
Gasol Foundation com a inicia-
tiva solidària amb la qual col·la-
borar. Els organitzadors van do-
nar bona part de l’import obtin-
gut amb les inscripcions.

Pau Arriaga
SANT ANDREU

Èxit de la Cursa de la Maquinista

Hoquei patins | El CP Congrés puja a Nacional Catalana
Ho van lluitar, ho van merèixer i ho van aconseguir. El primer equip del CP Congrés
jugarà a Nacional Catalana la temporada que ve després d’haver guanyat la lliga. La

temporada, històrica per al club, es completa també amb l’ascens de categoria del filial.

Tot a punt per a un Ciutat 
de Barcelona de luxe
Jessica Vall, Mireia
Belmonte, Lidón Mu-
ñoz, Katinka Hosszu,
Adam Peaty o Alberto

Lozano, entre altres. El passat di-
vendres 7 es va fer públic el llis-
tat de nedadors i nedadores que
participaran en la 40a edició del
Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona de natació a les ins-
tal·lacions del CN Sant Andreu.
El campionat es disputarà durant
els dies 15 i 16 d’aquest mes i ha
volgut celebrar aquesta xifra ro-

dona amb un cartell amb algunes
de les grans figures nacionals i in-
ternacionals del moment.

Els nedadors andreuencs i la
resta de participants aprofitaran
la visita al districte per intentar
escriure el seu nom en aquesta
competició, que aquest any com-
pleix 40 anys de vida, i acabar de
preparar-se de cara a la gran cita
d’aquest estiu, el Campionat del
Món que es disputarà a Gwu-
angju (Corea del Sud) entre els
dies 12 i 28 del mes que ve.

Vall, Lozano i Muñoz competiran a casa. Foto: CNSA

Aboujanah va guanyar la cursa de 10 quilòmetres. Foto: JJ Vico
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Llibres Música Pelis i sèries

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

grans dives de la música. Elegància, luxe i una po-
sada en escena molt cuidada van ser els elements
estrella de la vetllada, que va esdevenir màgica
amb la veu de l’artista. Caution -el darrer disc de
la cantant- va ser el principal motiu de la visita de
Carey, però també hi va haver lloc per als seus
grans èxits. Hero, Emotions o Touch my body van
sonar en uns Jardins de Pedralbes completament
preparats per a una nit de gala amb les balades i
el pop sentimental de Carey. En definitiva, una
mostra ideal de per què és una de les artistes fe-

menines amb més vendes de la història.    

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

Va triomfar en la dècada dels noranta i continua cantant

Famosos

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

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

QUÈ HA FET?

La fitxa

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

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

No t’ho perdis

No todo vale
Antoni Bayona

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

Minova
La inèrcia del Big Bang

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

Barcelona Design Week, el festival del disseny que organitza
el Foment de les Arts i el Disseny (FAD) i el BCD Barcelona
Centre de Disseny. Al llarg dels nou dies que dura el festival
es faran més d’un centenar d’activitats, com ara conferèn-
cies, exposicions, tallers, portes obertes, projeccions, festes i
altres esdeveniments sobre disseny, creativitat i innovació.
En aquesta edició la temàtica gira al voltant de les transi-
cions, del recorregut de l’economia lineal cap a l’economia
circular per avançar cap a una societat més justa i formada. 

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

Teatre

Oh, Mami!
Oriol Vila

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

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

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

X-Men Fénix Oscura
Simon Kinberg

Viu en línia
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FINS AL 16 DE JUNY
Tot el dia Durant la segona setmana d’aquest

mes està en marxa la festa major del barri de
Baró de Viver, una de les primeres de l’any. /
Diferents carrers i places del barri.

14 I 21 DE JUNY
18:00 Tots els divendres del mes fins al dia 21

es faran noves sessions del curs anomenat Fo-
tografia comercial III amb les darreres classes
i l’exposició dels treballs. / Fotoespai Barce-
lona Centre d'Imatge.

DIMARTS 18 DE JUNY
11:00 Bartolomé Bioque s’encarregarà de la da-

rrera sessió del taller L'aventura de viure que
forma part del cicle L'Aventura de Conèixer -
Cicle temàtic. L’entrada serà gratuïta. / Bi-
blioteca La Sagrera-Marina Clotet.

FINS AL 27 DE JUNY
Matí-TardaMar entre terres és una mirada a les

ciutats que des de primera línia de mar, han
vist, fer-se i desfer-se, les grans civilitzacions
del Mediterrani. Entrada gratuïta. / Centre Cí-
vic Navas.

FINS AL 29 DE JUNY
Matí-Tarda L’Associació Maletas Viejas, Els Tri-

niteiros, La Coordinadora de Trinitat Vella i el
Centre Cívic Trinitat Vella organitzen la mos-
tra anomenada La col·lectiva. / Centre Cívic Tri-
nitat Vella.

DISSABTE 15 DE JUNY
11:00 L'ALC Stronghold ofereix una alternativa

d'oci per a infants i famílies del districte. En-
senyarem a jugar i recomanaran quin és el joc
més adient segons les necessitats i gustos. /
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra.

DIJOUS 20 DE JUNY
18:00 L'hospital del Dr. Farruc serà el nom de la

narració del Lletra petita - Sac de rondallesque
coordinarà Keke Shuga. / Biblioteca La Sagrera-
Marina Clotet.

TOTS ELS DIMECRES
10:00 Fins al pròxim mes de juliol estaran en

marxa les jornades de tai-txi i txi-kung del pro-
grama municipal Activa’t als parcs. / Plaça del
Baró de Viver.

Cada dimecres i divendres d’aquest mes
a la tarda es faran noves sessions del
taller Petits grans enginyers. / Biblio-
teca Ignasi Iglésias - Can Fabra.

LittleBits continua organitzant
sessions de ‘Petits grans enginyers’

Dimecres i divendres a les 17:30

El pròxim dilluns 17 es farà la darrera
sessió del curs Cuina de supervivència,
que la professora Carmen Gómez ha co-
ordinat des de finals del passat mes d’a-
bril. / Centre Cívic Trinitat Vella.

Recta final del curs 
‘Cuina de supervivència’
Fins al 17 de juny a les 15:00

En el marc del Dia mundial dels refu-
giats es farà la representació de Refugis,
d’Helena Codorniu, i hi haurà una
xerrada a càrrec d’Open Arms. / Cen-
tre Cívic La Sagrera La Barraca.

‘Refugis’, una proposta
teatral d’Helena Codorniu 
Divendres 21 de juny a les 18:30

Jèssica Vall o Mireia Belmonte seran
dues de les estrelles del Trofeu Inter-
nacional Ciutat de Barcelona de natació.
/ Club Natació Sant Andreu.

Tot a punt per a una nova
edició del Ciutat de Barcelona

15 i 16 de juny

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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