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Si a algú li haguessin dit, el juny
del 2015, que la flamant alcal-
dessa Ada Colau aconseguiria la
reelecció al cap de quatre anys
gràcies als tres vots d’un polític
anomenat Manuel Valls i havent
perdut les eleccions, s’hauria
pensat que li parlaven d’un guió
sensacional d’una pel·lícula de
ciència-ficció. La realitat però,
com diu el tòpic, supera la ficció
i Colau va ser reelegida alcaldes-
sa el passat 15 de juny gràcies al
PSC i a tres vots de la candidatu-
ra de Manuel Valls. Uns vots
que, d’altra banda, han acabat de
trencar la relació entre l’exprimer
ministre francès i Ciutadans.
Entre les diferents associa-

cions de veïns de la ciutat la ree-
lecció de Colau s’ha rebut amb
una certa fredor. No hi ha gaires
ganes de fer valoracions. La ma-
joria de les entitats amb les quals
aquesta publicació ha contactat
prefereixen insistir en els pro-
jectes, pendents i futurs, que el
nou govern municipal haurà d’en-
carar, en lloc de valorar com s’ha
produït la reelecció de Colau.
Des de l’Associació de Veïns de
Gràcia, passant per la del Clot, la
de la Dreta de l’Eixample, la de
Sant Andreu, la de les Corts o la
del Poblenou, remarquen que
no tenen res a dir respecte de l’a-
ritmètica política que ha permès
a Colau seguir governat la ciutat. 
Una de les poques valora-

cions arriba des de l’Associació de
Veïns de Can Peguera, un dels ba-
rris més petits de la ciutat i que
forma part de Nou Barris. El seu
president, Pep Ortiz, afirma que
“és molt poc ètic” que Colau hagi
acceptat els tres vots de Valls
per arribar a l’alcaldia. “Fa molt
que practico la política i em cos-

ta de creure que algú doni tres
vots a canvi de res”, afegeix Ortiz.
Aquest líder veïnal també recor-
da que a Nou Barris és on els co-
muns van perdre més vots, cosa
que vol dir, afegeix, que “una
mica malament ho devien fer”. 

REPTES DE MANDAT
Sobre els reptes que Colau hau-
rà d’encarar aquest mandat, les
associacions de veïns sí que es
mullen. L’habitatge i el turisme
són els dos temes estrella. Les
entitats insisteixen en la neces-
sitat de reforçar les polítiques
d’habitatge que permetin reduir
el preu del lloguer i augmentar
el parc públic. En paral·lel, les as-
sociacions dels barris amb més
turisme aposten pel decreixe-
ment turístic. 
De fet, pocs dies abans de la

investidura de Colau, la FAVB va

presentar, en una roda de prem-
sa, les demandes dels movi-
ments socials per al nou go-

vern. Entitats com ara Aigua és
Vida, Aliança contra la Pobresa
Energètica, Assemblea de Barris
per a un Turisme Sostenible, la

mateixa FAVB, la PAH, el Sin-
dicat de Llogateres i la Xarxa per
la Sobirania Energètica van fer
les seves reivindicacions pel que
fa a les desigualtats, la justícia so-
cial, el medi ambient, l’habitat-
ge o el turisme. 
Algunes de les propostes van

ser reforçar les polítiques públi-
ques en sanitat, serveis socials i
educació, garantir l’accés uni-
versal als subministraments bà-
sics, canviar el model de mobi-
litat de la ciutat, una política de
gestió de residus  orientada al re-
sidu zero, implementar la re-
municipalització de l’aigua o
mantenir el compromís amb els
plans d’inclusió.

I ELS COMERCIANTS?
Pel que fa als comerciants, des de
la Fundació Barcelona Comerç, el
seu vicepresident Lluís Llanas

afirma, preguntat sobre la forma
amb què Colau ha arribat a l’al-
caldia, que els pactes i acords en-
tre formacions “formen part del
joc democràtic”. Llanas afegeix
que “ens poden semblar més o
menys estrambòtics, però no-
saltres tenim l’obligació d’enten-
dre’ns amb tothom”.
D’altra banda, Llanas consi-

dera que aquest pròxim mandat
ha de ser el de la “transformació
definitiva del comerç de proxi-
mitat per fer-lo realment com-
petitiu” i recorda que en cam-
panya tots els partits s’hi van
comprometre. 
A nivell personal també con-

sidera que una bona idea per im-
pulsar el sector seria la creació
d’un Institut del Comerç, amb una
dotació econòmica específica, tal
com passa per exemple amb els
mercats o el turisme.

Albert Ribas
BARCELONA

Resaveureambfa4anys
» Les associacions de veïns reben amb fredor la reelecció de Colau i eviten parlar del suport de Valls 
» La tensió viscuda durant el ple d’investidura va contrastar amb les imatges d’alegria del 2015

“GAIREBÉ SEGUR QUE
SERÀ L’ÚLTIM MANDAT”

4Tres dies després de la
seva reelecció, Colau va
afirmar en una entrevista
a RAC1 que “gairebé segur
que aquest serà el meu
últim mandat”. Colau tam-
bé va justificar haver ac-
ceptat els vots de Valls:
“Jo he vingut a governar,
encara que hagi d’assu-
mir contradiccions”.

L’alcaldessa Colau es va mostrar molt seriosa durant bona part del ple d’investidura. Fotos: Gerard Artigas / ACN 

Reportatge
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El Twitter en paper
Aquí es
piula

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

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

@valtonyc

Días duros para Colau.
Pero lo realmente duro

debe ser irse a la cama
sabiendo que a quienes prometiste
combatir no solo no te temen si no que
han optado por darte el voto de quien
ficharon tras deportar a 10.000 perso-
nas en Francia porque eres el mal me-
nor. Eso sí que debe ser duro.

@gabrielrufian

¿Que Ada Colau sea
alcaldesa de Barcelona

por la gracia de Manuel
Valls también dependió de si ERC es
mas o menos de izquierda? ¿Ciudad o
resentimiento por la legislatura pa-
sada? ¿Se puede ser de izquierdas y al-
caldesa con el apoyo de la xenofobia?
#oletu.

Creuar la plaça Sant
Jaume amb centenars

de persones cridant-nos
putes, guarres i zorras. Això va ser
també la investidura d'ahir. Per la
meva banda, seguiré treballant perquè
el masclisme tampoc tingui espai a la
vida política de la nostra ciutat.
#BCNantimasclista. 

@laurapcastano@eduthio

La lupa

Tinc a les mans el llibre de Patrícia Ga-
bancho Amalia i els esperits. És l’últim que
ella va escriure i publicar l’any 2017. La Pa-
trícia va ser periodista i escriptora. Va néi-
xer a Buenos Aires el 1952 i ens va deixar
a Barcelona el 28 de desembre proppas-
sat. Descansi en pau.
Com a norma general i bàsica de tota

obra literària, l’autor/a intenta situar els
personatges en el context on esdevindran
els fets que ens vol explicar. Sembla evi-
dent, doncs, que pel títol el llibre ens mos-
trarà l’Amalia i la seva relació amb el món
de l’espiritisme. D’això no en tenia cap
dubte. Tampoc esperava grans miracles
al respecte, però sí alguna referència al pa-
per de l’Església catòlica, el seu punt de vis-
ta i tractament del tema. 
La seva obra és vivencial

i situa l’Amalia quan arriba a
Barcelona l’any 1876, on s’ins-
tal·là a casa d’un metge de
Gràcia. Són temps de canvis
importants a la gran ciutat i
tampoc fa molt que a la reina
Maria Cristina de Borbó i
Dues Sicílies, neboda i quarta esposa del
rei Ferran VII, entre 1833-1840 li va to-
car fer de regent a l’espera de la majoria
d’edat de la filla Isabel II. Va ser durant el
seu mandat quan va decidir per un Decret
reial amb data 15 de juliol de 1834 acabar
de manera total i definitiva amb la fatídica
institució de la Inquisició que encara so-
brevivia en el seu regne, i també el nos-
tre com ara mateix. Recordem que aquest
sant ofici es va instaurar a la península a
petició dels reis catòlics el 1478 i ja venia
amb la benedicció del papa Gregori IX des
del 1231 per lluitar contra l’expansió dels
càtars, altres heretges i bruixes.
De la Inquisició la Patrícia en parla poc.

A la pàgina 36 diu: “... l’Església catòlica
va establir la Inquisició per castigar
amb tota cruesa els dissidents: pensadors,
relapses, els que eren conversos però no
n’eren prou i els infidels en general”. 

La Patrícia dedica un ampli detall al
gran dinamisme de noves idees i grans
projectes catalans que topen, una i altra
vegada, amb la poca o cap col·laboració
que troben en el govern central d’a-
quells anys. Barcelona, una ciutat em-
murallada, s’havia quedat petita respec-
te de París i Londres. Necessitava espai
per poder créixer i reconèixer l’Eixample
com el cor de la ciutat i la consolidació de
la burgesia industrial com a classe diri-
gent. Homes adinerats tornàvem de les
colònies on havien fet fortuna.
Recupero uns passatges de les pàgi-

nes 54-59. En aquesta ocasió dirigits al rei
Alfons XII l’any 1885 en un suau i res-
pectuós Memorial de Greuges que li va es-
criure Valentí Almirall: 

“El disparador del manifest és que Es-
panya ha fet com fa sempre: el govern
pren les decisions sense tenir en compte
la peculiaritat cultural i econòmica de Ca-
talunya; Espanya pren les decisions se-
guint les necessitats de la seva oligarquia,
una oligarquia terratinent, a estones
també financera, a estones encarnada en
els alts funcionaris de l’Estat”.
A part del greuge econòmic de l’acord

amb la Gran Bretanya, que significava can-
viar el règim de proteccionisme espany-
ol, hi havia el greuge que l’Estat volia uni-
ficar el dret civil en un únic codi, cosa que
significava eliminar el dret singular i in-
dependent del dret civil català. El govern
espanyol, presidit per Cánovas del Casti-
llo, estava desmuntant les bases de l’es-
tructura social i econòmica de Catalunya.
Reviure aquells moments permet

veure el paral·lelisme amb moments ac-

tuals. “Valentí Almirall, fundador del ca-
talanisme progressista, no somiava amb
la independència, això no, sinó que pre-
tenia canviar Espanya, com ha fet sem-
pre el catalanisme convencional”. Segons
diu J. A. González Casanova: “Els seus en-
emics clars i constants seran el centra-
lisme burocràtic, la monarquia, l’oli-
garquia. I, més concretament, els espe-
culadors financers, la noblesa, els poli-
ticastres, els militars i el clergat”. Enemics
avui encara intocables.
El rei va reconèixer la vàlua intel·lec-

tual de la comissió i l’empenta industrial
de Catalunya, va prometre fer tot el que
pogués per a Catalunya i... passi-ho bé.
Aquell any 1885, el rei moria.
Maria Cristina d'Habsburg-Lorena, la

segona esposa d’Alfons XII,
seria la reina regent entre
1885 i 1902  fins a la majoria
d’edat del seu fill Alfons XIII.
A ella Barcelona li deu l’ex-
pansió més enllà de les mu-
ralles i la inclusió dins de la
gran ciutat de les viles de

Sant Andreu de Palomar, Sant Martí de
Provençals, Gràcia, Sant Gervasi, Les
Corts i Sants, quedant per més endavant
Horta i Sarrià. Ella, la reina regent signava
el 20 d’abril de 1897 el Decret que posa-
va en marxa l’Eixample, amb el qual po-
bles i viles deixaven de ser-ho i passaven
a ser barris de Barcelona. I així temps des-
prés, un cop més, Madrid prenia la deci-
sió d’imposar el pla racional de l’enginy-
er de l’estat i militar Ildefons Cerdà. 
Dues dones, Maria Cristina de Bor-

bó i Dues Sicílies i Maria Cristina d'Habs-
burg-Lorena, dues reines, que mentre
van ser reines regents a Espanya van sig-
nar un parell de decrets reials importants,
molt importants per a nosaltres... Eli-
minar la Inquisició, la primera, i l’ex-
pansió de l’actual Barcelona amb la seva
Eixample, la segona. Que consti en acta:
ho van fer dues dones. 

Dues dones van signar un parell de decrets
molt importants: eliminar la Inquisició

i l’expansió de Barcelona amb l’Eixample

Els semàfors

TMB
TMB ha vist com la decisió de tancar el
tram de l’L1 entre el Clot i Fondo fins al
30 d’agost ha provocat les queixes dels
usuaris del metro i les entitats veïnals,
entre elles les de Sant Andreu, que han

criticat la manca d’informació. 
pàgina 6

Consorci Zona Franca
L’Associació de Veïns de Sant Andreu
de Palomar ha tornat a denunciar l’en-
darreriment històric dels equipaments
que s’han de fer als terrenys de les anti-
gues Casernes. Els terrenys són propie-

tat del Consorci de la Zona Franca. 
pàgina 7

CN Sant Andreu
El futur de la secció del waterpolo del

club està garantit. L’equip juvenil feme-
ní de l’entitat va aconseguir reconquerir
la corona de campió d’Espanya gràcies 
a la victòria obtinguda als penals contra
el CN Boadilla a finals del mes passat.

pàgina 12

Dones
per Marc Antònio i Llobet
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Sant Andreu

MOBILITAT4El tall de la línia L1
del metro per obres entre el Clot
i Fondo, que afecta tot el tram de
la línia que passa pel districte,  ha
causat polèmica entre els usuaris
i els veïns. 
El servei de metro entre el Clot

i Fondo va deixar de funcionar el
29 de juny i estarà aturat fins al 30
d’agost. El primer cap de setma-
na ja hi va haver queixes entre els
usuaris per la manca d’informa-
dors i la poca freqüència de pas del
bus llançadora. L’1 de juliol, el pri-
mer dia laborable sense aquest
tram del metro en funcionament,
es van poder veure moltes cues i
aglomeracions. Una de les imat-
ges  que va deixar el matí d’aquell
dia va ser l’intercanviador de la Sa-
grera saturat. L’endemà, dimarts
2 de juliol, la situació va ser molt
similar. 
A banda de les crítiques per les

cues i la saturació, els usuaris
d’aquest tram de l’L1 també van
denunciar que les alternatives
que ha ofert TMB provoquen que
els trajectes siguin molt més llargs.
Les opcions existents són dos au-
tobusos llançadora gratuïts que re-
corren parcialment el tram afec-
tat  –un va del Clot a Fabra i Puig
i l’altre entre Onze de Setembre i
Fondo –. En paral·lel, TMB va re-
comanar fer servir altres línies de
la xarxa de metro, principalment
l’L9 i també l’L5, busos i els trens
de rodalies de Renfe. 
El president de l’Associació de

Veïns de la Sagrera, Oleguer Mén-
dez, explica en declaracions a Lí-
nia Sant Andreuque hi ha hagut
“una manca d’informació abso-
luta” de TMB cap als veïns i els
usuaris del metro. “No pot ser que
un projecte de 20 milions d’euros

i dos mesos ens el comuniquin
una setmana abans”. Méndez
també assegura que “falta perso-
nal per informar” i mostra la seva
indignació “perquè no estem par-
lant d’unes obres d’estiu que du-
ren dues setmanes”.
Per la seva banda, i tal com va

avançar el diari Tot Barcelona,
els veïns de la Trinitat Vella tenen
previst fer un tall de trànsit el 3
de juliol per protestar contra les
obres que els han deixat sense lí-
nia de metro. Des de l’associació
de veïns denuncien que les al-
ternatives de TMB no són sufi-
cients i que se’ls va avisar amb
molt poc temps de les obres.
TMB, però, ha descartat fer ser-
vir més busos llançadora perquè
es “col·lapsaria el trànsit”. 
Qui també s’ha afegit a les crí-

tiques veïnals és l’entitat Pro-
moció del Transport Públic
(PTP), que considera que el pla
alternatiu de TMB és insuficient.
“Cal millorar la informació i els
autobusos llançadora”, asseguren
des de PTP. L’entitat creu que és

“preocupant” que els autobusos
provisionals no cobreixin tot el
tram en obres i que es deixi “al
descobert el tram Sant Andreu-
Fabra i Puig”. També critiquen
les opcions que hi ha els caps de
setmana, ja que creuen que un
rodalies cada 30 minuts a l’esta-
ció de Sant Andreu Comtal “no es
pot considerar una alternativa
adequada”. 

GRAN REFORMA
Les obres que es van posar en
marxa el 29 de juny permetran
fer una reforma integral de tot el
tram afectat. Es remodelaran
nou quilòmetres de vies i les
corresponents instal·lacions i
aparells. De fet, es tracta de l’o-
peració de manteniment més
important que s’ha fet mai a la
xarxa de metro, per la qual faran
falta 20 milions d’euros. Segons
el conseller delegat de TMB,
Enric Cañas, calia fer “una re-
novació integral de la via i la pla-
taforma”, ja que aquesta línia té
“entre 50 i 60 anys”. 

L’5 a la Sagrera, col·lapsada a primera hora. Foto: Twitter (@Ermen_)

El tall de l’L1 per obres provoca
queixes i aglomeracions 

» Entitats i usuaris del metro critiquen que el bus llançadora no 
recorre tot el tram afectat i que la seva freqüència de pas és baixa

Rescaten 18 gossos d'un solar
on vivien en males condicions

BENESTAR ANIMAL4Agents de
la Guàrdia Urbana, acompan-
yats per membres de l’Oficina
de Protecció d’Animals de Bar-
celona, van rescatar a mitjans de
juny 18 gossos, dels quals cinc
eren cadells, d’un solar de Sant
Andreu.
Al mes de maig, agents de la

policia de barri van comprovar
que l’espai no reunia les condi-
cions mínimes per garantir el
benestar dels animals i també
van poder constatar que s’ha-
vien fet reproduir algunes gos-
ses sense autorització. Llavors

els propietaris es van negar a
entregar els animals i, final-
ment, la policia se’ls va endur a
mitjans de juny després d’haver
demanat una autorització judi-
cial. Els propietaris tenien altres
procediments oberts per mal-
tractament i reproducció d’a-
nimals sense autorització i tam-
bé estan pendents de la resolu-
ció judicial d’un cas per la mort
a cops d’un gos fa dos anys. 
Posteriorment, tots els ani-

mals, un cop rescatats, van ser
traslladats en diferents cen-
tres d’acollida.

Nova denúncia del retard dels
equipaments de les Casernes
PROTESTA4L’Associació de
Veïns de Sant Andreu va de-
nunciar un any més, el passat 14
de juny, l’històric retard en la
construcció de diferents equipa-
ments i habitatge als terrenys de
les antigues Casernes.
Per vuitè any consecutiu,

l’entitat veïnal va organitzar una
protesta carregada d’ironia per
celebrar un nou aniversari, en
aquest cas el tretzè, de l’aprova-
ció definitiva del planejament ur-
banístic de les Casernes. 
Des de l’entitat afirmen que

“és una vergonya que no s’hagin

ni començat a construir la ma-
joria dels equipaments i els ha-
bitatges protegits pendents”. Re-
corden que els veïns fa anys que
esperen l’escola bressol, la resi-
dència per a gent gran, el po-
liesportiu, el centre cívic i l’alberg
de joves.
D’altra banda, també recor-

den que hi ha pendents “els di-
ferents tipus d’habitatges prote-
git, part de la zona verda i equi-
paments que falta determinar”.
En el cas de l’habitatge, demanen
que els pisos siguin de lloguer i
adjudicats per l’Ajuntament.

Diversitat | La Trinitat Vella celebra l'Orgull
El Parc de la Trinitat Vella acollirà el pròxim 13 de juliol la celebració del dia de l’Or-
gull LGTBI. La festa inclourà una mostra d’entitats, xerrades i altres activitats. Trini-
tat Vella serà el barri del districte que acollirà per primer cop aquesta celebració.
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Gemma Tarafa, regidora
provisional del Districte

POLÍTICA4Els primers decrets
del mandat que l’alcaldessa Ada
Colau va firmar el passat dis-
sabte 15 de juny, i que tenien a
veure amb l’estructura del go-
vern municipal, van servir per
nomenar Gemma Tarafa regi-
dora del Districte.
En un comunicat fet públic

el mateix 15 de juny, on es dei-
xava clar que s’estava “a l’espe-
ra que pròximament s’acabin de
tancar els acords de govern”,
s’informava de la nova estruc-
tura del govern municipal, on
Tarafa també assumeix la regi-
doria de Salut i Diversitat Fun-
cional i la direcció de l’Institut
Municipal de Persones amb
Discapacitat. 

Tarafa és doctora en Biologia
Mol·lecular per la UB i post doc-
torada per la Universitat de Yale.
Ha estat investigadora de Salut
Pública a la UPF, com a subdi-
rectora del Grup de Recerca en
Desigualtats en Salut i investiga-
dora de l’Institut Català d'Onco-
logia. Des de fa més de 15 anys
també ha militant en l’activisme
del moviment per l’abolició del
deute extern i per la sanitat pú-
blica i universal.
El passat mandat va ser co-

missionada de Salut i de Diver-
sitat Funcional i va ser l’enca-
rregada d’impulsar el primer
Pla de Salut Mental i el projec-
te de dentista públic, tot i que ac-
tualment està aturat.

REFERÈNDUM 1-O4El judici con-
tra el conseller de la CUP al dis-
tricte durant el passat mandat,
Ivan Altimira, i el també an-
dreuenc i membre de la CUP Da-
vid Carmona, per un acte a favor
de l’1-O a la Sagrera, va quedar vist
per sentència el passat 21 de juny.
Altimira i Carmona van ser jut-

jats pels delictes de resistència i
atemptat a l'autoritat, a més de le-
sions, per suposadament haver
agredit uns guàrdies urbans du-
rant un acte de suport al referèn-
dum de l'1-O dies abans de la vo-
tació. Tal com va recollir l’ACN, els
acusats, tal com han fet sempre,
van negar els fets durant el judici
i van acusar els agents de la Guàr-
dia Urbana que els van denunciar
d’actuar amb “prepotència”.

VERSIONS CONTRAPOSADES
Els fets van ocórrer la nit del 16 al
17 de setembre del 2017, a la pla-
ça de l'Assemblea de Catalunya de
la Sagrera. Durant tot el dia es van
celebrar actes a favor del refe-
rèndum i a la matinada es va fer
un concert i una sessió de punxa-
discos, amb tots els permisos
municipals. Al matí la Guàrdia Ur-
bana s’hi va presentar però els
agents només van prendre nota
de l’acte. A la nit, però, van tornar-
hi, ja que alguns veïns s’haurien

queixat pel volum alt de la músi-
ca. Va ser llavors quan Carmona
va fer una foto de l’actuació poli-
cial, cosa que va provocar que els
policies el volguessin identificar.
A partir d’aquí, tal com es va
veure al judici, les versions són
oposades.
Segons van defensar al judici

Altimira i Cardona, Cardona no-
més va fer una foto genèrica de
l’actuació policial, però un agent,
amb qui ja havien tingut alguna
discussió en anteriors ocasions, va
actuar amb “prepotència” i li hau-
ria fet caure el mòbil a terra.
Quan el noi es va ajupir per reco-
llir-lo, els policies l’haurien estirat
per la cinta d’una ronyonera que
portava i l’haurien empès a terra.
Posteriorment tres o quatre poli-

cies s’hi van tirar al damunt per re-
duir-lo i van fer caure Altimira,
que segons la seva versió només
havia anat a mitjançar.
D’altra banda, segons la fis-

calia i els guàrdies urbans, Car-
mona va fer amb el mòbil diver-
ses fotos de prop als agents. Un
d’ells li va dir que parés i que li
mostrés el DNI. El noi no es va vo-
ler identificar i a partir d’aquí va
començar una discussió acalora-
da. Després, segons el seu relat,
Altimira hauria intentat evitar
que Carmona fos identificat però
finalment va ser arrestat. 
Altimira s’enfronta a un any de

presó per resistència a l’autoritat,
mentre Carmona podria ser con-
demnat a dos anys de presó per
atemptat a l’autoritat i lesions.

Imatge d’una concentració de suport als dos acusats. Foto: Twitter (@CUP_AMB)

Vist per sentència el judici contra
Ivan Altimira i David Carmona

Tarafa, en una imatge d’arxiu. Foto: Pol Solà/ACN
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

Les entitats desgranen les prioritats que creuen que cal afrontar els pròxims quatre anys

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

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

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

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

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

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

LLUITA VEÏNAL/Per segona vegada, la pressió dels veïns
va servir per paralitzar el desallotjament del projecte de
l’hort comunitari Date una Huertadel barri de la Prosperi-
tat. Estava previst que el passat 21 de juny la policia fes fora
d’aquest espai, al número 79 del carrer de Joaquim Valls,
els membres del col·lectiu que l’han estat ocupant, però des-
prés d’arribar a un acord amb la propietat (des del Districte
es va mediar en les converses amb representants del fons
d’inversió nord-americà Cerberus) es va paralitzar el des-
allotjament. El col·lectiu que ocupa l’espai assegura que si
els mostren un projecte per construir a l’espai marxaran,
però que si aquest no existeix, romandran al solar.

El projecte Date una Huerta va néixer fa gairebé tres
anys, quan diversos veïns van arribar al solar (que estava
abandonat des del 2007) i van convertir-lo en un jardí. En
aquest espai hi havia males herbes i rates, però un cop van
sanejar-lo, van portar-hi eines de conreu per fer-hi un hort
i actualment hi planten cols i altres vegetals. Tot això ho
aconsegueixen amb cultiu ecològic, compostant la ma-
tèria ecològica que cadascú porta des de casa.

A l’espai també s’hi organitzen xerrades i espectacles
de tota mena, com màgia, concerts, exposicions, àpats po-
pulars oberts a tothom i actes solidaris per aconseguir di-
ners per a activitats solidàries al barri. 

Aturen el desallotjament de 
l’hort ocupat al barri de la Prosperitat MEMÒRIA HISTÒRICA/ El barri de la Prosperitat va ce-

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

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

Festa pel canvi de nom 
de la plaça Harry Walker

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

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

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

Residu Zero
celebra la sessió
de debat i formació

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDI AMBIENT/ El pròxim di-
vendres 12, Can Batlló acollirà una
conferència anomenada Decrei-
xement de l'aviació. La xerrada po-
sarà sobre la taula si és el moment
adient per lluitar per intentar re-
duir el nombre d’avions que vo-
len cada dia.

La xarxa Stay Grounded serà
l’encarregada d’organitzar aques-
ta activitat amb la col·laboració,
entre altres, de l’Institut de Cièn-
cia i Tecnologia Ambiental de
Barcelona. L’objectiu de la con-
ferència és unir forces amb mo-
viments socials, amb les ONG i
amb científics per debatre sobre
mesures concretes i estratègies
efectives per reduir el trànsit aeri.

Es debatrà sobre 
el decreixement
de l’aviació

Barcelona és la ciutat europea 
més contaminada pels creuers

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

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

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

El mateix estudi també explica que,  en el

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

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

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

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

Transport & Environment
diu que les emissions

dels creuers són nocives
per als veïns i els turistes

Foto: ACN
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Torna el concurs de paranys als
aparadors de l’Eix Sant Andreu
PROMOCIÓ4L’Eix Sant An-
dreu celebra fins al pròxim 6 de
juliol una nova edició del con-
curs de paranys als aparadors,
que es va posar en marxa el 26
de juny.
El concurs, que enguany

arriba a la seva 26a edició, té un
premi molt especial, ja que un
total de 50 nens i nenes tindran
l’oportunitat de passar un dia a
Illa Fantasia. 
Per tal de participar en el

concurs cal tenir entre 5 i 17

anys. Cal aconseguir la butlleta
en un dels dos recorreguts, A o
B, al Centre Cívic del carrer
Gran de Sant Andreu o a les ofi-
cines de l'Eix. Els concursants
han d’anar seguint la ruta i pas-
sar per cada comerç per esbrinar
quina és la trampa de cada apa-
rador i apuntar-la a la butlleta de
participació. Un cop omplerta
s’ha de dipositar a l’urna del
Centre cívic del carrer Gran o a
les Oficines de l’Eix, al número
4 del carrer Mateu Ferran.

SEGURETAT4Un dels vicepre-
sidents de la Fundació Barcelo-
na Comerç, Pròsper Puig, ha
denunciat recentment al pro-
grama Bàsics de Betevé un aug-
ment molt important dels roba-
toris en les botigues dels eixos
comercials perifèrics de la ciutat.
Durant el programa, Puig va

afirmar que als comerços hi ha
molta preocupació “perquè hi
ha molts furts, no només als co-
merços, sinó als mateixos clients”.
El vicepresident de Barcelona
Comerç va afegir que els robato-
ris “han augmentat de forma ex-
ponencial” als eixos perifèrics i va
parlar d’aquesta situació com
“un dels problemes greus” d’a-
questes zones comercials.
En declaracions a aquesta

publicació, Puig afirma que la
millora de la seguretat s’ha d’a-
frontar de forma urgent durant
el mandat que ara comença.
“Encara no saben qui portarà se-
guretat però demanem que hi
hagi una regidoria específica”,
afirma. Puig afegeix que han
parlat amb Mossos d’Esquadra

i Guàrdia Urbana però lamenta
que hi ha “un problema de man-
ca d’efectius”. Dos dels barris que
ara mateix preocupen més a
Barcelona Comerç són Sant An-
toni i el Poble-sec.

ROBEN A LA GENERAL ÒPTICA
Pocs dies després de les paraules
de Puig es va produir un espec-

tacular robatori a la General Òp-
tica (avinguda Meridiana, 374).
Els lladres van rebentar la per-
siana i el vidre de l’entrada i es
van endur les ulles de les marques
més cares. Ara fa un any aques-
ta mateixa botiga ja va patir un
robatori amb l’encastament d’un
cotxe. Els lladres van robar ulle-
res per valor de 38.000 euros.

El sector del comerç està preocupat per la inseguretat. Foto: ACN / Júlia Pérez

Alerten d’un augment 
dels robatoris a les botigues

Dinamització | Festa a la plaça Mercadal
La plaça Mercadal va acollir el passat 14 de juny una festa per dinamitzar els comer-
ços de la zona. A la festa hi va actuar la Royal Melon Orchestra. En aquesta plaça hi
ha el mercat de Sant Andreu, que actualment està en obres per la seva reforma. 
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L’estiu és, tradicionalment, una
estació de rumors i moviments de
mercat que serveixen per definir
les plantilles per afrontar els
nous reptes. Si el mes passat el
Sant Andreu era protagonista
per la renovació del seu entrena-
dor, Mikel Azparren, tant la rec-
ta final del juny com el tram ini-
cial d’aquest mes ha estat molt
més destacat pel que fa a les sor-
tides que no pas per les arribades.
En aquest sentit, especial-

ment sensibles són les baixes en
la parcel·la ofensiva; els tres ‘9’
que fins ara han estat a les ordres
d’Azparren, Kuku, Carlos Martí-
nez i Óscar Muñoz, no seguiran
al Narcís Sala el curs que ve.
D’aquesta manera, la direcció
esportiva haurà de moure fitxa rà-
pidament, ja que l’únic atacant

pur que hi ha ara mateix a la plan-
tilla és el renovat Josu, però no és
un davanter centre.
El capità Dani Guerrero i Da-

vid López, que penja les botes,
són les altres dues baixes sensi-
bles de l’entitat, que recentment
ha aconseguit tancar les renova-
cions del porter Jose Segovia,
Juanan Gallego, Joan Noguera i
ha anunciat el fitxatge del mig-
centre esquerrà Ramon Terrats,

que arriba procedent del Juvenil
A de la Damm.

BUSCANT TALENT A L’ÀFRICA
De forma paral·lela, durant el mes
passat el club va dur a terme la
primera convocatòria al Senegal
per tal de trobar possibles pro-
meses en aquest país africà. Més
d’un centenar de futbolistes van
presentar-se a les proves orga-
nitzades per l’entitat.

L’equip trobarà a faltar els gols de Kuku. Foto: Adrià Giménez / UESA

Kuku, David López i Dani
Guerrero, baixes al  Sant Andreu
» Juanan, Josu i Segovia renoven i seguiran vestint la quadribarrada
» El club posa en marxa una xarxa de captació de talent al Senegal

El CN Sant Andreu
serà un dels clubs que
més esportistes apor-
tarà al Mundial que es

disputarà a Corea del Sud entre
els dies 12 i 28 d’aquest mes.
De moment ja hi ha cinc

noms confirmats per a les proves
de natació: Jessica Vall, Lidón
Muñoz, África Zamorano i Joan
Lluís Pons; aquests quatre seran
els que competiran, mentre que
Jordi Jou també viatjarà amb la
delegació espanyola com a aju-

dant de l’entrenador principal, el
francès Fred Vergnoux. Vall, que
ara té 30 anys, afronta la prova en
el seu moment de maduresa i
serà una de les opcions de me-
dalla juntament amb la badalo-
nina Mireia Belmonte.
Aquesta xifra d’esportistes,

però, podria créixer en funció de
les llistes dels combinats de wa-
terpolo. Quatre jugadores del sè-
nior femení (Alejandra Aznar,
Paula Crespí, Pili Peña i Elena
Sánchez) van entrar a la convo-

catòria del Torneig Internacional
de Rotterdam, que es juga fins al
dia 3 d’aquest mes.

LES JUVENILS, CAMPIONES
El present, doncs, és brillant,
però el futur també té bona pin-
ta. I és que el juvenil A femení del
CNSA va revalidar el seu títol
d’Espanya de waterpolo gràcies a
la seva victòria durant el darrer
cap de setmana del mes passat.
L’equip va guanyar la final als pe-
nals contra el CN Boadilla.

Pau Arriaga
SANT  ANDREU

El CNSA, camí de Corea del Sud

Lluita | Jornada de portes obertes al CL Baró de Viver
El Club de Lluita Baró de Viver va tornar a organitzar la seva tradicional jornada

de portes obertes emmarcada durant la Festa Major del barri, el mes passat. Com a
novetat, enguany es va poder gaudir d’una exhibició de defensa personal femenina.

El CP Congrés cau a les 
semis de la Copa de la Lliga

El curs 2018-19 no
s’oblidarà fàcilment
al CP Congrés. La
temporada va aca-

bar, esportivament parlant, amb
l’equip sent semifinalista de la
Copa de la Lliga de Primera Ca-
talana; el passat 16 de juny, els
grocs van perdre contra el Tona
(1-2) en la fase final d’aquesta
competició que es va disputar a
Palafrugell. Tot i això, l’elimina-
ció no amarga la gran fita de l’as-
cens a Nacional Catalana.
Així, el club ja ha de comen-

çar a pensar en el projecte 2019-
20 que ja té un nom confirmat:
Àlex Martínez, format a la base
del club (on va arribar quan no-
més tenia cinc anys) seguirà ves-
tint de groc.
El que també avança a bon

ritme, segons va publicar amb
una fotografia a Twitter el perfil
@Obresalasagrera, és la cons-
trucció del nou Centre Esportiu
Camp del Ferro, que és l’equi-
pament on jugaran i entrenaran
els equips de l’entitat un cop
que hagin acabat les obres.

El curs ha estat excel·lent després de l’ascens de categoria. Foto: CPC
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Arriba l’hora de l’humor
Amb l’arribada de l’estiu torna el festival amb més capacitat
de fer riure la gent, el Riu Estiu. Entre el 29 de juny i el 31 d’a-
gost el Festival d’Humor d’Estiu de Barcelona s’instal·la de

nou al Poble Espanyol de Barcelona i programa sessions de
monòlegs tots els dissabtes a partir de les nou del vespre i
fins a gairebé la mitjanit. Permetrà, a tots aquells que hi as-
sisteixin, gaudir de l’humor en un magnífic escenari a l’aire
lliure envoltat de natura per tal que alguns dels còmics més

divertits del moment, com ara Charlie Pee, Dani Pérez, 
Virginia Riezu o Gerard Borrell, facin els seus espectacles.  

Canto jo i la muntanya balla és una no-
vel·la en què prenen la paraula dones i
homes, fantasmes i dones d’aigua, nú-
vols i bolets, gossos i cabirols que habi-
ten entre Camprodon i Prats de Molló.
Un terreny fèrtil per deixar anar la ima-
ginació i el pensament. Un lloc, potser,
per començar de nou. Un lloc per a
una certa redempció.

Llibres

Canto jo i la muntanya balla
Irene Solà

Teatre

El nou disc de Joan Garriga ja és al ca-
rrer. El músic garriguenc s'uneix al Ma-
riatxi Galàctic per donar llum a Noc-
turns de vetlla i revetlla (Fina Estampa,
2019), un EP amb quatre noves can-
çons que respiren ambients ben dife-
rents, tots emmarcats en la reconeixi-
ble marca personal de l'artista, i molt
adients en aquesta època de l’any.

Música Pelis i sèries

Nocturns de vetlla i revetlla
Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic

Tom Hanks va visitar Barcelona per presentar Toy Story 4,
la darrera pel·lícula de la coneguda saga de Pixar, estrena-

da el 21 de juny. Hanks, que al film dona veu al xèrif
Woody, va arribar a la capital catalana en el marc del festi-
val CineEurope, al Centre de Convencions Internacional
de Barcelona. L’actor va afirmar durant la presentació
que volia “interpretar coses que se sentin reals” i que

Toy Story també pot “reflectir la realitat”. El popular ar-
tista, que és tota una icona de Hollywood, ja fa

temps que està consagrat gràcies a les actuacions
que li van donar dos Oscars a Filadèlfia (1993) i Fo-

rrest Gump (1994). Malgrat la varietat de pel·lícules i
temàtiques a les quals Hanks ha transportat els pú-
blics d’arreu del planeta, mai no es pot treure de
sobre una certa aura de bona gent. Ell mateix re-
coneix que “sovint els papers de malvats no són

gaire versemblants”. Salvem el soldat Ryan, Nàufrag
o La Milla Verda són algunes de les obres on més
ha demostrat el seu talent davant de les càmeres.   

T O M  H A N K S

ÉS FAMÓS PER... Ser un gran actor de Hollywood
Té dos premis Oscar per ‘Filadèlfia’ i ‘Forrest Gump’

Famosos

Presentar ‘Toy Story 4’ a Barcelona
Hanks, que dona veu a Woody, va parlar sobre l’obra

Els espectadors s’emocionen amb el film
El final de ‘Toy Story 4’ els deixa plorant i amb nostàlgia

QUÈ HA FET?

| Pro Cycling Manager
Ara que falten pocs dies perquè es posi en marxa el Tour,

converteix-te en un mànager o en el ciclista estrella de l’equip.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

La quarta aventura de Woody, Buzz
Lightyear i tota la tropa arriba a la gran
pantalla. De nou, el grup de joguines
haurà de veure com un nou membre
arriba a la família: es tracta de Forky.
Tom Hanks, Michael Keaton o Joan
Cusack són alguns dels actors que po-
sen la seva veu als protagonistes en la
versió original de la cinta.

Toy Story 4
Josh Cooley

40 artistes, 48 hores, 1 repte: portar a
l’escenari quatre obres breus en un cap
de setmana. Aquest és l’objectiu d’a-
quest espectacle, a mig camí entre el
cabaret i el cicle de teatre, que conden-
sa en dos dies tot el procés creatiu d’u-
na obra de teatre. La Companyia Casa
Real és l’encarregada de tirar-ho enda-
vant al Tantarantana de Barcelona.

Assajar és de covards, la Gala
Irene Julve, Irene Herranz i Aleix Fauró

QUI ÉS?
La fitxa
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DIVENDRES 12 DE JULIOL
19:00 Bossa On té influència de la música bra-

silera. Oferirà un repertori centrat en la bos-
sa nova, però sense oblidar-nos de la part més
tradicional: els choros. / Can Portabella.

DILLUNS 8 I 15 DE JULIOL
19:00 Últimes dues sessions del Coffee Break.

Reading and speaking club, l’espai de troba-
da on poder combinar la lectura en veu
alta, la conversa i l'escolta en anglès, per a ni-
vell inicial. / Biblioteca Bon Pastor.

DIMECRES 10 I 17 DE JULIOL
18:15 El curs d’acroioga que es va posar en mar-

xa arriba a la seva recta final. Es tracta d’u-
na pràctica de transformació personal amb
l´altre, d’expressió i connexió humana en un
ambient segur. / Centre Cívic Sant Andreu.

FINS AL 15 DE JULIOL
Matí-Tarda Tatreez: bordando un futuro mejor

és una mostra de l'ONG AÍDA que ensenya la
realitat de diverses dones de camps de re-
fugiats al Líban, que s'uneixen i broden. / Bi-
blioteca Bon Pastor.

FINS AL 25 D’AGOST
Matí-TardaDes de la primera setmana del mes

passat està en marxa la mostra Viatge sen-
se cap raó, una sèrie de fotografies de Joan
Picanyol. L’entrada és gratuïta. / Biblioteca Ig-
nasi Iglésias - Can Fabra.

DIMARTS 9 DE JULIOL
17:30 Crea el teu còmic i els seus protagonistes

serà el nom del taller de còmic en el qual cada
infant dissenyarà els seus protagonistes i els
farà viure la seva primera aventura. /  Bi-
blioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra.

DIJOUS 11 DE JULIOL
18:45 Jugant amb plastilina conductiva serà el

nom de l’activitat coordinada per Graelle Co-
llas, de SokoTech, per crear circuits elèc-
trics. / Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra.

DIVENDRES 12 DE JULIOL
16:00 El segon divendres d’aquest mes se ce-

lebrarà el tradicional torneig de volley que or-
ganitza el Departament de Joventut. / Pista
Poliesportiva Parc de la Pegaso.

L’últim dijous del mes també serà el de
la darrera sessió del cicle Compartim
a la biblio. Activitatg gratuïta. / Bi-
blioteca Bon Pastor.

El projecte ‘Compartim a 
la biblio’ arriba a la seva fi
Dijous 25 de juliol a les 18:00

La professora Janet Recasens serà
l’encarregada de coordinar l’última ses-
sió del taller de meditació que va po-
sar-se en marxa el mes de gener. / Bi-
blioteca La Sagrera-Marina Clotet.

Janet Recasens coordina la
darrera sessió de meditació
Dimarts 30 de juliol a les 18:30

L’espectacle AM27, de Javier Guerre-
ro, serà una de les propostes del fes-
tival Grec que es podran gaudir al dis-
tricte. L’entrada costa 18 euros. / Sant
Andreu Teatre.

‘AM27’, una de les propostes
del Grec, arriba al SAT
14 i 15 de juliol a les 20:00

Tots els dimarts i els dijous d’aquest
mes es faran les darreres sessions del
curs del cicle Activa’t als parcs. / Parc
de la Pegaso.

Darreres setmanes de les cites
del projecte ‘Activa’t als parcs’

Dimarts i dijous a les 11:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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