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La llei del tabac del 2005 va ser
clau perquè socialment es fes un
canvi de xip sobre el perill de fu-
mar. Gairebé 15 anys després, la
gent es posaria les mans al cap si,
de cop i volta, es pogués tornar a
fumar als bars i restaurants. En el
cas de la contaminació de l’aire, la
consciència social sobre la grave-
tat del problema encara ha de créi-
xer, però va en augment. Tot i això,
en l’últim Baròmetre de l’Ajunta-
ment de Barcelona, per exemple,
la contaminació no apareixia fins
al novè lloc en la llista dels pro-
blemes dels ciutadans.

Deixant de banda l’opinió dels
barcelonins, el cert és que el pro-
blema de la contaminació va més
enllà de Barcelona. L’àrea me-
tropolitana és la zona de Catalun-
ya on la contaminació de l’aire és
més greu. La realitat parla per si
sola i és preocupant: entre l’any
2010 i el 2017 a Barcelona hi va ha-
ver 3.393 morts que es poden
atribuir a la contaminació. Les
xifres formen part d’una estima-
ció que l’Agència de Salut Pública
de Barcelona va fer en el seu in-
forme del 2017 referent a l’estat de
salut de la capital catalana.

ELS COTXES, EL PROBLEMA
El causant principal de la conta-
minació viatja sobre quatre rodes.
Els vehicles, majoritàriament els
cotxes, provoquen entre el 60 i el
70% de la pol·lució que hi ha a la
metròpolis. Entre les rondes i
Barcelona es mouen un milió de
vehicles diàriament. De tots
aquests cotxes que entren a Bar-
celona, dues terceres parts prove-
nen de fora de la ciutat. 

Davant d’això, i de la mateixa
manera que el 2005 es va fer la llei
del tabac, quines mesures han

pres els polítics per intentar reduir
el problema? A partir de l’1 de ge-
ner de l’any que ve entrarà en vi-
gor l’anomenada Zona de Baixes
Emissions de forma permanent,
que prohibirà l’entrada a Barce-
lona dels cotxes més contami-
nants: els que no tenen cap eti-
queta ambiental de la DGT. Es cal-
cula que seran uns 50.000.

La Zona de Baixes Emissions
inclou una àrea de 95 quilòmetres
quadrats que abraça gairebé tota
Barcelona –en queden fora la
Zona Franca i el barri de Vallvi-
drera, el Tibidabo i les Planes– i
àrees dels municipis propers a les
rondes com són Sant Adrià de Be-
sòs, l’Hospitalet de Llobregat, Es-
plugues de Llobregat i Cornellà de
Llobregat. La prohibició s’aplica-
rà entre els dilluns i els divendres,
de les set del matí a les vuit del ves-

pre. La Zona de Baixes Emis-
sions existeix des de l’1 de des-
embre del 2017 de forma no per-
manent, però no s’ha aplicat mai.

MESURA INSUFICIENT
A principis del passat mes de ju-
liol, la metròpolis, i també tota Ca-
talunya, van viure un dels pitjors
quadres de contaminació dels úl-
tims anys. Tot i la situació, no es
van decretar restriccions al tràn-
sit. Des de l’entitat Ecologistes en
Acció denuncien “la inacció” de la
Generalitat “davant la greu si-
tuació de contaminació” i recla-
men restriccions “urgents” del
trànsit “per protegir la salut de la
ciutadania”. L’entitat recorda que
la situació “d’emergència sanità-
ria” va més enllà dels episodis
puntuals d’alta contaminació. A
banda de la reducció “dràstica” del
trànsit motoritzat, l’entitat con-
sidera que cal fer un pla amb pro-
tocols d’actuació que s’activin
amb més antelació.  

Qui també creu que fan falta
mesures dràstiques són la Pla-
taforma per la Qualitat de l’Aire
i el Moviment per la Justícia
Climàtica. Veuen insuficient la

Zona de Baixes Emissions que
impulsen l’Ajuntament de Bar-
celona i l’AMB i demanen un pe-
atge urbà “per reduir un 50% els
vehicles privats”.

Precisament, la qüestió del
peatge va ser un dels temes que es
van tractar el passat 10 de juliol
durant la constitució de la Taula
per l’Emergència Climàtica que
impulsa l’Ajuntament de Barce-

lona. L’alcaldessa Ada Colau va
afirmar pocs dies després que
s’estudiarà la seva implantació, tot
i que la tinent d’alcaldia d’Ecolo-
gia, Urbanisme i Mobilitat, Janet
Sanz, va dir que la seva aplicació
depèn del permís de l’Estat.

MULTA EUROPEA
Que el problema és greu ho evi-
dencia la decisió de la Comissió
Europea (CE) de finals de juliol de

portar l’Estat espanyol als tribu-
nals per no fer prou contra la con-
taminació. Segons la CE, les últi-
mes dades de la qualitat de l’aire
demostren que s’han sobrepassat
de forma persistent els límits le-
gals de pol·lució a Barcelona, Te-
rrassa, Sabadell, el Prat del Llo-
bregat, Sant Feliu de Llobregat,
Santa Coloma de Gramenet,
l’Hospitalet i Granollers. Tanma-
teix, el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, con-
sidera que “les dades no són tan
dolentes perquè ens portin davant
d’un tribunal europeu”, ja que a
Catalunya “només dues estacions
superen el límit, i pels pèls: són
dues estacions de Barcelona”. 

A finals de juliol, Calvet, jun-
tament amb Sanz, Antoni Poveda
(AMB) i Cesco Gomar (Diputació)
van fixar en 18 mesos el termini per
complir els límits que marca Eu-
ropa. Tot plegat en el marc d’una
cimera contra la contaminació on
la Generalitat, 40 municipis i en-
titats supramunicipals van conju-
rar-se per ampliar la zona de bai-
xes emissions, incrementar el
transport públic i fer més carrils
bus-VAO, entre altres mesures.

Albert Ribas
BARCELONA

Hi ha (moltes) vides en joc
» La contaminació de l’aire és un problema molt greu que afecta tota l’àrea metropolitana

» Aviat es vetaran els cotxes més contaminants, però les entitats volen mesures més dràstiques

La contaminació de l’aire provoca cada any víctimes mortals. Fotos: Alfons Puertas (Observatori Fabra) i Pol Solà (ACN)

Els vehicles provoquen
entre el 60% i el 70%
de la contaminació que
hi ha a la metròpolis

Les entitats ecologistes
creuen que el peatge
urbà s’ha de posar en
marxa urgentment
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La lupa

per @Modernetdemerda

11S. Objectiu: patir

Ja som al mes de setembre i tornem a
tenir sobre nostre la convocatòria d'u-
na gran manifestació sense cap motiu
estratègic aparent. L'11 de setembre, no
sé ben bé què a Plaça Espanya. Ja pots
comprar la samarreta per qui sap què.
Tria el teu tram per què sé jo. Reserva
el teu autocar per anar ves
a saber on. I així amb totes
les inèrcies que fa anys que
ens acompanyen els dies
previs a la Diada.

Segur que no som un
cas únic al món, però em
costaria trobar exemples
d'altres moviments que siguin tan efi-
cients a l'hora de malgastar energies.
Amb les presons i l'exili interioritzats
i amb una sentència demolidora a
l'horitzó, ¿per què t'entestes a orga-
nitzar una enorme demostració de
força quan no tens la gent mentalment
a punt ni cap nou motiu que inciti dos
milions de persones a sortir al carrer?
¿Per què t'amarres a una data cíclica

al calendari i t'obligues a explotar-la
mediàticament quan no tens gaire
res a dir? Tan fàcil que era dir, escol-
teu, aquest any que cadascú faci el que
vulgui l'11 de setembre, la cita col·lec-
tiva i de país és el dia de la sentència
i aneu-nos cordant els cinturons per-

què ja tenim a punt la resposta mas-
siva.

Doncs no. Busos amunt i avall, pu-
blicitat aquí i allà, debats estèrils per tot
arreu, i a cremar la gent a poques set-
manes de la sentència -el dia clau,
aquest sí- sense dur cap objectiu a la
pancarta. Bé, sí, sí que hi ha un objec-
tiu. "Objectiu: independència". Un ob-
jectiu precís, un full de ruta clar, una

pressió estratègica. En fi. És inexpli-
cable tot.

No tots els onzes han estat absurds,
només faltaria. De fet, la majoria han es-
tat imprescindibles per obrir camí, i grà-
cies a déu dels miracles de l'ANC. Però
n'hi ha hagut algun especialment an-

goixant. Penso en el des-
centralitzat, el del 2016,
aquell patir de quan no tens
absolutament res a dir. I
penso, sobretot, en aquest
núvol negre que s'acosta.

No sé com anirà. Com
que som com som, és pro-

bable que vagi bé i tothom tan content
cap a casa. Però potser seria millor per
a tots que no hi vagi, i que l'ANC s'adoni
que els onzes tenen sentit quan ser-
veixen per apretar en una direcció
concreta (el 2017, per exemple, amb el
referèndum a tocar), però no quan
només serveixen per estressar la dèbil
estratègia independentista, segrestada
pel romanticisme d'una data.

Tan fàcil que era dir que aquest any
la cita col·lectiva i de país 
és el dia de la sentència...

Tota una generació
d’urbanistes acabem

de perdre el nostre mi-
llor referent. Joan Antoni Solans, un
home honest, gran servidor públic, ri-
gorós amb la feina i una persona de
principis. Un bon amic amb qui sem-
pre he pogut comptar. Descansi en
pau. DEP.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Després del serial de
l’estiu amb Neymar,

em queda clara una
cosa: o els periodistes esportius hi po-
sem el rigor que mereix l’ofici o
aquesta guerra la tenim perduda. Ve
de dins, i guanyar credibilitat serà
molt difícil si nosaltres mateixos no
ens hi posem.

@maria__cc

Els assalts a granges i
ramaderies que fan

grups animalistes mino-
ritaris són robatoris injustificats, per-
judiquen la baula més feble i indi-
quen gran menyspreu i desconeixe-
ment del món rural. Però també són ac-
tes polítics, i a la política es combat
amb arguments, no amb repressió.

Que ilusos somos. ¿Ha-
béis visto a la mujer de

Bárcenas en la cárcel?
¿Habéis visto a los de Blanquerna?
¿Habéis visto a Urdangarín? Pues lo
mismo con Aguirre y Cifuentes. Justi-
cia para pobres sí. Y por menos delito.
Que esto es un régimen y tienen la jus-
ticia a su servicio.

@azukikiyo@apuente@AgustSerra

Els semàfors

Districte
Veïns i comerciants valoren positiva-

ment la reforma del tram central del ca-
rrer Gran de Sant Andreu. Tot i això,

critiquen la mala qualitat dels acabats,
alguns defectes relacionats amb les
obres i la pèrdua d’aparcaments. 

pàgina 8

Joan Chamorro
Chamorro impulsa un any més el Jazzing

Festival, el festival de jazz andreuenc
convertit en tot un referent. Enguany el
músic i professor aposta perquè el certa-

men tingui un perfil formatiu molt 
marcat amb el Jazz Education Stage. 

pàgina 8

CP Congrés
El conjunt que entrena Dani Setién

afronta una temporada il·lusionant amb
l’estrena a la Lliga Nacional Catalana.
L’entitat, a més, podrà canviar aviat de

casa i començar a entrenar i jugar 
al futur pavelló del Camp del Ferro. 

pàgina 13
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El tall de l’L1 per obres provoca 
queixes i aglomeracions1

2
Nova denúncia del retard 
dels equipaments de les Casernes

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

Gemma Tarafa, regidora 
provisional del Districte

Alerten d’un augment 
dels robatoris a les botigues

El + llegit líniasantandreu.cat

3

4

5

Safata d’entrada

‘Joc de cartes’ és un bon pro-
grama-concurs de TV3, en el
qual tres restaurants catalans ri-
valitzen entre ells i un en surt
guanyador. Doncs bé, en un dels
darrers programes, dedicat als
restaurants amb piscina de Bar-
celona i Castelldefels, jo els hau-
ria suspès tots tres en l’apartat
de drets lingüístics. Essent res-
taurants amb una carta de 30
euros de mitjana, cap dels tres
ofereix la pàgina web en català.
Han triat el castellà. La llengua
pròpia del país, inexistent, igno-
rada, obviada, desapareguda.
Tan inútil és la nostra llengua
que s’ignora fins i tot en una
carta de restaurant? Segur que
en aquests restaurants que pro-
mociona TV3 s’hi menja molt
bé, però la llengua, com el men-
jar, també és cultura i mereix la
mateixa consideració.

Joc de cartes
per Salvi Pardàs

Europa comença als Pirineus
per Manuel Pérez

Al llarg dels darrers anys no
hem deixat d’escoltar, des de
les instàncies del poder espa-
nyol, la següent afirmació:
“El sobiranisme català vol
construir nous Estats i fron-
teres en el moment en què els
processos d’integració en es-
tructures supranacionals, com
la Unió Europea, és el signe
del temps”.

Resulta colpidor acarar
aquestes afirmacions amb la
realitat de l’Estat espanyol i les
seves estructures de poder,
que nega informes de l’ONU
sobre els presos polítics cata-
lans o que menysté les deci-
sions preses per organisme
jurisdiccionals  transfronte-
rers, quan això posa en qües-
tió la justícia pàtria.

El darrer cas ha estat la de-
cisió per part del Tribunal
Suprem espanyol de negar a
Oriol Junqueras el dret a ser
europarlamentari. Per tal
d’accedir a aquesta condició
calien tres condicions; sortir
escollit pels ciutadans, jurar o
prometre la Constitució de
l’Estat que correspongués i
prendre possessió de l’acta
de diputat.

Com que la llista d’Oriol
Junqueras havia tret més d’un
milió de vots, la primera part
quedava coberta. Per a la se-
gona, el pres encara no sen-
tenciat (continua en presó
preventiva) va demanar per-

mís al Tribunal Suprem que el
jutja per anar a jurar la Cons-
titució espanyola al Parla-
ment espanyol, i complir així
la segona de les condicions.
La resposta va ser no. Se-
gons els jutges, això posaria
en irreversible perill les fina-
litats del procés, ja que im-
plicaria, d'entrada, la pèrdua
del control jurisdiccional so-
bre la mesura cautelar que l'a-
fecta  des de l'instant mateix
que l'acusat abandonés el ter-
ritori espanyol per tal d’aga-
far l’acta de diputat europeu
que, amb tots els drets intac-
tes, havia guanyat democrà-
ticament.

Fixin-se que el perill no és
que deixés d’estar sotmès a
control judicial, sinó que
aquesta justícia estaria dic-
tada en el marc de la Unió
Europea. Què els fa por? Que
quedi palesa la manca de ga-
ranties a l’Estat espanyol?
Que arribat el cas se’l jutgi
pels seus fets, i no per les se-
ves idees? Que els testimonis
de la fiscalia no puguin men-
tir amb el vistiplau del tri-
bunal, com ha passat al llarg
de la farsa de judici a Espa-
nya?

El recurs retòric a la Unió
Europea ha estat un argu-
ment llancívol  contra l’inde-
pendentisme català. Però quan
ha de fer-se efectiu, és l’Estat
espanyol qui l’arracona.

A les xarxes

@manelgarciad13: Una cosa bona del
mes de setembre és que per fi deixaran
de donar la tabarra amb el tema del
Neymar.

@isaserras: Aguirre y Cifuentes, esas per-
sonas que Ayuso quiere “tener cerca y
contar con ellas porque son un valor”, han
sido imputadas por corrupción. 

#Imputades

@meteocat: L'huracà #Dorian va assolir
la categoria 5 el passat diumenge, quan va
arribar a tenir un vent sostingut superior
als 297 km/h. 

#Dorian #Neymar

Les millors
perles

Els bombers rescaten el Papa Francesc després de quedar-se
atrapat en un ascensor del Vaticà. El pontífex es dirigia al balcó
de la plaça de Sant Pere on tradicionalment parla als fidels.

Després que el poguessin treure de l’aparell espatllat, el Papa va
aprofitar per demanar un aplaudiment en honor als bombers.

La policia local de Glasgow evita que se celebri una partida
massiva de fet i amagar en un Ikea de la ciutat escocesa, on
3.000 persones s’havien reunit per entrar-hi. Els responsa-

bles de l’establiment es van adonar de la convocatòria a Face-
book i van demanar ajuda als agents per impedir l’acte.

Jack Dorsey, president i cofundador de Twitter, rep l’atac d’un
grup de hackers que van robar-li el seu compte de la xarxa so-
cial. Els delinqüents informàtics van aconseguir entrar al seu

perfil i publicar diversos missatges racistes durant els vint minuts
en els quals van poder parlar en nom de Dorsey.

Demanen 330 anys de presó per al treballador de Google
que demanava “que les màquines ens governin”. Antho-
ny Levandowski, fundador de l’Església de la Intel·ligèn-

cia Artificial, ha estat acusat de 33 delictes per haver robat, pre-
sumptament, diversos secrets comercials al gegant tecnològic.

Els Rolling Stones ja tenen la seva pròpia pedra a Mart. La banda
de rock ha estat escollida per batejar una roca del planeta ver-
mell, la qual ha estat anomenada així per la NASA com a ho-

menatge. Tot plegat es va decidir després que la pedra sortís rodant,
tal com indica el nom de l’emblemàtic grup en anglès.
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4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de fes-
ta, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada ve-
gada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Els centres sanitaris, a punt

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

Enguany ja s’ha 
viscut una onada 
de calor històrica

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

canalsalut.gencat.cat

L’atenció primària 
i hospitalària té 503
professionals més
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Sant Andreu

Valoració positiva amb alguns
peròs. Aquest podria ser el re-
sum de l’opinió que l’Associació
de Veïns de Sant Andreu de Pa-
lomar i l’Eix Comercial de Sant
Andreu expressen de la pacifi-
cació del tram principal del ca-
rrer Gran de Sant Andreu, que es
va estrenar a principis d’agost. 

“Ho valorem positivament
perquè finalment ha estat una
pacificació i no una conversió en
zona de vianants”, afirma Pròs-
per Puig, president de l’eix co-
mercial andreuenc. Puig afegeix
que, en línies generals, “la gent
està contenta”, tot i que també es
mostra crític amb dos aspectes
concrets. El primer és el de l’a-
parcament i el segon és el dels
acabats de l’obra nova. Pel que fa
a l’aparcament, Puig critica que
pràcticament no hagi quedat
llocs per als cotxes i lamenta que
només hi hagi l’opció “d’aparcar
als dos aparcaments privats que
hi ha a la zona”. Pel que fa a l’o-
bra nova, el president de l’eix co-
mercial diu que no són de gaire
qualitat i que “no dignifiquen el
carrer, que és una artèria prin-
cipal del barri”. “Hi ha algunes
parts del terra que ja s’estan
trencant amb el pes dels ca-
mions de les escombraries”, con-
clou Puig.

850 METRES
El tram del carrer que s’ha re-
format és el que va de la rambla
Fabra i Puig al carrer Joan To-
rras, que té una llargada de 850

metres. Les obres, amb un pres-
supost de gairebé cinc milions
d’euros, es van acabar amb uns
quants mesos de retard i han ser-
vit per transformar aquest tram
del carrer en una plataforma

única on els vianants i les bici-
cletes tenen preferència. L’A-
juntament també ha fet canvis de
sentit en diversos trams del ca-
rrer per evitar que se segueixi
fent servir de via ràpida per tra-
vessar el barri. La circulació dels
cotxes està limitada als 10 qui-
lòmetres per hora.

CONTROLAR LA VELOCITAT
Des de l’Associació de Veïns de
Sant Andreu de Palomar, Santi

Serra, el seu president, afirma
que la pacificació és positiva
però que “hi ha coses que s’han
de millorar”. Serra parla d’alguns
“defectes de forma” que s’han
d’anar polint, com ara la situa-
ció dels contenidors. En aquest
sentit, el president de l’entitat
veïnal també apunta que a par-
tir d’ara serà el moment de plan-
tejar la instal·lació dels conteni-
dors portàtils (tal com s’ha fet al
Bon Pastor) i de la recollida se-
lectiva amb el mètode del porta
a porta. A banda, Serra també
diu que s’hauran de fer algunes
millores al paviment i reclama
que la Guàrdia Urbans “es posi
les piles” a l’hora de controlar la
velocitat dels cotxes. 

A banda dels canvis que es
puguin fer, pròximament també
s’haurà d’encarar la reforma del
tram del carrer que va de Joan
Torras a Palomar. El president
de l’associació de veïns diu que
seguiran “pressionant” als polí-
tics perquè ho tirin endavant.

Els vianants són els protagonistes gràcies a la reforma. Foto: Ajuntament

Satisfacció veïnal amb matisos
per la reforma del carrer Gran

» El comerç celebra la reforma però critica la pèrdua d’aparcaments
» L’AV Sant Andreu, satisfeta però vol millores i control de la velocitat

Arrenca la sisena edició
del Jazzing Festival

MÚSICA4Sant Andreu acull en-
tre el 5 i el 8 de setembre la sise-
na edició del Jazzing Festival, el
festival de jazz, la principal cita
anual de Sant Andreu amb aquest
estil de música.

Sota la direcció, un any més,
de Joan Chamorro, el Jazzing
Festival presenta enguany una
gran novetat, el Jazz Education
Stage, un campus internacional
per a joves i professors que es farà
en paral·lel al programa habi-
tual de concerts i que tindrà la Fa-
bra i Coats com a seu. Inclourà di-
verses xerrades i debats i també
es faran tallers amb músics. Du-
rant la presentació del festival, feta
el 3 de setembre, Chamorro  va

destacar que un dels seus grans
objectius és que el Jazz Education
Stage serveixi perquè molta gent,
especialment els joves, s’endinsin
en el món del jazz.

Pel que fa als concerts, en-
guany es presenten els nous tre-
balls de Reunion Three, The Bob
Collective Octet i Martí Serra,
mentre que una de les actua-
cions més destacades serà la jam
session de Joe Magnarelli. Tam-
bé hi haurà una batalla de Big
Bands. Les jam sessions i els
concerts de pagament es faran a
la Fabra i Coats, mentre que al-
guns dels altres escenaris del fes-
tival seran els bars Versalles i
Colòmbia i la cafeteria Aromes. 

El pop del parc de la Pegaso,
protagonista polèmic de l’estiu
PARCS4El pop del parc de la Pe-
gaso, la instal·lació estrella de la
nova zona infantil d’aquest parc,
es va convertir aquest agost en un
dels protagonistes polèmics de les
notícies andreuenques.

A principis d’agost el pop va
ser notícia només estrenar-se
per les queixes d’algunes famílies,
que van denunciar que els nens
es cremaven mentre baixaven pel
tobogan, ja que aquest no llisca-
va prou. Fet de ferro roent, l’es-
tructura del pop estava molt ca-
lenta durant els dies de més ca-
lor. Tot i que també hi va haver

gent que es va mostrar satisfeta
per la renovació del parc, l’A-
juntament va reaccionar i va as-
segurar que instal·laria un tendal
per evitar els problemes causats
per la calor. Finalment, i tal com
va denunciar la CUP dues set-
manes més tard de la polèmica,
el tendal no es va col·locar.

D’altra banda, el pop també
va ser víctima del vandalisme, ja
que algú li va trencar un dels ulls
i va provocar el despreniment de
la peça. El consistori va precin-
tar la instal·lació i al cap d’uns
dies la va reobrir.

Albert Ribas
SANT ANDREU

Successos | Incendi en un pis de Torras i Bages
Dues persones van haver de ser evacuades el passat 27 d’agost d’un pis de Torras i Bages
després que es calés foc a l’habitatge. Un total de set dotacions d’emergències es van des-
plaçar fins al lloc dels fets i els bombers van poder apagar l’incendi al cap de dues hores.

Vianants i ciclistes 
tenen prioritat en
el nou tram del carrer 
que s’ha reformat
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La línia L1 del metro
recupera la normalitat

TRANSPORT PÚBLIC4Dos me-
sos després que TMB tallés el
tram de l’L1 del metro que va del
Clot a Fondo, el passat 2 de se-
tembre es va recuperar la nor-
malitat un cop es van donar per
acabades les obres de millora.

Així doncs, les obres van ser-
vir per renovar 9.000 metres de
vies i canviar la senyalització.
Des de TMB han destacat que
s’ha posat al dia un tram de tú-
nel situat a sota la Meridiana,
que té 65 anys d’antiguitat, i la
seva continuació per sota del ba-
rri de Sant Andreu, que va entrar
en funcionament fa 51 anys.

La decisió de tallar aquest
tram de línia durant dos mesos
va provocar queixes a principis
de juliol entre els usuaris, ja que
TMB, en un primer moment, va
posar com a alternativa un bus

llançadora que tenia poca fre-
qüència de pas i que no feia tot
el tram afectat d’una tirada.
Posteriorment això es va arre-
glar i el bus llançadora va co-
mençar a fer tot el tram afectat.
Tot i això, durant els dos mesos,
els usuaris van acabar optant
més per agafar altres línies de
metro o rodalies i no el bus
llançadora.

El passat 2 de setembre la
presidenta de TMB, Rosa Alar-
cón, va comparèixer davant
dels mitjans per agrair “la pa-
ciència dels ciutadans amb les
obres de l’estiu al metro”. Alar-
cón també va afirmar que “és
molt important que les admi-
nistracions públiques ens com-
prometem a millorar el trans-
port públic i mostrar que estem
fent un esforç d'inversió”.

SOSTENIBILITAT4L’Ajuntament
va posar en marxa el passat mes
d’abril al barri del Bon Pastor una
prova pilot per millorar la reco-
llida selectiva amb una sèrie de
contenidors mòbils. A finals d’a-
gost va arribar l’hora de fer el pri-
mer balanç i les xifres presenta-
des pel consistori van ser molt
positives: el reciclatge de residus
ha crescut del 30% al 61%.

Concretament, des del con-
sistori van explicar que la recolli-
da de paper i cartró va créixer un
35%, la del plàstic un 32% i la de
vidre un 43%. Pel que fa a la frac-
ció orgànica també s’ha aconse-
guit una millora important en la
qualitat de les escombraries re-
collides, que tenen molta menys
barreja de residus. Concretament,
s’ha passat d’un 18% a un 7% d’es-
combraries que no haurien d’es-
tar barrejades amb l’orgànica.

TRES CONTENIDORS
La prova pilot ha fet que s’ins-
tal·lin un total de tres conteni-
dors al barri, un a la plaça Fèlix
Rodríguez de la Fuente i dues a
la plaça Robert Gerhard. La re-
collida es fa de dilluns a dissab-
te, de les 18 a les 23 hores, i se-
gons un calendari establert. D’a-
questa manera, les fraccions or-
gàniques es recullen de dilluns a

dissabte; el vidre, el paper i car-
tró i els envasos es recullen els di-
marts, dimecres, divendres i dis-
sabtes, i el rebuig es recull els di-
lluns i dijous. El diumenge és
l’únic dia de la setmana que no
hi ha recollida d’escombraries.
Un cop acabat l’horari establert,
els contenidors es retiren i l’es-
pai torna a quedar lliure. 

Des de l’Ajuntament, en de-
claracions recollides per l’ACN, el
regidor de Presidència i Territo-
ri, Eloi Badia, afirmava a finals
d’agost que “actualment tenim
un model caduc de reciclatge

que ha de desaparèixer perquè no
ens dona els resultats que ne-
cessitem” i afegia que l’objectiu
és aconseguir passar del 36%
de mitjana actual a la ciutat al
60%, tal com s'exigeix des del Pla
de Gestió de Residus de Cata-
lunya i des de la Unió Europea. 

Per la seva banda, també
en declaracions a l’ACN, la pre-
sidenta de l’Associació de Veïns
de Bon Pastor, Paquita Delgado,
es mostrava favorable al nou sis-
tema “perquè és molt més net”,
tot i que afegia que els horaris
“suposen alguns problemes”.

Un dels contenidors portàtils que es fan servir al Bon Pastor. Foto: Ajuntament

Creix el reciclatge al Bon Pastor
gràcies als contenidors mòbils

Rosa Alarcón (TMB) explicant la finalització de les obres. Foto: TMB
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

La nova campanya de la FAVB pel decreixement turístic va marcar l’inici de l’agost

“No ho diguis a ningú”
SOCIETAT/ El passat 30 de juliol, amb les
setmanes més intenses turísticament par-
lant per a la ciutat a tocar, la FAVB va triar un
dels punts més emblemàtics de Barcelona,
l’entorn de la basílica de la Sagrada Família,
per presentar la seva aposta pel decreixe-
ment del turisme i del que consideren ‘tu-
ristificació’ de la ciutat.

Durant el matí d’aquell dia, quan es va
fer aquesta acció, que va anomenar-se No
diguis a ningú que has estat a Barcelona, vo-
luntaris de la federació van repartir tríptics
als turistes que passejaven per l’entorn del
temple. En aquestes octavetes informatives
(impreses en castellà i anglès) es podien lle-
gir frases, carregades d’ironia, com “No di-
guis a ningú que has estat de vacances a
Barcelona. És un tresor, i com qualsevol d’a-
quests tresors, ha de seguir ocult” o “Sinó,
ens robaran la ciutat i aquesta deixarà de ser
atractiva per a vosaltres i un lloc on nosal-
tres puguem viure“. La federació va acom-
panyar aquesta acció al carrer amb un vídeo
(que es pot veure al seu canal de YouTube)
on també exposen els seus arguments en
defensa del decreixement turístic.

En aquest sentit, la FAVB apunta que
Barcelona s’ha convertit ja en la dotzena ciu-
tat més visitada del món (la quarta en el
conjunt d’Europa), però denuncia que s’ha
passat del turisme a la ‘turistificació’. Aquest
fenomen ha fet que canviï la percepció del
turisme que es tenia anys enrere, fins al punt
que en moltes de les enquestes municipals
recents se l’identifica com a problema clau
de la ciutat. La federació denuncia que el
canvi de turisme a turistificació es produeix
per la massificació i la no gestió de l’arribada

de visitants a la ciutat i assenyala les políti-
ques dels anys 80 i 90 (en especial les pro-
mogudes pel Consorci de Turisme de la
ciutat) que només van posar l’accent en l’in-
crement i l’atracció de visitants a qualsevol
preu, fos amb caràcter professional, amb la
proliferació de fires i congressos o amb la
promoció de les grans icones de la ciutat,
com la Sagrada Família, el Park Güell, el
Museu Picasso o el Camp Nou, entre altres.

Per això, la federació considera que cal
deixar de promocionar “intensament” la
destinació Barcelona, limitar les places d’a-
llotjament (hotels, albergs o pisos turístics),
reduir el nombre de creuers que atraquin al

port o incrementar els impostos que es ca-
rreguen al turisme, entre altres mesures.

El missatge de la FAVB també va voler
ser una resposta a la proposta que la plata-
forma empresarial Barcelona Global havia
fet unes setmanes abans per impulsar en-
cara més el turisme a la ciutat, si bé amb
matisos com creant figures específiques
per regular el lleure nocturn o abordar de
forma més contundent la inseguretat en
els barris que presenten una major presèn-
cia de turistes. 

MOBILITAT/La petició veïnal per reformar el pont del car-
rer de Santander ha aconseguit més de 5.000 adhesions,
segons va informar a finals del mes de juliol la revista Car-
rer, la publicació de la FAVB.

Aquesta infraestructura es va construir fa mig segle i mai
no s’ha reformat, tot i que els veïns de la zona ho havien
reclamat de forma insistent als diferents partits que han go-
vernat la ciutat en els darrers anys. De fet, la vegada que
més a prop va estar la remodelació va ser durant el primer
mandat d’Ada Colau (fins i tot es va redactar i aprovar un
projecte per fer-la, contemplant l’ampliació del pont en 10
metres d’amplada, cinc per cada costat, amb 3,5 metres per
a vianants i 1,5 metres per a bicis), tot i que finalment es va
aturar argumentant limitacions pressupostàries.

Segons denuncien els impulsors de la iniciativa, s’ha con-
vertit en “una estructura insegura, innaccessible per al via-
nant”. Les associacions de veïns de La Palmera Centre, La
Pau, Sant Martí de Provençals, La Trajana i la Verneda Alta
són les entitats que van posar en marxa aquesta iniciati-
va, que reclama “una solució definitiva i adaptada a les nor-
matives actuals” per facilitar el trànsit en aquest espai que
comunica els districtes de Sant Martí i Sant Andreu. Les en-
titats esperen que durant el Ple d’aquest mes torni a abor-
dar-se la reforma del pont.

Més de 5.000 signatures demanen que
es reformi el pont del carrer Santander ASSESSORAMENT/El passat dia 4 van tornar a posar-se

en marxa les jornades informatives i d’assessorament que
la plataforma Aliança contra la Pobresa Energètica (APE)
organitza de forma periòdica. La primera d’aquestes ci-
tes va celebrar-se a la seu de la FAVB, al carrer Obradors.

Aquestes jornades s’organitzen sota el lema Ni set, ni
fred, ni foscor! i serveixen perquè els veïns que tinguin dub-
tes sobre com defensar els seus drets energètics puguin
resoldre’ls amb l’ajuda dels professionals de l’APE. L’enti-
tat organitza aquesta mena de trobades de forma pe-
riòdica, i al seu portal web (www.pobresaenergetica.es) s’a-
nuncien totes les dates i els llocs on s’organitzen.

Noves sessions per lluitar
contra la pobresa energètica

L’acció de la federació
comparava la ciutat 
amb un tresor que 
ha de seguir ocult
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

HABITATGE/ El passat dia 2 es va
celebrar la primera de les as-
semblees que Resistim al Gòtic
celebra de forma periòdicament
tots els dilluns. Després de l’atu-
rada estival, l’entitat ha tornat a
posar-se en marxa.

D’aquesta manera, cada di-
lluns a la tarda (a partir de dos
quarts de set) els veïns del barri
estan convidats a participar en
aquestes trobades, que se cele-
bren a la seu de l’entitat (als bai-
xos del número 21 del carrer
Nou de Sant Francesc) per de-
batre sobre les estratègies que es
poden seguir per tal que el Gò-
tic continui sent un barri on pu-
guin viure els veïns. 

Resistim al Gòtic
torna a organitzar
les assemblees

INFANTESA/ “No se’ls pot abandonar a la
seva sort, abocar-los al carrer i a ser carn
de màfies”. Aquesta és una de les refle-
xions que la FAVB ha compartit recent-
ment sobre la situació que viuen els
menors d’edat no acompanyats (MENA) a
la ciutat. De fet, la federació ha instat els
organismes competents, com la Direcció
General d’Infància i Adolescència (DGAIA),
a “assumir les seves responsabilitats i reo-
rientar les seves polítiques”.

La FAVB creu que cal “una nova plani-
ficació coordinada que impliqui diferents
departaments del Govern (com Afers So-
cials o Justícia, entre altres), l’Ajuntament
i per descomptat l’Estat”, que és qui té les
competències en matèria d’immigració.
Però perquè això sigui possible, la FAVB

considera que cal “reformar sense tar-
dança el marc legislatiu actual”.

La federació va més enllà i apunta que,
ja que més del 90% d’aquests MENA són
del Marroc, cal impulsar “un projecte d’in-
versió potent en aquest país que ajudi a
evitar el fet migratori infantil, fruit de la
desesperació i la pobresa”. La FAVB diu
que de la mateixa manera que fa anys es
va admetre que els menors migrants eren
“desemparats”, ara cal revisar la protecció
mantinguda en el temps, de forma que un
cop siguin majors d’edat se’ls segueixi aju-
dant en la seva integració.

Per últim, la FAVB defensa la creació de
polítiques que promoguin espais de tro-
bada, de diàleg i coneixement mutu, que
consideren clau per a la cohesió social.

La FAVB insta la DGAIA a “assumir les
seves responsabilitats” amb els MENA

CULTURA/ La Taula Eix Pere IV ha
preparat, de cara a la tarda del dia
5 de setembre, una sessió de ci-
nema a la fresca i un taller de cul-
tiu ecològic al jardí autogestionat
que l’entitat té al passatge de Tru-
llàs, al barri del Poblenou. 

Aquesta activitat, gratuïta i
oberta als tots els veïns, es posarà
en marxa a dos quarts de set de
la tarda en aquest espai que els
mateixos usuaris van plantar i que
cuiden. Aquesta doble proposta
serà la primera activitat que l’en-
titat fa després que hagi tornat a
la feina un cop acabades les va-
cances estivals. La Taula Eix Pere
IV també s’implicarà en la festa
major del seu barri.

Cinema i un taller
de cultiu ecològic
al Poblenou

MANIFESTACIÓ/ El pròxim dis-
sabte 14, la marquesina de la
Via Júlia es convertirà en l’escenari
de les reivindicacions en defen-
sa del sistema públic de pensions.
Marea Pensionista, la principal en-
titat de jubilats que de forma pe-
riòdica es mobilitza per aquest
tema, és la convocant d’una as-
semblea oberta per parlar sobre
la situació de les pensions. El
punt de partida serà la reflexió so-
bre l’estat actual de les pensions
un cop que han passat uns me-
sos des de les eleccions.

Els assistents estan citats en el
punt de la sortida del metro de
l’L4 a les 11 del matí, quan està
previst que arrenqui la trobada.

Marea Pensionista
es mobilitzarà de
nou a la Via Júlia

Reclamen polítiques de gran 
impacte contra el canvi climàtic

MEDI AMBIENT/ Fer un debat
ciutadà profund sobre les alter-
natives i les seves implicacions en
tots els àmbits per trobar les mi-
llors respostes i que es posin en
marxa aquelles polítiques que és
evident que poden donar bons
resultats. Aquestes són dues de
les mesures que la FAVB considera
que cal posar en marxa per com-
batre el canvi climàtic. 

De fet, després de la cimera
sobre aquest tema que la ciutat
va acollir durant el passat mes
de juliol, la federació va publicar
un comunicat en el qual recla-
mava als governs la posada en
marxa de “polítiques de gran im-
pacte” per frenar la situació, acti-
var-se pel clima i reclamar una
societat social i ecològicament
justa. En aquest sentit, la FAVB
considera que alguns projectes
que es contemplen per part de
les institucions, com són l’am-
pliació de l’aeroport i les noves
terminals de creuers al port, no
van en la línia que cal seguir per
capgirar la situació de contami-
nació actual.

La FAVB apunta que la contami-
nació i el canvi climàtic provoquen
nombrosos impactes negatius,
com l’agreujament de moltes
malalties, però també altera-
cions en els cicles tant de l’agri-
cultura com de l’aigua, afectant
la biodiversitat i, fins i tot, com-
portant que poblacions sence-
res s’hagin de desplaçar. En
conjunt, es pot parlar de crisi
ecològica i, per això, la federació
considera que calen solucions
que vagin al fons dels problemes

i, a la vegada, estiguin orienta-
des a garantir el benestar del
conjunt de la ciutadania.

Però malgrat aquesta urgèn-
cia amb la qual cal actuar, la fede-
ració és conscient que no serà
fàcil assumir-ho. Ara bé, remarca
que és imprescindible fer passos
en aquesta línia tenint en compte
que fa molt temps que a la ciutat
els nivells de contaminació at-
mosfèrica superen sistemàtica-
ment tots els límits raonables. 

Amb tot, la FAVB denuncia
que, encara avui, “falta determi-
nació per tirar endavant “políti-

ques que es poden pensar
impopulars (o que xoquen amb
els interessos de poderosos grups
econòmics, amb els prejudicis
d’alguns sectors influents)”. Per
això, la federació conclou que l’ú-
nica manera que aquestes mesu-
res i que el debat que reclama
seran capaces de prosperar és
“amb una enorme mobilització
social”.

La federació tanca el text ex-
plicant que se suma a la convoca-
tòria de la primera vaga general
de la història per lluitar contra el
canvi climàtic. L’aturada està pre-
vista per al dia 27 d’aquest mes.

La FAVB rebutja
projectes com
ampliar el port 
i l’aeroport
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Arriba la millor òpera a 
l'Eix Comercial Fabra Centre
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 l’Eix Comercial
Fabra Centre, l’òpera arribarà el
pròxim 13 de setembre. L’es-
pectacle constarà de 10 àries di-
ferents que crearan una ruta lí-
rica  que es podrà anar seguint
pels 10 comerços protagonistes.
Les actuacions seran entre dos
quarts de sis de la tarda i dos
quarts de nou del vespre.

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
Picazo, Diego Linares, Sara Ber-
múdez, Milica Jovicic o Ignacio
Guzmán. Tots els aniran oferint
petites joies de la lírica, com ara
el ‘Nessun dorma’ de Puccini,
l’‘Habanera’ de Bizet o l’‘Ave
Maria’ de Verdi. 

Així doncs la fusió d’òpera i
del comerç de proximitat de la
ciutat tornarà a ser un gran re-
clam per als amants d’aquest
gènere musical.

EQUIPAMENTS4Les obres del
futur Mercat de Sant Andreu ja
són més a prop de començar
després que l’Ajuntament con-
firmés a finals d’agost que es po-
saran en marxa a l’octubre. 

Així doncs, un cop redactat el
projecte executiu, les obres co-
mençaran a l’octubre, en el que
serà un nou retard dels terminis
que el consistori ha anat fixant.
Al febrer, quan es va acabar
l’enderrocament de l’antic mer-
cat, des del govern municipal es
va dir que les obres començarien
a l’estiu. De fet, aquell termini ja
suposava un endarreriment, ja
que cal recordar que el març del
2017, amb la regidora socialista

Montserrat Ballarín com a res-
ponsable de Mercats –ara torna

a ostentar el càrrec–es va dir que
el nou mercat obriria les seves
portes a mitjans d’aquest any.
Com que les obres està previst
que durin un any i mig, caldrà
esperar a principis del 2021 per
veure el mercat en funciona-
ment. Tot i això, el consistori as-
segura que a finals del 2020 ja es
podrà fer el trasllat des de l’ac-

tual mercat provisional, que està
situat al carrer Sant Adrià. 

MÉS MILLORES
D’altra banda, es faran obres de
millora dels sostres i l’enllumenat
dels accessos del  Mercat de Fe-
lip II. Per últim, continuen les
obres de reforma del Mercat del
Bon Pastor, que obrirà a l’octubre.

El mercat vell es va acabar d’enderrocar el febrer. Foto: Ajuntament

Les obres del nou Mercat 
de Sant Andreu, a l’octubre

Les obres per construir
el nou mercat duraran
un any i mig, segons
explica l’Ajuntament

Formació | Cursos per als comerciants
La regidoria de Comerç, a través de Barcelona Activa, ha posat en marxa nous

cursos formatius per als comerciants de la ciutat. Els cursos tenen a veure amb la
digitalització, la normativa legal, les estratègies de màrqueting i el disseny.
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Malgrat que l’estrena lliguera en
aquest curs 2019-20 es va saldar
amb un empat (1-1 a Granollers
el passat diumenge 1), les sensa-
cions a la UE Sant Andreu són
bones. Així ho va transmetre el
tècnic quadribarrat, Mikel Az-
parren, després de sumar el pri-
mer punt a la capital vallesana.
“Em fa l’efecte que estem un es-
glaó per sobre del que es podria
preveure per ser a la primera jor-
nada de lliga”, va assegurar el tèc-
nic navarrès.

L’equip tindrà l’oportunitat de
demostrar que aquest feeling
que hi ha al cos tècnic és fundat
durant les pròximes setmanes, en
les quals el calendari s’intensifi-
carà. De fet, entre els dies 7 i 15
d’aquest mes es jugaran tres jor-
nades (l’estrena al Narcís Sala

contra la UE Vilassar de Mar, el
desplaçament a Figueres en jor-
nada intersetmanal l’11 de se-
tembre i un altre matx a casa, en
aquest cas contra el Cerdanyola),
mentre que la recta final d’a-
quest primer mes de la competi-
ció plantejarà el primer derbi de
la temporada (el dia 22 a l’Ener-
gia contra el Sants) i un partit al
Narcís Sala contra el Santfeliuenc.

SENSE COPA
El que no serà possible serà re-
petir el triomf a la Copa Catalu-
nya absoluta. Els andreuencs
van perdre en la segona ronda de
la competició el passat 11 d’agost
contra el Llagostera, de Segona B
(1-0). El gol llagosterenc, a més,
va arribar a les acaballes del par-
tit i el va marcar un vell conegut
de la UESA: Kuku.

L’equip va debutar al Municipal de Granollers. Foto: Twitter (@uesantandreu)

Bones sensacions de la UE
Sant Andreu en l’inici del curs

» Vilassar, Figueres i Cerdanyola, tres jornades en nou dies
» Els quadribarrats, eliminats de la Copa Catalunya absoluta

Un cop superat el Mun-
dial de Gwangju, la cita
més important de la
natació a casa nostra va

ser el Campionat d’Espanya ab-
solut i júnior, que es va disputar
a principis del mes passat a les
instal·lacions del CN Terrassa.
El club va tancar la seva partici-
pació amb set metalls i alguns es-
portistes que es van quedar a les
portes del podi.

Tres de les principals figures
de la secció, Jessica Vall, África

Zamorano i Lidón Muñoz, van
aconseguir victòries en les proves
de 200 braça, 200 esquena i 100
lliures, respectivament. Muñoz,
a més, va aconseguir rebaixar el
rècord estatal femení.

Els altres metalls que el CNSA
va obtenir a la capital del Vallès
Occidental van ser una de bron-
ze per a Marta González en la fi-
nal que va guanyar Muñoz, una
plata per a Laura Amor en la fi-
nal de 200 braça que s’havia ad-
judicat Val, un altre bronze, que

es va penjar Albert Escrits, en la
prova de 400 lliures i una plata
per a l’equip femení del relleu de
4x100 lliures.

Fora dels calaixos van quedar
Àlex Ramos (cinquè en la final de
200 esquena) i Joan Lluís Pons
(sisè en la prova definitiva dels
200 braça i vuitè en la final dels
200 esquena). Andrés Hernán-
dez, Víctor Burgos, Clàudia Giralt,
o Caterina Pons també van acon-
seguir classificar-se per a dife-
rents finals al Vallès Occidental.

Pau Arriaga
SANT  ANDREU

Plujademedalles aTerrassa

Atletisme | La Cursa de la Mercè se celebrarà diumenge 29
Habitualment, la Cursa de la Mercè se celebra abans del dia de la patrona de la ciutat, però
enguany això no serà així. En aquesta ocasió, una de les proves atlètiques per excel·lència
serà el pròxim dia 29, amb l’habitual recorregut pels punts més emblemàtics de la ciutat.

El CP Congrés començarà la
Lliga Catalana visitant Piera

El curs 2019-20, ple
de reptes per al
Club Patí Congrés,
es posarà en marxa

de forma oficial el pròxim dis-
sabte 14 amb un desplaçament a
la pista de l’HC Piera en la pri-
mera jornada de la Lliga Nacio-
nal Catalana. Serà una retorn
molt exigent per als homes de
Dani Setién, que hauran de veu-
re’s les cares contra un dels con-
junts més forts de la categoria.

L’estrena a casa serà set dies
més tard, el dissabte 21, amb un
partit contra l’HP Tona. El pri-
mer tram de la competició arri-

barà a la seva fi el segon cap de
setmana del mes de desembre.

“LLIGA DIFICILÍSSIMA”
El tècnic va voler compartir les
seves sensacions en la prèvia de
l’arrencada de la competició en
una entrevista als mitjans del
club. “La categoria és maquíssi-
ma i dificilíssima, pots fer una
gran feina i estar dels primers al
principi, però pel format de la
competició pots tenir un tram
més fluix i complicar-te la vida”,
va explicar l’entrenador, que va
destacar la campanya 2018-19
tant del sènior com del filial.
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L’hora del llibre en català
La Setmana del Llibre en Català celebra la seva 37a edició

entre el 6 i el 15 de setembre a l’avinguda de la Catedral de
Barcelona. Un any més l’esdeveniment oferirà una gran

oferta de llibres en català i enguany acollirà més expositors
que mai. El públic podrà gaudir de totes les novetats de la
temporada i també d’una àmplia oferta de llibres de fons i
de les col·leccions de cada segell. A banda, s’organitzaran

un gran nombre d’activitats, com ara presentacions, xerra-
des, recitals sopars literaris i nits de música i cinema. Els més
petits també podran gaudir d’activitats pensades per a ells. 

Una novel·la delicada escrita des del
punt de vista d’una dona que haurà de
reconciliar-se amb un món que ja no re-
coneix. La narrativa , emotiva, intensa i
reflexiva, ens convida a quedar-nos
amb el que és essencial. Un llibre íntim
que teixeix un relat proper capaç d’en-
frontar-se al dolor més punyent amb
una maduresa estilística poc habitual.  

Llibres

Aprendre a parlar amb les plantes
Marta Orriols

Teatre

Enderrock ha estrenat recentment la
darrera mostra de llibertat de la banda
Xeic!, Amfibis, una cançó acompanya-
da de videoclip que és la primera me-
lodia que es pot escoltar del seu prò-
xim disc, Delta (Picap, 2019), el qual
veurà la llum aquesta tardor. Amb la
sortida de noves cançons, el grup asse-
gura sentir-se “renovat”.

Música Pelis i sèries

Amfibis
Xeic!

Els vells rockers mai no moren, i Jon Bon Jovi n’és
un gran exemple. Als seus 57 anys, el popular mú-
sic va escollir una forma molt original per tornar a
fer sonar en directe èxits llegendaris com Livin’ on

a Prayer, Runaway o You Give Love a Bad Name. El
nord-americà va iniciar al port de Barcelona la tra-

vessia anomenada Runaway To Paradise, a bord
del creuer Norwegian Pearl. Aquest trajecte va

consistir en 38 hores de rock a la coberta del vai-
xell, que va acollir tres concerts del líder de Bon
Jovi. Acompanyat d’altres músics, el cantant va

anar des de la capital catalana fins a Palma de Ma-
llorca acompanyat de 2.000 fans. L’embarcació

tornarà a Barcelona, fent vibrar de nou el Medite-
rrani amb el so de guitarres elèctriques, bateries i
la inconfusible veu de Jon Bon Jovi. De tornada,
s’espera una arribada triomfal de l’artista a terres

catalanes, on ha actuat en diverses ocasions.

J O N  B O N  J O V IQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser una llegenda del rock mundial

Ha firmat grans èxits, com ‘Livin’ on a Prayer’

Famosos

Actuar en un creuer pel Mediterrani
L’artista va salpar del port de Barcelona

Enveja dels fans que han pujat a bord
Els 2.000 afortunats comparteixen imatges del ‘show’

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Un gos potencialment perillós mosse-
ga la mà de la Raquel i el seu germà,
l’Ismael, no ho pensa deixar passar.
Aquesta situació permet conèixer
la història d’una mare que vol protegir
els seus fills, un fill que no pot estimar
i una filla que no coneix la veritat. Una
obra que també parla de la ultradreta.

Al Tantarantana de Barcelona.

Persones potencialment perilloses
Roger Torns

|WRC 8
Arriba una nova entrega del principal simulador del mundial de ral·lis. 

Sigues el més ràpid i aconsegueix guanyar totes les competicions!

La novena (i previsiblement penúlti-
ma) pel·lícula del director de Knoxville
és un viatge a finals de la dècada de
1960. La indústria del cinema està can-
viant i això afecta una antiga estrella
de la gran pantalla, Rick Dalton, i el 
seu doble d’acció, Cliff Booth. Paral·le-
lament, el film mostra l’auge del movi-
ment hippie i de la Família Manson.

Once upon a time... in Hollywood
Quentin Tarantino

Viu en línia
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DISSABTE 28 DE SETEMBRE
18:00 L'última trinxera explica la història de dos

amics que reben citacions dels bàndols re-
publicà i franquista l’any 1938. / Centre Cívic
Can Clariana Cultural.

TOTS ELS DIMECRES
10:00 Des d’aquest mes i durant tot l’octubre i

el novembre, cada dimecres al matí, durant
una hora i mitja, es faran sessions del taller
Aprenem català, amb Judith Verbracken. / Cen-
tre Cívic La Sagrera La Barraca.

DISSABTE 21 DE SETEMBRE
12:00 Torna a posar-se en marxa el taller

Swing a la Plaça, jornades pensades per
poder gaudir amb aquest ball que es faran el
tercer dissabte de cada mes. / Casal de Barri
Can Portabella.

FINS AL 13 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar l’exposició Connecta’t al còmic 2018, on
es mostren les tires còmiques del guanyador
i els finalistes de la Beca CJ Connecta't al Cò-
mic 2018. / Biblioteca Ignasi Iglésias.

DEL 9 AL 27 DE SETEMBRE
Matí-Tarda On van els residus? és una mostra

que ensenyarà, de forma interactiva, el camí
que fan els residus que generem després que
els deixem als punts verds o als contenidors.
/ Centre Cívic del Bon Pastor.

DIVENDRES 13 DE SETEMBRE
20:30 Eh man hé, a càrrec de Zero en conduc-

ta, serà una de les propostes escèniques del
mes. Premi Drac d'Or del Jurat Internacional
i Jurat Juvenil i Drac d'Or a la interpretació a
la Fira de Titelles de Lleida 2019. / SAT!.

DIVENDRES 20 DE SETEMBRE
18:00 An adventure through the jungle serà el

nom de l’activitat en anglès del cicle Lletra pe-
tita - Llibres a escena coordinada per Mireia
Juanals. / Biblioteca La Sagrera.

DIUMENGE 22 DE SETEMBRE
22:30 Partit d’hoquei patins de la segona jor-

nada de la Lliga Nacional Catalana masculi-
na entre el CP Congrés i l’HP Tona. / Pista co-
berta Cristina Clota.

Una de les narracions d’aquest mes serà
El Jordi, la Jordina i els seus amics in-
terestel·lars, amb Sara Antón. / Bi-
blioteca La Sagrera-Marina Clotet.

‘El Jordi, la Jordina i els seus 
amics interestel·lars’ a la Sagrera

Dilluns 16 de setembre a les 18:00

El segon dimarts d’aquest mes es farà
un taller monogràfic de cuina japonesa.
El preu total del curs serà de vuit eu-
ros, materials inclosos. / Espai Foradada
- Centre Cívic Trinitat Vella.

Una sessió monogràfica
de cuina japonesa

Dimarts 10 de setembre a les 18:00

El Jazzing Festival, el Festival de Jazz
de Sant Andreu, impulsat per l’Asso-
ciació Sant Andreu Jazz Band, arriba
a la sisena edició. / Fabra i Coats Fàbrica
de Creació.

Tot a punt per a la sisena
edició del Jazzing Festival

Del 5 al 8 de setembre

Partit de futbol de la segona jornada
de la Tercera Divisió masculina entre
la UE Sant Andreu i la UE Vilassar de
Mar. / Municipal Narcís Sala.

El Sant Andreu s’estrena a casa
contra la UE Vilassar de Mar
Dissabte 7 de setembre a les 20:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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