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“Vaig arribar a empenyorar l’a-
nell del meu casament per seguir
jugant”. Qui pronuncia aquestes
paraules és en Jordi, un dels as-
sistents a les trobades que l’as-
sociació Jugadors Anònims ce-
lebra a Barcelona de forma men-
sual. Hi van persones que són, o
han estat, addictes al joc. L’enti-
tat té un programa amb diferents
fases per tal de combatre aques-
ta addicció.

La trobada, a la qual assisteix
aquesta publicació, se celebra en
un local del centre de la ciutat. S’hi
reuneixen una quinzena de per-
sones, la majoria homes. En Jor-
di, que no arriba als 40 anys, se-
gueix explicant la seva història. Fa
sis anys que forma part de Juga-
dors Anònims i ha aconseguit es-
tar un any sense jugar després
d’haver patit una recaiguda. El
seu relat és dur. “M’hi vaig en-
ganxar per la màquina del bar.
També estava enganxat a les dro-
gues i a casa van començar a des-
aparèixer diners”, explica. 

La seva addicció al joc va pro-
vocar que es barallés amb els
seus pares. “Vaig estar cinc anys
enganyant la meva dona amb el
joc i quan la meva filla tenia un
any em vaig gastar tots els diners
del compte corrent”, afegeix. La
dona, explica, li ha fet costat d’en-
çà que va descobrir la seva ad-
dicció. “Tinc un deute de 40.000
euros però ara soc feliç. El joc ja
no em governa”, conclou.

“UNA MALALTIA MOLT BÈSTIA”
El segon testimoni és el de la
Maria, que té al voltant de 60
anys. Forma part de Jugadors
Anònims des del 2001 i fa set anys
que no juga. “El 2009 la meva ad-
dicció al joc es va disparar. Tam-

bé era alcohòlica”, relata. La Ma-
ria tenia una bona feina però va
perdre el control de la seva vida.
“Fa vuit anys estava desesperada.
Em va passar pel cap el suïcidi
perquè el joc té tres sortides: el
manicomi, la mort o la presó”, diu.

Aquesta dona, que explica
com l’autoengany modulava la
seva vida, defineix l’addicció al joc
com “una malaltia molt bèstia” i
recorda que li va costar més dei-
xar el joc que l’alcohol. “És més
subtil, no es veu”, afegeix. “Si no
hagués conegut el programa de
Jugadors Anònims, avui no seria
feliç. Vaig estar a l’infern”, diu
abans de rebre l’aplaudiment de
tots els assistents a la reunió.

La tercera i última intervenció
és la d’en Juan, que ronda els 65

anys. Forma part de Jugadors
Anònims des del 1995. A finals del
2013 va parar de jugar per sego-
na vegada i no hi ha tornat.  En el
seu cas el joc el va portar a la pre-
só amb una condemna de 12 anys.
Era director de compres d’un
ajuntament i durant molts anys va
finançar l’addicció robant diners
d’aquella institució. Va acabar a la
presó després que la seva dona en-
trés per la porta del garatge quan
ja havia penjat una corda per suï-
cidar-se. “La meva dona va evitar
el suïcidi, em va treure de la pre-
só i em va portar a Jugadors Anò-
nims. Abans no l’escoltava i ara ho
faig”, explica. “El joc és una ma-
laltia silenciosa i et fa fer coses in-
imaginables. Els meus fills tenen
40 i 30 anys però només en fa 10
que els conec. Abans no m’im-
portaven”, afegeix.

L’AJUNTAMENT ES MOU
La visita d’aquesta publicació a la
trobada de Jugadors Anònims
arriba pocs dies després que l’A-
juntament anunciés la suspensió
de llicències per obrir nous locals

de joc i apostes amb l’objectiu de
lluitar contra les addiccions.

Així doncs, durant un any no
es podran obrir nous locals d’a-
quest tipus. Durant aquest perí-
ode de temps, el govern munici-
pal redactarà una nova normati-

va per regular la implantació d’a-
quests establiments. A banda,
l’Ajuntament ha pres altres me-
sures per limitar la proliferació de
les cases d’apostes i de joc a tra-
vés d’internet. Algunes d’elles
són crear programes de preven-
ció, prohibir la publicitat d’apos-
tes a la xarxa de transports me-
tropolitans i a la via pública, mi-
llorar l’anàlisi de l’impacte del joc
en la salut o exigir mesures per
combatre les addiccions a les en-
titats i empreses que demanin

subvencions o contractes pú-
blics. Actualment a la ciutat hi ha
un total de 53 locals: 35 sales de
joc, 17 bingos i 1 casino.

JOVES ADDICTES
Aquesta publicació visita una
d’aquestes 35 sales de joc. És di-
vendres a les 11 del matí i ja hi ha
una desena d’homes jugant. A
aquesta hora no hi ha gent jove
però els dos treballadors de la
sala confirmen que en els últims
anys ha crescut molt la presència
del jovent a l’establiment. El mo-
tiu és el creixement de la popu-
laritat de les apostes esportives.
“Es reuneixen en grup aquí. Mi-
ren els partits mentre aposten.
També aposten des de casa però
aquí passen la tarda i tenen el
partit i la beguda gratis”, expli-
quen els dos treballadors. “És un
procés de socialització. Tren-
quen la soledat de fer-ho des de
casa”, afegeixen. D’aquests joves,
a la trobada de Jugadors Anò-
nims no n’hi havia cap. Segura-
ment, però, només és qüestió de
temps que alguns d’ells hi acabin.

Albert Ribas
BARCELONA

“He estat a l’infern”
» Línia Sant Andreu assisteix a una reunió de Jugadors Anònims on tres persones relaten el seu cas
» L’Ajuntament suspèn les llicències per obrir nous locals de joc per redactar una nova normativa

L’Ajuntament ha suspès durant un any l’obertura de nous locals de joc i apostes per fer una norma nova. Foto: Albert Ribas

Actualment a
Barcelona hi ha 53
locals: 35 sales de joc,
17 bingos i un casino

“El joc és una malaltia
silenciosa i et fa fer
coses inimaginables”,
afirma en Juan



Opinió

| 4

líniasantandreu.cat Novembre 2019

Difusió controlada
www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de BarcelonaDipòsit Legal: B 11298-2010

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Cap de Vendes i Distribució: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord

i Baix Maresme), Alex Suárez (Vallès), Pau Mas-

sip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas

(Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arria-

ga (Esports i Xarxes), Santi Capellera (Opinió),

Víctor Ferran i Lola Surribas Producció gràfi-

ca: Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda

Roca, Lola Gutiérrez i Rosa Bertran Controller:

Mauro Favieri Distribució: Yennil Viteri, Daniel

Manuel, Andrés Meca i Wiliam Hernández.

Els semàfors

Ajuntament
El consistori ha anunciat la reforma d’un
nou tram de la Meridiana, concretament

el que va del carrer Mallorca fins a la
meitat de l’espai que hi ha entre els ca-

rrers Navas de Tolosa i Josep Estivill. Es
tracta d’un tram que fa mig quilòmetre. 

pàgina 10

Ministeri de Foment
Adif ha aprovat la licitació del contracte
d’obres per fer la nova estació ferrovià-
ria de Sant Andreu Comtal. El Ministeri
de Foment, després del retard acumu-
lat, ha explicat que el pressupost de la 

licitació és de 8,1 milions d’euros. 
pàgina 10

CN Sant Andreu
El conjunt que entrena Javi Aznar ha

aconseguit classificar-se entre els 16 mi-
llors de l’Euro League. El CNSA va aca-

bar en segon lloc la fase prèvia de la
competició, disputada a Budapest, des-
prés de guanyar en dos dels tres partits.  

pàgina 20

La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

Objectivitat qüestionada

Amb el panorama polític actual, és evi-
dent que els mitjans de comunicació co-
bren especial rellevància. Sempre la te-
nen, però... fins a quin punt en moments
de crisi en la nostra societat ens mostren
la realitat?

L'àmbit de la transmissió de la in-
formació és un terreny delicat. Els
mitjans, i això inclou qualsevol d'ells,
mai han volgut ser un mirall de la ve-
ritable realitat, perquè
aquesta és una construc-
ció: la que al final fa cadas-
cú individualment. No exis-
teix el que no sabem, exis-
teix allò que té una paraula,
un concepte, un símbol, una
comprensió. I saben com ju-
gar amb això, però principalment són
experts en una altra cosa: les ideologies
i el poder. Els mitjans són institucions
que principalment tenen la funció d'in-
formació i entreteniment, però també
serveixen per a l'expressió i per qües-
tionar-se públicament les ideologies
dels que ostenten el poder i dels que, si
poden, abusen.

L'educació té molt a veure amb la
simbologia i la construcció que fem.
Aquest procés és essencial per entendre
el món en què vivim, però no ens hem
ocupat gaire d'adquirir-lo bé. Amb els
mitjans de comunicació, el sentit de què

passa no el troben les persones, sinó el
sistema. És a dir, allò que es represen-
ta no simbolitza persones, sinó sistemes
dels quals es produeix la transmissió
d'una ideologia concreta que els acaba
afavorint. Per això, cada vegada costa
més identificar-se amb alguna posició
o amb alguna mentalitat. Hi ha una cri-
si de la identificació, perquè no acon-
seguim adonar-nos com, a poc a poc i

sense ser conscients, anem adquirint
unes idees gràcies a la imposició d'una
determinada cultura de masses, que ens
homogeneïtza i, per tant, ens fa menys
lliures, menys diferents, amb menys
pensament crític, però més iguals a tota
la resta de la societat.

Ens trobem que, al final, els mitjans
mostren que són actors socials i polítics,
que creen la realitat segons uns parà-
metres que s'adapten als nostres con-
sensos. Quan ens trobem en un conflicte
de repercussió mediàtica, més que re-
córrer a la cooperació, la majoria de ve-
gades recorren a la confrontació. La pro-

ducció d'una notícia és un treball de dis-
curs i la majoria de vegades es parteix
del titular, que des del punt de vista del
lector o espectador, serà el més impor-
tant. Però és important saber que com-
prendre una notícia no significa que hà-
gim comprès el que ha passat, i per això
recorrem a la memòria social, on les ac-
tituds i la ideologia són la base que ens
facilita una consciència de pertinença a

un grup o un altre. I d'aquí
poden sorgir els prejudicis,
que es produeixen i repro-
dueixen a través dels mit-
jans, projectats per aquella
veu que té accés a crear el tò-
pic, quasi sempre el mateix
que selecciona les fonts, i

amb el control de manipular i contro-
lar el context, ja que té més facilitat per
accedir-hi. Qui té una sobrepresència se-
gurament és perquè paga. 

Vull tancar el tema amb una frase del
periodista Pascual Serrano, on vull
convidar a la reflexió col·lectiva sobre
aquest tema: “Si no desarrollamos un
espíritu crítico y un sentido de bús-
queda de la información alternativa a
las vías formalmente establecidas, es-
tamos condenados a la desinformación,
a la incapacidad para comprender
nuestro mundo y, por tanto, incapaci-
tados para actuar con libertad.”

Hi ha una crisi de la identificació: a poc 
a poc anem adquirint unes idees gràcies 

a la imposició de la cultura de masses

¿De verdad nadie le ha
dicho a Pedro Sánchez

que venir hasta aquí, vi-
sitar policías heridos pero no a ciuda-
danos heridos, tampoco al president Tor-
ra ni a la delegada del gobierno pero sí
a los mandos policiales era MALA IDEA?
Visita en clave electoral para votantes
conservadores.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Desde 1976, en las re-
uniones de los gobier-

nos de UCD, PP y PSOE
con la banda terrorista ETA, ¿pidieron a
los terroristas que condenaran el terro-
rismo o la violencia o los actos vandali-
cos?  En Catalunya se condenan pero no
les sirve, ¿qué mas quieren entonces, que
pidamos perdon por existir?

@robmanrique

Diuen que una pàgina
web és "terrorisme". En

primer lloc, és una man-
ca de respecte a la gent que ha perdut
familiars i amics per bombes i trets. En
segon lloc: és d'inútils. En tanquen
una i se n’obriran 1.000. P.D.: Un Estat
que ha de tancar webs per defensar-se,
està acabat.

En només sis dies hi
ha hagut 579 ferits,

quatre dels quals han
perdut la visió d’un ull. Una de les
persones ferides està molt greu i es tem
per la seva vida. 60 ferits són perio-
distes acreditats. Hi ha hagut 179 de-
tinguts, 18 dels quals han estat enviats
a la presó.

@jordiborras@AlbanoDante76@SoniaAndolz
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Línia Sant Andreu no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Els cupaires Ivan Altimira 
i David Carmona, condemnats1

2
Sant Andreu reuneix aquest octubre 
esdeveniments culturals de gran nivell

Sant Andreu vol guanyar 
el seu quart Correbarri consecutiu

En marxa les obres per fer 
el nou mercat de Sant Andreu

Aragonès: “Quan diem que volem 
acollir hem de ser conseqüents”

El + llegit líniasantandreu.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Ja s'ha dictat la sentència del ju-
dici als líders catalans que van
realitzar el referèndum d'auto-
determinació de Catalunya el
2017, desobeint a la justícia es-
panyola. Aquesta sentència, lluny
de ser un punt final, ha donat
una nova embranzida al movi-
ment independentista amb el
Tsunami Democràtic. Què és el
Tsunami? Una campanya popu-
lar, massiva i anònima que, te-
nint ben present la repressió pa-
tida fins avui dia per part
d'Espanya, innova en les mane-
res: no se sap qui ho dirigeix. Ara
estic fora de Catalunya, als EUA,
i he pogut seguir amb orgull la
desbordant resposta –i a voltes
desbordada– del meu poble. Una
nova amiga iraniana em pregun-
tava sorpresa com puc confiar en
el Tsunami si no sé qui hi ha al
darrere. Pensant-ho bé té tota la
lògica del món, però no neces-
sito saber els noms de les perso-
nes concretes que l'estan dirigint
per tenir clar que darrere hi ha
tot el meu poble amb l'anhel de
llibertat i la determinació per
bandera. Un poble que se les
pensa totes, com per exemple
aquest nou moviment que apro-
fitarà la tecnologia per poder or-
ganitzar grans mobilitzacions de
desobediència massiva i no vio-
lenta. Que l'aigua s'escoli per tots
els racons fins que tombem l'im-
mobilisme espanyol.

La reacció
per Joana Cortils

Sobre la infelicitat
per Francesc Reina

Diuen que Copèrnic va patir un
gran complex quan va orquestrar
aquell ball entre la Terra i el Sol;
sabia que l'establishment cientí-
fic, filosòfic i religiós el jutjaria.

Sobre l'origen de la infelici-
tat, una teoria explica que cen-
tenars de milions de persones
aprenen a pensar-se inferiors.
Ho paguen ben car les genera-
cions de la precarietat, també
aquelles que intenten saltar-se
els límits establerts.

De les històries explicades a la
cua de l'atur o en els centres de
col·locació, s'intueix un marc d'a-
tenció més social que psicològic,
una connexió íntima entre la vul-
nerabilitat i la política: sempre les
mateixes cauen amb la delicade-
sa tràgica, a plom sord, davant l'ex-
pedient que passa de mà en mà.
Els empleats i aturats estructurals
es culparan de la seva sort, una ex-
cusa més dels febles que no tenen
altre remei que portar-se bé.

Fa temps que el control a la
classe subordinada, a fi de no re-
bel·lar-se en la seva misèria, va
promocionar la creença que tot-
hom té la capacitat de ser allò que

vulgui.  Aquest voluntarisme mà-
gic impulsat per "experts" va re-
emplaçar el vertigen per històries
positives; un despropòsit des-
connectat del paisatge, melodra-
ma sec aferrat a la idea que no hi
ha raó per al malestar ja que cada
un respon de la seva misèria.

En el triomf de la impotència,
els bons per a res senten la seva
identitat tristament certificada i
molt lluny per prendre cons-
ciència dels seus drets. La des-
esperació i la depressió són les ca-
res d'una mateixa moneda: a
una encara no se li ha ennuvolat
l'energia, l'altra és un salt al buit,
un ramell de flors marcides.

Transformar el sofriment en
capacitat és assolir solidaritat, ab-
raçades després d'un no desno-
nament; carícies més que fe, va
dir el Papa Francesc. El cert és
que es fa difícil ocupar espais co-
muns, fer alguna cosa pel clima,
aturar el racisme, el patriarcat ...

Es pot intentar la felicitat,
canviar la desafecció per empa-
tia, tot i que no parem la guerra,
ni males finances, ni armes. Cui-
dant els barris i la seva gent.

A les xarxes

@jcuixart: Ho estem tornant a fer! Hem atu-
rat el país! No ens aturarem fins a guanyar la lli-
bertat. Al Suprem ja vam avisar: “Serenament,
però amb tota la determinació del món".

#MarxesPerLaLlibertat

@MelciorComes: He passat d’esperar que
la independència me la facin els senyors
de 50 anys als despatxos, a esperar que me
la facin els nens de 20 als carrers.

#TsunamiDemocràtic

Les millors
perles

Un nen amb paràlisi cerebral fa realitat el seu somni d'anar
amb monopatí. Ha passat a la ciutat de Curitiba, al Brasil, on
la mare del petit Joao, de només set anys, ha aconseguit

que dos fisioterapeutes i skaters creïn un monopatí especial per a
persones amb discapacitat.

Troben 39 cadàvers al contenidor d’un camió a un polí-
gon industrial d’Essex, Anglaterra. La policia ha detingut
el conductor del vehicle, un home de 25 anys d’Irlanda

del Nord, com a sospitós d’assassinat. Entre els cossos trobats,
hi havia el d’un menor. 

El reporter de TVE Àngel Pons pateix un lapsus en directe i con-
fon la dona de Francisco Franco, Carmen Polo, amb la vicepresi-
denta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo. Així, el

periodista va afirmar que “Franco descansarà juntament amb la seva
dona, Carmen Calvo”. El presentador del programa va corregir l’error.

Detenen un home que s’havia atrinxerat al Museu Ar-
queològic de Saint Raphael, al sud de França. La secretà-
ria de l’edifici va alertar la policia que la porta estava blo-

quejada per l’interior. Quan van arribar els agents, l’home ha-
via deixat un missatge a les parets: “El museu serà un infern”.

Escollir què regalar a algú que ho té tot no és fàcil. Però el ra-
per Kanye West ha aconseguit encertar amb el regal que ha
fet a la seva dona, Kim Kardashian. El cantant ha donat un mi-

lió d’euros a les ONG amb què Kardashian col·labora, que lluiten
sobretot per la reforma del codi penal als Estats Units.

@aleixrenye: El món a l'inrevés. A Catalu-
nya ara és el rei d'Espanya qui entra clan-
destinament i amaga on anirà a dormir.
Abans ho fèiem els independentistes.

#NoTenimRei
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Sant Andreu

HABITATGE4A Barcelona hi ha
una tendència que no para de
créixer. És la de l’augment del
preu del lloguer, que semblava
que havia de tocar sostre però de
moment no és així.

En el cas de Sant Andreu la
realitat també és aquesta, tot i
que si es mira l’augment entre el
segon trimestre d’aquest any i el
de l’any passat, és el segon dis-
tricte on els preus han pujat
menys. Concretament, el preu
mitjà actual s’enfila fins als 787

euros mensuals  –és el tercer dis-
tricte més barat, ja que els preus
només són més baixos a Horta-
Guinardó i Nou Barris–, mentre

que en el segon trimestre de
l’any passat era de 755 euros. És
a dir, estem davant d’un incre-
ment del 4,3%. Aquest augment
és el segon més petit de tots els
que hi ha hagut als districtes,
amb les Corts al capdavant
(8,1%). La mitjana de l’augment
d’aquest últim any al conjunt de
la ciutat ha estat del 5,73%.

Pel que fa als barris del dis-
tricte, el més car és Navas, on el

preu mitjà per llogar un pis és de
836 euros. En segon lloc hi ha la
Sagrera (807 euros), mentre
que Sant Andreu el preu és de
800 euros. 

D’altra banda, els barris
més barats per llogar un pis són
el Congrés i els Indians (782
euros), el Bon Pastor (659) i la
Trinitat Vella (615 euros). So-
bre el barri de Baró de Viver no
hi ha xifres oficials. 

L’augment del lloguer a Sant Andreu no s’atura. Foto: Ajuntament

El preu del lloguer creix però
menys que als altres districtes
» A Sant Andreu l’increment durant l’últim any ha estat del 4,3%

» El barri més car és Navas i el més barat la Trinitat Vella 

La Meridiana acull part de les
protestes independentistes

REIVINDICACIÓ4La Meridiana
es va convertir durant alguns
dies del passat mes d’octubre en
un dels punts de les mobilitza-
cions independentistes poste-
riors a la sentència del Suprem
contra el procés independentista.

El 18 d’octubre l’avinguda va
acollir el tram final d’una de les
Marxes de Llibertat que l’ANC va
organitzar com a resposta a la sen-
tència del Suprem.  La columna
era la que havia sortit de Girona.
La imatge aèria de la Meridiana
va ser espectacular, ja que es va
omplir de gent fins a vessar.

D’altra banda, en alguns dels
dies següents l’avinguda també
va ser el lloc de convocatòries de
protestes molt més petites.
Grups de gent del voltant de
100 o 150 persones alguns dies,
i una mica més de gent en alguns
altres, van tallar el carrer per
mostrar el seu rebuig a la sen-
tència del Suprem.

En una de les protestes, con-
vocades pels CDR sota el lema
‘Exhumem-ho tot’, un grup de
persones va cremar fotos del rei
Felip VI i de Franco a la canto-
nada amb Fabra i Puig.

La inseguretat és la primera
preocupació a tots els barris

ENQUESTA4L’última Enques-
ta de Serveis Municipals, feta
pública per l’Ajuntament el pas-
sat mes d’octubre, mostra com
la inseguretat és la principal
preocupació a tots els barris
del districte.

Especialment cridanera és la
situació de la Trinitat Vella, el
Baró de Viver i el Bon Pastor, on
el 39% dels enquestats respo-
nen que la inseguretat és el
principal problema del barri. Si
es mira al  conjunt de la ciutat,
aquest percentatge només és
més alt als barris de Sant Pere,

Santa Caterina i la Ribera (Ciu-
tat Vella, on la xifra s’enfila
fins al 60%. 

En aquests tres barris, la se-
gona preocupació després de la
inseguretat és la categoria que
engloba ‘Valors socials nega-
tius, manca d’educació i civis-
me’ (12%) i la tercera les dro-
gues (5%).

D’altra banda, en el cas de
Sant Andreu, la inseguretat és la
primera preocupació per al 18%
dels enquestats i en el cas de la
Sagrera, el Congrés i Navas ho
és pel 22% dels enquestats.

La Fabra i Coats s’omple amb
la Fira d’Economia Solidària

ECONOMIA4El recinte de la
Fabra i Coats va acollir entre els
dies 25 i 27 d’octubre gairebé
14.000 persones durant la cele-
bració de la vuitena edició de la
Fira d’Economia Solidària de
Catalunya.

Enguany la trobada va reunir
més de 200 entitats que treballen
segons els criteris de l’economia
social i solidària. El lema d’a-
questa edició va ser ‘L’economia
ha canviat. I tu, a què aspires?’ i

va servir per posar el focus, tal
com expliquen des de l’organit-
zació, “en l’economia solidària
com a espai de creació i resistèn-
cia a les amenaces del model ca-
pitalista”. Des de la mateixa or-
ganització també destaquen que
l’increment del públic es deu “a
l’interès creixent de cada vegada
més persones que busquen un
canvi en la seva manera de con-
sumir i que no se senten còmodes
amb el sistema actual”.

Música experimental | Torna el festival Mira
El Mira Digital Arts Festival celebra una nova edició al recinte de la Fabra 
i Coats del 5 al 9 de novembre. La nau central del recinte acull l’escenari 

principal mentre que la part de divulgació i debat es fa a l’Espai Zero. 

A Sant Andreu el preu
mitjà del lloguer
l’últim any ha passat 
de 755 a 787 euros

Una de les Marxes per la Llibertat va entrar per la Meridiana. Foto: ACN
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En marxa la urbanització 
de l'entorn de la Sagrera

URBANISME4El procés d’ur-
banització de l’entorn de l’esta-
ció de la Sagrera ha començat
aquest passat mes d’octubre i es
preveu que estigui enllestit el pri-
mer trimestre del 2021. Les
obres, que costaran 6,9 milions
d’euros, permetran crear una
àrea de 20.000 metres quadrats
en aquesta zona.

Amb aquesta actuació, s’ur-
banitzaran els carrers Gran de
Sant Andreu, Garcilaso i Be-
renguer de Palou, entre els ca-
rrers de Costa Rica i Ferran
Turné. La finalitat dels treballs
és fomentar la connexió i di-
namització del barri de la Sa-
grera i el seu entorn.

L’Ajuntament remarca que el
barri té una “ferida urbana” cau-

sada per la construcció de l’es-
tació, i el projecte d’urbanització
que recentment s’ha posat en
marxa ha de servir per reparar
aquesta situació. 

OBRES A SANT ANDREU COMTAL
D’altra banda, Adif ha aprovat la
licitació de les obres de la nova
estació de Sant Andreu Comtal.
Aquests treballs compten amb
un pressupost de 8,1 milions
d’euros i està previst que es du-
guin a terme en 11 mesos. 

L’estació, que estarà inte-
grada al futur parc de Sant An-
dreu-La Sagrera, tindrà dues
escales mecàniques i dos ascen-
sors, de manera que serà acces-
sible per a les persones amb
mobilitat reduïda.

REMODELACIÓ4L’Ajuntament
remodelarà l’any que ve un
nou tram de 500 metres de l’a-
vinguda Meridiana al seu pas
per Sant Andreu. Concreta-
ment, el projecte que s’ha apro-
vat recentment inclou el tram
que comença al carrer Mallor-
ca i acaba en un punt entre els
carrers Navas de Tolosa i Josep
Estivill. 

Les obres, que tindran un
pressupost de sis milions i mig
d’euros, serviran per treure un
carril de trànsit d’entrada a la
ciutat. També es farà un tram
central de gairebé set metres on

hi haurà un carril bici de doble
sentit. Això farà que s’elimini el
carril bici que actualment hi ha
a les voreres, que passaran a ser
més amples. D’altra banda,
també es millorarà l’enllumenat
de tot el tram i s’instal·larà nou
mobiliari urbà.

Un dels objectius d’aques-
ta reforma és facilitar la mo-

bilitat dels vianants. És per
això que tindran prioritat a
les cruïlles dels carrers Nació,
Trinxant, Múrcia, Tomàs i Pa-
dró i Palència, on la vorera i la
calçada estaran al mateix ni-
vell. També hi haurà nous pas-
sos de vianants, es milloraran
els que ja hi ha i es protegiran
els túnels ferroviaris soterrats
per evitar possibles filtracions
d’aigua.

SEGONA REFORMA
L’anunci de la reforma d’a-
quest tram arriba després de la

reurbanització de la Meridiana
entre la plaça de les Glòries i el
carrer Mallorca, que es va fer
durant el mandat passat. Un
cop s’hagi fet aquest nou tram
la Meridiana ja tindrà 1,3 qui-
lòmetres reformats i es preveu
que l’any 2023 la reforma s’am-
pliï encara més, ja que arriba-
rà fins a Fabra i Puig. 

Tot plegat s’emmarca en
l’objectiu de l’Ajuntament de
convertir la Meridiana en una
avinguda amb menys cotxes i
amb més espais verds i zones
per als vianants. 

Una imatge virtual de com quedarà el nou tram. Foto: Ajuntament

La Meridiana tindrà un nou 
tram reformat l’any que ve

Les obres costaran uns
6,5 milions d’euros 
i eliminaran un carril
d’entrada a la ciutat
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El centre biomèdic Cetir Ascires Viladomat, designat com
a centre tecnològic europeu de referència per la multi-
nacional GE Healthcare, va reunir el passat dia 11 a les se-
ves instal·lacions referents internacionals del sector de la
salut en el marc del congrés europeu de medicina nuclear
de Barcelona.

Donada la trajectòria assistencial i científica de l'equip
mèdic multidisciplinari de Cetir Ascires, i la seva expe-
riència durant aquest últim any amb la tecnologia inte-
grada PET/RM, els experts han pogut conèixer aquesta
tècnica híbrida de Diagnòstic per la Imatge. Els especia-
listes han compartit experiències, així com la interpretació
dels estudis clínics, principalment en matèria de càncer
de pròstata, que és un dels que més metàstasi genera.

Un abans i un després en el diagnòstic i tractament
del càncer de pròstata
Segons dades presentades en el passat congrés anual de
la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO), que va
tenir lloc al mes de setembre a Barcelona, el càncer de
pròstata segueix sent el tumor més habitual en l'home,
amb 34.400 nous diagnòstics el 2019. La bona notícia és
que els tractaments aplicats a aquesta patologia cada ve-
gada són més satisfactoris, per la qual cosa diagnosticar
de forma precoç i amb la màxima precisió adquireix un
protagonisme especial.

Després del seu primer any de funcionament, la
PET/RM es posiciona com l'opció més avantatjosa per dia-

gnosticar el càncer de forma precoç i amb precisió. Per-
met observar, de manera no invasiva, tant la forma d'un
òrgan i la seva funció, com l'extensió de les cèl·lules can-
ceroses, fet que el converteix en el millor "rastrejador" de
la metàstasi incipient. I és que aquesta tecnologia inte-

gra, en un sol equip híbrid, les dues eines diagnòstiques
més potents de què disposem en l'actualitat per detec-
tar la propagació tumoral: la Tomografia per Emissió de
Positrons (PET) i la Ressonància Magnètica (RM) d'alt camp.

"La PET/RM és la tecnologia actual capaç d'aportar més
seguretat diagnòstica i més garantia d'èxit al tractament
del càncer", afirma el Dr. García Garzón, metge nuclear res-
ponsable del PET/ RM. A més, "permet aplicar un trac-
tament personalitzat dirigit a lesions específiques, en lloc
de planificar una cirurgia prostàtica o una teràpia «a ce-
gues», i mantenir un millor control de l'evolució del trac-
tament, tot això amb menys radiació".

L'experiència oncològica PET/RM 
reuneix experts europeus a Cetir Viladomat

Els especialistes han compartit la interpretació d’estudis clínics, principalment
en matèria de càncer de pròstata, que és un dels que més metàstasi genera

“La PET/RM permet aplicar un 
tractament personalitzat per a lesions 
específiques, en lloc de planificar una 
cirurgia prostàtica o una teràpia ‘a cegues’, i
controlar millor l'evolució del tractament”
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

La Nau Bostik acollirà el primer Congrés d’Habitatge del país els dies 16 i 17 d’aquest mes

Contra els especuladors
TROBADA/ Després de molts mesos de
feina, ja ha començat el compte enrere.
Durant el cap de setmana dels dies 16 i 17
d’aquest mes, la Nau Bostik (situada al
barri de la Sagrera de Sant Andreu) serà
l’escenari de la primera edició del Congrés
d’Habitatge de Catalunya, una trobada a
la qual està previst que hi participi mig
miler de persones de més de 70 entitats.
El principal objectiu d’aquest congrés és
debatre i trobar accions concretes per llui-
tar contra l’especulació immobiliària i con-
tra els desnonaments.

El passat 29 d’octubre es va fer la pre-
sentació de la trobada en el mateix esce-
nari on se celebrarà. Claudia Ruscalleda,

portaveu del congrés, va explicar que la
cita serà un espai de trobada perquè les di-
ferents entitats que treballen diàriament
en la defensa del dret a l’habitatge s’orga-
nitzin i trobin estratègies per als “enemics”
que poden “confrontar juntament” . Rus-
calleda va denunciar que la situació actual
és insostenible i que no poden seguir ai-
xecant-se “cada matí per aturar desnona-
ments”, assegurant que la solució a les
problemàtiques de l’habitatge només es

poden trobar amb ”una transformació es-
tructural del model actual”.

A banda de Ruscalleda, en aquest acte
de presentació als mitjans també van in-
tervenir-hi col·lectius com la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) o el Sindi-
cat de Llogaters, dues de les entitats que
col·laboraran en l’organització del congrés.
Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters,
va dir que “la ciutadania empoderada és
una amenaça per als especuladors”, als
quals va acusar de “criminalitzar” el movi-
ment pel dret a l’habitatge. Palomera
també va tenir un record per a Juan Pastor,
activista de Santa Coloma que havia estat
detingut dies abans de la presentació i que
va sortir en llibertat el mateix 29 d’octubre. 

Per la seva banda, Juanjo Ramón, por-
taveu de la PAH, va explicar que a Catalunya
s’executen un de cada quatre desnona-
ments previstos, sense oferir cap alterna-
tiva. “Els especuladors tenen barra lliure”, va
lamentar Ramón, el qual va assegurar que
l’única solució per combatre aquesta situa-
ció és l’autoorganització. “Només el poble
salva al poble”, va dir el representant de la
PAH.

DOS DIES INTENSOS
L’organització ja ha penjat a la seva pàgina
web algunes de les ponències que estan
previstes per als dos dies del congrés. Al-
gunes de les que es faran seran Anàlisi ge-
neral de conjuntura, Mobilitzacions i
campanyes o Organització, mentre que
està previst que les entitats organitzado-
res facin públiques la resta d’activitats
previstes per al cap de setmana. 

MÚSICA/ Un aniversari com el centenari d’un barri me-
reix una actuació musical a l’alçada, i la Prosperitat va te-
nir-la. El passat dissabte 5, el pati de l'escola Tibidabo va
ser l’escenari d’una actuació de la Banda Municipal de Bar-
celona, que va tornar a aquest punt de la ciutat un segle
després de la seva primera actuació.

El mític primer concert de la Banda Municipal de Bar-
celona es va celebrar a la confluència del carrer d’En Tis-
só amb el carrer de Rio de Janeiro (a prop de l’espai on ac-
tualment hi ha el camp de futbol municipal) i va servir per
inaugurar la construcció de les primeres cases del barri, a
iniciativa de la Cooperativa de la Habitación Barata.

Joan Catafal, un dels responsables de la comissió es-
pecial creada per l’Associació de Veïns per organitzar to-
tes les celebracions del centenari, valora en declaracions
a Veïns en Líniaque el concert va ser un gran èxit i que els
veïns van gaudir molt amb les peces de músics de reco-
negut prestigi mundial com Nino Rota, Alan Menken, John
Williams o Henry Mancini, entre altres.

El centenari de la Prosperitat seguirà i, abans que s’a-
cabi l’any, s’inaugurarà una mostra sobre la història de l’an-
tiga fàbrica de recanvis automobilístics Harry Walker. Les
commemoracions, tot i que els 100 anys se celebren aquest
2019, continuaran en marxa durant l’any que ve.

La Banda Municipal de Barcelona torna 
a actuar a la Prospe 100 anys després ECONOMIA SOCIAL/“Donem per complert aquest pri-

mer cicle de l ‘Espai Mescladís i des d’avui mateix estem
tancats. Mentrestant, mantenim un diàleg fluïd amb el Dis-
tricte amb la confiança de trobar una alternativa vàlida que
permeti continuar amb el nostre treball social. Us man-
tindrem informats!”. Amb aquesta piulada, el passat 21 d’oc-
tubre, els responsables de l’Espai Mescladís (situat al nú-
mero 31 del carrer dels Carders, al barri de Sant Pere, San-
ta Caterina i la Ribera) anunciava l’aturada de la seva ac-
tivitat per la clausura del local.

La fundació Mescladís va néixer fa 14 anys i ha estat
un referent a Ciutat Vella en aspectes com l’economia so-
cial, la inclusió i el treball amb persones en risc d’exclusió.
Des de l’any 2010 havia estat en aquest local.

L’emblemàtic Espai 
Mescladís tanca les portes

Juanjo Ramón, 
de la PAH, assegura 
que els especuladors
tenen “barra lliure”

Foto: Pedro Click / 9Barris Imatge
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MOBILITAT/ Els barris de la Sa-
grera i Can Peguera seran l’esce-
nari de dos tallers-debat més
sobre l’ús del cotxe a la ciutat du-
rant aquest mes.

D’aquesta manera, a dos
quarts de set de la tarda del prò-
xim dijous 21, el Casal de barri To-
rre de la Sagrera serà l’escenari
d’aquesta activitat, en la qual es
debatrà sobre aspectes com la
contaminació, les mesures que
impulsa l’Ajuntament per com-
batre-la o les alternatives de mo-
bilitat pública i sostenible que hi
ha (o que serien necessàries).

Sis dies més tard, dimecres 27,
es farà la mateixa activitat al Ca-
sal de barri La Cosa Nostra.

Dos tallers-debat
més sobre l’ús del
cotxe a la ciutat

JUSTÍCIA/ Tres dies després de la publi-
cació de la sentència del Tribunal Suprem
del judici del Procés, la FAVB va fer públic
el seu punt de vista sobre les condemnes. 

En un comunicat, la federació asse-
gura estar “profundament preocupada”
per la situació de conflicte generada per
la “dura i injusta sentència” contra els líders
del Procés. La FAVB considera que la con-
demna genera un “patiment humà inne-
cessari, complica encara més la cerca de
solucions polítiques a la complexa situa-
ció que vivim i aprofundeix en una judi-
cialització de la política a la qual mai no
s’hauria d’haver d'arribar”.

La FAVB va més enllà i assegura que la
sentència “inclou perilloses considera-
cions sobre els drets de manifestació i pro-

testa”. En conseqüència, la federació con-
sidera legítim que bona part de la ciuta-
dania de Catalunya protesti “de manera
pacífica i constructiva”, però rebutja la vio-
lència “vingui d'on vingui”.

NOVA CRIDA AL DIÀLEG
El text acaba dient que és necessari “tro-
bar vies polítiques que redueixin les ten-
sions i generin el clima de diàleg necessari
per abordar el conflicte i potenciant es-
pais d’entesa i diàleg”. La federació explica
que continuarà vetllant perquè “el movi-
ment veïnal sigui un espai inclusiu i de
convivència amb el màxim respecte als
sentiments de tothom, especialment
quan hem de donar resposta a la greu crisi
econòmica i ambiental que patim”.

La FAVB considera “injustes” 
les condemnes del judici del Procés

CONFERÈNCIA/ El passat 22
d’octubre es va organitzar una xe-
rrada sobre la importància de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona
a la seu de la FAVB. 

Sota el nom On acaba la ciu-
tat?,Salvador Milà va encarregar-
se de la ponència inaugural, en la
qual es van abordar qüestions
com els reptes sobre la gover-
nança democràtica i el funcio-
nament d’aquest organisme, que
aglutina un total de 36 ciutats i
pobles del Barcelonès, el Baix
Llobregat, el Vallès Occidental i el
Maresme.  

Aquesta activitat va ser una
de les propostes del mes d’octu-
bre de l’Escola Veïnal de la FAVB.

La FAVB parla
sobre el paper 
cabdal de l’AMB

SALUT/ Lluís Mallart va ser l’en-
carregat de fer una ponència so-
bre els riscos que l’amiant té per
a la salut. El local de la FAVB, al car-
rer d’Obradors, va ser l’escenari de
la sessió, organitzada a principis
del mes passat en col·laboració
amb Jubilats de Macosa-Alstom,
afectats per l'amiant.

Mallart va compartir amb els
assistents els seus coneixements
sobre els problemes que aquest
material pot generar en la salut,
va parlar sobre la normativa vi-
gent i el paper que juguen les ad-
ministracions i va presentar di-
versos casos concrets recents
per posar sobre la taula dife-
rents possibilitats d’actuació.

Una sessió per
alertar sobre els
perills de l’amiant

Absoltes les tres activistes
denunciades per Aigües de Barcelona
JUSTÍCIA/ Les tres activistes del
col·lectiu Aliança contra la Po-
bresa Energètica (APE) que l’em-
presa Aigües de Barcelona havia
denunciat han estat absoltes per
la prescripció dels delictes que
se’ls atribuïen. L’APE va felicitar-se
per la decisió del Jutjat d’Instruc-
ció número 30 de la ciutat que es
va fer pública el passat 30 d’octu-
bre i que serveix per tancar un cas
que s’havia obert fa anys i que va
tenir un punt d’inflexió el març de
l’any passat, quan el procés de
mediació que s’havia posat en
marxa entre les dues parts va aca-
bar sense resultats.

Agbar va denunciar les tres
activistes el mes de febrer de l’any
passat, quan aquestes van fer una
acció de denúncia durant més de
vuit hores a les oficines comer-
cials que la companyia té a la ciu-
tat. La protesta tenia com a
objectiu exigir a la companyia
que condonés el deute que les fa-
mílies en situació de vulnerabili-
tat havien acumulat abans de la
posada en marxa del Fons de So-
lidaritat, el mecanisme de des-
comptes en les factures per a
aquests col·lectius.

Aquell mateix dia, els respon-
sables de l’empresa van assegurar
que el que s’estava reclamant no
es podia fer, tot i que setmanes
després moltes famílies amb pocs
recursos van rebre una carta en la
qual se’ls informava que el seu
deute relatiu a la part de consum
havia estat condonat per part
d’Aigües de Barcelona. Però mal-
grat això, poques setmanes més
tard l’empresa presentava una de-

núncia contra tres de les activistes
que havien entrat a les depen-
dències de la companyia.

L’APE va decidir contraatacar
aquesta ofensiva judicial amb
una campanya de denúncia de la
“repressió d’Agbar envers la ciu-
tadania”, fent servir l’etiqueta #En-
causadesPerAgbar a les xarxes
socials. Més d’un centenar d’enti-
tats i col·lectius van mostrar el
seu suport públicament a les de-
nunciades, cosa que va provocar
que la companyia fes un pas en-
rere i proposés posar en marxa
un procés de mediació, dirigida
per la Degana del Col·legi de l’Ad-

vocacia de Barcelona, Maria Eu-
gènia Gay. Com expliquen des de
l’APE, després que en les diferents
reunions mantingudes fos im-
possible que les dues parts arri-
bessin a un acord, des d’Aigües
de Barcelona van decidir deixar
morir el cas i no sol·licitar al Jutjat
la reactivació del procediment.

D’aquesta manera, un any i
mig després, la causa s’ha acabat.
L’APE assegura que “aquest triomf
no hagués estat possible sense el
suport d’un centenar d’entitats” i
va tornar a fer un clam per la re-
municipalització del servei. 

Es va posar en
marxa un procés
de mediació 

sense cap resultat
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Que Barcelona és una ciutat cos-
mopolita és un fet indubtable. Els
dubtes sorgeixen, potser, a l’ho-
ra de plantejar-se si això va en de-
triment dels seus orígens. Tots els
visitants que arriben a la capital
de Catalunya s’adonen de se-
guida d’una cosa: aquí es parla
català. Tot i això, és cert que avui
dia els veïns i veïnes de Barcelo-
na són, majoritàriament, caste-
llanoparlants. 

Això és el que desprèn de la
darrera Enquesta de Serveis Mu-
nicipals, que indica que el 54,8%
dels barcelonins tenen el caste-
llà com a llengua habitual, men-
tre que el 39,2% hi tenen el ca-
talà. Des de la Plataforma per la
Llengua argumenten que aques-
tes dades “evidencien que, si al-
guna llengua necessita suport, és
el català”. Recorden, també, que
aquest 39,2% és la segona xifra
més baixa en els darrers deu
anys. De fet, l’any 2012, la xifra
superava el 43%, però va co-
mençar a caure fins que, el 2017,
va baixar del 40% i, des d’ales-
hores, no s’ha recuperat.

Una mirada més optimista,
en canvi, és la que té la directo-
ra general de Política Lingüísti-
ca de la Generalitat, Ester Fran-
quesa. Segons ella, la xifra del ca-
talà com a llengua habitual a
Barcelona és “positiva” perquè,
assegura, està per sobre de la mit-
jana de Catalunya i molt per so-
bre de la mitjana de l’àmbit me-
tropolità. “És un resultat que
trenca estereotips”, defensa. 

UN DISTRICTE, UNA REALITAT
Si ens fixem en el mapa de distric-
tes, però, la dada és encara més cla-
rificadora: el català només supera
el castellà com a llengua habitual a

tres dels deu districtes. I, analitzant
cada districte de forma indivi-
dual, podria semblar que estem
observant els percentatges de ciu-
tats diferents. 

Als dos extrems trobem Grà-
cia i Ciutat Vella, on hi ha més de
40 punts percentuals de diferèn-
cia pel que fa a la xifra de catala-
noparlants. Mentre que el 59,4%
dels veïns de Gràcia tenen el ca-
talà com a llengua habitual, en el
cas de Ciutat Vella els parlants ha-
bituals del català representen no-
més el 18,7% dels habitants. 

En contraposició, Ciutat Ve-
lla és el districte on més veïns te-
nen un idioma estranger com a
llengua habitual, el 14,7%. Per
tant, l’idioma que hi predomina
és el castellà, amb un 66,1%. No
obstant això, el districte que li-
dera el rànquing de castellano-
parlants és Nou Barris, amb un
75,4%. Curiosament, Nou Barris

és també el districte on el per-
centatge de parlants de llengües
estrangeres és més baix, un 3%.
Per tot plegat, se situa en el segon
lloc per la cua quant a ús habitual
del català, amb un 21,4%.

Així, tal com explica Ester
Franquesa, Ciutat Vella i Nou
Barris tenen els percentatges més
baixos d’ús del català com a llen-
gua habitual “per raons dife-
rents”. D’una banda, Nou Barris
té molta població “amb arrels de
la resta de l’estat espanyol”; de l’al-
tra, més de la meitat de la pobla-
ció de Ciutat Vella és nascuda a
l’estranger.

Seguint en la mateixa línia,
Franquesa recorda que el lloc de
naixement d’algú acostuma a
determinar quina serà la seva
llengua d’ús habitual. Aquesta co-
rrelació queda perfectament re-
flectida en els districtes que li-
deren el rànquing de catalano-

parlants: Gràcia, les Corts i Sa-
rrià-Sant Gervasi. Tots tres són,
alhora, els districtes que tenen els
percentatges més alts de pobla-
ció nascuda a Catalunya. 

Fins fa uns anys, l’Eixample
també formava part d’aquest
grup de districtes on el català su-

pera el castellà com a llengua ha-
bitual, però ara la situació ha
canviat. Franquesa hi troba la
mateixa explicació que en els ca-
sos anteriors: “En aquests mo-
ments, una tercera part de la po-
blació de l’Eixample és nascuda
a l’estranger, cosa que abans
era impensable”. 

TREBALLAR ALS BARRIS
Tot i que la visió de la directora ge-
neral de Política Lingüística és po-
sitiva –recorda que el 95,4% dels
barcelonins entenen el català i el
77,2% el parlen–, té clar que “cal
seguir treballant perquè tothom,
vingui d’on vingui, pugui fer ser-
vir el català amb naturalitat”. En
aquest sentit, des de la Platafor-
ma per la Llengua defensen que
cal posar en marxa “actuacions es-
pecífiques als barris que més ho
necessiten”, com ara el Pla Inte-
gral de Ciutat Meridiana.

Anna Utiel
BARCELONA

Motius per preocupar-se?
» El català només supera el castellà com a llengua habitual a Gràcia, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi

» Ciutat Vella i Nou Barris són, amb diferència, els districtes on l’ús del català és més baix

Tot i que gairebé tots els barcelonins entenen el català i la majoria el parlen, només un 39,2% el tenen com a llengua habitual. Foto: Joana Garreta/ACN 

L’EDAT, UN FACTOR 
A TENIR EN COMPTE

4Els barcelonins que te-
nen entre 25 i 34 anys són els
que menys fan servir el ca-
talà com a llengua habitual,
mentre que els majors de 65
són els que més. Els seguei-
xen els veïns d’entre 55 i 64
anys i els  de 18 a 24 anys, fet
que podria apuntar un en-
fortiment del català en les
noves generacions.
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El sector del comerç condemna
els aldarulls de les protestes

POLÍTICA4Les dues entitats que
agrupen els eixos comercials de la
ciutat, Barcelona Oberta i la Fun-
dació Barcelona Comerç, van
condemnar, durant els dies pos-
teriors a la sentència del Suprem
contra els líders polítics i civils de
l’independentisme, les manifes-
tacions violentes que van tenir lloc
en diferents punts de la ciutat.

En el cas de Barcelona Ober-
ta, que agrupa els eixos comercials
turístics, van lamentar que la “di-
fusió de revolta, la crema de con-
tenidors i objectes de mobiliari
urbà malmeten profundament
la imatge que projectem de la ciu-
tat al món”. L’entitat, que va dei-
xar clar que defensa el dret a la
manifestació, considera que les
protestes a l’aeroport i al centre de

la ciutat “tenen una afectació di-
recta en el turisme i el comerç”.

CRÍTIQUES A LA POLICIA
En el cas de Barcelona Comerç,
que representa els eixos més pe-
rifèrics, es va condemnar “qual-
sevol forma de violència” i es va
denunciar “l’extralimitació dels
cossos i forces de seguretat de l’Es-
tat contra un poble pacífic”. 

L’entitat també va afegir que
les protestes i els actes violents “no
tenen cap justificació possible” i
va fer referència al conflicte polí-
tic per expressar el rebuig a la seva
“judicialització”.

Per últim, també va mani-
festar el seu “desacord amb la sen-
tència als nostres representants
polítics i civils”.

MERCATS4El nou mercat del
barri del Bon Pastor va obrir les
seves portes a finals del passat
mes d’octubre gràcies a una re-
modelació que  ha convertit
l’antic edifici, situat al carrer
Sant Adrià, en un de modern i
sostenible. L’estrena del  mercat
era molt esperada pel veïnat.

El nou mercat té espai per
a 12 parades i també s’ha obert
un supermercat de la cadena
Lidl. A la primera planta hi ha
les instal·lacions del mercat i de
la zona comercial; a l’altell les

oficines, les instal·lacions del
mercat i el supermercat; a la
primera planta subterrània l’a-
parcament i, per últim, a la se-
gona planta subterrània hi ha
els magatzems.

FUNCIONAL I SOSTENIBLE
El nou edifici és funcional per
als treballadors i la clientela.
Energèticament, el seu disseny
permet aprofitar molt bé la
llum natural i també té una ins-
tal·lació d’última generació per
a l’aigua calenta i la climatit-
zació. A l’edifici també hi ha

plaques solars per produir elec-
tricitat per al mateix mercat.

Els paradistes es van tras-
lladar al nou mercat, des de la
carpa provisional on eren des
de l’any 2009, el passat 24
d’octubre. La festa d’inaugu-
ració, però, es farà el pròxim
16 de novembre.

Una imatge exterior del nou mercat. Foto: Ajuntament

El Bon Pastor estrena
la remodelació del mercat

Lletres al Comerç | Miracle Sala guanya la segona edició
L’escriptora gironina Miracle Sala ha estat la guanyadora de la segona edició del
concurs Lletres al Comerç amb un relat titulat ‘Cop d'Ull’, una història d'humor i
d'amor amb la paraula ‘revenda’ com a clau i la roba com a connector principal.

L’edifici destaca
pel seu disseny que 
el fa energèticament
sostenible
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El 2017, quan també liderava
la regidoria, va presentar
l’Estratègia de Reforç i Pro-

jecció del Comerç de Barcelona.
Segueix sent necessari un im-
puls com el que va plantejar?
Sí. Cal actualitzar alguns punts, però
l’estratègia que es marcava, que
era fomentar el comerç de proxi-
mitat i la digitalització, és la matei-
xa. Perquè hi ha un nivell molt baix
d’entrada de la tecnologia en els co-
merços de proximitat de la ciutat.
També són molt importants la for-
mació i la professionalització, on hi
ha molt camí a recórrer, i l’associa-
cionisme, on hem avançat molt.
Hem passat de tenir un 29% de co-
merços associats als eixos a un 40%. 

Per tant, creu que en els dos anys
que vostè no va ser al capdavant
de la regidoria es va fer una bona
feina?
Si hi haguéssim estat nosaltres, evi-
dentment hauríem fet més coses de
la mà dels comerciants, com per
exemple el tema de les Àrees de
Promoció Econòmica Urbana, que
va quedar en via morta i que és una
eina per potenciar el comerç. Ara tin-
drem els instruments legals per
fer-ho, ja que l’avantprojecte de la
llei ja està en la fase de debat. En la
resta de coses hi havia consens
amb els comerciants i es va conti-
nuar avançant.

Es va continuar però creu que
no es va fer prou, pel que diu.
Sempre es pot fer més, però és cert
que el regidor Colom va continuar
el diàleg que s’havia iniciat amb els
comerciants. 

Fa poc es va presentar una cam-
panya a favor de la compra legal,
en un clar missatge contra el top
manta. Creu que la forma dels co-
muns d’encarar aquesta proble-

màtica va perjudicar els comer-
ciants? 
Es va actuar contra la venda il·legal,
però és cert que no es va explicar su-
ficientment als comerciants i a la
gent. Això va comportar un efecte
crida que va fer augmentar molt el
nombre de manters. Si això va per-
judicar els comerciants? Hi ha estu-
dis que ho demostren. Quan hi ha
activitats econòmiques al marge
de la llei, hi ha una competència des-
lleial cap al comerç i perjudica  la pro-
tecció dels drets dels consumidors.
Els manters jugaven amb unes altres
regles del joc. Nosaltres pensem
que la part social és importantíssi-
ma, però les lleis les ha de respectar
tothom.

Amb el nou govern la pressió po-
licial ha augmentat. L’estratègia
no passa només per aquí, però el
canvi és evident.
Sí, està clar que hi ha d’haver pres-
sió per part dels cossos i forces de se-
guretat de l’Estat i la Guàrdia Urba-
na. N’hi havia hagut abans, però ara
hi ha més col·laboració amb els
Mossos d’Esquadra i accions més co-
ordinades amb altres cossos. Hi ha
una aposta molt clara per mantenir
un espai públic que no estigui mo-
nopolitzat per una activitat il·legal.

Parlem d’inseguretat. Creu que el
seu augment, sobretot a Ciutat Ve-
lla, ha perjudicat molt el comerç?
La inseguretat és el que més preo-
cupa als comerciants en aquests mo-
ments. Ens ho diuen a les converses
que tenim amb ells. Gaudir d’una
ciutat segura és el primer requisit.

Segurament no serà fàcil revertir
aquesta situació.
El nostre missatge és clar. Hi ha una

voluntat de capgirar aquesta situa-
ció. Ho farem, però es necessita
temps. També necessitem relativit-
zar les dades mirant altres ciutats de
l’entorn, perquè tampoc ens podem
fer més mal del que pertoca. 

A principis d’agost deia que “no es
pot permetre que hi hagi comer-
ços dedicats a turistes que tren-
quin l’equilibri comercial”, fent
referència a les botigues de sou-
venirs.  No es va tard per mante-
nir l’equilibri comercial de les zo-
nes més turístiques?
A Barcelona s’han fet més coses
que en altres ciutats. Tenim els plans
d’usos i la voluntat clara de mante-
nir un equilibri que és un tresor. El
que passa és que necessitem ins-
peccions per aplicar la normativa i
és cert que no anem sobrats de sis-
temes d’inspecció i control. 

Però en aquest sector hi ha una
tendència més alta a incomplir la
normativa que en altres sectors
del comerç?
Bé... A veure... Suposo que simple-
ment es busca tenir beneficis. Tam-
bé és cert que la normativa no aju-
da en tot plegat, perquè en una lli-
cència normal, que no sigui de sou-
venirs, hi ha la possibilitat de dedicar
un 20% del negoci a souvenirs. Això
s’ha fet servir per fer fraus de llei. I a
l’hora de fer inspeccions no està clar
on hi ha el límit de què és un souve-
nir o no ho és. Cal clarificar les normes
i ser contundents a l’hora d’aplicar-les. 

Relacionat amb el turisme, Bar-
celona Oberta ha demanat reobrir
el debat sobre els horaris. Creu
que són massa restrictius, tal com
denuncien des de l’entitat?
El que ens agradaria és tenir un equi-
libri que sigui bo per a tot el comerç.
Els comerços de les zones turísti-
ques han de poder vendre de forma
més oberta. Però també volem pre-
servar els comerços dels barris. És molt
important que els comerços adreçats
als turistes no atreguin les vendes dels
barris. Cal trobar l’equilibri.

Aquest equilibri sembla compli-
cat d’aconseguir. 
És complicat, però amb diàleg es pot
fer. I és molt necessari tenir present
que en aquests moments el princi-
pal problema dels comerços de
proximitat és la venda electrònica.

Des de la Fundació Barcelona Co-
merç fa molt temps que diuen
que els eixos més perifèrics no
passen pel seu millor moment.
Què els pot prometre?
Nosaltres donem suport al comerç
de proximitat de tota la ciutat. En el
cas dels eixos perifèrics, cal fomen-
tar l’associacionisme, ampliar la for-
mació que es fa des de l’Ajuntament
i treballar molt la part del consum.
Cal incidir molt en els consumi-
dors perquè sàpiguen que quan
compren al comerç de proximitat
estan fent un gest de compromís
amb la ciutat i la sostenibilitat del
planeta.

Barcelona Oberta i Barcelona Co-
merç van deixar la cadira de Co-
lau buida quan es va fer el debat
de la campanya electoral, ja que
l’alcaldessa va decidir no anar-hi.
A vostè també li toca refer ponts?
Sobre l’actitud de l’alcaldessa, això ho
haurien de parlar amb ella. Nosaltres
sempre els hem tingut, els ponts. No
tinc la sensació d’haver de refer-los.
L’alcaldessa també entén que el co-
merç de proximitat és fonamental
per a la ciutat i ho ha defensat.

No s’ha trobat una relació dete-
riorada, doncs?
[Somriu]No. S’han fet moltes coses
amb l’Ajuntament i no crec que hi
hagi una situació complicada.

Els mercats són una de les grans
apostes d’aquest mandat. Com

evolucionaran aquests equipa-
ments en els pròxims anys?
Els mercats han de ser proveïdors
d’aliment fresc de primera qualitat
i també un punt de trobada. El de-
bat és si només han de continuar
servint productes per elaborar o
també han de passar a vendre pro-
ductes semielaborats o elaborats.
Sempre dic que els mercats són un
servei públic i s’han d’adaptar al que
demana la gent. També amb els ho-
raris, que s’han d’ampliar. 

Pel que fa a l’impost a les plata-
formes de comerç electrònic, l’A-
juntament té la capacitat legisla-
tiva per crear-lo?
L’única forma possible és la de gra-
var l’ús de l’espai públic quan s’hi fa
una activitat econòmica. Per tant,
plantegem una taxa per la utilitza-
ció de l’espai públic quan es fa la dis-
tribució del producte en el cas de les
empreses que no tenen seu física a
Barcelona. Ara bé, en el pitjor dels es-
cenaris, que seria no poder-la apli-
car, tot el debat hauria servit per rei-
vindicar el comerç de proximitat.

Per acabar, la il·luminació nada-
lenca d’aquest any serà millor
que la dels últims anys?
Hi haurà una mica més de llum...

Els comerciants en reclamen mol-
ta més.
Però de la manera que funcionen els
contractes i les licitacions, per a
aquest any era complicat. El gener
ja treballarem per dissenyar la cam-
panya nadalenca del 2020. Tot i això,
aquest any tindrem mitja hora dià-
ria més d’il·luminació. I també il·lu-
minarem la Via Laietana, que s’ha-
via deixat d’il·luminar i és un carrer
on el comerç pateix bastant per la
reforma que hi ha pendent.

“No m’he trobat una
relació deteriorada

amb els comerciants”
Montserrat Ballarín / Regidora de Comerç i Mercats

Ballarín torna a ser la responsable de la regidoria de Comerç després d’haver-ho 
estat durant el temps que el PSC va formar part de l’anterior govern municipal. 

I ho fa amb la mateixa recepta, que passa per la necessitat de modernitzar 
i professionalitzar el sector, a més d’expressar-se clarament contra el top manta. 

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Fotos: Eduardo Corria

Perfil | 25 anys de trajectòria socialista
Montserrat Ballarín (Osca, 1968) es va traslladar a Barcelona el 1986, on cinc anys després
es va llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona. També es va doctorar a la mateixa
universitat. Ha estat professora a la Universitat Pompeu Fabra i milita al PSC des del 1996.

“Els comerços de
les zones turístiques
han de poder vendre
de forma més oberta”
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Pòquer de victòries consecutives.
Sant Andreu va tornar a demos-
trar, el passat diumenge 13 d’oc-
tubre, que continua sent el dis-
tricte més ràpid de la ciutat, ad-
judicant-se la quarta edició del
Correbarri. Aquest triomf col·lec-
tiu situa els andreuencs en la
primera posició històrica de la
cursa ja que, després d’aquesta
vuitena edició, empata amb els
quatre títols que Sant Martí va
aconseguir entre 2012 i 2015.
Com ha passat en els últims anys,
Sant Andreu va poder celebrar la
victòria a la plaça del Mar.

L’agregat dels resultats dels
runners santandreuencs va ser
de 4.502 punts, una xifra que va
significar una distància de gaire-
bé 1.000 sobre el segon, l’Ei-
xample, mentre que el districte de

Sant Martí va haver de confor-
mar-se amb la tercera posició.

Individualment, els millors
resultats van ser la tercera posi-
ció de Víctor Doblas amb un
temps de 32 minuts, només més
baix que les marques de Moha-
med El Ghazouany i Víctor Pu-
yuelo, i la dissetena plaça de Ma-
ría Gómez, que va completar els

10 quilòmetres del recorregut en
44 minuts i 46 segons.

La waterpolista Paula Crespí,
padrina de Sant Andreu, va par-
ticipar en la cerimònia d’entrega
de premis, mentre que els dos
únics padrins que van ‘atrevir-se’
a recórrer els 10 quilòmetres van
ser els actors Jordi Coll (Sants) i
Jaume Casals (Ciutat Vella).

Aquesta imatge es repeteix per quart any consecutiu. Foto: Correbarri

El districte aconsegueix 
el seu quart Correbarri seguit
» Sant Andreu empata amb Sant Martí al podi històric de la cursa

» Les millors actuacions individuals, de Víctor Doblas i Maria Gómez

La UE Sant Andreu recupera
l’estabilitat i les victòries

Tres victòries (una
d’elles sense jugar,
per l’eliminació del
Reus) i un empat en

els darrers partits han fet que el
Sant Andreu de Mikel Azparren
es dispari a la classificació i que
hagi recuperat les sensacions de
la temporada passada.

I és que malgrat que l’equip
només ha perdut un partit (el der-
bi del passat 6 d’octubre al Feliu
i Codina, per 2-0), els quadri-
barrats havien empatat molts
dels seus enfrontaments, espe-
cialment en el tram inicial de la

lliga, circumstància, però, que
l’equip ha sabut capgirar.

Els santandreuencs es pre-
paren per a un tram final de no-
vembre, sobre el paper, assequi-
ble i amb dos dels tres partits al
Narcís Sala. La UESA rebrà el Pe-
ralada (onzè i que ha sumat no-
més un punt dels últims sis) el
pròxim diumenge 10, visitarà el
camp del San Cristóbal una set-
mana més tard i clourà el penúl-
tim mes de l’any a casa contra el
Manresa. El primer partit de de-
sembre, però, serà duríssim, amb
el desplaçament a l’Hospitalet.

El CN Sant Andreu es cola
entre els 16 millors d’Europa

El sènior femení de
waterpolo del CN Sant
Andreu disputarà la
fase de grups de l’Euro

League. El conjunt de Javi Aznar
va aconseguir, el passat diu-
menge 3, superar la ronda preli-
minar de la màxima competició
continental després d’acabar en
la segona posició en el grup B.  

L’equip va jugar els seus tres
partits a Budapest (en el seu
grup hi havia quatre equips) i va
aconseguir dues victòries (per 7-
5 contra el ZVL Tetteroo neer-
landès i per 8-5 contra el Lille UC

francès) que van convertir la de-
rrota contra les amfitriones (14-
10) en una anècdota.

D’aquesta manera, el CNSA
es classifica per al top16, on hi
haurà un altre equip de la ciutat,
el Mediterrani, i dos més del
país, el Sabadell i el Mataró.

ARRENCADA DISCRETA
Per la seva banda, el primer
equip masculí ha començat la lli-
ga amb resultats discrets. Els de
Juan Carlos Sanchón només han
obtingut dues victòries en els
cinc partits que han disputat.

El CP Congrés segueix líder
després de la primera volta

No afluixa. El CP Con-
grés de Dani Setién es
manté líder del grup B

de la Nacional Catalana amb la
segona volta ja començada. De
fet, després de vuit jornades, el
conjunt groc suma 15 punts grà-
cies a les seves quatre victòries i
els tres empats inicials. Els del
Congrés només han hagut de la-
mentar una derrota, contra el fi-
lial del Noia Freixenet (5-2).

Així, el conjunt de Setién vol-

drà mantenir-se al capdavant de
la taula (l’Olot és a un punt, el
Tona a dos i el Cerdanyola CH a
tres) en la recta final del mes, en
la qual es jugaran tres jornades.

El CPC defensarà la seva con-
dició de líder el pròxim divendres
8 a la pista del Tona i nou dies
més tard, en el segon desplaça-
ment seguit, viatjarà a la pista de
l’HC Sentmenat. L’últim partit
del mes serà el dia 24 a la pista
Cristina Clota contra l’Olot. 

Natació | Jèssica Vall brilla en la 5a etapa de la World Cup  
Dues medalles d’or. Jèssica Vall, una de les grans figures de la secció de natació del CN
Sant Andreu, va penjar-se dues medalles d’or en la 5a etapa de la World Cup, que es va

disputar a Berlín. Vall va aconseguir guanyar les finals de 100 i 200 metres braça.

Pau Arriaga
SANT ANDREU
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Mario Casas (La Corunya, 1986) es va convertir en una cara
coneguda de la pantalla petita amb les sèries SMS (2006-

2007) i Los hombres de Paco (2007-2010). En poc temps, va
aconseguir guanyar-se un espai propi a l’audiovisual espan-

yol i, gràcies als seus papers a la pel·lícula Tres metros sobre
el cielo (2010) i a la sèrie El barco (2011-2013), es va conso-
lidar com un dels grans ídols adolescents de la indústria.
Amb el temps, però, va anar madurant com a actor, i el
mateix va passar amb els seus personatges. Així, va co-

mençar a desvincular-se de la imatge que l’havia acom-
panyat fins aleshores i va mostrar una cara completa-
ment diferent a films com El fotógrafo de Mauthausen
(2018). Seguint en aquesta línia, aquesta tardor està

rodant El practicante, la nova pel·lícula de Netflix dirigi-
da per Carles Torras, que narra la vida d’un tècnic d’e-

mergències sanitàries que pateix un accident i es que-
da en cadira de rodes. El rodatge s’està fent a diferents
punts de Catalunya, com Badalona, Barcelona i Lleida.

Raül Romeva presenta un recull dels es-
bossos i dibuixos que va fer durant els me-
sos del judici del Procés al Tribunal Suprem.
Així, a Des del banc dels acusats, l’excon-
seller d’Exteriors, ara empresonat a Lle-
doners, torna a fer ús del dibuix com a eina
d’expressió i mostra al món com va viu-
re aquells dies durs i tensos a Madrid, so-
vint incloent-hi fins i tot un toc d’humor.

Llibres

Des del banc dels acusats
Raül Romeva

Joan Ollé dirigeix la seva adaptació teatral
de La mort i la primavera, la novel·la pòs-
tuma de Mercè Rodoreda. La història se
centra en un poble on els desitjos sexuals
es reprimeixen amb tortures i on, cada any,
se sacrifica la vida d’un jove llançant-lo pel
riu per comprovar el bon estat del túnel
que passa per sota del municipi.

A la Sala Petita del TNC, a Barcelona.

Teatre

La mort i la primavera
Joan Ollé

Un any després de publicar el seu primer
disc, Más de ti, el grup barceloní Maruja
Limón presenta el seu segon treball dis-
cogràfic, Ante mí. Format per onze can-
çons, aquest nou àlbum manté la per-
sonalitat de l’anterior, amb la barreja de
rumba, pop i música llatina. A més, les
cinc integrants del grup aposten per
tractar temes complexos de la societat.

Música

Angelina Jolie es torna a posar a la pell
d’un dels grans personatges antagònics
de Disney: Maléfica. La trama d’aquesta
seqüela transcorre uns anys després dels
fets de la primera pel·lícula i introdueix un
nou personatge: Queen Ingrith, inter-
pretada per Michelle Pfeiffer. La relació en-
tre Maléfica i Aurora (Elle Fanning) can-
viaran amb aquesta incorporació.

Pelis i sèries

Maléfica: Maestra del mal
Joachim Rønning

Ante mí
Maruja Limón

M A R I O  C A S A SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un actor espanyol reconegut

S’ha guanyat la fama amb sèries i pel·lícules de gran èxit

Famosos

Rodar una pel·lícula a Catalunya
Barcelona i Badalona fan d’escenari a ’El practicante’

Ganes de veure’n el resultat
Una fotografia del rodatge ha generat expectació

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Call of Duty
Aquesta tardor arriba una nova entrega de la famosa saga d’Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare. El

popular videojoc bèl·lic torna a la guerra moderna i recupera la campanya, però ofereix una història nova.

A LES XARXES...

No t’ho perdis

Exposició sobre Papanek
L’exposició ‘Victor Papanek: la política del disseny’ s’ha

instal·lat al Museu del Disseny de Barcelona, on roman-
drà fins al 2 de gener. Es tracta de la primera retrospecti-

va que s’ha fet d’aquest dissenyador, autor i activista
austríac, nascut l’any 1923 i mort el 1998. La mostra s’es-
tructura per diversos temes i parteix de l’obra de Papa-
nek i altres artistes contemporanis, com ara Catherine

Sarah Young o Jim Chuchu. Aquesta proposta neix de la
col·laboració entre el museu barceloní, el Vitra Design
Museum d’Alemanya i la Fundació Victor J. Papanek.
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DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE
19:00 La companyia La Jarra Azul reflexiona so-
bre la nostra actitud davant la violència
masclista amb el seu espectacle 3, 2, 1... Zero.
/ Centre Cívic Can Clariana Cultural.

8 I 15 DE NOVEMBRE
18:30 Symbaloo, Delicious o Google Drive són
tres de les possibilitats informàtiques de
gestió de la informació que s’introduiran en
aquest taller de dues sessions. / Casal de Bar-
ri Torre de la Sagrera.

21 I 28 DE NOVEMBRE
18:00 La professora Alicia Orellana serà l’en-
carregada de coordinar les dues sessions
del taller en el qual els alumnes aprendran
a fer pasta fresca amb farciments. / Centre Cí-
vic Navas.

DEL 16 AL 21 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Entre els dies 16 i 21 d’aquest
mes, l’Espai Jove Garcilaso serà l’escenari de
l’exposició GAG, fotos de l’Associació Grup d’A-
mics Gais, Lesbianes, Transexuals i Bisexuals.
/ Espai Jove Garcilaso.

FINS AL 22 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Els alumnes de 2n d’ESO de l’Ins-
titut Doctor Puigvert han preparat la mostra
Un Còmic pel Rec Comtal, que encara la seva
recta final després de dos mesos d’exposició.
/ Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra.

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE
18:00 Sons del món serà el nom de l’aperitiu mu-
sical que coordinarà l’entitat Musicològics. Es
tracta d’un viatge per les músiques del món
per a infants que tinguin més de 4 anys. / Bi-
blioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra.

DIJOUS 28 DE NOVEMBRE
18:00 Segona i darrera sessió de Compartim la

biblio, una activitat que s’emmarca en el ci-
cle Lletra petita - El racó dels pares. / Biblio-
teca Bon Pastor.

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE
12:00 Partit de futbol corresponent a la dotzena
jornada del grup 5 de Tercera Divisió entre la
UE Sant Andreu i el CF Peralada. / Municipal
Narcís Sala.

Una de les narracions del mes serà La
granja no s'adorm, que coordinarà la
contacontes Ada Cusidó. / Biblioteca
Trinitat Vella - J. Barbero.

Ada Cusidó llegirà una història
amb una granja com a escenari
Dissabte 23 de novembre a les 11:00

Tots els dimarts d’aquest mes (fins al
dia 26) es faran noves sessions del curs
Club de fotografia, que coordinarà el
professor Rodrigo Stocco. / Centre Cí-
vic La Sagrera La Barraca.

Últimes sessions del ‘Club de 
fotografia’ amb Rodrigo Stocco

Tots els dimarts a les 19:30

Raquel Lúa, una jove de les Roquetes
que va arribar a la música per entre-
tenir les tardes de barri, presenta els
temes del seu primer disc, Ruegos y de-
más. / Centre Cívic Baró de Viver.

Raquel Lúa presenta ‘Ruegos 
y demás’ al Baró de Viver

Divendres 8 de novembre a les 20:00

Partit de waterpolo de la 7a jornada
de la Divisió d’Honor femenina entre
el CN Sant Andreu i el CN Sant Feliu.
/ Piscina Pere Serrat.

El CN Sant Andreu rebrà
la visita del CN Sant Feliu

Dissabte 16 de novembre a les 18:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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