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“Volem llançar un missatge d'a-
larma perquè s'està produint un
nou cicle especulatiu. Pugen els llo-
guers mentre el nivell de renda de
la població no ha millorat”. Són pa-
raules d’Ada Colau pronuncia-
des el passat mes de març.  L’aug-
ment dels preus de lloguer a la ciu-
tat és una evidència. Ara bé, estem
davant d’un nou cicle especulatiu,
tal com deia l’alcaldessa?

“La situació del mercat de llo-
guer a Barcelona és preocupant, ja
que la demanda i l’oferta no avan-
cen al mateix ritme”. Qui fa el diag-
nòstic és Montse Pareja, profes-
sora d’Economia i investigadora de
la Universitat de Barcelona i es-
pecialista en el mercat de lloguer.
Tot i això, Pareja afegeix que ac-
tualment “no podem parlar d’un
boom com el d’abans de la crisi
perquè el 2001 creixien l’oferta i els
preus, però ara no és el cas, ja que
el mercat de lloguer no creix”. 

Del que sí que no hi ha dubte
és de l’augment de preus.  El 2015
van créixer al conjunt de la ciutat
un 7% segons un informe de l’A-
gència de l’Habitatge i al llarg
d’aquest 2016, tal com recull el de-
partament d’Estadística de l’A-
juntament, els preus han aug-
mentat un 2,4%  en comparació
als del quart trimestre del 2015.

QUINS SÓN ELS MOTIUS?
“El mercat de lloguer a Barcelona
ha estat històricament reduït”,
aclareix Pareja. Aquesta professo-
ra experta en el mercat de lloguer
també apunta altres causes: “Un
dels problemes és que no tenim gai-
re habitatge social que cobreixi
les necessitats de sostre de deter-
minats col·lectius i aquesta funció
l’ha assumit el mercat de lloguer.
També cal recordar que Barcelona
és una ciutat particular perquè no
hi ha sòl en abundància”. 

Qui també fa un diagnòstic
semblant és Josep Ràfols, el pre-
sident de la Cambra de la Propie-
tat Urbana de Barcelona. Ràfols,
que alerta que el 2017 es podrien

superar els preus d’abans de la cri-
si, apunta la “pràctica inexistència
d’un parc públic de lloguer social
que fa que les tensions es carreguin
al mercat privat” i recorda que “per
fer créixer el parc de lloguer s’han
de donar garanties als inversors”.
Sobre aquesta qüestió, l’Ajunta-
ment ha anunciat que vol aprovar
un pla que ha de permetre que els
200 habitatges a l’any dedicats a
lloguer social passin a ser 1.000. 

REGULAR EL MERCAT?
Una altra qüestió que hi ha al da-
munt la taula, plantejada per l’A-
juntament, és la regulació dels
preus del lloguer. “Volem imitar
iniciatives impulsades a Berlín, i
especialment a París, on la regu-
lació del mercat de lloguer és un
èxit”, explicava el regidor d’Habi-
tatge, Josep Maria Montaner, a
principis de juliol. L’aplicació de la
mesura, però, s’entreveu compli-
cada, ja que l’Estat té les compe-
tències en la matèria. 

“El control de preus té, histò-
ricament, efectes negatius”, re-
corda la professora Pareja. Tot i

això, afegeix que “actualment po-
dria tenir sentit en determinats ba-
rris, ja que el mercat no ho pot re-
soldre tot”. Qui no ho veu gens clar
és el president de la Cambra de la
Propietat Urbana. “És poc eficient
per solucionar els problemes”,
considera Ràfols, que  afegeix que
“la situació de Berlín i París no té
res a veure amb Barcelona. La pri-
mera és una ciutat subvencionada
i amb molt de sòl i la segona té uns
preus més alts que no admeten
comparació amb Barcelona”. D’al-
tra banda, en el marc d’aquest de-
bat, també ha agafat força la pos-
sibilitat que es creï un sindicat de
llogaters. De fet, l’Observatori
DESC, l’entitat que impulsa la
idea, ja ha celebrat les primeres
reunions que han de permetre ti-
rar endavant el projecte.

PREUS AL DISTRICTE
En el cas de Sant Andreu, l’evolu-
ció en els darrers dos anys i mig,
segons el departament d’Estadís-
tica del consistori, ha estat la se-
güent. El primer trimestre del
2014 el preu mitjà d’un lloguer era

de 577 euros, mentre que aquest
preu va passar a 594 euros un any
més tard. D’aquests 594 del pri-
mer trimestre del 2015 es va pas-
sar als 606 euros del primer tri-
mestre d’enguany i en el segon tri-
mestre la xifra ha pujat fins als 635
euros.

Aquest augment de preus tam-
bé ha provocat que l’Ajuntament
hagi posat en marxa un equip de 15
persones que tenen com a objec-
tiu buscar pisos buits. De mo-
ment aquest equip ja actua, en el
cas del districte,  als barris del Bon
Pastor i Baró de Vier. La intenció
del consistori és localitzar els pisos
buits -s’ha fet una llista a través de
creuar diferents dades-, mentre
que més endavant un altre equip
serà l’encarregat de negociar amb
els propietaris perquè cedeixin
l’habitatge. A canvi, se’ls oferirà  co-
brir el 100% d'obres de rehabilita-
ció fins a 15.000 euros i que, com
a contrapartida, lloguin els pisos
per cinc anys a un preu que acos-
tuma a ser un 20% inferior al del
mercat i amb garantia de cobra-
ment per part del municipi.

Una nova bombolla?
» Els preus de lloguer dels pisos a la ciutat podrien arribar l’any que ve al nivell d’abans de la crisi

» Colau busca pisos buits al Bon Pastor i Baró de Viver per negociar amb els propietaris la seva cessió

Albert Ribas
SANT ANDREU

Els preus de lloguer dels pisos a la ciutat han experimentat un fort creixement des del 2014. Foto: Arxiu
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Actualitat a la xarxa

#TotsSomHoms

@franceschoms: “Han guanyat al Con-
grés la votació del suplicatori, però no
aplacaran a Catalunya el nostre projecte
democràtic”.

Un diari plural

per @ModernetdeMerda    

4Obrir portes, tancar portes

Molts estarem d'acord que el dia
12 d'octubre, el del famós espec-
tacle de pirotècnia a l'ajunta-
ment de Badalona, no va ser el
dia més brillant de l'indepen-
dentisme.

Tampoc va ser-ho el 4 de
novembre, quan ordes de cata-
lans pujaren esperitats cap a
Berga per donar suport a una al-
caldessa detinguda pels Mossos
per una qüestió de banderes i de-
claracions. Ha tingut dies millors,
la cosa. Ha tingut dies molt mi-
llors.

De fet, de tot allò no fa pin-
ta que n'hàgim tret res gaire po-
sitiu. Ara mateix no tinc el
comptador d'independentistes
a mà, però és molt possible que
durant aquest període de temps
no hagi augmentat gaire la xifra
total. És més, és probable que
hagi disminuït una mica. Segur
que hi ha molts adherits de
nova fornada que, amb bon cri-
teri, han optat per plegar les ve-
les recentment desplegades
quan els ha semblat que al final
tot plegat anava només de sím-
bols i de pàtries. Perquè la imat-
ge que està transmetent el pro-

cés aquestes últimes setmanes
és aquesta, la d'un moviment
distret amb estelades i diades
nacionals.

Com que l'independentis-
me va sobrat de vots, però, ara
valora la possibilitat de tornar a
viure una jornada com les dues
anteriors, amb una obertura
massiva d'ajuntaments el prò-
xim 6 de desembre. Perquè la
Constitució no és la nostra Cons-
titució, perquè aquest dia no te-
nim res a celebrar, i totes aques-
tes proclames que, siguin mo-
ralment certes o no, tan bé acos-
tumen a funcionar sempre per
sumar fans a la causa.

Sí, anem llençats. Ens està
anant tot tan bé, tenim una es-
tratègia tan ben parida i disse-
nyada, hem patit tan poc desgast
aquests últims mesos, que con-
tinuarem incidint una estona
més en el tema de les banderes,
dels dies simbòlics i de la part
més sentimental del procés, a
veure si així acabem de seduir
tota aquella gent que caldria se-
duir abans del setembre. Això sí,
almenys haurem demostrat que
som independentistes de veritat,

que no ens deixem aixafar en cap
cas. I tant.

En comptes de desobeir for-
tament en aquells punts que et
dignifiquen com a país i que se-
rien socialment acceptats i aplau-
dits (des de desnonaments i fins
a l'acollida de refugiats, passant
per pobreses energètiques), pre-
ferim començar per les engru-
netes del cor. Aquelles petiteses
que no aporten res al debat (si en-
cara no tens les grans estructures
fetes, quin sentit té començar a
encarar-te amb l'Estat per qües-
tions secundàries i no populars)
i que ensenyen la part menys
atractiva del procés, la més im-
pulsiva i nacional, a la vegada que
deixen de banda els motius so-
cials i econòmics que han arros-
segat tanta gent fins aquí.

Que cadascú faci el que cregui
oportú, Déu nos en guard de dir
a la gent què pot fer i què no. Però
potser al final, de tant voler ob-
rir les portes dels ajuntaments per
simbolismes, estarem tancant
sense adonar-nos-en les portes
del procés a moltes persones
que tenien l'esperança d'entrar-
hi per motius ben diferents.

4Fum, fum, fum!
per Jordi Lleal

Atenció, catalanets díscols! El PP
ha transmutat! A partir d’ara,
portaran a terme una campanya
d’aproximació del poder de Ma-
drid a Catalunya i així obrir un
nou curs amb empatia i mà es-
tesa. Ho faran portant el Senat
a Barcelona (Uf!); Soraya Sáenz
de Santamaria tindrà despatx a
la delegació del govern, allà al
carrer Mallorca (Oidà); es farà
un consell de ministres a Pe-
dralbes (com en temps d’en
Franco); ens posaran la pasta-
naga als morros (mentre conti-
nuaran les bastonades, per part
dels tribunals, a l’esquena); ens
convidaran a una cassola de
llenties amb xoriço (a veure si
ens deixem comprar); parla-
ran català en la intimitat (Aznar
ja ho feia); canvi de cromos,
l’Enric Millo per la Llanos de
Luna (fantàstic); veuran partits
a la llotja del Barça (Hum);
aprendran a ballar sardanes

(tots són pops); posaran arbres
de Nadal, de color blau, a les pla-
ces dels ajuntaments (com feia
en Xavier Garcia a Badalona)... 

Sabem que, per les dates
de Nadal, els cors s’estoven. És
temps de pau i de perdó, de re-
unir-se les famílies al voltant d’u-
na taula, amb absoluta germa-
nor, pensin com pensin políti-
cament. Cantarem nadales al
peu del pessebre i tot seran
flors i violes per a una nova re-
lació entre Catalunya i Espanya.
És com programar un miratge,
per entabanar uns quants cata-
lans que no tinguin gaire clar
quina posició prendre davant
l’alternativa, de si donen suport
a la secessió o es passen al bàn-
dol unionista, posant una es-
pessa cortina de fum als ulls dels
indecisos, amb unes conces-
sions més o menys apetitoses, a
veure si piquen l’esquer. Ara és
Nadal. Fum! Fum! I més Fum!     

Un diari participatiu

#DiaDelConsumisme

@dianacoromines: Aquesta xerrameca
sobre la invasió que suposa el Black Fri-
day (com si les rebaixes nostrades fossin
una tradició a preservar) ratlla el ridícul.

#DEPFidelCastro

@eduardvoltas: La Cuba de Fidel Castro,
molt millor que la de Fulgencio Batista i
espero que molt pitjor que la que vindrà
en un futur.
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Un diari obert

De poc li servirà a la Rosa de Reus, a
la dona de 81 anys que va morir vícti-
ma de la pobresa que anomenen en-
ergètica, de la solitud, i d'aquest mal en-
tès progrés, que ara anem veient si la
culpa del tall elèctric és d'un reglament
o d'un protocol. La Rosa de Reus,
símbol de la ciutat, i per extensió de to-
tes les ciutats i pobles on les grans com-
panyies subministradores que este-
nen la plaga del segle XXI actuen com
els nous senyors feudals recaptadors de
tributs, i que ens remet a les desigual-
tats de l'època de la pesta. 

La llegenda reusenca de la pasto-
reta ve del segle XVI, la d'Isabel Be-
sora, a qui es va aparèixer la Mare de
Déu i li va donar el missatge que es re-
cuperés el costum d'encendre una
candela tan llarga que permetés fer el
tomb a les muralles de la ciutat i que
arribés encesa a l'altar. Els jurats de
la ciutat no se la van creure. No do-
naven fe a aquest protocol o regla-
ment, i n'hi exigien proves. Va haver
de ser una segona aparició virginal la
que aleshores, segons les versions, si-
tuen una rosa a la galta o un petó. El
cas és que la rosa va passar de la gal-

ta de la pastoreta a l'escut de Reus.
Ara s'ha encarnat amb aquesta altra
Rosa, a qui una candela, o una es-
pelma, amb què mirava de deslliurar-
se de la foscor, se l'ha acabat engolint.
Tristíssim tot plegat, perquè aquesta
mort ens fa veure com n'és, de difícil,
acomboiar tota la societat, i ens res-
situa en el debat de la lluita contra les
desigualtats. 

L'assagista, musicòleg, erudit, de
pensament immens, Ramon Andrés, al
seu darrer llibre Pensar y no caer diu
que la desigualtat és en nosaltres, i que
fins que no assumim que és dins la nos-
tra estructura mental no ho acabarem
de corregir. L'individualisme no és al-
tra cosa que la ideologització d'un ma-
teix: “Haver caigut en la ingenuïtat de
creure que estem capacitats per repar-
tir-nos el pa ha estat un equívoc al qual
ha contribuït l'humanisme utopista,
sempre doctrinari”. I encara afegeix An-
drés: “No hi ha res tan nihilista com as-
pirar al paradís.” Que els ho diguin a
aquestes companyies de beneficis mi-
lionaris on basteixen el seu paradís!

Publicat a El Punt Avui

4La Rosa de Reus
per Xavier Graset

4Antifranquista i monàrquic?
per Gemma Aguilera

L’Estat espanyol està governat per un
partit legitimat a les urnes que prové de
les estructures del franquisme, del
qual mai no ha renegat obertament. I
està flanquejat pel PSOE, que tot i ve-
nir d’una tradició republicana, durant
l’exili ja havia abraçat la monarquia. Per
si hi havia dubtes, el socialista Grego-
rio Peces Barba ho va aclarir l’any
1982 després que el PSOE hagués ob-
tingut majoria absoluta: “Monarquía y
Parlamento son términos comple-
mentarios, y su integración en la mo-
narquía parlamentaria produce una
estabilidad, un equilibrio y unas posi-
bilidades de progreso difíciles de en-
contrar en otras formas de Estado". El
PCE, que va ser el partit hegemònic en
la lluita antifranquista, també s’havia
declarat monàrquic: “Consideramos a
la Monarquía como un régimen cons-
titucional y democrático [...] Estamos
convencidos de ser a la vez enérgicos
y clarividentes defensores de la unidad
de lo que es nuestra patria común".

Així, l’esquerra antifranquista espa-
nyola no només deixava enrere la seva
tradició republicana, sinó que abraçava
un nou règim basat en un estat centra-
litzat i amb capacitat per establir un es-
tat d’excepció permanent contra qual-
sevol dissidència envers la unitat d’Es-
panya, amb la institució monàrquica,
l’església i l’exèrcit, com a garants d’a-
questa unitat. O el que és el mateix, com
a garantia dels privilegis pactats entre la
dreta, l’esquerra i els poders econò-
mics l’any 1978. Uns pactes als quals s’hi
van sumar el nacionalisme basc i cata-
là que, temorosos que la violència al car-
rer anés a més i d’un possible intent de
cop d’Estat, van rubricar els acords de
la Moncloa sense veure venir la trampa
de la  LOAPA, que ignorava la prome-
sa del reconeixement de les nacions his-
tòriques i les rebaixava a la mateixa al-
çada que les regions inventades.

Els governs que ha tingut l’Estat es-
panyol des que Franco va col·locar Joan
Carles I, i les seves polítiques econòmi-
ques, socials i culturals que han deixat
un país fet pols en tots els sentits, són la
conseqüència lògica d’aquesta renúncia
de l’esquerra espanyola i de l’antifran-
quisme a trencar totalment amb el rè-
gim. Van preferir una simple reforma de
l’Estat franquista, apuntalada per una
institució no democràtica que garantís
els privilegis de les elits polítiques i
econòmiques, abans que anihilar les es-
tructures franquistes i construir un Es-
tat plenament democràtic i amb un re-
partiment de poder real.

Però el pecat original és més greu.
Els partits van rebutjar una transició ne-
tament democràtica que foragités de la
societat polítics de Franco, policies, jut-
ges corruptes i tribunals militars, que
van trobar un còmode encaix gràcies a
la Transició. A tots aquests mai ningú
no els va destorbar ni els va demanar
explicacions. Ni als que encara són
vius ni als morts. Una llei d’Amnistia
feta a mida va permetre la supervi-
vència d’un poder judicial fidel al fran-
quisme i al principi constitucional no
escrit del dret natural superior de la de-
fensa de la unidad de destino de lo uni-
versal. Un pacte entre els franquistes
i les forces democràtiques per enterrar
la memòria històrica del període re-
publicà i la il·legitimitat originària de la
monarquia 'joancarlista'. 

Malauradament, aquell pòsit so-
breviu i es perpetua a través de les con-
tínues sentències de tribunals espany-
ols que setmana sí setmana també ar-
riben a Catalunya. Es pot ser antifran-
quista i monàrquic? Segurament sí,
però cal voler trencar amb aquest pòsit
franquista. I aquesta pregunta ja és més
difícil de respondre. 

Publicat a El Món

@jordisanchezp: Ahir jutge Vidal, avui
@franceschoms, pròximament @joanco-
maroura i també @ForcadellCarme. L'Estat
no canvia. Hi veig l'estela del franquisme.

@marcossul: El Blac Fràidei, una tradició
ben nostrada que no es pot perdre. Els nos-
tres avantpassats no ens ho perdonarien. I
l'aparador no pateix. #BlackFriday.

@a1varo_lopez: Os resumo qué es la
muerte en democracia. Ayer: Rita Barberá
no tiene nada que ver con el PP. Hoy: Rita
Barberá lo dio todo por el PP.

Opinió en 140 caràcters

Parlen els
veïns

Oriol
“Penso que, com
que és una de les
grans entrades i
sortides de la ciutat,
és important que hi
hagi prous carrils
perquè el trànsit no

es col·lapsi i no es generin més embussos
dels que ja hi ha. Crec que l’Ajuntament
hauria d’estar per coses més prioritàries.”

Núria
“Com a veïna de la
Sagrera em sembla
perfecte, però com
a conductora penso
tot el contrari. Cre-
aria moltíssima
més congestió de la

que ja hi ha. Aquí crec que s’haurien de
cuidar més les zones verdes i habilitar
més places d’aparcament.”

Maxi
“Si es fa el que pro-
posen serà conflic-
tiu, especialment a
les hores punta, per-
què hi circulen mol-
tíssims cotxes i re-
duir dos carrils ho

empitjoraria. Si ja s’escolten botzines els
divendres o els caps de setmana, amb dos
carrils menys seria molt pitjor.”

Ana
“Bé, perquè es re-
duiria molt la con-
taminació ambien-
tal i acústica. És evi-
dent que això com-
plicaria el trànsit a
la gent que fa servir

la Meridiana per entrar o per sortir de la
ciutat, però crec que es podria impulsar
una ruta alternativa.”

Què et sembla la reforma de la Meridiana que proposa l’Ajuntament?
per Pau Arriaga



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 42 95 17
7 | líniasantandreu.cat29 novembre 2016



Sant Andreu
| 8

líniasantandreu.cat 29 novembre 2016

Una quarantena de veïns es van
encadenar simbòlicament dis-
sabte al migdia a les vies  de l’es-
tació de Sant Andreu Comtal
per tornar a reivindicar que  es
desencallin les obres de la nova
estació, que estan aturades des
del 2009. 

Convocats per l’Associació
de Veïns de Sant Andreu de
Palomar, els veïns van aprofitar
la celebració de la Festa Major,
tal com ja van fer l’any passat,
per exigir la nova instal·lació, el
pressupost de la qual ja ha estat
aprovat pel Ministeri de Fo-
ment.  Enguany, però, amb l’en-
cadenada simbòlica -va obli-
gar un tren a aturar-se- han fet
un pas endavant més, ja que
l’any passat la protesta no va
sortir de la plaça de l’estació. 

A la protesta, sota el crit de
“Volem l’estació ja!”, s’hi van afe-
gir diferents representants polítics.
Per part del govern hi van ser tres
tinents d’alcalde, Jaume Collboni,
Janet Sanz i Laia Ortiz, i la regi-
dora del Districte, Carmen Andrés.
També hi van ser el conseller de
CiU Roger Mestre, la regidora
d’ERC i presidenta del Districte,
Montserrat Benedí, i els consellers
d’ERC Carlos Escudero i Quim Pa-
ñart. Tots els polítics van coinci-
dir a demanar al Ministeri de Fo-

ment que tiri endavant les obres.
Janet Sanz, tinent d’alcalde d’Ur-
banisme, Ecologia i Mobilitat, va
afirmar que “és innaceptable i
una vergonya que tinguem l’esta-
ció d’aquesta manera”.

Per la seva banda, el president
de l’Associació de Veïns, Santi Se-
rra, ha afirmat a Línia Sant An-
dreu que “protestarem les vega-
des que faci falta i estem satisfets
de la repercussió de l’acte de dis-
sabte. Ara esperem més implica-
ció del nou govern estatal”.

Una imatge de la protesta de diumenge. Foto: Twitter (@ANCstAnd)

S’encadenen a les vies per exigir
la nova estació de Sant Andreu
» A l’acte reivindicatiu hi van anar uns 40 veïns i diferents polítics

» El projecte de la nova estació fa set anys que està totalment aturat

Ivan Altimira (CUP), investigat
per la crema de fotos del rei

POLÍTICA4El conseller an-
dreuenc de la CUP, Ivan Altimira,
és una de les cinc persones acu-
sades per la Fiscalia de ser res-
ponsable de la cremada  col·lecti-
va de fotografies de Felip VI l’11 de
setembre a Barcelona, en finalit-
zar la manifestació de l’Esquerra
Independentista. 

Altimira està citat a declarar,
a través de videoconferència, per
l’Audiència Nacional el pròxim set
de desembre juntament amb el
portaveu de la formació de Santa
Coloma de Gramenet Som Gra-
menet, Aitor Blanc; la periodista
Nora Miralles, exmembre del se-

cretariat nacional de la CUP; el nú-
mero 7 a les llistes de la CUP a
Manresa, Roger Santacana i Jor-
di Almiñana, militant de l’Esque-
rra Independentista. En declara-
cions a Línia Sant Andreu Alta-
mira, preguntat per la possibilitat
de desobeir la cita judicial, ha
afirmat que “encara no hem pres
cap decisió”.

El conseller de la CUP de-
nuncia que “estem davant d’una
campanya d’assetjament i re-
pressió” i critica els Mossos i el
departament d’Interior per ser
“part activa de la persecució de
l’independentisme”.

Xavier Palos i el Banc del Temps
del Bon Pastor, Medalles d’Honor
RECONEIXEMENT4L’Ajunta-
ment va entregar la setmana
passada les Medalles d’Honor de
Barcelona, que reconeixen aque-
lles persones i entitats a qui el
consistori reconeix el seu paper
en el foment d’una consciència
ciutadana i una convivència mi-
llor a la ciutat. En el cas del dis-
tricte, els guardonats van ser
Xavier Palos Ezquerra i el Banc
del Temps del Bon Pastor.

Palos va ser reconegut per la
seva contribució al foment de l’e-
conomia social, solidària i coo-
perativa i per la seva implicació

activa en el moviment associatiu
de Sant Andreu. D’altra banda,
el Banc del Temps del Bon Pas-
tor, en el seu 15è aniversari, va
rebre el guardó per la seva im-
plicació en la dinamització social
i comunitària del barri i per la
seva aposta per teixir una xarxa
de suport mutu.

Les Medalles d’Honor van
ser creades per l’Ajuntament
l’any 1997 amb motiu de la com-
memoració del centenari de les
agregacions dels municipis del
pla, una fita històrica en la cons-
trucció de la Barcelona moderna.

L’AVV de Sant Andreu celebra el
disseny de la futura Meridiana

URBANISME4”Veient com està el
trànsit a la ciutat, catalogaria la pro-
posta d’engrescadora”. Així valo-
ra el vocal d’urbanisme de l’Asso-
ciació de Veïns de Sant Andreu,
Pau Maduell, la proposta que va
presentar el passat dia 10 de no-
vembre l’Ajuntament sobre el dis-
seny de la futura Meridiana.

En una trobada amb els veïns
de la zona, la tinent d’alcalde Ja-
net Sanz va posar al damunt la tau-
la quatre propostes de remodela-

ció de l’avinguda. Només en una
d’elles es preveu reduir un carril
d’entrada i sortida de la ciutat. Ma-
duell  remarca que “des de l’Asso-
ciació volem la màxima reducció
de trànsit possible però creiem que
la proposta municipal és positiva”.

A qui no li ha agradat la re-
modelació que planteja l’Ajunta-
ment és a l’Associació de Veïns
Sant Andreu Sud, que han de-
nunciat que el trànsit es desviarà
cap als seus carrers.

Successos | Detenen dos lladres de pisos
Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 10 de novembre dos presumptes lladres de pisos després

que un veí del districte alertés a la policia de la presència de dos homes escalant per la façana d’un 
habitatge. Els detinguts, un dels quals menor d’edat i l’altre de 23 anys, van ser enxampats just després

d’haver comès un robatori. Els Mossos van trobar joies i rellotges al cotxe amb el qual es desplaçaven.     

Redacció
SANT ANDREU

Desenes de persones van cremar fotos del rei l’11 de setembre. Foto: CUP
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La Diada de la Rumba,
diumenge a la Fabra i Coats

MÚSICA4La Fabra i Coats aco-
llirà aquest diumenge la vuitena
edició de la Diada de la Rumba,
la mostra més important de rum-
ba catalana que cada any reuneix
els principals representants so-
cials i artístics d’aquesta música.
Enguany la cita arriba a Sant
Andreu després d’haver passt
per Girona i Mataró.

La jornada es posarà en mar-
xa a les 10 del matí amb tallers

musicals, la presentació del disc
El Noy, l’exposició ‘Grans noms
de la rumba catalana’ i un mer-
cat. Aquestes activitats s’allar-
garan fins a les dues del migdia.

Pel que fa al programa de la
tarda i el vespre -començarà a
les cinc i acabarà a les 10-, in-
clourà diferents concerts, com
ara els de Peret Reyes, Moros-
tio, Sandunguera, Alma de Bo-
querón o Set de Rumba. 

Els Estats Units es donaran 
a conèixer des de Sant Andreu

CULTURA4La Biblioteca Ignasi
Iglésias-Can Fabra acull des de fa
dues setmanes l’American Space
Barcelona (ASB), un espai que
busca promoure l’intercanvi cul-
tural i el diàleg entre Barcelona i
els Estats Units.

Aquest espai programarà di-
ferents activitats i tallers gratuïts
oberts al públic per tal de fomen-
tar l’aprenentatge informal i in-
centivar el creixement professio-
nal amb la tecnologia com a actor
fonamental. L’ASB forma part
d’una xarxa global de més de 750
centres ubicats a 169 països que
durant l’any passat va aplegar
més de 16 milions d’usuaris. En el
cas de l’Estat, el centre de Sant An-

dreu és el tercer  que el Consolat
General dels Estats Units obre,
després dels de València i Madrid.

Durant la inauguració, el ti-
nent d’alcaldia d’Empresa, Cul-
tura i Innovació, Jaume Collbo-
ni, va destacar el “simbolisme”
d’ubicar l’American Space Bar-
celona a l’antic recinte de Can Fa-
bra, “un espai fabril on l’Ajunta-
ment va recollir la reivindicació
dels veïns i veïnes per augmentar
la seva capacitat d’accedir al co-
neixement i la cultura”. Collboni
va celebrar que la ciutat pugui
comptar amb un American Spa-
ce “per superar estereotips, pre-
judicis i idees preconcebudes so-
bre els Estats Units d’Amèrica”

Arriba la recta final de l’any i
això és sinònim de Festa Major a
Sant Andreu de Palomar. Diven-
dres es va donar el tret de sortida
a una nova edició de les festes del
poble, que s’allargaran fins al
pròxim 8 de desembre.

El primer cap de setmana ha
estat especialment intens i els
andreuencs han sortit al carrer per
gaudir d’un programa que, un any
més, arriba carregat d’activitats
per a tots els públics. El repic in-
augural de Festa Major,  el sopar
de carmanyola o el concert jove
van ser alguns dels actes més
destacats del primer dia. Dissab-
te la jornada va arrencar ben
d’hora amb la Festa de l’Eix Co-
mercial de Sant Andreu. Al llarg
del matí i la tarda els veïns van po-
der gaudir de diferents activi-
tats, com ara diferents campionats
esportius, la fira de productes
artesans, la passada de lluïment
de la colla convidada, la bastona-
da de Can Galta o el tradicional
Esclat Andreuenc.  

El diumenge també va arren-
car ben d’hora amb el Bon Dia Sa-
tànic organitzat per La Satànica de

Sant Andreu, la Despertada Tra-
bucaire de la Germandat de Tra-
bucaires, Geganters i Grallers de
Sant Andreu i les Matinades de
Grallers, organitzades per les ma-
teixes entitats. 

PEP MUNNÉ, PREGONER
A dos quarts de 12 del matí va arri-
bar un dels moments més espe-
rats de la Festa Major, el pregó.
Enguany l’encarregat de pro-
nunciar-lo va ser l’actor Pep Mun-
né, que va fer una reivindicació del
“valor del mestissatge  i de la in-
tegració de la qual sempre ha fet
gala Sant Andreu”. Durant el seu
parlament, Munné, que també va
recordar la seva infància al barri
de la Sagrera, va defensar que “la

convivència ha d’estar per damunt
de les idees”. Per últim, va de-
manar una “solució urgent” per al
col·legi La Maquinista, que fa
nou anys que és en barracons.

Pel que fa al segon cap de set-
mana, el protagonisme serà per
als correfocs. Tant l’infantil com
el d’adults tornaran a ser d’allò
més espectaculars gràcies a l’or-
ganització conjunta de totes les co-
lles de diables.

CONTRA EL MASCLISME
D’altra banda, un dels elements
més destacats de la Festa Major és
la campanya ‘Sant Andreu de
Palomar Lliure d’Agressions Se-
xistes’, que promou l’eradicació de
comportaments masclistes.

La Festa Major s’acabarà el 8 de desembre. Foto: Twitter (@JNCSantAndreu)

Sant Andreu viu amb intensitat
els primers dies de la Festa Major
Redacció
SANT ANDREU
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Propers i honestos
» La Fundació Barcelona Comerç destaca “l’honestedat” 
de les seves botigues a l’hora de fer rebaixes en els preus

EDITORIAL/ Tot i que no ens agrada el
terme “petit comerç” i preferim referir-nos
sempre com a “comerç de proximitat”,
hem pensat que el nom s’esqueia per a l’e-
ditorial d’aquest mes. Analitzem novem-
bre: ens comencem a preparar per a
Nadal, algunes grans superfícies ja co-
mencen a abaixar preus i arriben unes set-
manes frenètiques en les quals sempre
passa alguna cosa. 

A finals de mes ens arribarà el Black
Friday, una importació americana que, su-
mant-se al Halloween, ha deixat la nostra
Castanyada en un segon pla. Durant dos

dies d’ensurt, el comerç es posa d’acord
per proposar els productes de sempre a
preus d’escàndol i es desencadena una
febre consumista que, a molts, ens arregla
part de les compres de Nadal. I des del co-
merç de proximitat ho entenem, però què
significa això realment? Són aquests des-
comptes reals? 

Una de les coses que ens caracteritza
com a comerç de proximitat és l’honeste-
dat amb la qual tractem els nostres clients,
cosa que dóna unes garanties de con-
fiança que en cap moment trencaríem, ja
que són la nostra més gran inversió. Si una

botiga té productes permanents al 50% i
arriba el Black Friday i els posa al 70%, cal
que ens plantegem dues coses: 1. Si el
descompte del 50% és realment així, o si
sumen els marges de guanys per tal de
poder convèncer al consumidor que li
estan fent un favor. 2. El descompte in-
creïble del Black Friday no és tan exagerat
tenint en compte que es parteix d’una
base ja descomptada.   

El nostre comerç, que és un comerç
d’interès general, no entra a discutir la ido-
neïtat de celebrar el Black Friday aquest
any. La societat canvia i apareixen nous

desafiaments que poden traduir-se en
oportunitats si es vol, i els eixos de la Fun-
dació Barcelona Comerç ho volem. 

Aquest any, el comerç de proximitat
de Barcelona durà a terme el Black Di-
vendres: proposarem descomptes, però
seran descomptes de debò, no basats
en falsos percentatges ni en marges in-
flats, sinó en l’oferta dels nostres pro-
ductes de sempre, amb la qualitat de
sempre i a preus més accessibles durant
dos dies, assegurant també que als nos-
tres clients se’ls saludarà pel nom i se’ls
acomiadarà amb un somriure.  

» Creen el ‘Black Divendres’, amb descomptes 
“de debó” i no basats en falsos percentatges

L’Entrevista pàg 13
Joan Farré (Eix Fort Pienc):
“Les idees només són possibles
gràcies a les persones”

Dinamització pàg 12
El cicle de desfilades de tardor 
i hivern del BCN Moda al Carrer 
finalitza amb èxit d’assistència

líniaen
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Parlem de comerç

Cor d’Horta i Mercat, Eix Maragall, Sant Antoni Comerç i Cor Eixample celebren desfilades 
de moda massives amb espectacles temàtics que animen de dalt a baix els diferents barris

Exitoses i amb estil

SOLIDARITAT/Aquest any tindrem un Nadal molt es-
pecial al Raval protagonitzat pel projecte #Raval
Km0, un projecte que genera oportunitats formatives
i professionals a partir de la fabricació de llums que
il·luminaran el barri i bosses de roba que els comer-
ciants podran repartir a veïns, veïnes i visitants durant
la campanya de Nadal. 

El projecte #RavalKm0 ha iniciat el seu segon any
en el marc del procés de promoció del Raval com a Te-
rritori Socialment Responsable. El projecte busca ge-
nerar noves oportunitats formatives, laborals i co-
mercials al barri, a la vegada que es promou la millo-
ra de la imatge d’aquest, dins i fora del Raval, a partir
del treball col·lectiu de diferents entitats, institucions
i comerços del barri per construir i aplicar una filoso-
fia socialment responsable.

En aquest segon any, el projecte ha permès formar
17 persones en atur, 8 de les quals seran contractades
per elaborar 32 arcs lumínics que guarniran els carrers
Hospital i Joaquim Costa, i serigrafiar 5.000 bosses de
roba que seran repartides entre els clients dels comerços
associats a l'Eix el Raval durant Nadal.

El disseny de les llums ha estat a càrrec del dis-
senyador industrial Curro Claret, amb la col·laboració
i assessorament de la Maria Güell, que compta amb una
àmplia experiència en la il·luminació d’espais pú-
blics. Maria Espeus, fotògrafa que viu al barri, ha
col·laborat realitzant els 29 retrats de veïns i veïnes, co-
merciants i treballadors dels dos carrers que mostren
diferents vincles entre ells i que serviran de referent per
a la creació dels arcs lumínics. En aquesta iniciativa hi
han participat més de 60 persones.

Pel que fa al disseny de les bosses, s’ha pres com
a base el de l’any passat, que va sorgir d’un concurs
obert a persones relacionades d’alguna manera amb
el Raval i a tots els veïns i veïnes del barri.

El projecte coordinat des de la Fundació Tot Raval
compta amb la implicació des dels seus inicis de l’Eix
Comercial del Raval (precursors de la iniciativa), Im-
pulsem (formació en llums i serigrafia i producció), l’As-
sociació per a joves TEB (formació en disseny gràfic),
Dona Kolors i Estel Tàpia (confecció de bosses). L’ela-
boració de les llums ha estat patrocinada per l’Ajun-
tament de Barcelona, amb el suport del Banc Saba-

dell, i les bosses per la Caixa, amb el suport de Bar-
celona Activa.

El projecte culminarà el dia 24 de novembre, amb
una festa oberta a tots els veïns i veïnes del barri per
inaugurar l'encesa de llums de Nadal.

#RavalKm0va néixer l’any 2015 i sorgeix del treball
conjunt amb l’Eix Comercial del Raval i els seus més de
300 establiments comercials adherits. Un dels objec-
tius del projecte és atraure els visitants d’arreu de la ciu-
tat i el país, perquè vinguin al Raval i descobreixin la
seva àmplia oferta comercial, cultural i gastronòmica,
i alhora contrarestar l’estigma negatiu del barri.

Llums de Nadal socialment
responsables de la mà de l’Eix Raval

DINAMITZACIÓ/ El passat 27 d’octubre
va finalitzar amb la passarel·la de Corei-
xample el cicle de desfilades de moda de
la col·lecció Tardor-Hivern de quatre
eixos comercials de la ciutat: Cor d’Horta
i Mercat, Eix Maragall, Sant Antoni Co-
merç i Coreixample. 

Enguany es van introduir novetats
dins la ja tradició de les passarel·les: es va
millorar l’estructura, es va millorar la pan-
talla i el vídeo amb més del doble de les
càmeres que reproduïen en directe els
detalls de la desfilada, es va millorar la
il·luminació i la visibilitat per part del pú-
blic. A més, a partir d’aquesta edició les
passarel·les s’han convertit en una plata-
forma de promoció al talent jove amb la
desfilada de joves estudiants per a mo-
dels de l’escola Talents School, l’Institut

Català de la Moda i a l’Escola de la Dona,
i la mostra al públic de peces realitzades
per a joves dissenyadors emergents: una
clara aposta del comerç de proximitat de
la ciutat per la joventut i el canvi. 

A més, enguany es va donar la possi-
bilitat de canviar l’espectacle als diferents
eixos de la ciutat que van poder adaptar
la passarel·la al que creien que casava
més amb la personalitat del barri. D’a-
questa manera Cor d’Horta i Mercat i Eix
Maragall van seguir amb l’espectacle que
ha estat garantia d’èxit fins ara i que
aquest any també va acabar amb una
gran ovació per part del públic assistent,
Sant Antoni Comerç va basar la seva pas-
sarel·la en musicals famosos que van ani-
mar el barri de dalt a baix i Coreixample
es va desmarcar amb una proposta dife-

rent on representava l’arribada a l’Ei-
xample d’una noia d’un país llunyà que
acabava enamorant-se del barri i del mo-
viment de la ciutat.

Contents amb el resultat, agraïm a
Celine Models i al coreògraf Toni Fuster
que van coordinar i dirigir els models i les

models de manera impecable; a AP Pro-
duccions per l’organització de tota la part
audiovisual; a l’Ajuntament de Barcelona,
a la Generalitat de Catalunya, als eixos
comercials participants i, evidentment, a
tots els comerciants que han fet possible
aquesta posada en escena un cop més. 
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ENTREVISTA/ Aquest mes hem parlat
amb Joan Farré, president de l’Associació
de Comerciants Eix Fort Pienc, l’última in-
corporació a la Fundació Barcelona Co-
merç. Fort Pienc va néixer l’any 2011, és
una associació molt jove, amb moltes
ganes de fer coses i amb noves idees que,
sens dubte, completaran molt bé l’as-
pecte de la Fundació. 

Quins són els inicis de Fort Pienc?
Fort Pienc, tot i ser Eixample, és un barri par-
ticular: té una força veïnal i associativa molt
important i és una mica poble, la gent es
coneix i es relaciona. La creació d’equipa-
ments com la biblioteca, el centre cívic i el
mercat va ajudar molt al barri, així com la
renovació del Passeig de Sant Joan i les pro-
peres obres que es faran als carrers de Si-
cília i Ribes. Per tant, el barri canvia i can-
via cap a bé i això, sumat a aquest esperit
associatiu, crea una situació ideal per a po-
der organitzar accions.

Quan vau fer el primer esdeveniment?
L’any 2012 vam fer el primer acte, que va
ser un Sant Jordi, i gràcies a una empresa
professional que ens dinamitza l’eix, s’a-
consegueix fer un gran esdeveniment
basat en grups de treball.

Per tant es podria dir que la vostra
també és una estructura descentralit-
zada?
Intentem que la gent que és experta en un
tipus de sector es dediqui a millorar aque-
lla àrea a nivell comercial, de manera que
els grups de treball estiguin formats per ex-
perts que desenvolupen projectes. La
nostra estratègia és la de convidar tant a
socis com a no socis als nostres esdeve-
niments, on els expliquem els nostres ob-
jectius, que són col·lectius i integradors. In-
tentem anar trencant barreres, i això s’a-
precia molt a nivell de barri.

Com us organitzeu?
Estem desenvolupant projectes en tres sec-
tors: sector del llibre (Sant Jordi), sector de
la salut (amb la quinzena de la salut iniciada
a principis de novembre), les arts escèni-
ques, que es van convertir en el tret iden-
titari del barri aprofitant les grans instal·la-
cions culturals com l’Auditori, l’ESMUC i el

TNC, que són associats nostres, sumats a
l’escola Eòlia o el Timbal; i per últim, el pro-
jecte XEIX, pel qual enguany hem guanyat
el Premi Comerç de Barcelona al Comerç
col·laboratiu i en el que treballem per a la
integració dels comerços asiàtics dins els
nostres projectes. Sempre hem pensat
que les idees són possibles gràcies a les
persones, i tenim la sort de comptar amb
un equip i un barri molt implicats. 

Quants socis teniu actualment?
Tenim més de 100 socis, que hem acon-
seguit en uns 5 anys. El 25% d’aquests so-
cis formen part del sector de la salut, i un
altre 25% forma part de la comunitat
asiàtica, cosa que es tradueix en el nostre
modus operandi. La nostra idea és la de
consolidar el col·lectiu d’associats i els
coneixements que cadascú pot oferir.

Què us porta a associar-vos a la Fun-
dació Barcelona Comerç?
Ens va atraure la voluntat de participació
en la realitat comercial de la ciutat. Creiem
que les diferències entre els eixos, aques-
ta pluralitat que tenim, en realitat és una
cosa que ens reforça. Estem molt d’acord
amb els principis responsabilitat social co-
mercial, transparència i serveis de qualitat
de la Fundació, i també parlem la matei-
xa llengua pel que fa a la divisió de la fei-
na en àrees, que nosaltres anomenem
grups de treball.

Què espereu de la Fundació?
Ara mateix estem en aquella fase en la qual
la volem conèixer i que els membres de la
Fundació ens coneguin a nosaltres. Creiem
que les associacions tenim poc temps per
parlar i conèixer-nos, i és una cosa que es-
perem trobar a la Fundació. A més, també
esperem poder aportar valor als associats
amb diferents serveis de la Fundació com
ara la Q de Qualitat, el Defensor del Client
o el suport en comunicació que ofereix a
Fundació; ens agradaria tenir més força i po-
der anar de la mà de l’administració de ma-
nera global; i la possibilitat de poder trobar
sinergies entre les diferents associacions co-
mercials de la ciutat.

A escala de principis, pel que fa a dife-
rents realitats que afecten el comerç d’a-
vui en dia, esteu d’acord amb el que de-
fensa la Fundació? Ens referim al tema
Rebaixes i als horaris comercials.
Tot evoluciona molt de pressa, ens en-
frontem a grans gegants com Amazon i al-
tres. Cal que l’administració pregunti al pe-
tit comerç què signifiquen aquests actors
i què suposen per a ells, i a partir d’aquí,
que les administracions ens protegeixin i
ens ajudin. Estem d’acord que el comerç
s’ha d’obrir a noves tecnologies i nous mo-
dels, però no ho podrem fer sols, neces-
sitem que l’administració no aprovi me-
sures que només beneficiïn als grans,
sinó que ens tinguin en compte. 
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La devolució d’un producte
és un dret del consumidor? 
Tan sols quan es tracti d’un pro-
ducte defectuós i seguint una
normativa específica, quan es
compra fora d’un establiment
(el que es diu venda directa) o
quan s’anuncia expressament.
En la resta de casos la devolució
ja no és un dret del consumidor,
sinó que és un valor afegit  que
l’establiment brinda al client. En
aquest cas, és el mateix establi-
ment qui posa les condicions
(per exemple, durant l’època de
rebaixes no es faran devolucions)
sempre i quan aquestes condi-
cions no vulnerin altres drets del
consumidor. Si a l’establiment
no hi ha cap cartell que ho indi-
qui, es considera que no hi ha de-
volucions; i si hi ha devolucions,
normalment ho anuncien perquè
és un servei extra  i publicitat po-
sitiva de cara al client. 

Si l’establiment accepta de-
volucions, l’establiment pot re-
tornar els diners o donar un val.
Si ofereix un val cal posar una sè-
rie de condicions, perquè si no
aquest val serà etern (potser in-
teressa que el val tingui una du-
rada màxima d’un any o que no
es pugui fer servir durant les
Rebaixes), tot allò que com a
establiment no es vulgui, cal es-
pecificar-ho al val.  

Hi ha diferents tipus de vals,
per exemple l’Agència Catalana
del Consum en col·laboració amb
les organitzacions de persones va
aprovar un model orientatiu, i des
del Defensor del client estem
disposats a posar-lo a la vostra
disposició en cas que estiguéssiu
interessats. Si ho esteu o teniu al-
gun tipus de dubte sobre la sec-
ció d’aquest mes, poseu-vos en
contacte a defensordelclient@ei-
xosbcn.org.

“Les idees només són possibles
gràcies a les persones”

Joan Farré / President de l’Eix Fort Pienc

El Defensor 
del Client
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Adaptar-se o morir. Aquesta mà-
xima es podria aplicar al comerç
en el seu trànsit cap a la digitalit-
zació. I és que tenir un espai a In-
ternet és, avui dia, un aspecte
clau a l’hora de mantenir i impul-
sar un negoci. Per tal de cons-
cienciar el sector de la importàn-
cia de fer el pas cap al món digi-
tal, la Generalitat ha engegat tota
una sèrie d’accions per donar a co-
nèixer allò que fa per promoure la
digitalització del petit comerç. 

“Estem en un entorn on el
consumidor té noves maneres de
fer i de viure, i cal seguir pensant
en com adaptar-nos en aquesta
nova etapa digital”, va dir la di-
rectora general de Comerç, Munt-
sa Vilalta, durant la presentació de
la jornada Amazon, una oportu-
nitat al servei del comerç català ce-
lebrada a Vic el passat 25 d’octu-
bre. En el marc d’aquesta trobada,
Vilalta va especificar totes les ac-
cions que porta a terme el Govern
orientades a conscienciar el sector
sobre la importància de la trans-
formació digital dels negocis i
per apropar les darreres tendèn-
cies en comerç digital. Unes ac-
cions que han de ser “una eina”
perquè els comerciants coneguin

iniciatives del món de la digitalit-
zació del comerç “que puguin ser
d’utilitat”, va afegir Vilalta.

MODERNITZACIÓ
El govern de la Generalitat està
“convençut” que la transformació
digital és “imprescindible per a la
modernització i millora de la com-
petitivitat” del comerç català. 

De fet, el pla que va detallar Vi-
lalta a Vic consisteix en sessions for-
matives i informatives orientades

a fer veure la importància d’a-
questa transformació i presentar les
darreres tendències que puguin
oferir noves oportunitats de negoci
a través de la xarxa. 

Aquestes jornades, anomena-
des Comerç Futur, s’han anat cele-
brant arreu de Catalunya i estan
adreçades a professionals del petit co-
merç. Barcelona, Girona, Tortosa,
Lleida i Tarragona han acollit aquests
tallers al llarg de les últimes setmanes,
aplegant més de 300 assistents.  Els
cursos han analitzat qüestions com

ara oportunitats a l’eCommerce –o co-
merç digital–, l’ús que els botiguers
poden fer de les xarxes socials i con-
ceptes com l’omnicanalitat –o la im-
portància de fer arribar el missatge al
client a través de diversos canals–.
Aquesta formació la fa la Direcció Ge-
neral de Comerç, a través del Consorci
de Comerç, Artesania i Moda (CCAM).

AMAZON, UN ALIAT?
La trobada del dia 25 d’octubre a
Vic sobre Amazon s’emmarca en les
jornades Comerç Futur, i tenia la vo-
luntat de presentar una de les pla-
taformes de compra online més
importants del món per “apropar
els petits botiguers a les oportu-
nitats que ofereix”, segons va afir-
mar Vilalta. En aquest sentit, i per
il·lustrar els participants, durant
la sessió es va explicar l’experièn-
cia de l’empresa de Joguines Gas-
par, de Palau-Solità i Plegamans: el
cas d’èxit d’una empresa catalana
dedicada a la fabricació i comer-
cialització de joguines de fusta, que
està fent servir Amazon Market-
place per vendre arreu del món. 

La jornada de presentació es va
completar amb entrevistes perso-
nalitzades, on els assistents van
poder fer consultes concretes als
tècnics d'Amazon. En aquest sentit,
la resposta dels professionals del pe-
tit comerç va ser molt positiva: en
total es van realitzar 50 entrevistes
b2b, exhaurint les places previstes.

El futur és a la xarxa
» La Generalitat aposta per la digitalització del petit comerç i millorar així la seva competitivitat

» Impulsa sessions formatives per conscienciar el sector de la importància de ser present a Internet

Redacció
BARCELONA

INNOVACIÓ4Dins del pla
d’actuacions de la Generalitat hi ha
també el web comerçlocal.cat, una
manera ràpida, senzilla i sense
cap cost que permet als botiguers
tenir presència a Internet. 

Aquest projecte està impul-
sat per la Direcció General de Co-
merç, en col·laboració amb la Fun-
dació puntCAT, la Direcció General
de Política Lingüística i la Secreta-
ria de Telecomunicacions, Ciber-
seguretat i Societat Digital. 

La seva raó de ser va molt en la
línia de les jornades Comerç Futur
i la seva voluntat de conscienciar
els botiguers de la importància de
tenir un espai web. Per partici-

par-hi, els comerciants interessats
han de demanar hora per reunir-
se amb tècnics i poder registrar el
seu domini .cat per només vuit eu-
ros i, d’aquesta manera, posar en
marxa la seva pàgina web. 

La iniciativa es va presentar fa
uns dies a Girona, on s’està des-
envolupant la prova pilot en
col·laboració amb l’Ajuntament.
En només dues setmanes, 70
comerços gironins ja tenien el
seu web. La bona acollida en
aquesta ciutat va fer que l’acció
s’allargués fins a mitjans de no-
vembre. D’altres municipis ca-
talans ja han mostrat el seu in-
terès per acollir la iniciativa.

Crear un web, el primer pas

La digitalització del
comerç és clau per 

a la Generalitat

Presentació de les accions que porta a terme el Govern per fomentar la digitalització del comerç (esquerra) i alguns dels tallers que ja ha impulsat (dreta). Fotos: Generalitat
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“Tu ets la peça que ens falta”.
Amb aquest lema els comer-
ciants de l’Eix Sant Andreu i
Sant Andreu Nord han portat a
terme una campanya que de-
mana als veïns que comprin als
comerços del barri. “Estem molt
contents, ha tingut molt bona
acollida”, afirma a aquesta pu-
blicació Pròsper Puig, president
de l’Eix Sant Andreu. 

Des del 10 de novembre i fins
demà les dues entitats han im-
pulsat una campanya conjunta
per tal d’acostar el comerç del ba-
rri als veïns i “fer-los sentit una
peça clau de Sant Andreu”. 

La campanya sorteja un val
de compra de 500 euros per
gastar a les botigues associa-
des. Per tal d’optar-hi, cal fer-se
una foto amb algun dels cente-

nars de cartells que s’han distri-
buït pel barri amb instantànies
de comerciants on hi falta una
peça, a tall de trencaclosques.
Després, cal pujar-la a les xarxes
socials amb l’etiqueta #LaPe-
çaDeSantAndreu. “Sabíem que
era una promoció complicada i
diferent, que barrejava el món
digital amb el comerç tradicional,

però ens n’hem sortit”, assegu-
ra al respecte Puig. 

Quan només falta un dia per-
què acabi la campanya, els co-
merciants ja han explicat que vo-
len repetir-la de cara a l’any vi-
nent. En aquest sentit, Puig con-
sidera “molta positiva” la col·la-
boració amb Sant Andreu Nord
amb aquesta campanya. 

La campanya posa èmfasi en el paper dels veïns. Foto: Ajuntament

Els botiguers volen fer sentir els
seus clients com la “peça clau”

» Ho fan amb una campanya de l’Eix Sant Andreu i Sant Andreu Nord
» Els participants opten a guanyar un val de compra de 500 euros 

Comencen les obres del 
nou Mercat del Bon Pastor

EQUIPAMENTS4El nou Mer-
cat del Bon Pastor ja és més a
prop. La setmana passada van
arrencar les obres del nou equi-
pament, que estaran enllestides
a mitjans del 2018, segons in-
forma el consistori en un co-
municat. El futur edifici estarà
ubicat al carrer de Sant Adrià i
tindrà quatre plantes i una su-
perfície total construïda de més
de 9.000 metres quadrats. 

Per commemorar l’inici de
les actuacions, dissabte passat es
va celebrar una festa popular
amb tallers infantils i música. 

El projecte, elaborat per
AA25/SCP Arquitectura & Ins-
tal·lacions, pretén dotar el barri
d’un equipament de servei que
representa el mercat tradicional,
afegint prestacions que abans no
tenia, com ara un autoservei i un
aparcament soterrani per als
clients. També internalitza fun-
cions i serveis que abans es
prestaven a l’exterior, com la cà-
rrega i descàrrega. 

Amb aquesta remodelació, el
consistori preveu que el nombre
de visitants del mercat augmenti
al voltant del 70%. 

L’Eix Sant Andreu celebra 
una Festa per llepar-se els dits
DINAMITZACIÓ4L’Eix Sant An-
dreu va celebrar dissabte passat
la seva Festa de l’Eix a la cruïlla
del carrer Gran amb Sant Adrià.
El president de l’associació, Pròs-
per Puig, explica que “va ser tot
un èxit”, amb força visitants que
van poder gaudir de la bruneta,
la vedella amb denominació d’o-
rigen dels Pirineus. 

L’esperada vedella va estar
rostint-se des de les vuit del
matí fins a la tarda, quan va
arrencar la festa pròpiament
dita. En total, es van repartir
unes 2.500 racions que van fer

gaudir els veïns i veïnes que van
decidir apropar-s’hi. 

Seguidament va arrencar el
també tradicional Tast de Nit al
costat del mercat. “Va venir mol-
ta gent”, recorda Puig, que la-
menta que enguany des del mer-
cat no s’hi hagin sumat. 

Al Tast van participar una
catorzena de comerços que van
oferir el bo i millor dels seus pro-
ductes. La nit va ser molt anima-
da gràcies a l’actuació de la ban-
da Lazy Groove, que va presentar
les seves noves composicions i
versions de soul i jazz en català. 

Les vendes a la xarxa es
disparen amb el Black Friday
OFERTES4La ressaca del cap de
setmana del Black Friday va
deixar divendres carrers plens a
vessar de clients que van donar
el tret de sortida a la campanya
de Nadal. Però l’èxit dels primers
descomptes de Nadal no va ser
només a peu de carrer, sinó
també a la xarxa. 

Divendres passat la filial es-
panyola d’Amazon va vendre
més de 940.000 articles al llarg
del dia, batent el seu propi rècord

de l’any passat. En concret, l’em-
presa assegura que a les 10:47
hores del matí es van registrar
640 comandes. 

Els productes més venuts ,
assegura l’empresa, van ser els
videojocs i les videoconsoles. A
més, el sector de la tecnologia
també va registrar unes bones
vendes.  El Black Friday es va
completar ahir amb el Cyber
Monday, el dia dels grans des-
comptes a la xarxa.

Seguretat | Per obrir la porta d’una casa calen menys de tres minuts 
INN Solutions, empresa del sector de la seguretat de les llars, obrirà al gener una botiga a Sant Andreu.

INN va estar present a les setenes Jornades Tècniques Institut Maldonado fa uns dies a Barcelona, on
va presentar les seves novetats. Els responsables van assegurar que actualment un lladre triga menys

de tres minuts a obrir una porta i que aquest any finalitzarà amb més de 122.000 robatoris a llars.  

Redacció
SANT ANDREU

Imatge virtual de com quedarà el mercat. Foto: Ajuntament
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BARCELONA4El modern
Tanatori Barcelona Ronda de
Dalt ha apostat, des de la seva in-
auguració l’any 2006, per oferir
uns serveis personalitzats i adap-
tats a les necessitats de cada fa-
mília. La seva arquitectura i dis-
tribució han estat dissenyats
per transmetre tranquil·litat i
comoditat. 

Es tracta d’un espai de 12.000
metres quadrats, 20 sales de
vetlla i 2 oratoris multiconfes-
sionals amb capacitat per a 230
i 400 persones assegudes. Totes
les sales de vetlla disposen de
llum natural, lavabo propi, armari
guarda-roba, nevera i telèfon
directe de recepció de trucades.
I, a més, s’ofereix, entre d’altres,
floristeria pròpia, servei Wi-Fi
gratuït, cafeteria, restaurant i
aparcament per a 250 vehicles. 

Una zona enjardinada al vol-
tant de l’edifici acaba de donar

al conjunt una gran sensació
de serenor. Situat al costat de la
Ronda de Dalt, el Tanatori Bar-

celona Ronda de Dalt és de fàcil
accés i està molt ben comunicat
amb la ciutat.

Com a tots els centres ÀLTI-
MA, al Tanatori Barcelona Ronda
de Dalt es pot tramitar la pres-
tació del servei amb totes les
companyies asseguradores i
gestionar tota mena de trasllats
a qualsevol tanatori o cementi-
ri de destinació. 

Servei a tot Barcelona
ÀLTIMA ofereix un servei funerari
complet i excel·lent amb una òp-
tima relació qualitat-preu, i un
servei integral que es pot con-
tractar amb una sola trucada i un
sol interlocutor, a tot Barcelona.

Més de 300 anys
ÀLTIMA és el grup català capda-
vanter en el sector dels serveis fu-
neraris: gestiona 29 tanatoris, 7
crematoris i 17 cementeris a Ca-
talunya. Tot i així, continua sent
l’empresa familiar que, des de fa
més de 300 anys, ofereix la pro-
ximitat, els serveis, la confiança i
l’experiència d’un grup dedicat a
cobrir tot el procés de defunció
amb una sola trucada, les 24 ho-
res del dia, els 365 dies de l’any. 

Truqui’ns al 902 230 238 per
a qualsevol consulta. Ens adap-
tem a totes les necessitats i a tots
els pressupostos.

4A ÀLTIMA Serveis Funeraris
Integrals la RSC és un element es-
tratègic clau. Entre altres accions,
hem renovat per tres anys el
conveni de la Càtedra WeCare:
Atenció al final de la Vida, signat
per ÀLTIMA amb la Universitat In-
ternacional de Catalunya (UIC

Barcelona) i l’Institut Català d'On-
cologia (ICO), i que compta amb
un grup de treball internacional
per promoure la recerca aplica-
da, de caràcter interdisciplinari i
multidimensional, referida a l'a-
tenció al final de la vida dins l'à-
rea de les cures pal·liatives.

Compromís social

Un servei funerari
complet i excel·lent

amb una òptima 
relació qualitat-preu

Tanatori Barcelona Ronda de Dalt
» ÀLTIMA t’ofereix un tanatori modern on trobar tots els serveis que puguis necessitar

» Les seves instal·lacions i la seva oferta de serveis funeraris personalitzats ho fan possible
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La FAVB lliura 14.492 firmes al Parlament per exigir la protecció del sistema públic de salut

Defensant la sanitat pública
REIVINDICACIÓ/ El moviment veïnal de la
ciutat, que encapçala la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de Barcelona (FAVB), va
entregar el passat 19 d’octubre un total de
14.492 firmes al Parlament per exigir la de-
fensa del sistema públic de salut.

Des de la FAVB consideren que “és neces-
sari que els recursos que han estat desacti-
vats any rere any es posin en funcionament i
que s’obrin i funcionin els equipaments
tancats i els recursos desactivats el passat
mandat”. Això, segons l’entitat, serviria per
garantir la universalitat i la qualitat de l’ac-
tual sistema sanitari públic. Al mateix
temps, remarquen que cal “reparar els
danys produïts en la qualitat de l'atenció a
la salut, com ara les interminables llistes
d'espera en especialitats i proves diag-
nòstiques i quirúrgiques”. 

Els representants del moviment veïnal
que es van desplaçar fins al Parlament es
van concentrar a les 12 del matí a les por-
tes de la cambra i mitja hora més tard, a
dos quarts d’una, es van reunir amb els
portaveus de Salut dels diferents grups
parlamentaris per fer el lliurament de les
signatures i d’un manifest. Precisament, en
aquest document la FAVB denuncia que
“la descapitalització progressiva del sis-
tema públic, juntament amb la seva priva-
tització”  situa la sanitat catalana en un
escenari de “canvi de model” que consti-
tueix una “veritable amenaça”. En aquesta
línia, la FAVB lamenta “la insistència per in-
cloure activitats privades en els centres
públics” i crítica l’aposta que està fent l’ac-
tual conseller de Salut, Toni Comín, en
aquesta direcció. Al mateix temps, l’entitat

també es mostra molt crítica amb el fet
que no s’estarien “aprofitant els canvis als
estatuts dels consorcis públics per evitar
l’entrada d’entitats privades”. Un dels
exemples més significatius d’aquesta si-
tuació seria el cas del Parc Salut Mar.

L’HOSPITAL CLÍNIC
En el marc d’aquesta denúncia que la FAVB
fa respecte de la situació que viu la sanitat
pública catalana, un dels punts més preo-
cupants, segons aquesta plataforma veï-
nal, és el fet que “l’augment  progressiu de
les necessitats d'atenció sanitària con-
dueix en molts casos a utilitzar la sanitat
privada (mútues, concertacions i contrac-
tes) per obtenir-la”. En aquest escenari, el
document entregat als diferents repre-
sentants polítics posa com a exemple pa-
radigmàtic d’aquesta situació l’Hospital
Clínic i la seva “acceptació de pacients pri-
vats a BarnaClínic”. Un exemple, segons la
FAVB, de “negoci vergonyós  que beneficia
uns pocs que poden pagar per resoldre els
seus problemes de salut i provoca un
greuge al conjunt dels contribuents”. 

Per tot plegat, des de la Vocalia en De-
fensa de la Sanitat Pública de la FAVB con-
sideren que la societat catalana està
assistint a “l’intent de les elits econòmi-
ques del nostre país d'aliar-se amb les
elits mèdiques”. Un escenari que la plata-
forma rebutja de ple i que l’ha dut nova-
ment a instar els grups parlamentaris, el
conjunt del Parlament i el Govern “a de-
fensar el sistema sanitari públic i a pro-
moure les lleis i decrets que calguin
perquè aquest dret sigui efectiu.”

RESTAURACIÓ/ La comissió d’experts creada pel Gremi
de Restauració per elaborar propostes per a la nova or-
denança de terrasses no convenç la FAVB. La plataforma
veïnal considera que és l’Ajuntament qui hauria de liderar
un procés obert a tota la ciutadania. La reacció arriba des-
prés que a principis d’octubre el Gremi de Restauració cre-
és una comissió d’experts de diferents àmbits per tal que
elaborin un llibre blanc de les terrasses.

Així doncs, des de la FAVB consideren que el Gremi
vol “legitimar com a interessos de la ciutat els beneficis
obtinguts per l’explotació econòmica i privativa de l’es-
pai públic”. Per la seva banda, el director general del Gre-
mi va explicar durant la presentació de la iniciativa que
“l’objectiu és aconseguir un marc jurídic que no escan-
yi un dels principals sectors econòmics de Barcelona” i,
al mateix temps, “trobar una solució bona per als inte-
ressos de la ciutat”.

És per aquest motiu que la FAVB considera que el mis-
satge que s’està donant a la ciutadania és que “la revisió
de les ordenances ha d’obviar les problemàtiques de con-
vivència i de deteriorament de l’espai públic”. En con-
traposició a això, la plataforma demana una ordenança
que garanteixi “el dret al descans, a la salut, al medi am-
bient, a l’espai públic, a la seguretat i a la mobilitat”.

La FAVB reclama un procés participatiu
sobre les terrasses més ampli i plural HABITATGE/L’Observatori de Drets Económics, Socials i Cul-

turals (DESC), l’Assemblea del Raval, la Clota i la PAH, jun-
tament amb la Federació de Veïns de Barcelona (FAVB), van
presentar el passat 25 d’octubre la plataforma ‘Stop Desokupa’
per denunciar les pràctiques de l’empresa Desokupa, es-
pecialitzada en desallotjaments extrajudicials.

Durant l’acte de presentació, els integrants de la nova
plataforma van demanar a la Generalitat, l’Ajuntament i els
Mossos d’Esquadra que vigilin de prop l’activitat d’aques-
ta empresa, ja que consideren que fa servir “amenaces i in-
timidacions” durant les seves accions. 

La directora del DESC, Irene Escorihuela, va explicar que
ja han presentat una querella criminal per un dels des-
allotjaments portats a terme per aquesta empresa, a qui acu-
sen, entre altres delictes, de violació de domicili i d’actuar
com una organització criminal.

Creen la plataforma
‘Stop Desokupa’
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SAGRADA FAMÍLIA/ L’Associació
de Veïns de la Sagrada Família ja
prepara el disseny del futur Ateneu
del barri després que fa unes set-
manes es va conèixer que l’Ajun-
tament comprarà un local de 1.400
metres quadrats al carrer Nàpols
per fer-hi aquest equipament.

Joan Itxaso, de l’Associació de
Veïns de la Sagrada Família, explica
que “les entitats del barri ja estem
fent comissions de treball per co-
mençar a decidir com organitza-
rem el futur Ateneu”. 

L’Ateneu és una llarga reivin-
dicació veïnal que ha de donar res-
posta a diferents necessitats d’un
barri plural i molt dens com és el
de la Sagrada Família.

Els veïns del barri 
ja dissenyen 
el futur Ateneu 

FESTA REIVINDICATIVA/ La plataforma
veïnal ‘El Borsí Per Al Barri’ es va presentar
en societat el passat 21 d’octubre amb
una festa popular celebrada a la plaça de
la Verònica, que va servir per reivindicar
que aquest edifici, situat al número 23
del carrer Avinyó, es transformi en un
espai veïnal.

Veïns i entitats del Gòtic van organit-
zar una jornada durant la qual els assis-
tents van poder gaudir d’actuacions
musicals, de màgia, poesia i arts plàsti-
ques i de xocolata calenta. Durant els par-
laments reivindicatius es va llegir el
manifest de la plataforma, on es reivindica
que l’edifici “no només representa un
valor patrimonial sinó simbòlic per la seva
vinculació amb les arts i el barri”.  ‘El Borsí

Per Al Barri’ denuncia que el Gòtic pateix la
presència d’un turisme desmesurat, uns
preus de l’habitatge molt alts, manca d’e-
quipaments de proximitat i de convivèn-
cia. És per aquest motiu que proposen
que l’edifici, també conegut com la Llotja,
es transformi en “una oportunitat per
crear un espai convivencial de referència
arrelat al territori on la creació, difusió,
promoció i experimentació de les arts
n’esdevinguin l’eix vertebrador”. Al mateix
temps, també demanen que aculli “un
casal de joves autogestionat”.

L’edifici pertany a la Generalitat i està
buit des de l’any 2009. Fins llavors va ser
la seu de l’Escola Superior de Disseny i
Art ‘Llotja’. Va haver de ser desallotjat per
dèficits de seguretat.

Veïns i entitats del Gòtic volen
que el Borsí sigui un espai veïnal

HISTÒRIA/ L’antic Ajuntament de
Sant Martí de Provençals va deixar
d’existir el 1716, quan el Decret de
Nova Planta va crear el model mu-
nicipal tal com el coneixem avui. 

Abans d’aquesta data, tal com
es pot veure ara en una exposició
que es pot visitar al Centre Cívic de
Sant Martí, les activitats de l’Ajun-
tament de Sant Martí de Provençals
regulava els escorxadors, els hos-
tals o els herbatges o sistemes de
pastures. S'ocupava de mantenir els
camins utilitzables, cobrava els im-
postos i s'ocupava de reclutar gent
per al servei militar. La mostra, or-
ganitzada pel Centre d’Estudis de
Sant Martí de Provençals, és un ho-
menatge a Pep Ortí.

Com era l’antic
Ajuntament 
de Sant Martí?

PUBLICACIÓ/ L’Espai Contraban-
dos va acollir el passat 20 d’octu-
bre la presentació de la nova re-
vista de la Taula Veïnal d’Urbanis-
me de Barcelona, ‘Marea Urbana’. 

La publicació aspira a conver-
tir-se en la veu de l’activisme ur-
banístic de la ciutat. Els encarregats
de conduir la presentació van ser
l’antropòleg José Mansilla, de l’OA-
CU; la geògrafa Mercè Tatjer, de la
Universitat de Barcelona; i els ar-
quitectes Josep Maria Lecea, d’Ar-
quitectes Sense Fronteres, i  Ferran
Sagarra, de la UPC.  

El primer fòrum veïnal sobre
l’urbanisme de la ciutat, impulsat
per la FAVB, es va celebrar l’oc-
tubre de l’any passat. 

Presenten la nova
revista d’urbanisme
‘Marea Urbana’

Una festa reivindicativa demana 
la pacificació de la Meridiana

URBANISME/ Un grup de veïns
que viuen al voltant de l’avinguda
Meridiana van sortir al carrer el
passat 22 d’octubre per reivindicar
de forma festiva una reforma d’a-
questa via que la faci més hu-
mana. Els veïns i les diferents
associacions de la zona demanen
una pacificació que permeti reduir
l’actual volum de trànsit que su-
porta l’avinguda.

La jornada reivindicativa es va
posar en marxa a dos quarts de
deu del matí amb una pedalada
per la Meridiana, tot i que el temps
no va acabar d’acompanyar. La
pluja va provocar que algun dels
actes previstos s’hagués de sus-
pendre. Una estona més tard es
van celebrar, entre un quart de
dotze i la una del migdia, diferents
xerrades sobre mobilitat sostenible
a l’Espai Jove Garcilaso amb la par-
ticipació de diferents plataformes
promotores d’una mobilitat més
sostenible.

La reivindicació de la transfor-
mació de la Meridiana ve de lluny.
De fet, el setembre del 2015 un
total de 10 associacions  de veïns
dels diferents barris que toquen
amb l’avinguda van fer públic un
comunicat per “posar de relleu la
problemàtica que suposa l’avin-
guda Meridiana per als nostres ba-
rris” . En aquell comunicat els veïns
van estructurar les seves deman-
des en quatre punts principals que
haurien de servir per combatre les
deficiències que denuncien que té
l’avinguda. Al document apunta-
ven que “la Meridiana ha de deixar
de ser una autopista” i apostaven
perquè es “prioritzi el transport pú-

blic i la bicicleta”, ja que ara mateix
l’avinguda és un “espai deshuma-
nitzat”.  Les peticions són actual-
ment les mateixes, ja que des de
llavors no ha canviat pràcticament
res. És per això que  descrivien, i
continuen descrivint, la Meridiana
com “un mur innecessari, no
només metafòricament parlant,
sinó un mur físic i psicològic que di-
videix barris per la meitat i entre
ells”. Per últim, deixen clar que la
seva petició és  “un projecte inte-
gral per a tota l’avinguda perquè es
converteixi en un revulsiu per als
nostres barris i deixi de ser un pro-
blema per als veïns i veïnes”, cosa
que esperen que tiri endavant
“amb la nova etapa municipal”.

Dos mesos més tard de la pre-
sentació d’aquest comunicat per
part dels veïns, el govern municipal
va anunciar la creació d’un procés
participatiu per debatre el futur de
la Meridiana.

L’AJUNTAMENT MOU FITXA
El passat dia 10 de novembre, en
una reunió celebrada amb els
veïns de la zona, la tinent d’al-
calde d’Urbanisme, Janet Sanz,
va anunciar que la reforma, entre
Aragó i Fabra i Puig, estarà llesta
en aquest mandat. 

Durant la trobada, l’Ajunta-
ment va posar al damunt la taula
quatre propostes de remodelació.
Només una d’elles preveu reduir
un carril d’entrada i un de sortida
de la ciutat. Es tracta de l’opció pre-
ferida pel consistori i que deixaria
una Meridiana semblant a l’actual
passeig de Sant Joan. Ara caldrà
veure si els veïns ho accepten. 
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Un altre derbi sense gols. El Sant
Andreu no va poder aprofitar les
nombroses baixes ni la mala di-
nàmica de l’Europa per aconseguir
tornar del Nou Sardenya amb la
victòria abans-d’ahir (0-0). Amb
aquest resultat, els quadribarrats
queden sisens, fora del play-off.

El partit arribava marcat per
l’encreuament de comunicats dels
clubs pel preu de les entrades, ja
que els graciencs van decidir co-
brar-les a 10 euros quan normal-
ment ho fan a cinc, fet que va pro-
vocar que els directius del Sant An-
dreu no fossin a la llotja. Quan la
pilota va començar a rodar, els de
Mikel Azparren van prendre la ini-
ciativa del matx, tot i que no van
aconseguir inquietar gaire Fer, el
porter de l’Europa. Cap a la mitja
hora, el joc va començar a embo-

licar-se i l’equip va gaudir d’una de
les millors ocasions del matx, una
rematada de Jorge López des de
l’interior de l’àrea que la defensa es-
capulada va refusar a córner.

El joc va continuar força travat
després del descans. Azparren va
donar entrada a Sekou i a Makaay,
però va ser Toro qui va gaudir de
la millor ocasió del segon temps
després d’una passada filtrada de

Sekou, però va rematar tou a les
mans de Fer. Abans d’això, els dos
equips havien reclamat un penal,
els quadribarrats per una em-
penta sobre un hiperactiu Sekou
i els graciencs per una acció de
Santolalla sobre Alberto.

L’equip voldrà retrobar-se amb
la victòria diumenge al migdia al
Narcís Sala, quan rebrà la visita del
penúltim, la UE Vilassar.

Els quadribarrats no van veure porteria a Gràcia. Foto: Àngel Garreta / CEE

El Sant Andreu empata amb
l’Europa en un derbi sense gols
» El partit arribava marcat per la polèmica dels preus de les entrades
» El punt fa que els de Mikel Azparren surtin de la zona de ‘play-off’

La Fabra i Coats es bolca 
amb la Festa de l’Esport

CELEBRACIÓ4L’any que s’acaba
d’aquí poc més d’un mes ha tor-
nat a ser molt important per a
l’esport del districte. És per això
que els clubs van reunir-se el pas-
sat dia 18 a la Nau Central de la
Fabra i Coats en una nova edició
de la Festa de l’Esport.

Com és habitual, el més es-
perat de la celebració van ser els
premis absoluts, que van reco-
nèixer Gabe Abrahams, plus-
marquista mundial de les 500
milles de beach walking, la ne-
dadora del CN Sant Andreu Jès-

sica Vall, subcampiona d’Euro-
pa i una de les representants de
la selecció espanyola als Jocs
Olímpics de Rio i la parella for-
mada per Gerard Rodríguez i Ge-
rard Torres, campions d’Europa
de tennis platja.

Tot i això, durant la festa
també es va reconèixer la feina de
les diferents entitats del distric-
te en totes les categories i es va
lliurar un reconeixement especial
al club Besòs Baró de Viver Fut-
bol Sala, que enguany ha celebrat
els seus 25 anys de vida.

El femení del CN Sant Andreu
es consolida a la segona plaça
WATERPOLO4El CN Sant An-
dreu continua ferm a la segona po-
sició. L’equip de Javi Aznar va tan-
car l’any esportivament amb una
de les grans golejades de la tem-
porada divendres passat contra el
cuer, el Saragossa (21-3).

El matx va ser una exhibició
de joc col·lectiu andreuenc, que
va tancar el partit per la via rà-
pida amb dos parcials de 5 a 1 i
6 a 0 que van convertir la sego-
na meitat en un mer tràmit. Mi-
reia Guiralt, Carmen Baringo i
Helena Dalmases, amb tres gols
cadascuna, van ser les màximes

golejadores de l’equip en l’últim
partit d’aquest any.

DERROTA A TERRASSA
Per la seva banda, el sènior mas-
culí de Dani Ballart va patir la
quarta derrota del curs abans-d’a-
hir a Terrassa (9-7). Després d’un
mal segon quart, l’equip va enca-
denar tres gols per tornar a tenir
opcions al partit, però els vallesans
no van deixar escapar la victòria.

L’equip ha de passar pàgina rà-
pidament, perquè dissabte a les sis
de la tarda rebrà la visita del cin-
què, el CN Mataró.

Vall i Zamorano brillen en el 
38è Trofeu Alejandro López

NATACIÓ4El passat dia 19 la pis-
cina del CEM Sant Andreu va ser
l’escenari de la 38a edició del
Trofeu Alejandro López de nata-
ció, on es van donar cita alguns
dels grans noms del nostre país,
com les nedadores del CN Sant
Andreu Jèssica Vall i Àfrica Za-
morano, la nedadora del CN Sa-
badell Erika Villaécija o la bada-
lonina Mireia Belmonte, que re-
apareixia després de no competir
des dels Jocs de Rio.

En aquesta prova, puntuable
per al Circuit Català de piscina
curta, Vall va aconseguir pujar al
calaix més alt del podi en la
prova de 100 estils amb una
marca d’un minut, 2 segons i 97
centèsimes, mentre que Zamo-
rano va adjudicar-se la prova
dels 100 esquena, completant els
quatre llargs en 1 minut, 1 segon
i 13 centèsimes. Per la seva ban-
da, Belmonte va guanyar les
tres proves que va disputar.

Equipament | La Sagrera tindrà un triple poliesportiu el 2019
El triple pavelló al Camp del Ferro, al barri de la Sagrera, ja és més a prop. A principis de

mes l’Ajuntament va anunciar que durant l’últim trimestre de l’any que ve començaran les
obres per construir un triple poliesportiu al barri. Està previst que les obres acabin al 2019

i que l’Associació Esportiva Sant Andreu i el Patí Congrés siguin alguns dels seus usuaris. 

Redacció
SANT ANDREU
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AGENDA MENSUAL
DIVENDRES 16 DE DESEMBRE
20:00 Arriba una nova cita del ciclea de cine-

ma VHS Beta, en el qual els assistents al cen-
tre cívic decidiran quin serà el títol que es veu-
rà. / Centre Cívic Baró de Viver.

AVUI 29 DE NOVEMBRE
10:00 Fotoespai ofereix el taller anomenat Co-

mencem amb la il·luminació, on es donaran
consells relacionats amb la llum en la imat-
ge. / Fotoespai Barcelona Centre d’Imatge.

DIVENDRES 2 DE DESEMBRE
18:00 Darrera sessió del taller DJ per a joves, que

des de mitjans d’octubre ha conduit Nuevo
DJ Nuevo i on s’ha ensenyat a punxar cançons
i a mesclar correctament. / Casal de Barri
l’Harmonia de Sant Andreu.

FINS AL 30 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Sant Andreu de Palomar abans i ara

és el nom d’aquesta mostra que explica el pas
del temps al barri, ensenyant l’evolució de co-
merços, carrers i places. / Casal de Barri Ate-
neu l’Harmonia de Sant Andreu.

FINS AL 16 DE DESEMBRE
Matí-Tarda That is the question és el nom de l’ex-

posició que mostra retrats de Cervantes i de
Shakespeare fets amb collage i tècnica mix-
ta pels alumnes del col·legi Jesús Maria. / Bi-
blioteca La Sagrera - Marina Clotet.

DISSABTE 3 DE DESEMBRE
11:00 En el marc de la Festa Major de Sant An-

dreu, durant tot el matí del dissabte 3 hi hau-
rà inflables perquè es diverteixin els més me-
nuts. / Carrer Gran de Sant Andreu, 346.

DIVENDRES 16 DE DESEMBRE
18:00 La companyia La Minúscula s’encarregarà

d’aquesta sessió de contes de Nadal, amb his-
tòries de tot el món. / Centre Cívic La Sagre-
ra - La Barraca.

DISSABTE 3 DE DESEMBRE
18:00 Partit de waterpolo corresponent a la vui-

tena jornada de la Divisió d’Honor masculi-
na entre el CN Sant Andreu i el CN Mataró. /
Piscina Pere Serrat.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

La companyia Festuc Teatre s’encarrega
d’aquesta representació del tradicio-
nal conte infantil La rateta que es-
combrava l’escaleta, amb titelles. /
Sant Andreu Teatre.

La història de la rateta que
escombrava l’escaleta, al SAT!

Dg. 11 de desembre a les 17:30

En el marc de la Festa Major de Sant
Andreu s’ha preparat un taller d’in-
troducció al tast de cerveses artesanes,
amb un tast guiat de cinc de diferents.
/ Flor de Llúpol.

Un taller per introduir-se
al tast de cerveses artesanes
Demà 30 de novembre a les 19:30

Cabaret de circ és el nom de l’espectacle
que omplirà de monòlegs, d’equilibris,
de clowns, de malabars i d’acrobàcies
el barri. / Casal de Barri l’Harmonia de
Sant Andreu.

L’Harmonia es converteix
en un cabaret de circ

Dv. 2 de desembre a les 22:00

Partit de futbol corresponent a la dis-
setena jornada de la Tercera divisió en-
tre la UE Sant Andreu i la UE Vilassar
de Mar. / Municipal Narcís Sala.

El Sant Andreu rep la 
visita de la UE Vilassar
Dg. 4 de desembre a les 12:00
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