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La històrica victòria que ERC va
obtenir a la ciutat en les elec-
cions municipals del passat 26 de
maig no es va produir al districte
per només 413 vots. I és que al
conjunt de Sant Martí la formació
més votada va ser, tot i que per
poca distància, Barcelona En
Comú. La victòria de Colau, veient
el que va passar al conjunt de Bar-
celona  –ERC es va endur la vic-
tòria per menys de 5.000 vots–va
semblar amarga en un primer
moment. Una amargura que es va
transformar en dolçor el 15 de
juny, quan Colau va ser reelegida
gràcies al seu pacte amb el PSC i,
sobretot, als tres vots de la candi-
datura de Valls.
Així doncs, la llista que encap-

çalava Colau va ser la preferida dels
martinencs. Els comuns van acon-
seguir un total de 25.196 vots,
que els van suposar el 22,8% dels
suports. Gairebé el mateix per-
centatge el va aconseguir ERC,
22,4%, mentre que de vots en va
recollir 24.783. El duel entre els co-
muns i ERC va tenir un tercer ac-
tor convidat, el PSC. Els socialistes
també van aconseguir quedar molt
a prop dels dos partits més votats.
Gràcies als 22.900 sufragis obtin-

guts es van enfilar fins al 20,7%
dels suports, en el que va ser un
gran resultat per al partit.
Qui no va obtenir uns bons re-

sultats a Sant Martí va ser Manuel
Valls amb la candidatura BCN
Canvi-Cs. Valls es va haver de
conformar amb la quarta plaça i
amb només 13.053 vots (11,8%).
Pitjor li van anar les coses a Junts
per Catalunya, amb Joaquim Forn
de cap de llista, que no va passar

del cinquè lloc amb un suport molt
modest (7,6%), després de reunir
8.424 vots. Per la seva banda, el PP
de Josep Bou, tot i treure dos re-
gidors, al districte no va arribar al
5% per molt poc. La CUP i BCAP-
Primàries tampoc hi van arribar.

ELS BARRIS
Pel que fa als barris, la cosa va es-
tar molt repartida. Els comuns  van
aconseguir la victòria en quatre
dels 10 (el Clot, el Parc i la Llacu-
na del Poblenou, Diagonal Mar i
Provençals del Poblenou). ERC,
per la seva banda, va aconseguir
tenyir-ne de groc tres (el Camp de

l’Arpa, la Vila Olímpica i el Poble-
nou). El PSC, per la seva banda,
també va guanyar en tres barris (el
Besòs i el Maresme, Sant Martí de
Provençals i la Verneda i la Pau).
En el cas dels comuns, la vic-

tòria del Clot va ser molt ajustada,
amb ERC a tocar, ja que només els
va separar un punt percentual. Al
Parc i la Llacuna del Poblenou
també va ser molt ajustada, amb
els republicans a tocar, i el mateix
es pot dir de Diagonal Mar (la di-
ferència amb ERC va ser de mig
punt) i de Provençals del Poble-
nou, on la diferència amb  Mara-
gall va ser d’1,3 punts. 
Pel que fa a les victòries d’ERC,

al Camp de l’Arpa va aconseguir
treure més de tres punts als co-
muns. Al Poblenou el triomf va ser
més ajustat, també davant de
BComú, mentre que a la Vila
Olímpica la igualtat va ser gaire-
bé absoluta i Maragall va guanyar
Colau per una dècima.
Per últim, de les tres victòries

del PSC, dues van ser comodís-
simes, especialment la del Besòs
i el Maresme, ja que els socialis-
tes van avantatjar els comuns
en més d’11 punts. A la Verneda
i la Pau la distància amb els co-
muns també va ser àmplia (més
de 8 punts), mentre que a Sant
Martí de Provençals Collboni no-
més va superar Colau per 1,4
punts i Maragall per 2,3.

Per només 413 vots
» Barcelona En Comú va guanyar les municipals al districte per menys de 500 vots respecte d’ERC

» Colau va imposar-se en 4 dels 10 barris, mentre que la resta se’ls van repartir Esquerra i el PSC

Albert RIbas
SANT MARTÍ

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

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

tista, però, no es va produir en
tres districtes. Sant Martí va
ser un d’ells, juntament amb
Nou Barris i Sant Andreu.
Aquí va ser el PSC, amb Josep
Borrell de cap llista, el partit
que va obtenir més vots. A
Sant Martí, però, la victòria
socialista va ser molt ajusta-
da, ja que es va produir per
poc més de 1.000 vots res-
pecte de JxCAT. Concreta-
ment, el PSC va obtenir 25.919
vots (23,6%) i JxCAT 24.732
(22,5%). També va ser més
ajustada la diferència entre

JxCAT i ERC, que va ocupar
la tercera posició. Els repu-
blicans es van quedar a 1.080
vots de la llista de Puigde-
mont, ja que en van obtenir
23.652 (21,5%). El quart lloc
va ser per a Catalunya en
Comú-Podem, el cinquè per a
Ciutadans i el sisè per al PP.

Pel que fa als 10 barris del
districte, JxCAT-Junts va
aconseguir guanyar en sis (el
Camp de l’Arpa, el Clot, el
Parc i la Llacuna del Poble-
nou, la Vila Olímpica, el Po-
blenou i Diagonal Mar), men-
tre que els socialistes van ser
el partit més votat en quatre
(el Besòs i el Maresme, Sant
Martí de Provençals, Pro-
vençals del Poblenou i la Ver-
neda i la Pau).

Les europees deixen un 
triomf molt ajustat del PSC

23,6%
és el suport que van
aconseguir els
socialistes al districte
de Sant Martí

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

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

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

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

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

investidura de Colau, la FAVB va

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

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

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

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

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

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

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

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

Albert Ribas
BARCELONA

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

“GAIREBÉ SEGUR QUE
SERÀ L’ÚLTIM MANDAT”

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

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

per Iu Forn

Hi ha pactes que explotaran sols

De vegades passa. Et ve un amic/ami-
ga, et presenta la seva nova parella, te'ls
mires, i al cap de 7 segons i 16 centèsi-
mes ja veus que allò no només no té fu-
tur sinó que per no tenir no té ni pre-
sent. Doncs no sé si a vostè li passa el
mateix, però quan miro segons quins
pactes postelectotals de segons quins
ajuntaments, no puc evitar tenir aques-
ta sensació.
Sí, sí, ja ho sé. Els partits

polítics existeixen per obte-
nir el poder, tots els pactes
són lícits, els ajuntaments
són un altre món, als pobles
no es pacta per ideologia
sinó per projectes locals i bla,
bla, bla. Però veient alguns
companys de viatge, jo que vol que li di-
gui... no ho veig. Ni amb tota la bona vo-
luntat i comprensió possible.
És que hi ha pobles on ja veus que

quan hi hagi la sentència del judici, com
per posar un exemple d'un fet que sabem
que succeirà, que succeirà relativament
aviat i que tensarà moltes situacions, allò
fotrà un pet com un aglà. És que d'aquí
a quatre mesos serà impossible mante-
nir segons quins pactes signats ara per-
què els uns voldran aprovar unes mo-

cions que els altres no voldran veure ni
a tres pobles de distància.
Però no només serà la sentència.

Mentre parlem de beques menjador i de
fer poliesportius anem bé, però quan se-
gons on toqui decidir com gestionar se-
gons quins béns públics, afrontar situa-
cions relacionades amb la seguretat o
qüestions que afecten la base ideològica
dels que són com oli i aigua, no cal ser molt

espavilat per veure-ho 24 hores després
d'haver-se signat: hi ha pactes que tenen
menys futur que un gelat de fricandó.
I la culpa, a part del txa, txa, txa, és

de fer les coses malament des dels fo-
naments. Si tu vols construir una paret
recta i la primera totxana la poses tor-
çada, ja pots treure un kleenex i co-
mençar a dir-li adeu. De la mateixa ma-
nera, si fas un pacte pensat només per
anar a la contra, per fer fora, per ex-
pulsar, per desallotjar i no per construir,

la probabilitat que la cosa pugi recta és
com el no future dels punks de finals
dels anys 70 del segle passat. Sí, els par-
tits polítics existeixen per obtenir el po-
der, tots els pactes són lícits, els ajun-
taments són un altre món i als pobles
importen els projectes locals i no la ideo-
logia, però hi ha pactes que no poden ser
i a més són impossibles.
Abans del que ens pensem, veurem

com es trenquen acords de
govern, com es canvien socis,
com van presentant-se mo-
cions de censura i com cauen
alcaldes. I alcaldesses. Però és
que d'aquí a quatre anys veu-
rem torres que ara semblen
sòlides caient com castells

de cartes fetes amb sucre. Perquè tots els
pactes són lícits, però també han de ser
lògics i coherents. I la gent té tendència
a castigar els experiments on en comp-
tes d'usar gasosa es fa servir azidoazida
azida, el compost més explosiu creat
mai. Per fer-se’n una idea, els científics
van deixar-lo en un entorn sense cap vi-
bració, a les fosques i amb una tempe-
ratura controlada... i va explotar sol!

Publicat a El Nacional.cat

D’aquí a quatre anys veurem torres
que ara semblen sòlides caient

com castells de cartes fetes amb sucre 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

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

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

@valtonyc

Días duros para Colau.
Pero lo realmente duro

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

@gabrielrufian

¿Que Ada Colau sea
alcaldesa de Barcelona

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

Creuar la plaça Sant
Jaume amb centenars

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

@laurapcastano@eduthio

Els semàfors

Districte de Sant Martí
El Districte ha començat a arreglar un tram
del passeig Marítim, a la zona de la platja
de Llevant, que servirà per eliminar part
del gran aparcament que hi ha a la zona.
Els veïns, però, fa temps que demanen 

que l’aparcament s’elimini del tot. 
pàgina 8

CN PobleNou
El primer equip de waterpolo masculí
del club va poder celebrar un ascens de
categoria molt desitjat a Can Felipa,

amb tota l’afició. El CNPN jugarà a Se-
gona el curs que ve després de ser millor
que el Tenerife i que el WP Santiago.

pàgina 18

Castellers de Barcelona
Els Castellers de Barcelona van celebrar
el 8 de juny la diada del seu 50è aniver-
sari a la plaça Sant Jaume. La colla dega-
na de la ciutat va arrodonir una fantàsti-
ca jornada amb un sopar als Jardins del

Clot de la Mel i diferents concerts. 
pàgina 10
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Colau guanya per 600 vots a Sant Martí1

2
Sant Martí registra sis punts 
més de participació aquest 26-M

La Farinera del Clot celebra 
20 anys de batec cultural

Llum verda a la transformació 
de la zona de la rambla Prim

Colau obre un centre per a 
persones sense llar al districte

El + llegit líniasantmartí.cat

3

4

5

Deia Charles Darwin que si la mi-
sèria dels nostres pobres no és
causada per les lleis de la natura,
sinó per les nostres institucions,
que gran que és el nostre pecat.
Sabem que el sou del Rei i la reina
són força dispars. Ell passa de
llarg els 200.000 euros anuals
mentre que la Letícia va passats
els 100.000, tot això sense tenir
en compte dietes i altres partides.
Fent números rodons podem dir
que l’home guanya més del doble
que la seva muller, i si en aquest
país volem igualar els sous entre
mascles i femelles aquí tenim un
problema. Tenint en compte que
el Rei pregona per arreu la de-
mocràcia consolidada espanyola,
caldrà doncs que la seva muller
guanyi el mateix que el seu marit,
en altre cas no es donarà exemple
al poble monàrquic. On és doncs
la solució per tal que la Casa Re-
ial esdevingui més “campetxana”
i apropada al poble? Potser ara el
Rei vulgui abaixar-se el sou a ni-
vell de la seva Letícia. Altres poc
monàrquics potser proposaran
que ambdós cobrin el sou mínim
professional. Vet aquí que ara te-
nim una gran discussió. Deia
Montesquieu que una injustícia
feta a una sola persona és una
amenaça per a tots. O tots mon-
ges o tots canonges.

Equitat salarial
per David Rabadà

Més instints que intel·lecte
per Amadeo Palliser

Les conclusions de la Fiscalia,
l'Advocacia de l'Estat i l'acu-
sació popular (partit d'extrema
dreta VOX) han estat demoli-
dores, com era previsible, ja
que s'ha constatat que, sus-
tentats per la prevalença de la
legislació espanyola, avalada
pel Rei en el seu discurs del 3
d'octubre (com han citat re-
petidament), els imputats han
de ser acusats dels delictes de
rebel·lió (per la violència físi-
ca/psicològica), sedició, per-
tinença a organització crimi-
nal, malversació, desobedièn-
cia, etc. I també, com a mani-
puladors, ja que, segons els
acusadors, banalitzant i me-
nyspreant la voluntat popular,
consideren il·legítims els de-
sitjos de 2,3 milions de vo-
tants, gairebé la meitat del

cens català, als quals ens veuen
com dirigits pseudodelin-
qüents, actors de violència fí-
sica i psicològica. I per tot
això han sol·licitat una sen-
tència dura i exemplar perquè
no es torni a repetir una si-
tuació com la jutjada
Atès que consideren la vio-

lència psicològica, crec que és
interessant constatar que, fent
un símil amb la segona tòpica
freudiana, l'acusació s'ha basat
en arguments primaris/ins-
tintius i racionals, però, de
cap manera, en arguments
elaborats intel·lectualment, ja
que ha faltat una visió amb
gran angular per contemplar la
totalitat de la situació. I quan
regeix el primari sona més a
una resposta instintiva que
intel·lectual. 

Les millors
perles

Un bar de Biscaia cobra 10 euros a un client per “tocar els pe-
brots”. La taverna Eguzki va sumar la xifra a l’import final del
consumidor, inclosa al tiquet com si es tractés d’un producte

més. El pagador va confirmar després que es tractava d’una broma
entre l’encarregat i ell, que mantenen una relació d’amistat.

La fi de la humanitat arribarà l’any 2050. Així s’afirma en un
estudi publicat a The Breakthrough National Center for Cli-
mate Restoration. El motiu principal, segons la publicació,

seran les altes temperatures a causa del canvi climàtic. Pandè-
mies, guerres i grans migracions remataran la vida humana.

Vox, un bar gai de Tòquio, s’ha viralitzat a les xarxes socials per
la coincidència de nom amb el partit ultradretà i ha generat
una gran multitud de reaccions i acudits al respecte. A més,

una bandera de l’arc de Sant Martí -símbol homosexual- amb la pa-
raula Vox escrita presideix el lloc.  

Un accident en una atracció de fira deixa 28 ferits. El suc-
cés va passar a San José de la Rinconada (Sevilla), i ha
provocat el precintament de tot l’espai firal. L’olla, com es

coneix l’atracció, hauria tingut un problema mecànic en ple
funcionament, provocant cops i caigudes entre el públic.

Chernobyl, la nova sèrie estrella d’HBO, genera una onada de
turistes als voltants de la central nuclear i Prípiat, la ciutat fan-
tasma que va patir els efectes del tràgic accident. Fonts d’a-

gències turístiques de la zona asseguren que hi ha hagut un aug-
ment del 30% de visitants després de l’estrena del show televisiu.

Safata d’entrada

A les xarxes

@Ricardo_JG: Está tragando Ciudadanos lo
que le ponen delante PP y los nazis más de lo
que han ido tragando sus opinadores ‘ander-
gráun’ por las paguitas. El retrato ya es mural.

@JosepMartBlanch: Els advocats defensors
han demostrat que els presos polítics són in-
nocents dels delictes més greus. La desobe-
diència ells mateixos l'han reconeguda.

#VistPerASentència

@BenetTatxo: Com canvien les coses.
Després d’anys desprestigiant i criticant
les “elits”, ara resulta que Colau esdevé l’al-
caldessa de les “elits”.

#ColauAmbValls #Cs-PP-VOX
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4El Govern de la Generalitat
ha aprovat un decret llei per
contenir els preus dels lloguers
als barris o ciutats amb manca
d’habitatge assequible. 

Aquesta mesura arriba des-
prés que el Parlament instés a
prendre “mesures urgents” per “li-
mitar l’increment dels preus a zo-
nes de forta demanda acredita-
da” i altres conductes abusives,
com és augmentar significati-
vament el cost del lloguer al cap
de només tres anys de contrac-
te, un fet que contribueix a l’ex-
pulsió del veïnat.

El nou decret faculta el Ple del
Consell Municipal de l’Ajunta-
ment de Barcelona per declarar
la ciutat o part dels seus barris
com a àrea amb mercat d’habi-
tatge tens, que és una condició
indispensable per limitar els
preus. A la resta de municipis, la
competència per declarar-los

amb mercat d’habitatge tens
correspon a la Generalitat i s’ha
d’avaluar cada cas.

COM ES LIMITARÀ 
EL PREU DEL LLOGUER?
El cost del lloguer en zones o
ciutats on s’apliqui la contenció
de rendes només pot superar
un 10% el de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer. Per
als aspectes exclosos del siste-
ma d’indexació però que donen
més valor a l’habitatge, la nor-
ma preveu un increment addi-
cional del 5%, que haurà de
quedar degudament justificat
al contracte. Es tracta d’un su-
pòsit per a habitatges amb vis-
tes excepcionals o altres ca-
racterístiques especials com
zones comunitàries amb pisci-
nes i jardins.  

En el cas dels habitatges
nous o completament rehabili-
tats es podran llogar un 20%
per sobre de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer,
però només al llarg dels cinc
anys posteriors a la finalitza-
ció de les obres. Passat aquest
temps, el preu màxim del llo-
guer serà el mateix que per a la
resta, amb una moratòria de
tres anys, temps durant el qual

estaran exempts de la conten-
ció de rendes.

ELS HABITATGES LLOGATS, 
AL MATEIX PREU
Els pisos que ja estaven llogats
poden continuar arrendats pel
preu anterior, tant en els con-
tractes vigents com en els futurs.

En casos justificats, la declaració
d’àrea amb mercat d’habitatge
tens també pot excloure de la li-
mitació els habitatges amb una
superfície útil superior a 150
metres quadrats.

DRET A RECUPERAR 
ELS DINERS
Si el propietari cobra un llo-
guer que sobrepassi la conten-
ció establerta pel Govern, el llo-
gater té dret a recuperar la di-
ferència entre el límit legal i la
renda abonada, amb els inte-
ressos corresponents.

La Generalitat limita el preu 
del lloguer per aturar els abusos

» La mesura afectarà les ciutats i barris amb manca d’habitatge assequible 
» Respon a les “mesures urgents” reclamades pel Parlament davant el cost de l’habitatge

4Aquesta normativa de la Ge-
neralitat és pionera a tot l’Estat
i s’inspira en el Codi civil d’Ale-
manya, que regula la contenció
de rendes des de fa 30 anys.
També compten amb fórmules
per limitar el preu del lloguer Ità-
lia, Portugal, Àustria i Suïssa.
França és l’últim país europeu
que ha aprovat una norma, i
l’Ajuntament de París l’aplica
des de l’abril. Als Estats Units,
Oregon és el primer estat amb
mesures de contenció de rendes
des del febrer. 

ALTRES NOVES MESURES ALS
CONTRACTES DE LLOGUER
El Consell Executiu també ha
donat llum verda a la memòria
preliminar de l’avantprojecte
de llei d’arrendament de fin-
ques urbanes, impulsat pel De-
partament de Justícia de la Ge-
neralitat, que n’inicia la trami-
tació formal. L’avantprojecte
ampliarà la regulació a la resta
d’aspectes relacionats amb el
lloguer d’habitatges, com són,
per exemple: 

1. Allargament de la durada
mínima dels contractes. Esta-
blirà que la durada mínima dels
lloguers se situï en una forquilla
d’entre els 6 i els 10 anys. En el cas
del lloguer d’un immoble d’un
arrendador particular, la durada
mínima del contracte serà inferior
a la dels pisos o cases que per-
tanyin a societats dedicades al ne-
goci immobiliari.

2. Impedir l’avançament de
tres mensualitats per llogar un
pis. El Govern ho considera ex-
cessiu i reduirà el nombre de
mensualitats. 

3. Documentació de l’estat dels
pisos amb vídeos o fotos. In-
clourà l’obligatorietat de docu-
mentar l’estat dels pisos. Així, els
llogaters recuperaran les fiances
més fàcilment, sense haver d’a-
frontar reclamacions per danys
que no hagin provocat, i alhora els
propietaris també podran cons-
tatar els danys causats al seu im-
moble durant la vigència del con-
tracte i rescabalar-ne el valor.

Pionera a l’Estat, antiga a Europa

El cost només pot
superar un 10%

l’índex de referència

Barcelona podrà
decidir en quins
barris ho aplica

El preu del lloguer a Barcelona ha augmentat un 38% en només 5 anys. Infografia: Línia

Pàgines especials

habitatge.gencat.cat
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Telecogresca (6 d’abril), la Feria
de Abril (del 26 d’abril al 4 de
maig), Primavera Sound (del
29 de maig a l’1 de juny), Off
Week (14-16 de juny), Cruïlla
Bcn (3-6 juliol), DGTL (23-25
d’agost). Aquesta és la llista dels
cinc festivals de música, més la
Feria de Abril, que el Parc del Fò-
rum acull aquest 2019. Són
molts? Són pocs? Segurament no
hi ha una única resposta però el
que és evident és que per als
veïns són massa. Fa anys que ho
denuncien i ara, en plena tem-
porada de festivals, diferents
representants veïnals ho tornen
a fer en aquesta publicació.
“No pot ser que el Fòrum

aglutini tots els grans festivals
nocturns de la ciutat. S’hauria de
diversificar l’elecció dels espais”.
Qui pronuncia aquestes parau-
les és José Manuel Sánchez,
president de l’Associació de
Veïns Zona Fòrum, que fa temps
que denuncia les molèsties que
implica per als veïns tenir macro
festivals de música a tocar de
casa. “De vegades el volum de la
música a altes hores de la mati-
nada és bestial”, afirma Sán-
chez. “El Fòrum és una zona on
fa vent. Per alguna cosa hi ha, per
exemple, la plaça de Llevant.
Això fa que el soroll s’amplifiqui
molt”, afegeix.
El problema, però, va més

enllà del volum, ja que les acti-
tuds incíviques dels assistents a
aquests festivals, encara que si-
guin d’una part minoritària del

públic, es fan molt visibles. Mari
Carmen García, del Moviment
Diagonal Mar, explica que, en el
cas del Primavera Sound –el fes-
tival més important, que aquest
any ha reunit 220.000 perso-
nes – “els carrers van quedar
molt bruts, hi ha molts llauners,
droga”. La música, afegeix Gar-
cía, “se sentia des de Badalona”. 
Un altre veí que fa temps que

denuncia aquesta realitat és En-
ric Navarro, un dels fundadors
de l’AV Zona Fòrum. Dissabte 1
de juny Navarro es va presentar
a l’entrada del Primavera Sound
per posar una queixa al mateix
festival per denunciar l’alt volum
dels concerts. “Suposo que no
tindrà recorregut però com a
mínim estan obligats a respon-
dre abans de 30 dies”, diu Na-
varro. Aquest veí creu que l’A-
juntament hauria de buscar nous
emplaçaments per a alguns fes-
tivals i proposa Montjuïc com
una possibilitat. “No dic que al-
gun festival no s’hi pugui fer
però s’ha de canviar l’ús del Fò-

rum i que sigui un gran parc
urbà”, afegeix.

MESURES DELS FESTIVALS
En el cas de l’organització d’alguns
festivals hi ha la voluntat d’inten-
tar minimitzar una mica les mo-
lèsties. L’Off Week, per exemple, va
col·locar vigilants de seguretat a
l’exterior del recinte i també va cre-
ar un grup de whatsapp amb re-
presentants veïnals. Mari Carmen
García formava part del grup i ex-
plica que va ser positiu “perquè po-
díem avisar si el volum era molt alt
i al moment ho corregien”. 
Per la seva banda, des del

Cruïlla s’han reunit amb els veïns
i es va acordar que es farà una
ruta un dels dies del festival per
detectar problemàtiques i mo-
lèsties i corregir-les de cara a
l’any que ve. “Això està bé, però
el que no pot ser és que aquest
any el festival duri un dia més i
comenci un dimecres”, afirma
Sánchez. Qui no es preocupa de
mitigar els problemes, diuen els
veïns, és el Primavera Sound.

El Primavera Sound va reunir 220.000 persones. Foto: Pau Cortina / ACN

Veïns del Fòrum clamen contra
les molèsties dels festivals

» Denuncien el soroll i l’incivisme que cada temporada de festivals
pateixen i reclamen que es facin en altres punts de la ciutat

Lucía Martín, regidora
provisional del Districte 

POLÍTICA4Els primers decrets
del mandat que l’alcaldessa Ada
Colau va firmar dissabte 15 de
juny, i que tenien a veure amb
l’estructura del govern munici-
pal, van servir per nomenar Lu-
cía Martín nova regidora de
Sant Martí.
En un comunicat fet públic el

mateix 15 de juny, on es deixa-
va clar que s’estava “a l’espera
que pròximament s’acabin de
tancar els acords de govern”,
s’informava de la nova estructura
del govern municipal, on Martín
també assumeix la presidència

de l’Institut Municipal d’Habi-
tatge i Rehabilitació.

ACTIVISTA I POLÍTICA
Martín, nascuda a Lugo el 1979
i enginyera química de pro-
fessió, va formar part, l’any
2009, del grup impulsor de la
Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH), on va entrar
en contacte amb Ada Colau.
Forma part de Barcelona En
Comú des de la seva creació i
l’any 2015 va ser escollida di-
putada per Barcelona per la co-
alició En Comú Podem.

Obres de millora en un tram
del passeig Marítim

ESPAI PÚBLIC4Des de finals de
maig estan en marxa les obres
de reforma del tram del passeig
Marítim que va de les instal·la-
cions esportives de la Mar Bella
al carrer de la Selva de Mar.
Aquest tram forma part de

la zona on hi ha un gran apar-
cament de cotxes, que fa molt
de temps que els veïns volen
que s’elimini. Amb les obres
quedarà suprimida una part
de l’aparcament i es farà el
passeig més ampli, amb més
espai per als vianants i un nou
tram de carril bici. 

Tot i aquesta reforma, de
moment no s’eliminarà tot l’a-
parcament que hi ha a la zona,
tal com demanen des de fa
temps les entitats, ja que con-
sideren que l’eliminació total de
l’aparcament és fonamental per
acabar les reforma i per acon-
seguir acabar amb un punt que
sovint concentra problemes
d’incivisme, sobretot durant la
temporada d’estiu.
L’any passat  ja es van fer les

obres d’un primer tram, el que va
des del carrer de la Selva de
Mar fins al carrer de Josep Pla.

Albert Ribas
EL BESÒS I EL MARESME

Operació policial | Cop al tràfic de cocaïna
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van dur a terme el 5 de juny una operació
contra  un grup dedicat al tràfic de drogues que distribuïa cocaïna a venedors ambu-
lants de llaunes. La policia va fer cinc entrades en diferents domicilis de Sant Martí.

Lucía Martín, en una imatge d’arxiu. Foto: Norma Vidal / ACN
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El Palo Alto acull un taller sobre
l’economia circular al Poblenou
ACTES4El recinte de la Fun-
dació Palo Alto va acollir el
passat 18 de juny diferents tau-
les rodones i tallers en el marc
de la celebració de la Barcelona
Design Week.
Un dels tallers va ser el que

va tenir com a protagonistes els
membres del col·lectiu Fab Lab
Barcelona, que lideren la inicia-
tiva Barri Circular #Poblenou. El
taller va tenir com a objectius re-
plantejar l’entorn alimentari lo-
cal i debatre sobre noves idees
relacionades amb l’economia
circular per al Poblenou. Durant
l’activitat es va parlar de com evi-
tar el malbaratament alimenta-
ri mitjançant la producció local

d’aliments, la relació amb els
agricultors més propers i la cui-
na sense residus. Són qüesitons
que al Poblenou estan agafant
força, ja que actualment funcio-
nen en diversos espais i col·lec-
tius del barri.

DISSENY HUB
L’edifici del Disseny Hub Bar-
celona va acollir entre el 12 i el 20
de juny diferents actes de la
Barcelona Desig Week. Aquest
espai de les Glòries va tornar a
ser un dels punts centrals de la
setmana del disseny. Fins a l’1 de
setembre s’hi pot visitar l’expo-
sició ‘El millor disseny de l’any’,
que programa el FAD.

CULTURA POPULAR4La plaça
Sant Jaume va ser l’escenari, el
passat 10 de juny, de la celebració
de la diada del 50è aniversari
dels Castellers de Barcelona. La co-
lla, que té la seva seu al carrer Bil-
bao, va fer la seva primera actua-
ció el 8 de juny de 1969 al Vendrell. 
A Sant Jaume els vermells

van estar acompanyats de la Co-
lla Joves Xiquets de Valls i la
Colla Vella dels Xiquets de Valls.
El primer castell que van dur a
plaça va ser el 4 de 9 amb folre,
que va quedar en intent. A la se-
gona ronda van descarregar el 3
de 8, a la tercera el 4 de 8 i a la
quarta van fer el tercer castell des-
carregat, que va ser el 9 de 7. A la
ronda de pilars la colla va fer un
intent de pilar de 6 i un pilar de 5
al balcó. Per tancar la diada van
apostar per un pilar de 4, que va
tenir com a protagonista Nicolau
Barquet, l’històric casteller i un
dels fundadors de la colla que va
fer el primer pilar de 4 dels Cas-
tellers de Barcelona.

QUARTA COLLA MÉS ANTIGA
Els vermells són la quarta colla en
actiu més antiga de Catalunya i la
més antiga en actiu fora de la zona
tradicional dels castells. El seu nai-
xement va obrir la porta a l’ex-
pansió dels castellers arreu de Ca-

talunya, en la qual els barcelonins
hi han col·laborat àmpliament
amb l’apadrinament de gairebé
20 colles.  A banda, la colla dega-

na de la ciutat també va ser la pri-
mera colla amateur, amb el seu
fundador, Josep Sala, i Nicolau
Barquet al capdavant. 

Durant el seu mig segle de
vida, la colla també ha fet d’am-
baixadora de la cultura catalana
arreu del món. Ha passat per
París, Berlín, Londres, Nurem-
berg... i ha estat present en actes
històrics per a Barcelona, com ara
les inauguracions dels Jocs Olím-
pics del 1992, del Fòrum de les
Cultures del 2004 o els Mundials
de Natació del 2013. 
Per acabar la diada del 50è

aniversari, la colla va celebrar un
sopar als Jardins del Clot de la
Mel i posteriorment la festa va se-
guir amb diferents concerts
oberts a tot el públic. 

La diada es va celebrar el 8 de juny. Foto: Castellers de Barcelona

Els Castellers de Barcelona
celebren la diada dels 50 anys

La colla va celebrar
un sopar al Clot per
acabar de tancar 
la jornada festiva
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Entre el 20 i el 50% dels pacients tractats de càncer de
pròstata recauen en menys de 5 anys i, en una majoria
significativa dels casos, la malaltia es localitza fora de la
regió prostàtica. Davant d'aquesta realitat, es fa evident
la necessitat de disposar de la millor tecnologia per a la
detecció precoç de les lesions metastàtiques.

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

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

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

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

tar amb precocitat càncers com el que centra els resul-
tats de l'estudi.

L'estudi PET/RM 18F-Colina, realitzat amb aquest
traçador específic del càncer de pròstata que actua
com un marcador de les cèl·lules tumorals, demostra que
la PET/RM és altament eficaç per a estudiar pacients re-
centment diagnosticats, per biòpsia, d'un càncer de pròs-
tata d'alt risc. En un percentatge elevat dels casos, detecta
les poques lesions metastàtiques      tumorals i les localitza
amb extrema precisió. Això ha permès oferir un tracta-
ment dirigit exclusivament a aquestes lesions específi-
ques, en lloc de planificar una teràpia “a cegues” o de pro-
cedir a una cirurgia prostàtica innecessària.

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

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

La PET/RM és sinònim de major 
seguretat diagnòstica i més garantia
d’èxit en el tractament del càncer



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

13 | 

líniasantmartí.catJuny 2019



| 14

líniasantmartí.cat Juny 2019 El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

veïns en línia

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

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

En paral·lel a l’aprovació, també es va
tirar endavant la modificació del Pla Gene-
ral Metropolità (PGM) necessària per im-
pulsar el PepNat.

De fet, segons explica la FAVB, hi ha uns
140 habitatges en zones del parc que per-
tanyen administrativament a Barcelona
que estan afectades per aquest Pla espe-
cial de protecció, de manera que totes les
persones que hi viuen es troben en una si-
tuació “d’indefensió i incertesa”.

Per això, la FAVB fa una sèrie de consi-
deracions a aquesta aprovació, com la de-
manda de la revisió de les línies de

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

zació sense més dels habitatges podria
donar origen a un cicle especulatiu”, i posa
com a exemple el cas del barri de la Font
de la Guatlla.

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

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

Aquesta sessió de treball, que es va celebrar al local de
la FAVB, va servir perquè barcelonins i madrilenys com-
partissin les problemàtiques que sorgeixen i que han de
tractar en les grans conurbacions metropolitanes (com Bar-
celona o Madrid), per teixir aliances davant les polítiques
veïnals que es prenen en els àmbits estatal i europeu, i
aprendre de les experiències d'un moviment veïnal tan con-
solidat com el que existeix a Madrid. 

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

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

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

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

La FAVB presenta 
la seva Escola Veïnal

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

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

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

Una jornada sobre
pobresa energètica
al barri d’Horta

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

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

ports perquè pugui arribar  al Plenari del
Consell Municipal.

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

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

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

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

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

El Guinardó acull
una xerrada 
sobre les pensions

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

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

Sessió participativa
per a l’Ateneu de
Sagrada Família

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

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

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

Més crítics, en canvi, són altres
entitats del barri i de la ciutat, que
el mes passat van tornar a alçar la

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

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

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

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

el revitalitzarà
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Sant Martí gaudeix del 
Tria Tapes fins a l’11 de juliol

GASTRONOMIA4Un total de
60 bars i restaurants partici-
pen des del passat 29 de maig i
fins a l’11 de juliol en la nova edi-
ció de la ruta de tapes Tria Tapes.
Els establiments que parti-

cipen en la ruta ofereixen cada
dijous, entre les sis de la tarda i
les nou del vespre, una tapa
amb una beguda per només 2,5
euros. Enguany, a més, també hi
ha alguns restaurants que ofe-
reixen diferents menús a un
preu de 25 euros. Els bars i res-
taurants que participen en la

ruta són associats de l’Eix Clot,
Sant Martí Eix Comercial, l’Eix
Comercial Poblenou, Vilactiva i
l’Associació de Comerciants del
Parc i la Llacuna.
Aquesta ruta de tapes, com

moltes altres que es fan en dife-
rents barris de la ciutat, és una
bona oportunitat per promoure
la gastronomia local i, al mateix
temps, potenciar el comerç de
proximitat.
Finalment, un jurat profes-

sional escollirà les tres millors
tapes de tota la ruta.

TELEVISIÓ4Els mercats de Bar-
celona són els protagonistes de
‘Gent de Mercats’, la nova sèrie
que TV3 ha començat a gravar i
en la qual també participaran
mercats d’altres municipis cata-
lans. La producció, que té el su-
port de l’Institut Municipal de
Mercats de Barcelona, s’endinsa
en els mercats municipals de
productes alimentaris i en les
persones que hi conviuen dia a dia
amb l’objectiu de donar a conèi-
xer la vida dels comerciants, dels
compradors i, en definitiva, de to-
tes les persones que tenen relació
amb els mercats.
La nova sèrie, dirigida per la

periodista Tana Collados i que s’e-
metrà a partir de la tardor, es fixa
en el dia a dia d’aquests equipa-

ments que són peces fonamentals
en el teixit dels barris. Barcelona
té una xarxa de 39 mercats esta-
bles de productes alimentaris
amb edifici propi que, o bé han es-
tat remodelats en els darrers
anys, o estan pendents de remo-
delació.
A ‘Gent de Mercats’ les cà-

meres s’endinsen en la vida quo-
tidiana de, entre altres, els mer-

cats de Sant Antoni i la Concep-
ció (Eixample), La Mercè (Nou
Barris), Sants (Sants-Montjuïc),
l’Abaceria i Estrella (Gràcia), Pro-
vençals (Sant Martí), Carmel i
Horta (Horta-Guinardó). Són
nou mercats amb característi-
ques ben diferents entre ells, però
que reflecteixen la realitat que es
viu cada dia en la quarantena de
mercats municipals de la ciutat.

El mercat de Provençals es va remodelar el 2013. Foto: Ajuntament

TV3 filma una nova sèrie
als mercats de la ciutat

Eix Clot | Òpera als comerços
Un total de 10 comerços de l’Eix Clot van acollir el passat dijous 13 de juny una nova

sessió del programa Òpera al Comerç. Els 10 protagonistes del magnífic recital van in-
terpretar 10 àries diferents, que van sorprendre els veïns que passaven pels comerços. 

Un dels mercats
protagonistes 
de ‘Gent de Mercats’
serà el de Provençals
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Esports Bàsquet | El Grup Barna manté la categoria en la promoció
Va ser necessari que es juguessin els tres partits, però el sènior femení del Grup Barna 
seguirà a Copa Catalunya el curs que ve. L’equip va derrotar el Joventut les Corts en els
dos partits a la Nau del Clot (55-52 i 57-50), convertint en irrellevant la derrota a domicili.

Aconseguit: el CN PobleNou
puja a Segona Nacional

L’escenari que ningú volia es va
donar. En una última jornada
agònica, l’Handbol Sant Martí
va perdre la categoria després
d’empatar a la pista del Bordils
(27-27) i de veure com gairebé
tots els seus rivals en la lluita per
evitar el descens guanyaven. L’ú-
nic que va perdre va ser l’Agusti-
nos (en un duel directe contra l’A-
menabar), de manera que la tem-
porada que ve els de la Verneda
tornaran a Primera Nacional.
De fet, en un episodi cruel

com se’n viuen sovint a l’esport,
els de Lorenzo Rueda es van
quedar a un sol gol de la salvació.
Malgrat anar per darrere en el
marcador durant gairebé tot el
partit, els de la Verneda veurien
l’objectiu a tocar en el minut 55,
en un dels pocs moments del par-
tit en els quals van dominar el re-
sultat (25-26). Desafortunada-
ment, això no seria definitiu; no-

més tornarien a marcar un cop en
la recta final, mentre que el con-
junt del Gironès va marcar dos
gols més. Això, combinat amb les
victòries de l’Amenabar, de l’At-
lético Novás a Ciudad Real (30-
31) i del Palma del Río a casa con-
tra el Santoña (28-21) feia que l’e-
quip caigués a la catorzena plaça.
Tocarà, doncs, lluitar per tornar
a la Divisió de Plata.
Després de la confirmació del

descens, el club ha començat a
anunciar renovacions i fitxatges;
Eloy Félez i Aleix Toro són les ca-
res noves, mentre que Gerard Es-

parza, Sergi Laliga, Guillem Mol-
né, Pau Martínez, Pol Rodríguez,
Àlex Guerrero, Joan Costa, Adrià
Cumplido, Gonzalo Romero, Víc-
tor i Miquel Torres, Alejandro
Rodríguez, Toni López, Pol Ca-
mats, Francesc Laliga i el tècnic Lo-
renzo Rueda renoven. Cisneros, en
canvi, fitxa pel Teucro.
El curs que ve, doncs, hi hau-

rà dos equips del districte a la Pri-
mera Nacional, ja que l’Handbol
Poblenou va aconseguir mantenir
la categoria. Els dos conjunts es-
tan de vacances, esperant conèi-
xer el calendari 2019-20.

Els liles hauran de tornar a lluitar per ser de Plata. Foto: HSM

L’Handbol Sant Martí perd la
categoria en l’última jornada

Pau Arriaga
SANT MARTÍ

El sènior A masculí de
waterpolo del CN Poble-
Nou ho ha aconseguit: la

temporada que ve serà un dels
equips de Segona Nacional. Can
Felipa va ser testimoni de l’ascens
del conjunt poblenoví, que va
jugar la tercera i definitiva tanda
d’enfrontaments del grup B du-
rant el primer cap de setmana
d’aquest mes.
El CNPN havia guanyat a Ga-

lícia i havia perdut a Tenerife,
però amb el suport de la seva gent
no va fallar i el dissabte 1 va tor-
nar a passar per sobre del conjunt
de Santiago (20-5), de manera
que tot es jugaria l’endemà con-
tra l’Echeyde.
El triomf contra els tiner-

fenys (11-5) va ser més ampli
que la derrota patida a la piscina
Acidalio Lorenzo (11-6), cosa que
va donar l’ascens al Poblenou.

Mercat intens per al Júpiter
amb set incorporacions
El passat 31 de maig el
Júpiter va anunciar les
dues primeres incor-

poracions per al primer equip i,
d’aleshores ençà, els gris-i-grana
han anat anunciant diferents pe-
ces que conformaran la plantilla
2019-20 amb la que, d’una ve-
gada per totes, volen intentar
tornar a Tercera Divisió.
Ricard López, del San Juan

Atlético de Montcada, i Jonatan
Crivillés, ex del Sants, van ser els

primers dos noms confirmats
per la direcció esportiva, però en
dies posteriors es van continuar
anunciant peces. L’endemà s’a-
nunciaven les arribades de dos
migcampistes, Patrick Chico i
Albert Gurrea (exjugadors de
Sant Cugat i Rubí), mentre que
les darreres incorporacions han
estat el lateral Robert Bargues i el
davanter Javi Ruiz (tots dos pro-
cedents del Montcada) i el porter
Yamandú Morgade (del Sants).
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L’esport femení es reivindica
en el 12è Premi Dona i Esport
GUARDONS4En aquests mo-
ments d’efervescència del movi-
ment feminista i d’un moment
dolç de les seves esportistes i
clubs, la dotzena edició del Pre-
mi Dona i Esport va voler reco-
nèixer la tasca i els resultats de
persones i entitats. La cerimònia
d’entrega dels guardons es va
celebrar el passat 30 de maig al
Saló de Cent de l’Ajuntament i la
va presidir la comissionada d’Es-
ports, Marta Carranza.
María Ángela Escudero va

rebre el Premi Mireia Tapiador a
la promoció de l’esport (va ser la
primera àrbitra femenina de pe-
tanca de Catalunya i una de les
participants als Jocs Paralím-
pics del 1992); la jugadora de pà-

del Lucía Sainz, campiona de
Catalunya, d’Espanya i del món
en diferents categories, va ser l’es-
collida com millor esportista in-
dividual femenina; el premi al mi-
llor club se’l va endur el Lima-
Horta, un club de bàsquet d’a-
quest barri on els equips feme-
nins predominen (i aconseguei-
xen millors resultats) per sobre
dels masculins; i, per últim, es va
reconèixer la feina de la periodista
de Televisió de Catalunya Mireia
Vicente en la categoria de mitjans
de comunicació.
La Menció Especial d’aquest

any va ser per a Faros, el portal
de promoció de la salut i el be-
nestar infantil de l’Hospital de
Sant Joan de Déu.

Les Tucans sabien
que havien de pa-
tir si volien gua-
nyar la lliga, però
d’aquestes dues

premises només es va complir la
del patiment. L’equip va perdre
els dos partits que es van dispu-
tar a la pista del Tres Cantos du-
rant el cap de setmana dels dies
8 i 9 d’aquest mes i no va poder
coronar-se campió de la Liga Eli-
te femenina.
El conjunt de la Pau defen-

sava l’1-0 aconseguit fa més d’un
mes (el passat 11 de maig) a
casa i sabia que en tenien prou
amb un empat en el segon par-
tit, però el matx no va sortir com
els convenia. De fet, el dissabte
8 les de Ramon Marty es van tro-
bar amb una força imparable al
davant que va guanyar per 5-0.
Les Tucans van resistir contra les
Kamikazes, però el tercer gol
que l’equip va encaixar quan
només faltava mig minut per al
descans va acabar de dinamitar
la moral del conjunt lila, que en-
cara encaixaria dues dianes més
abans del final.
D’aquesta manera, el títol es

jugaria en un nou enfrontament
l’endemà al mateix escenari, el
Polideportivo Laura Oter. Ga-
irebé va ser més important re-

cuperar-se psicològicament de la
golejada que no pas físicament. 
Les Tucans resistirien molt

més que en el primer partit a la
Comunitat de Madrid, però de
nou es van trobar amb un gol en

contra a les acaballes de la pri-
mera part. Les madrilenyes mar-
carien el tercer gol quan faltava

poc més d’un minut per al final,
tot i que l’últim gol de la tempo-
rada va portar la signatura d’Ai-
na Pascual.

LES SUB20, QUARTES
Els bons resultats del primer
equip femení tenen continuïtat en
el sub20, que va acabar en la
quarta posició el Campionat d’Es-
panya sub20 que es va disputar
al Canterac de Valladolid.
Les joves liles van tancar la

primera fase en la segona posició
del grup B, però van perdre la se-
mifinal contra les Fighters de
Vila-real (1-0) i la final de con-
solació contra les Panteras (0-2).

La temporada del conjunt lila ha estat espectacular. Foto: HLT

Les Tucans perden a 
Tres Cantos i són subcampiones

La foto de família de les premiades. Foto: Ajuntament

La temporada del
conjunt de Ramon
Marty, malgrat la
derrota, és magnífica

Esports
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Viu en línia

Llibres Teatre Música Pelis i sèries

El guanyador d’Eurovisió 2019, Duncan Laurence, ha
anunciat que actuarà el pròxim 18 de novembre a Barce-

lona. L’artista holandès cantarà a la sala Razzmatazz
amb la principal etiqueta de ser el vencedor del fa-

mós esdeveniment musical, que l’ha fet saltar a la
fama. Caldrà esperar per veure si la primera posi-

ció al concurs europeu, que va conquerir amb
la cançó Arcade, li serveix per triomfar més en-

llà. Laurence es va donar a conèixer primer a Ho-
landa gràcies al programa televisiu The Voice, que

el va catapultar com a representant dels Països
Baixos a Eurovisió. L’artista neerlandès també ha

aprofitat sovint la seva posició de popularitat per ex-
plicar que va patir assetjament escolar i com la músi-

ca li va servir de refugi durant els anys més durs del
maltractament. El nen que va començar amb un

piano i escrivint cançons des de ben petit buscarà
transmetre la seva passió al públic barceloní.   

D U N C A N  L A U R E N C E

ÉS FAMÓS PER... Haver guanyat Eurovisió 2019
Va triomfar amb la cançó ‘Arcade’

Famosos

Anunciar que actuarà a Barcelona
Tocarà a la sala Razzmatazz el pròxim 18 de novembre

Sorpresa i expectació entre els seguidors
La visita de Laurence no s’esperava entre el públic català

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

A LES XARXES...

El doctor en Dret i exsecretari d’Estat
de Cultura i d’Agenda Digital, José Ma-
ría Lassalle, alerta en el seu nou llibre
sobre el perill que la revolució digital
significa per a la democràcia. El llibre
col·loca el món liberal en el seu tram fi-
nal a causa de les dades que genera In-
ternet i dels algoritmes que discrimi-
nen i organitzen la forma de consumir.

Ciberleviatán
José María Lassalle

Després del seu debut amb ‘L’epicentre
del fangar’, la banda barcelonina i em-
pordanesa Fetus ha publicat recent-
ment el seu segon disc, ‘Terra Cuita’.  El
nou treball està format per 12 cançons
d’estil punk de garatge. El nucli dur de
la banda, Adrià Cortadellas i Telm Te-
rradas, han tornat a confiar en la pro-
ducció de Joan Colomo.

Terra Cuita
Fetus

Cinema lliure de drets
El festival Barcelona Creative Commons Film Festival (BccN)

celebra la seva desena edició entre el 25 i el 29 de maig a
Barcelona, concretament al cinema Zumzeig de Sants i al

MACBA. L’edició d’enguany tindrà el cinema com a eix cen-
tral i programa pel·lícules de temàtiques diverses, com ara  la

lluita pel dret a l’habitatge, la defensa de la salut comunità-
ria, la protecció dels béns comuns, la resistència a l’augment

del turisme a les ciutats, la denúncia del racisme i la intole-
rància. El que uneix tot el contingut del BccN és que està lliu-

re de drets, fet que els organitzadors volen reivindicar.    

| Crash Team Racing
Els personatges de la popular saga Crash Bandicoot tornen a les

consoles en un títol de conducció al més purt estil Mario Kart.

Les seves obres més conegudes, com El
senyor dels anellso El hobbit, han fet
gaudir i emocionar milions de perso-
nes arreu del món, però ara toca desco-
brir la figura que les va crear. El biopic
explora els anys de formació de l'es-
criptor en la seva recerca de l'amistat,
l'amor i la inspiració artística amb els 
altres joves del seu grup d’escriptors.

Tolkien
Dome Karukoski

Dos matrimonis, dos fills i unes festes
de Nadal a Finlàndia. Tot està preparat
perquè les dues famílies passin un Na-
dal idíl·lic fins que un dels nens li expli-
ca a l’altre un secret que ho trastoca
tot. Aquesta comèdia parla sobre la
mentida, la manera d’educar i els se-
crets que s’amaguen les famílies.

Al Club Capitol de Barcelona.

Lapònia
Cristina Clemente i Marc Angelet

La fitxa
QUI ÉS?



Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DIUMENGE 30 DE JUNY
20:30 La banda cubana Orishas aterra a Bar-

celona per oferir un dels concerts de la seva
gira mundial anomenada Tour 2019 Origen.
/ Sala Razzmatazz.

DIJOUS 20 DE JUNY
16:00 Participa a les xarxes socials és el nom de

la sessió monogràfica que ofereix als alum-
nes trucs i eines per treure tot el profit a Twit-
ter, Instagram o LinkedIn, entre altres. / Bi-
blioteca Poblenou-Manuel Arranz.

TOTS ELS DILLUNS
20:00 Des de finals del d’abril, cada dilluns al

vespre es faran noves sessions d’un curs
anomenat Balls de Broadway, amb alguns dels
grans èxits de la meca dels musicals. / Casal
de Barri Diagonal Mar.

FINS AL 29 DE JUNY
Tarda Des del passat dia 13, al local dels Cas-

tellers de Barcelona es pot visitar la mostra
anomenada La nit de Sant Joan. L’horari és de
18 a 22h els dimarts, dijous i divendres. / Cas-
tellers de Barcelona.

FINS AL 30 DE JUNY
Matí-Tarda Idíl·lics, de Joan Bonet Planas, és la

mostra que es va estrenar el passat dia 7 i que
es pot visitar els dilluns a la tarda i de dimarts
a divendres durant tot el dia. / Casal de ba-
rri del Poblenou.

DIVENDRES 21 DE JUNY
17:15 El penúltim divendres d’aquest mes ar-

ribarà a la seva fi el taller Música en família,
que es va posar en marxa durant la segona
setmana del mes d’abril. / Casal de Barri del
Poblenou.

DEL 28 AL 30 DE JUNY
Tot el dia Els més menuts seran protagonistes

de la Festa Major del barri de la Pau i podran
gaudir les activitats previstes. / Diferents car-
rers i places del barri.

DIMARTS I DIJOUS
10:00 Tots els dimarts i els dijous d’aquest mes

es faran les darreres sessions de taitxi txikung
per mantenir un estil de vida saludable. / Pla-
ça de les Glòries.

Una pometa, un pomer serà el nom de
la proposta escènica emmarcada en el
cicle Les Musaranyes. / Centre Cívic Sant
Martí.

‘Una pometa, un pomer’, una 
proposta escènica per a infants

Dijous 11 de juliol a les 18:00

Abans que s’acabi aquest mes, al Clot
es farà un taller de dues sessions d’in-
troducció a la fotografia digital. Entrada
gratuïta, cal inscripció prèvia. / Bi-
blioteca El Clot - Josep Benet.

Dues sessions d’iniciació 
a la fotografia digital

26 i 28 de juny

Coti, cantant, músic i  compositor de
temes com Nada fue un error, Otra Vez
o Antes que ver el sol oferirà un concert
al districte el pròxim dissabte 22. / Sala
Razzmatazz.

Razzmatazz es prepara per
gaudir amb l’argentí Coti
Dissabte 22 de juny a les 21:30

Els dilluns i els dimecres d’aquest
mes es faran les darreres sessions de
taitxi i txikung i de les caminades. / Parc
del Clot.

Recta final de les activitats 
de l’Activa’t als parcs’

Dilluns i dimecres a les 10:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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