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La inseguretat al metro:
un problema que sembla
que no tingui solució

El socialista David Escudé,
nomenat nou regidor
del Districte de Sant Martí
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Entitats del Poblenou diuen
que el 22@ ha estat un fracàs
La Taula Eix Pere IV publica un manifest on aposta per un barri amb un model “d’economia cooperativa” pàg 6
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Segueix l’embolic
Un nou estudi no tanca la polèmica
sobre Tersa i la contaminació
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Enllestida la remodelació
del tram de Pere IV entre
Josep Pla i la rambla Prim
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Disparen un noi i el deixen
en estat greu a la plaça Prim
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Un renovat Júpiter torna
a la feina el 24 de juliol
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Validar i vigilar
» El principal sindicat de vigilants del metro denuncia l’augment de la inseguretat i els robatoris
» TMB assegura que en els últims 4 anys s’han augmentat els recursos que es destinen a la seguretat
Albert Ribas
BARCELONA
Una noia jove, turista, plora desconsolada. Parla amb el vigilant de
seguretat, que li aconsella que
doni de baixa les targetes i posi una
denúncia en una comissaria. La
noia s’endurà cap a Suïssa, el seu
país, un bon disgust de record del
seu viatge a Barcelona.
Aquesta és una escena real al
metro de Barcelona. Concretament, la d’un dia entre setmana a
la parada d’Urquinaona. La noia
acaba de ser víctima del robatori
d’un o una carterista. El cas no és
un fet aïllat, més aviat el contrari.
J. P. és vigilant del metro i forma part del sindicat de vigilants privats ADN Sindical, el majoritari entre aquests tipus de treballadors. És
el vigilant que ha atès la noia víctima del robatori. Mentre fa un petit descans de la seva tasca de patrullatge, J. P. –que demana mantenir l’anonimat– m’explica que la
inseguretat al metro ha empitjorat
últimament. “Fa 10 anys que treballo al metro de vigilant i et puc dir
que ara és el pitjor moment”, diu.
VIGILANTS EN PRECARI
Aquest vigilant denuncia que el
seu col·lectiu fa la feina “amb
manca de seguretat, de personal,
de preparació i de mitjans”. Explica que al metro hi ha uns 70 o
80 carteristes que van en grups de
quatre o cinc persones. “Tu has
vingut en una hora del dia tranquil·la, i tot i això fa un moment he
fet fora dos carteristes i has vist el
cas de la noia, però els caps de setmana hi ha molts problemes”,
diu J. P.. Es queixa que han de patrullar sols, cosa que fa molt difícil de gestionar les situacions on hi
ha violència pel mig.
Qüestionats per la precarietat
que denuncien des d’ADN Sindi-

cal, des de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) responen que “els recursos destinats a
la seguretat del metro han augmentat en els últims quatre anys,
fins a arribar als 25,6 milions
d’euros el 2018”. Al mateix temps,
des de TMB apunten que “els fets
de rellevància penal”, com són els
robatoris o els furts, són “objecte
de la seguretat pública, que opera al transport igual que a la via pública, amb patrulles d’uniforme o
paisà, investigacions i recollint
les denúncies dels viatgers”.
Des de l’ens també remarquen que es treballa “colze a colze” amb Mossos d’Esquadra i
Guàrdia Urbana, ja que “es comparteix informació i els mitjans tècnics, com ara la videovigilància”.
Per últim, afegeixen que el problema dels furts i la multireincidència “no és exclusiva del metro
ni del transport públic”.

Dues imatges amb agents dels Mossos d’Esquadra detenint dos presumptes carteristes. Fotos: Elisenda Rosanas/ACN

Tot i les explicacions de TMB,
les xifres, realment, criden l’atenció. L’any passat els Mossos
d’Esquadra van enxampar robant
un total de 4.303 lladres al metro.
833 van ser detinguts (el valor del
botí superava els 400 euros) i
3.470 van ser denunciats (el botí
no arribava als 400 euros i no era
delicte). Des de la policia catalana
també es va posar en marxa a finals de l’any passat un nou mètode per combatre els robatoris al
metro, que consisteix en què jutjats de la ciutat emetin ordres
europees de detenció i entrega
contra els delinqüents. De moment, tal com avançava Betevé fa
uns dies, s’han pogut portar als jutjats 15 lladres detinguts en cinc
països d’Europa diferents.

PATRULLES CIUTADANES
La inseguretat, no només al metro, va provocar fa uns mesos el

naixement d’un col·lectiu anomenat Helpers, que es defineixen
com una plataforma col·laborativa de seguretat ciutadana. Els

DESARTICULADA
UNA NOVA BANDA
4Que la policia fa la seva
feina és una realitat. A finals
de juny els Mossos van desarticular una banda especialitzada en furts al metro,
que actuaven sobretot a la
zona de l’Hospitalet de l’L9.
Els Mossos relacionen el
grup amb 23 delictes que els
haurien permès obtenir un
botí valorat en 73.000 euros.
seus integrants fan patrullatge
ciutadà per denunciar robatoris.
A través del seu perfil a Twitter, Helpers envia informació

pràcticament al moment sobre
robatoris que es produeixen, alguns d’ells al metro.
La forma d’actuar d’aquest
col·lectiu ciutadà ha generat certa polèmica, ja que alguns dels
seus missatges a Twitter inclouen perfils ètnics. Un exemple: “Detectats grups de menors
magrebins increpant i assetjant
els passatgers a l’estació de plaça Espanya”. Fa unes setmanes
des de la CUP de Ciutat Vella van
acusar Helpers de racisme per
“assenyalar perfils ètnics” i de
“posar el focus en les solucions
repressives”. Des de SOS Racisme, per la seva banda, van assegurar en declaracions a Nació Digital que “si molts cops la seguretat pública ja és discriminatòria o actua a partir de prejudicis,
encara ens fa més por quan
aquesta seguretat no es gestiona
des de la professionalitat”.
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Els semàfors

La lupa

Els animalistes ens entren a casa
per Raquel Serrat (Unió de Pagesos)

Taula Eix Pere IV

La taula, que agrupa diferents entitats del
Poblenou, ha proposat que el futur del
22@ passi per l’economia cooperativa per
tal de tenir un model “respectuós amb les
persones i el medi ambient”. Creuen
que el 22@ és un projecte fracassat.
pàgina 6

Tristament ha tornat a passar. De nou,
Els ramaders som professionals.
Les bones pràctiques d'higiene, saun ramader de casa nostra ha vist com Complim les normes de benestar animal nitat i seguretat alimentària salven
se li omplia la granja d'adolescents i bioseguretat que ens exigeix la Unió Eu- moltes vides tant de persones com
animalistes sense poder defensar-se. ropea, l'Estat i la Generalitat i som els d'animals. La salut pública i la ramaDes de fa un temps, els ramaders es- principals interessats en el benestar deria van de la mà. Una afecta l'altra.
tem patint una creixent pressió injus- dels nostres animals perquè volem pro- Els ramaders en som conscients i tretificada per part de sectors socials mi- duir aliments sans i segurs per a tota la ballem perquè el consumidor tingui tonoritaris però amb molt ressò medià- població. Aquestes normatives impli- tes les garanties quan s'alimenti amb els
tic, moguts pel desconeixement i que quen una correcta traçabilitat que ga- nostres productes.
jutgen i condemnen la nostra manera ranteix la seguretat alimentària (idenCada any desapareixen empreses
de treballar. Uns sectors
familiars agràries i ramasocials que qüestionen la
deres. Som un país ric en
La realitat i les problemàtiques del
nostra professionalitat i que
producció d'aliments d'oes creuen amb el dret de dirrigen vegetal i animal sans
nos el que està bé i el que no. sector primari les heu de conèixer de la mà i segurs, tant en producció
La clau per a una bona
ecològica com en convende qui les viu, no de qui s’ho imagina
entesa i convivència sempre
cional. Treballem cada dia
ha sigut i sempre serà el resper cuidar i conservar el
pecte. Violant la propietat privada i el tificació, registre de tractaments veteri- territori. La realitat i les problemàtidret a la intimitat, saltant-se mesures naris, respecte als temps d'espera abans ques del sector primari les heu de code bioseguretat i benestar, tocant els de portar animals a l'escorxador, elimi- nèixer de la mà de qui les viu, no de
animals, donant aigua o aliments al bes- nació de llet que podria portar residus qui s'ho imagina. Ras i curt: ells tenen
tiar sense saber si és o no és una pràc- d'antibiòtics, etc.) i una correcta condi- força mediàtica, nosaltres tenim la vetica correcta, l’única cosa que s'acon- cionalitat, com són totes les mesures de ritat.
segueix és posar en perill la vida dels benestar animal, fitosanitat i zoosanitat.
Si voleu demostrar respecte per les
animals i la traçabilitat alimentària.
Cada espècie animal i el seu correspo- persones, defenseu la salut per sobre de
Les filosofies animalistes, especistes i nent maneig té una condicionalitat as- tot. Si voleu demostrar respecte pels
veganes són plenament respectables a ni- sociada. Les inspeccions que ens realit- animals, deixeu d'humanitzar-los. Deivell individual, però el sentit comú no ens zen a les nostres empreses des dels de- xeu de parlar des de la ignorància
pot fer contradir les recomanacions ofi- partaments d'Agricultura, Salut i Con- quan us referiu a la ramaderia del
cials de l'OMS, del Ministeri de Sanitat i sum, així com del cos d'Agents Rurals i nostre país i aposteu per nosaltres.
del Departament de Salut de Catalunya SEPRONA, entre d'altres, garanteixen la Pels nostres productes i per la nostra
basades en la piràmide dels aliments.
nostra correcta praxis i professionalitat. gestió territorial.

Tersa

Un estudi del CSIC apunta que la contaminació al Fòrum, on hi ha la incineradora de Tersa, hauria baixat. La plataforma Airenet, però, assegura que l’estudi
també mostra que els nivells de dioxines
són 5 vegades més alts que a l’Eixample
pàgina 7

David Escudé

El socialista David Escudé és el nou regidor de Sant Martí després de l’acord
de govern entre BComú i el PSC. Escudé
és regidor del consistori des del 2011 i el
passat mandat va ser el comissionat
d’Esports quan el PSC va ser al govern.
pàgina 10

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@martindepozuelo
El #CNI debe aclarar
ya mismo el alcance
de los conocimientos
que tenía de la célula terrorista de Ripoll, cuál fue la razón por la que inició el seguimiento y qué falló en sus
análisis para no detectar un atentado inminente y estrechar más el
control.

@josepcosta
Ho diu ella [Carmena],
que va ser membre del
grup de l’ONU que acaba de dir justament que sí que s’han
vulnerat els drets humans dels presos
i en demana l’alliberament. És ben bé
que no hi ha res que una bona bandera del teu país no et pugui impedir
de veure.
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@ChakirelHomrani
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@MiquelBuch
Un de cada dos conductors morts a les
carreteres catalanes durant 2018 havien consumit alcohol o
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responsabilitat dels conductors quan
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» Salut recorda els consells a seguir davant les onades de calor, cada vegada més freqüents
» La primera onada va deixar registres històrics de temperatura i més activitat als hospitals

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

4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de festa, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada vegada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor.
Perquè, oi que no sembla
gaire agradable esperar el bus a

Els efectes de la calor
són tan preocupants

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

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termòmetre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departament de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beure molta aigua, de ventilar i mantenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de protegir-se del sol la pell posant-se
crema solar.
TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en conscienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Generalitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades temperatures de l’estiu poden considerar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen.
Per exemple, que durant l’estiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifiquessin 65 casos de cops de calor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

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

Enguany ja s’ha

viscut una onada

de calor històrica
del Segrià- i un balanç de tres casos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS).
VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provocat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya augmentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

canalsalut.gencat.cat

Els centres sanitaris, a punt

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan especialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor excessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que passi, però, la xarxa sanitària pública de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’activitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa.

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha augmentat el dispositiu de professionals per reforçar l’atenció primària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària.
En aquest sentit, les regions
sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest increment de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

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

L’atenció primària

i hospitalària té 503
professionals més

A més, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) compta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes mesures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativament la població.
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Casa Àfrica | 16 ferits per inhalar fum després d’un incendi
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Setze persones van resultar ferides lleus per inhalar fum després de l’incendi que el 15 de juliol hi
va haver a la Casa Àfrica, l’edifici ocupat per migrants situat al carrer Ciutat de Granada. Feia
dues setmanes que el col·lectiu de migrants havia estat desallotjat de l’edifici de Marià Aguiló.

Entitats del Poblenou
titllen de “fracàs” el 22@
» La Taula Eix Pere IV aposta per un barri amb un model “d’economia
cooperativa respectuós amb les persones i el medi ambient”
MANIFEST4La Taula Eix Pere IV,
una plataforma ciutadana formada per veïns, diferents col·lectius i cooperatives del Poblenou,
va presentar el passat 11 de juliol
a l’Escocesa el ‘Manifest Poblenou
Cooperatiu’, on reclama que el barri superi el model del 22@ per
posar “l’economia al servei de les
persones i no del capital”.
El manifest, que també té el
suport de la FAVB, la Federació
de Cooperatives de Treball de
Catalunya, la Xarxa d’Economia
Solidària i altres entitats, aposta per un Poblenou que sigui referent de l’economia cooperativa, cosa que implica “una nova
forma de produir, distribuir i
consumir sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació”. Tot plegat, asseguren els
promotors del manifest, per
aconseguir un sistema econòmic
que sigui “respectuós amb les
persones, el barri i el medi am-

Un moment de la presentació del manifest. Foto: Twitter (@eixpereiv)

bient” i que no estigui al servei
de “l’acumulació del capital”.

ECONOMIA SOLIDÀRIA
Des de la Taula Eix Pere IV consideren que el projecte del 22@,
que va servir per transformar el
Poblenou, ha estat “un fracàs”.
Aquest fracàs que diagnostiquen les entitats, juntament amb
“la recessió econòmica”, ha obert
“nous escenaris socials que han
obert espais per a una alternati-

va econòmica real”. Per tot plegat, proposen que es bonifiqui i
s’incentivi aquelles empreses i
entitats que s’instal·lin o transitin cap a l’economia solidària;
preservar i potenciar les activitats del comerç de proximitat i
les activitats productives de petita escala i, finalment, planificar
un entramat de producció, distribució i consum de béns i serveis vinculats a l’economia cooperativa social i solidària.

Enllestida la remodelació
d’un nou tram de Pere IV

URBANISME4Les obres de transformació de Pere IV en un nou eix
cívic i cultural, tal com ho defineix
el consistori, segueixen avançant.
I és que a principis de juliol es va
enllestir la reforma del tram que
va del carrer Josep Pla a la rambla Prim, a la banda del Besòs.
Des del Districte expliquen
que la transformació del carrer
Pere IV “contribueix a dinamitzar els barris de la franja del Besòs i a revitalitzar-ne el patri-

moni industrial i la identitat
històrica”.
La reforma del nou tram ha
deixat un carrer amb una calçada nova amb un carril bici de doble direcció i segregat al costat de
muntanya, un carril de circulació
de sentit únic en sentit Besòs i un
carril de serveis al costat de mar
per a zones de càrrega i descàrrega, aparcament i altres serveis. Les
voreres són més amples perquè els
vianants tinguin preferència.

Un home agredeix dues
lesbianes a la Verneda

HOMOFÒBIA4Un home begut
va agredir, amenaçar i insultar
dues lesbianes l’1 de juliol davant
del seu fill de 4 anys a la Verneda, tal com va avançar Crónica
Global.
Un cop comesa l’agressió, la
Guàrdia Urbana el va interceptar i ara l’home s’enfronta a
una possible condemna per delictes d’amenaces, maltractament lleu i odi. Els fets van
passar en un bar al carrer Pont
del Treball, quan l'home va
arribar a la terrassa i va veure
les dues dones amb el seu fill. Va

tocar el nen i quan una de les
mares li va preguntar què feia,
va començar a insultar i amenaçar les dones. També va agafar del braç una de les víctimes
i li va retòrcer.
L’Ajuntament va anunciar
de seguida que es personarà
com a acusació popular un cop
es va haver activat el protocol
contra la LGTBI-fòbia. El regidor
de Drets de Ciutadania, Marc Serra, va explicar que les dones van
tenir alguna lesió lleu però que
estan “bé, valentes i amb ganes”
de seguir la causa judicial.

Dispara un noi a la plaça
Prim i fuig amb patinet

El tiroteig es va produir a la plaça Prim. Foto: Mariona Puig/ACN

SUCCESSOS4Un noi de 20 anys
va quedar ferit en estat crític el
passat 13 de juliol després de ser
tirotejat a la plaça Prim, al Poblenou.
Segons va avançar la SER,
l’agressor va fugir del lloc dels
fets amb patinet i amb una gorra que li tapava la cara després
d’haver disparat diversos trets a
la víctima, que va ser ingressada a l’Hospital del Mar.
Els Mossos d’Esquadra investiguen si el tiroteig pot tenir
relació amb un altre que es va
produir la matinada del mateix

dia a l’Hospitalet, on un home va
resultar ferit.

TIROTEIG A SHOKO
La matinada anterior ja hi havia
hagut un altre incident amb armes pel mig. En aquest cas va ser
a la discoteca Shoko, situada a la
frontera entre Sant Martí i Ciutat
Vella del passeig Marítim. Dos homes a qui els vigilants del local no
havien deixat entrar van tornar a
les portes de la discoteca amb una
pistola i un d’ells va disparar a terra. No hi va haver ferits i els dos
homes van ser detinguts.
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Segueix la polèmica sobre Tersa
i la pol·lució tot i un nou estudi
CONTAMINACIÓ4La contaminació de l’aire i del sòl a la zona del
Fòrum hauria baixat, segons un
informe del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).
L’estudi el va encarregar l’Agència
de Salut Pública de Barcelona
(ASPB) arran de les denúncies
d’entitats com Airenet per les males olors i l’alt nivell de dioxines
(una substància altament cancerígena) produïts, suposadament,
per la incineradora Tersa. “En
comparació amb estudis previs, les
concentracions de dioxines en
aire i sòls són baixes”, conclou el
CSIC, que també afegeix que
aquests nivells tan baixos no permeten determinar que l’origen
de la contaminació sigui la planta de Sant Adrià i no altres fonts
com, per exemple, el trànsit rodat.
Els veïns de la zona del Fòrum, però, no estan satisfets amb
les conclusions de l’estudi. La
presidenta d’Airenet, Silvina Frucella, demana un monitoratge
més ampli i continuat, ja que creu
que els set punts de mesura que
s’han agafat com a mostra “no fan
referència a la veritable zona d’afectació de Tersa”.
CONCLUSIONS CONTRÀRIES
Els set punts de mesura es van
distribuir així: dos a Sant Adrià,

Tersa segueix aixecant polèmica. Foto: Laura Fíguls/ACN

un a Badalona, dos a la zona del
Fòrum, un a Sant Andreu i un
setè a l’Eixample, el qual servia de
referència com a àrea amb un volum de trànsit alt. Les mostres es
van recollir en diversos mesos de
l’any i amb condicions meteorològiques diferents.
L’Ajuntament (una de les administracions que va encarregar la
investigació) va assegurar en un
comunicat que l’emissió que fa
Tersa és “equiparable a la que provoquen altres processos de combustió que es produeixen diàriament a la ciutat, especialment el
trànsit rodat”. A més, apunta que
“el mostreig ha estat prou ampli
per fer una comparativa acurada”.
No obstant això, des d’Airenet fan servir les mateixes dades

de l’estudi per contradir aquestes conclusions. El mostratge
realitzat entre el desembre de
2018 i el març de 2019 demostra
que a l’estació més propera a Tersa (l’Escola Catalunya de Sant
Adrià) els nivells de dioxines
van ser cinc vegades més alts respecte del punt més llunyà de la
incineradora (a l’Eixample). El
mateix CSIC accepta que aquestes diferències poden venir des de
la planta de Tersa.
Des d’Airenet, a més, denuncien que entre el desembre de
2018 i el març d’enguany “no es va
prendre cap dada” a l’estació ubicada al CAP Besòs i que també
manquen dades al punt de mesura
de l’Escola Catalunya entre el
maig i el juny del 2018.

líniasantmartí.cat

L’Ajuntament expropia
un pis del BBVA al Besòs

HABITATGE4L'Ajuntament va
expropiar a finals de juny l’usdefruit d’un pis al barri del Besòs al BBVA durant 10 anys perquè va poder acreditar que l’entitat bancària l’ha tingut buit
durant més de dos anys.
El BBVA ha presentat un recurs, tot i que això no paralitza
l'expropiació. Des del banc asseguren que el pis no ha estat
buit durant els últims dos anys
i que hi ha una família vulnerable que hi viu. Fonts de l’entitat van explicar a l'ACN que el
pis s’havia de vendre al fons
d’inversió Cerberus però just
abans l'Ajuntament el va expropiar i la Generalitat se’l va
quedar a través de l’Institut
Municipal de l’Habitatge després d’executar el dret de tempteig i retracte.

La regidora Lucía Martín va
explicar que l’Ajuntament havia
pogut tirar endavant l’expropiació per gràcies a la vigència de
la llei 4/2016, que va ser suspesa pel Tribunal Constitucional.
Durant la seva compareixença davant la premsa, Martín
va reivindicar la tasca començada l’anterior mandat en matèria d'habitatge, que, segons el
seu punt de vista, suposen un
“punt d'inflexió”. Martín també
va defensar que l’administració
acompanyi la lluita ciutadana
contra els abusos i l’assetjament
i va apuntar que volen donar un
missatge “contundent” a bancs
i grans tenidors. “Aquest govern perseguirà abusos i males
pràctiques immobiliàries que
comportin una vulneració del
dret a l'habitatge”, va advertir.

Lucía Martín, durant la roda de premsa. Foto: Nazaret Romero/ACN
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Deures per al nou govern
Les entitats desgranen les prioritats que creuen que cal afrontar els pròxims quatre anys
POLÍTICA/ La FAVB, Aigua és Vida, l’Aliança
contra la Pobresa Energètica, l’Assemblea
de Barris per a un Turisme Sostenible, la
PAH, el Sindicat de Llogateres i la Xarxa per
la Sobirania Energètica ja han presentat
les seves demandes al nou govern municipal. El passat 11 de juny, pocs dies abans
que Ada Colau visqués la seva segona investidura per començar a afrontar la segona legislatura al capdavant del govern
municipal, aquestes entitats van convocar
una roda de premsa per explicar, cadascuna des del seu àmbit, les reivindicacions
que consideren que cal tractar de forma
urgent a la ciutat durant els pròxims quatre anys. Les entitats divideixen les seves
demandes en tres grans blocs temàtics:
desigualtats i justícia social, emergència
climàtica i justícia ambiental i emergència
habitacional, lloguer i turisme.
Del primer d’aquests blocs temàtics
destaquen diferents subaspectes: mantenir
el compromís amb el pla decennal d’inclusió; revisar, reforçar i ampliar els plans de barris i reforçar les polítiques públiques en
sanitat, serveis socials i educació; combatent la segregació escolar... De la mateixa
manera, les entitats exigeixen que es garanteixi l'accés universal als subministraments bàsics, sigui quin sigui el nivell de
renda de la família o el règim de tinença del
seu habitatge. També consideren que cal
afrontar l'enfocament de la pobresa energètica des d'una perspectiva de drets, reforçant la feina que es fa des dels Punts
d'Assessorament Energètic.
Pel que fa als aspectes derivats de l’emergència climàtica i la justícia ambiental,

Aturen el desallotjament de
l’hort ocupat al barri de la Prosperitat
LLUITA VEÏNAL/ Per segona vegada, la pressió dels veïns
va servir per paralitzar el desallotjament del projecte de
l’hort comunitari Date una Huerta del barri de la Prosperitat. Estava previst que el passat 21 de juny la policia fes fora
d’aquest espai, al número 79 del carrer de Joaquim Valls,
els membres del col·lectiu que l’han estat ocupant, però després d’arribar a un acord amb la propietat (des del Districte
es va mediar en les converses amb representants del fons
d’inversió nord-americà Cerberus) es va paralitzar el desallotjament. El col·lectiu que ocupa l’espai assegura que si
els mostren un projecte per construir a l’espai marxaran,
però que si aquest no existeix, romandran al solar.
El projecte Date una Huerta va néixer fa gairebé tres
anys, quan diversos veïns van arribar al solar (que estava
abandonat des del 2007) i van convertir-lo en un jardí. En
aquest espai hi havia males herbes i rates, però un cop van
sanejar-lo, van portar-hi eines de conreu per fer-hi un hort
i actualment hi planten cols i altres vegetals. Tot això ho
aconsegueixen amb cultiu ecològic, compostant la matèria ecològica que cadascú porta des de casa.
A l’espai també s’hi organitzen xerrades i espectacles
de tota mena, com màgia, concerts, exposicions, àpats populars oberts a tothom i actes solidaris per aconseguir diners per a activitats solidàries al barri.

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

Remunicipalitzar
la gestió de l’aigua és
una de les demandes
que fan al nou govern
una política de residus orientada al residu
zero i vetllar per la remunicipalització de la
gestió de l’aigua.
Per últim, consideren que cal apostar
per polítiques de decreixement turístic
acompanyades d’alternatives econòmiques més justes. En la gestió del port i de
l’aeroport creuen que és necessari un acord
de ciutat i un procés de diàleg amb la resta
d’administracions perquè sigui la ciutat qui
gestioni aquestes infraestructures. També
volen que es garanteixi l’augment del parc
públic de lloguer en compliment de la mesura del 30% d’habitatge públic.

Festa pel canvi de nom
de la plaça Harry Walker
MEMÒRIA HISTÒRICA/ El barri de la Prosperitat va celebrar, el passat dissabte 15 de juny, el canvi de nom de
la plaça Harry Walker pel de plaça de les Treballadores i
Treballadors de la Harry Walker.
Aquesta celebració popular va posar-se en marxa a la
una del migdia amb l’actuació de la xaranga de la Prospe i els capgrossos la Prospe i el Pestaña. L’acte també va
servir per homenatjar els extreballadors i extreballadores
de l’antiga fàbrica de recanvis automobilístics, que van passar a la història quan a principis dels anys 70 van protagonitzar una vaga de 62 dies per exigir millors condicions
laborals. La protesta va tenir el suport del veïnat, que també es queixava per l’alta contaminació de la fàbrica.
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Barcelona és la ciutat europea
més contaminada pels creuers
MEDI AMBIENT/ Un estudi de la federació
d'ONG ecologistes Transport & Environment
conclou que Barcelona és la ciutat europea
més contaminada pels creuers, seguida de
Palma de Mallorca i Venècia. Després que es
publiquessin aquestes dades, el director de
polítiques de transport de l’ONG, Faig Abbasov, va criticar que les ciutats donin "via lliure"
als creuers mentre prohibeixen la circulació
de cotxes dièsel per reduir la contaminació.
"Aquests provoquen grans concentracions
de contaminants amb un alt risc per a la salut
dels seus passatgers i de les poblacions més
properes a les terminals", va afegir.
L'informe explica que, durant el 2017,
només a Barcelona els creuers van emetre
entre dues i cinc vegades més gasos contaminants de diòxid de sofre que els automòbils de passatgers el mateix any. De fet, es

calcula que aquell any van arribar al port de
la ciutat uns 105 creures, de gran envergadura, mentre que la xifra de vehicles privats
que hi ha registrats a la ciutat supera el mig
milió d’unitats.
El mateix estudi també explica que, en el

Transport & Environment
diu que les emissions
dels creuers són nocives
per als veïns i els turistes
mateix període de temps, a Lisboa va arribarhi un nombre més gran de creuers, però que

Residu Zero
celebra la sessió
de debat i formació

l’estada d’aquests a Barcelona va ser superior
al temps que van estar atracats a la capital de
Portugal, de manera que la contaminació va
ser més important.
CANVI DE SISTEMA
D’aquesta manera, i per tal d’intentar revertir
aquesta situació, des de Transport & Environment han volgut fer una sèrie de recomanacions i propostes de canvi. Les ONG
consideren bàsic “descarbonitzar” el transport marítim, per exemple, amb una connexió de la xarxa elèctrica en terra o utilitzant la
tecnologia de l'hidrogen per alimentar d'energia aquests grans vaixells.
“Cal que els governs intervinguin amb un
mandat que porti la indústria naviliera a estàndards d'emissió zero”, han reivindicat des
de l’agrupació d’organitzacions ecologistes.
Foto: ACN

ECOLOGIA/ La Plataforma Ciutadana Residu Zero va celebrar, a
finals del mes passat, una sessió
de debat i formació al local de la
FAVB, al carrer Obradors.
En aquesta trobada es va fer
un diagnòstic de la situació actual
dels residus a Catalunya (considerada una emergència) i es va
debatre sobre la necessitat de formular una nova llei Residu Zero
i no la de tipus continuista, diuen,
que està redactant el Govern.
Aquesta plataforma, que
agrupa diverses organitzacions,
es va crear a principis del mes
passat i lluitarà perquè s’acabi la
incineració dels residus i s’opti per
una política de recuperació.

Cal una “rebel·lió”
per poder aturar
el canvi climàtic
XERRADA/ Albert Recio i Àlex
Guillamón van ser els dos ponents de la conferència Què és el
moviment internacional Rebel·lió
o extinció? que es va fer el passat
19 de juny a la seu de la FAVB.
Aquest moviment va néixer a
finals d’octubre de l’any passat en
una reunió multitudinària a Parliament Square, la plaça que hi ha
al davant del parlament britànic,
a Londres. A partir d’aquí, es van
anar creant delegacions locals
arreu del món, i el passat dia 15
d’abril van organitzar una “rebel·lió internacional”.
Ells mateixos defineixen les
seves accions com “desobediència civil no violenta”.

Els veïns tornen a concentrar-se per
demanar l’obertura del CAP Raval Nord
SALUT/ La lluita veïnal que persegueix l’obertura d’un Centre d’Atenció Primària al
nord del barri del Raval continua. El passat dissabte 29 es va celebrar una nova
acció festiva reivindicativa, convocada per
la plataforma CAP Raval Nord Digne, per
demanar la construcció d’aquest equipament sanitari a l’antiga capella de la Misericòrdia, a tocar del MACBA.
Durant aquesta concentració, que va
tenir lloc entre les 11 del matí i les set de la
tarda, els assistents van poder gaudir amb
l’actuació de Débora la Pícara, van compartir un vermut i un dinar popular, van
poder sentir parlaments d’alguns dels
membres de la plataforma i es va acabar
de pintar i es va estrenar el mural reivindicatiu a la plaça de Terenci Moix.

Aquest mes fa just un any que la plataforma es va crear, després que en el Ple
del juny de l’any passat tots els grups de
l’oposició van instar el govern d’Ada Colau
a fer marxa enrere en la seva idea d’ubicar
el Centre d’Atenció Primària en aquesta
antiga capella.
D’aleshores ençà, els membres de la
plataforma han anat fent accions reivindicatives periòdicament, com l’ocupació del
passat mes de març, en un intent per “fer
pressió” i intentar que els polítics canviessin de postura i donessin llum verda a la
construcció de l’equipament. Però malgrat aquesta protesta, la situació continua
encallada i, de moment, no sembla que
s’hagi de resoldre de forma immediata. El
conflicte, doncs, va per llarg.

Debat a Can Batlló
sobre si cal fer
decréixer l’aviació
MEDI AMBIENT/ El passat divendres 12 Can Batlló va ser l’escenari de la conferència anomenada Decreixement de l'aviació. La
xerrada va posar sobre la taula si
és el moment adient per lluitar
per intentar reduir el nombre
d’avions que volen cada dia.
La xarxa Stay Grounded va ser
l’entitat encarregada de coordinar l’activitat amb la col·laboració, entre altres, de l’Institut de
Ciència i Tecnologia Ambiental de
Barcelona. L’objectiu de la conferència era unir forces amb moviments socials, amb les ONG i
amb científics per debatre sobre
mesures concretes i estratègies
efectives per reduir el trànsit aeri.
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David Escudé, nou regidor
» El pacte entre BComú i el PSC situa el socialista al capdavant del Districte de Sant Martí
» Comuns i socialistes es comprometen a formar un govern marcat per la solidesa i l’estabilitat
POLÍTICA4La presentació de l’acord de govern entre BComú i el
PSC del 10 de juliol va servir per
anunciar el socialista David Escudé com a nou regidor de Sant
Martí. Escudé també encapçalarà durant aquest mandat la regidoria d’Esports.
Veí del barri del Camp de
l’Arpa, Escudé té 44 anys i és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Professionalment ha estat vinculat al món del
dret en el sector privat i el 2011
va accedir al Consell Municipal
de Barcelona, on va ser regidor
fins al 2015. Durant aquells quatre anys també va ser el president
del Consell de Districte de Sant
Martí. En la darrera legislatura
va ser el comissionat d’Esports
durant el període en el qual el
PSC va formar part del govern
municipal.
“GOVERN COHESIONAT”
En la compareixença conjunta
que van fer l’alcaldessa Colau i el
primer tinent d’alcalde Jaume
Collboni a la Galeria Gòtica de l’Ajuntament tots dos van voler destacar que el nou govern serà “cohesionat, estable i fort”. Colau i

Collboni també van recordar que
l’actual govern serà el més ampli
que tindrà la ciutat en molt de
temps, ja que en els tres últims
mandats no n’hi havia hagut cap
que arribés als 18 regidors.
Durant la presentació de l’acord, Colau i Collboni no van
transmetre una sensació d’especial entusiasme, més aviat de serietat amb algun moment de distensió. No hi va haver grans declaracions, sinó que tots dos van
remarcar la voluntat de formar un
govern que sigui sòlid i estable.
De fet, quan van ser preguntats per la sentència del judici al
procés independentista i com encarà el govern aquesta qüestió, l’alcaldessa va afirmar que “cada
partit mantindrà el seu posicionament de forma lliure però sempre posant per davant l’estabilitat
del govern”. És a dir, l’expulsió del
PSC de l’executiu municipal a
causa del procés, tal com va passar el mandat anterior, no té cap
opció de repetir-se. Més enllà del
llaç groc, que Colau va confirmar
que seguirà penjat mentre Collboni ho va posar d’exemple que de
vegades no podran estar d’acord
amb tot, es va fer evident que l’a-

genda nacional no penetrarà en el
dia a dia del govern.
BATLLE, A SEGURETAT
Com no podia ser d’una altra
manera, la seguretat va ser un dels
punts que es va tractar més durant
la presentació del cartipàs. Barcelona viu un cert descontrol i tothom donava per fet que el PSC es
quedaria amb aquesta àrea. El
nou home fort del govern en la
matèria serà Albert Batlle, que assumirà la cinquena tinència d’al-

Escudé agafa el relleu de Josep Maria Montaner. Foto: PSC

caldia, batejada amb el nom de
Prevenció i Seguretat. Batlle és un
històric de l’Ajuntament, on va entrar com a regidor el 1983 formant
part de les llistes del PSC. El 2014
va ser nomenat Director general
dels Mossos d’Esquadra i abans
de l’1-O va dimitir perquè se sentia “incòmode” amb la celebració
del referèndum.
COMERÇ, PER A BALLARÍN
Una altra de les carteres que en alguns moments del passat mandat

va ser polèmica, la de Comerç, recau en la socialista Montserrat
Ballarí, que ja la va ostentar mentre els socialistes van ser al govern. En aquesta ocasió serà la regidoria de Comerç, Mercats, Règim Intern i Hisenda i un dels objectius, tal com s’especifica al
document de govern aprovat pels
dos partits, serà tirar endavant
“un pla per la dinamització comercial” i liderar un acord integral entre administracions per
combatre el top manta.
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Rebaixes: bones perspectives
» Les altes temperatures fan preveure unes bones rebaixes d’estiu després d’un maig més fred
» El Consell de Gremis pronostica un increment del 3% de les vendes durant aquesta campanya
COMERÇ4Les altes temperatures de finals de juny i principis de
juliol, a diferència del que va passar al maig –a Barcelona hi va
haver les temperatures més baixes de la darrera dècada–, han
creat la combinació perfecta perquè les rebaixes d’estiu s’encarin,
des del sector del comerç, amb
bones perspectives.
I és que les temperatures del
maig van provocar que la gent
s’esperés a fer les compres de la
temporada d’estiu. L’arribada
abrupta de la calor, però, va
coïndir amb l’inici de les rebaixes, que aquest any es van posar
en marxa el 28 de juny. Veient
aquest escenari, el Consell de
Gremis ha pronosticat un increment de vendes del 3% durant
aquestes rebaixes. Tot i això,
l’entitat també apunta que, encara que hi hagi una major venda, els descomptes privats i permanents provoquen una menor
afluència i un menor interès general del consumidor.
Sigui com sigui, cal tenir present que les rebaixes representen
el 40% de les vendes anuals en alguns sectors i la major part de les
vendes es fan en els primers 15

dies de descomptes, tot i que s’allarguen fins al 31 d’agost.
És per aquest motiu que
molts comerços van decidir començar les rebaixes amb descomptes potents, ja que en alguns
casos van arribar fins al 70%. Un
dels objectius dels comerços
també va ser que la gent s’assabentés que les rebaixes començaven el 28 de juny i no l’1 de juliol per aprofitar el darrer cap de
setmana de juny. Tot i això,
molts comerços dels districtes
més perifèrics van optar per esperar i començar les rebaixes l’1
de juliol. A banda, cal tenir en
compte que des de fa uns anys la
legislació estatal va acabar amb
els períodes fixats per a les campanyes de descomptes, tot i que
el Govern català ha intentat mantenir les dates marcades per començar els descomptes.
SECTORS ESTRATÈGICS
Enguany més de 60 entitats
s’han adherit a un manifest per
proposar que els sectors del comerç i de l’hostaleria siguin considerats i declarats per l’administració com a sectors estratègics de l’economia catalana.

Les rebaixes van començar el 28 de juny i s’allargaran fins al 31 d’agost. Fotos: Andrea Zamorano i Neus Toro/ACN
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Waterpolo | El CN PobleNou, supercampió del WP Kids Tour a Elx

El CN PobleNou va ser el millor equip de l’edició d’enguany del WP Kids Tour, que es va
celebrar a finals del mes passat a Elx. El club va proclamar-se supercampió de la cita després
d’obtenir la màxima puntuació combinada de les quatre categories (aleví, infantil, cadet i juvenil).

Un renovat Júpiter tornarà a
la feina el pròxim dimecres 24
» Paco Hidalgo dirigirà el projecte gris-i-grana del curs 2019-20
» El Torneig d’Històrics, la cita més important de la pretemporada
Pau Arriaga
LA VERNEDA
El pròxim dimecres 24 es posarà en marxa un renovadíssim Júpiter que, a les ordres de Paco Hidalgo, presentarà moltíssimes
cares noves de cara al curs que ve.
En la seva presentació, l’entrenador va assegurar que el Júpiter “ha de jugar a Tercera”.
L’entitat ha treballat moltíssim d’ençà que va acabar la temporada i ha aconseguit tancar
nou renovacions (de peces com
Eric Ruiz, Àlex Prat o Adrià Felius) i signar més d’una dotzena
de jugadors com Ricard López,
Jonatan Crivillés, Llorenç Genesca, Joaquín Rodríguez o Javi
Ruiz. L’episodi més surrealista
del mercato d’estiu va ser el mes
passat, quan vuit dies després de
presentar el porter Yamandú
Morgade (ex del Sants), el club va

Els jugadors apuren les darreres setmanes de les vacances. Foto: CEJ

rebre un missatge de l’uruguaià
que anunciava que marxava a
l’Horta, de Tercera.
Entre els noms que no continuaran vestint de gris-i-grana el
curs 2019-20 hi ha jugadors que
van ser importants del curs passat, com Víctor Cócera, Marc
Ahufinger, Ruy Gama o Carles
Mur, entre altres.
En la pretemporada del con-

junt d’Hidalgo hi ha marcada una
cita en vermell: el 34è Torneig
d’Històrics del futbol català, que
es disputarà al Municipal del
Guinardó a partir del dilluns 29
d’aquest mes. Els gris-i-grana,
que en el sorteig van quedar
emparellats en el grup 1, es veuran les cares contra el CF Badalona i la UE Sant Andreu en el
primer dia del campionat.

El Canaletes plora la mort del
seu fundador, Luis Bertran

ATLETISME4El Canaletes va
anunciar, el passat dijous 4, la
mort de Luis Bertran Atienza, un
dels fundadors de l’entitat l’any
1978 juntament amb el seu germà Ramon. El fundador del club
tenia 89 anys.
En la seva joventut, Bertran
va ser un dels millors velocistes
de la seva generació. L’any 1949
es va proclamar campió de Catalunya de 100 metres llisos i, un
cop que es va retirar, va dedicar-

se professionalment a la captació
i la formació d’atletes joves. Bertran, fins i tot, va ser vicepresident de la Federació Catalana
d’Atletisme en la dècada posterior a la fundació del club, durant
el mandat de Guillem Ros.
L’endemà de la seva mort es
va celebrar la seva vetlla al tanatori del carrer de Sancho de Ávila, mentre que el passat dissabte 6 es va organitzar la cerimònia
en la seva memòria.

El CEM Mar Bella acull les
finals dels World Roller Games

HOQUEI LÍNIA4El passat dissabte 13 van arribar a la seva fi les
competicions d’hoquei línia dels
World Roller Games, que van tenir el CEM Mar Bella com a escenari d’alguns dels partits (juntament amb el CEM Horta), tant
de la categoria masculina com de
la femenina. Les seleccions dels
Estats Units es van proclamar
campions del món en les dues categories en l’equipament.
Els partits d’aquesta dinàmica modalitat d’hoquei es van posar en marxa el passat 29 de
juny, amb les eliminatòries de les

categories júnior, que van servir
com a aperitiu per a la gran cita.
La selecció espanyola femenina
júnior va aconseguir el triomf
contra les estat-unidenques (2-0),
mentre que pel que fa als joves el
triomf va ser per a Txèquia, també contra els EUA (5-2).
El passat dissabte 6 es van posar en marxa els partits de categoria absoluta, també amb els enfrontaments de la fase de grups.
Durant els següents vuit dies,
doncs, l’equipament va ser l’escenari de desenes de partits amb
molts dels millors del món.

Dos podis per al CN PobleNou
en tornejos de rugbi platja

Una segona i una tercera posició en dos
campionats de rugbi
platja. El CN PobleNou ha obtingut aquests grans resultats en dos dels campionats
d’aquesta modalitat disputats
entre el darrer cap de setmana de
juny i el primer d’aquest mes.
Les poblenovines es van quedar a tocar de la primera posició
en el torneig de Vilanova i la
Geltrú, ja que el triomf va ser per
a un altre equip de la ciutat, l’RC
Gòtics. La setmana següent, l’equip afrontaria una altra cita, el

campionat de Badalona a la platja del Coco, que també van guanyar els Gòtics, tot i que en
aquesta ocasió el GEiEG també
aconseguiria una millor classificació que el CNPN.
UNIFORMES NOUS
Per altra banda, el passat dilluns
15 el club va presentar oficialment
els uniformes per al curs que ve.
El blau marí substitueix les tradicionals ratlles horitzontals com
a color principal en les samarretes i els pantalons, que tenen
detalls blancs i negres als costats.
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| Marvel Ultimate Alliance 3
Després de 10 anys sense novetats a la saga, arriba la tercera entrega
d’aquest títol, que només estarà disponible per a Nintendo Switch.

Famosos

No t’ho perdis

Eva Longoria, una de les actrius més conegudes del planeta, ha escollit Barcelona per passar recentment les seves vacances d’estiu juntament amb la seva família. Entre altres escenaris, Longoria es va mostrar meravellada
per indrets com la Sagrada Família o el Parc Güell i va
penjar una foto a Instagram fent bombolles amb el seu
fill a la Catedral. Durant la seva visita a la ciutat, l’actriu
va rebre les salutacions de seguidors i curiosos, i també consells per evitar robatoris. Possiblement el que
primer ve al cap si parlem de la intèrpret texana d’ascendència mexicana és el seu paper a Desperate Housewives. La sèrie, caracteritzada per un humor àcid i
personatges femenins molt retorçats, va fer saltar a
la fama Longoria. L’actriu es va fer un nom gràcies a
la seva interpretació de la freda i carismàtica Gabrielle Solís. En tot cas, Longoria va mostrar la seva cara
més allunyada de la ficció i més agradable i real en la
seva estança per relaxar-se a la capital catalana.

Picasso i la fotografia
El Museu Picasso de Barcelona acull fins al 24 de setembre
l’exposició ‘Picasso, la mirada del fotògraf’, que proposa una
immersió en l’univers de l’artista malagueny a través de la fotografia. La mostra està feta a partir dels amplis arxius personals de Picasso i conté més d’un centenar d’impressions fotogràfiques d’època i plaques de vidre inèdites. El recorregut
es fa a partir de seccions cronològiques i enfocaments temàtics que inclouen obres importants i insòlites: escultures, pintures i dibuixos que dialoguen amb les fotografies. Les imatges mostren un artista creador que també és autor i model.

Llibres

?

E V A

QUI ÉS

...

‘Desperate Housewives’ la va fer saltar a la fama

Venir a Barcelona a fer vacances

QUÈ HA FET

Va visitar indrets com la Sagrada Família o la Catedral

...

A LES XARXES

Teatre

L O N G O R I A

Ser una de les actrius més reconegudes

ÉS FAMOSA PER

?

La fitxa

Els seguidors li aconsellen anar amb compte

Els fans adverteixen Longoria dels robatoris a la ciutat

Música

Pelis i sèries

La fuga de l’home cranc
Guillem Sala

Un dia qualsevol
Oriol Tarrasón

La bona vida
2PrincesesBarbudes

La casa de papel
Netflix

El Víctor és un jove sense ambicions i
amb una tendència a posar la pota
quan tot va bé que últimament està
degenerant en una absurda espiral autodestructiva. Una novel·la amb un
humor grotesc i una història contemporània on emergeix una realitat delirant que s’ho empassa tot i ho digereix
en forma de cant a la insignificança.

Tarrasón ha escrit i dirigeix aquesta
obra, que compta amb el nivell d’Imma
Colomer, Quimet Pla, Pep Ferrer i Annabel Castan per parlar de la història de la
Solange, una dona de 77 anys que s’ha
quedat viuda i que vol viure la vida al
màxim ara que es veu obligada a anar a
la residència, que viurà una revolució.
A La Villarroel de Barcelona.

2PrincesesBarbudes fan de la seva carrera un continu i entretingut concert
familiar. Amb l'àlbum il·lustrat que la
banda publicarà a principis de setembre, ens proposen conèixer la vida dels
primers humans del paleolític. El disc
es dirà La bona vida (Autoeditat, 2019) i
ja han estrenat el senzill d'avançament,
Tot és fresc, a través d’Enderrock.

Després d’haver escapat de la Casa de
la Moneda y Timbre amb els diners, la
banda de lladres liderada pel Profesor
ha escapat i ha aconseguit arribar a
una illa paradisíaca. Tot i això, Tokio,
Nairobi o Denver veuran com la seva
tranquil·litat es veu, de nou, amenaçada després que Río sigui detingut. El
grup es veurà obligat a tornar a Madrid.
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Cultura
DIUMENGE 28 DE JULIOL
18:00 Cançó per tornar a casa, una de les propostes del Festival Grec s’acomiada del districte després de gairebé un mes de representacions. / Sala Beckett.

La banda brasilera Natiruts
torna a la sala Razzmatazz
Dimarts 27 d’agost a les 21:00

PROPOSTES
Tallers

Continua en marxa el
curs de pintura a l’oli
Dilluns i dimecres a les 16:30

Durant tot l’estiu (i fins al 4 de setembre) continuaran en marxa les
sessions del taller de pintura a l’oli que
va començar l’abril passat. / Casal de
Barri Verneda.

FINS AL 24 DE JULIOL
Matí-Tarda Des del passat diumenge 7 està en
marxa una activitat anomenada Obrador
d’estiu, un punt de trobada internacional per
a la dramatúrgia contemporània amb tota
mena d’activitats i tallers. / Sala Beckett.
Després del gran èxit del seu concert
l’octubre de l’any passat, la banda
brasilera Natiruts tornarà a oferir un
concert a Barcelona el mes que ve. /
Sala Razzmatazz.

Exposicions

FINS AL 26 DE JULIOL
Matí-Tarda Des de finals del mes passat es pot
visitar la mostra anomenada El món del gravat, una exposició que explica els diferents registres d’aquest estil. Preparada per Entinta
Printing. / Espai Antoni Miró Peris.

DES DEL 6 DE SETEMBRE
Matí-Tarda El dia 6 de setembre es posarà en
marxa la mostra anomenada La Revolta dels
Segadors, una recreació fotogràfica d’aquest
episodi històric de la mà de Districte IX
Imatge. / Casal de barri Diagonal Mar.

Infantil

Darreres setmanes del casal
d’estiu a Diagonal Mar
Fins al 31 de juliol

Zumba, informàtica, cuina o manualitats són algunes de les activitats
del Casal infantil d’estiu. / Casal de Barri Diagonal Mar.

Esports
TOTS ELS DILLUNS
09:30 Tots els dilluns d’aquest mes es faran les
darreres sessions de taitxi txikung per mantenir un estil de vida saludable en el marc de
l’Activa’t als parcs. / Parc del Clot.

El Júpiter afronta una nova
participació a l’Històrics
Dilluns 29 de juliol a les 18:00

FINS AL 19 DE JULIOL
10:30 Recta final de les activitats de l’Estiuet al
Sandaru, teatre, expressió i arts plàstiques per
als més menuts (entre 5 i 11 anys). / Centre
Cívic Parc Sandaru.

TOTS ELS DIJOUS

FINS AL 31 DE JULIOL

20:00 Des del mes d’octubre de l’any passat està
en marxa un taller de risoteràpia que celebra noves sessions cada dijous i que no s’aturarà durant els mesos d’estiu. / Casal de Gent
Gran Verneda Alta.

17:30 Totes les tardes d’aquest mes estarà en
marxa l’activitat Patis escolars oberts al barri durant les vacances d'estiu en diferents centres escolars del districte. / Escola Bogatell i
Escola la Pau.

Sant Andreu i Badalona seran els rivals
del Júpiter en una nova edició del Torneig d’Històrics del futbol català. / Municipal del Guinardó (Horta-Guinardó).
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