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No va ser un tsunami però el pas-
sat dissabte 14 de setembre es va
poder comprovar que a la ciutat
hi ha un mar de fons. Té a veure
amb la inseguretat i va ser el que
va provocar que unes 1.500 per-
sones, convocades per la plata-
forma Tsunami Veïnal, es mani-
festessin des de diferents barris
per acabar totes juntes a la plaça
Sant Jaume. “Volem una ciutat cí-
vica i segura i viure amb tran-
quil·litat”, van clamar.

La indignació va arribar a
Sant Jaume  en forma de petites
onades provinents del Poble-sec,
Hostafrancs, el Raval, Sant An-
toni, la Barceloneta, la Vila Olím-
pica, el Poblenou, Diagonal Mar,
el Besòs i el Maresme i la Verne-
da. Els manifestants es van ajun-
tar a la part baixa de la Via Laie-
tana, a l’edifici de Correus, per di-
rigir-se junts cap a l’Ajuntament.
Un cop allà, van llegir un mani-
fest que van fer arribar al govern
municipal i a la Generalitat i que
ben aviat entregaran a la delega-
ció del govern espanyol i a la Fis-
calia. “La degradació de Barcelo-
na s’ha vist incrementada com
mai en la història recent de la ciu-
tat i els veïns hem arribat al límit”,
van assegurar. 

Els manifestants es van mos-
trar molt crítics amb els episodis
de delinqüència que s’han viscut
els darrers mesos a la ciutat i que,
asseguren, han augmentat. Un
dels casos que es van denunciar va
ser el del Gòtic. Eva Vila, una veï-
na del barri, explicava des de
Sant Jaume, en declaracions re-
collides per l’ACN, que al Gòtic els
problemes amb el tràfic de dro-
gues són continus i que també pa-
teixen l’incivisme i el mal com-
portament d’alguns turistes. Per

la seva banda, Teresa Vila, des de
la Vila Olímpica, reclamava “mà
dura” amb l’incivisme.

CRIDA ALS POLÍTICS
Des de Tsunami Veïnal, però,
insisteixen que el seu objectiu no
és denunciar fets concrets que
passen en alguns barris, sinó fer

pressió perquè s’implementi un
pla integral de ciutat a tots els ba-
rris. Segons es podia llegir en el
seu comunicat, “la degradació”
viscuda l’últim any ha provocat
que molts veïns hagin “arribat al
límit” de la seva paciència. 

Sobre la responsabilitat de la
situació que denuncien, des d’a-
quest col·lectiu veïnal apunten a
l’Ajuntament però també a la
Generalitat. “Exigim a l’alcal-
dessa Colau i al conseller Buch
que implementin les actuacions
immediates, eficaces i duradores
perquè els ciutadans, el comerç
local i els visitants de la ciutat pu-
guem viure i conviure en pau i re-
vertir la situació abans que s’a-
gregui”, afirmen. En paral·lel,
també remarquen que “mes que
mai” és necessari “revisar i re-
forçar els serveis socials per arri-
bar a les causes que poden deri-
var en l’exclusió de col·lectius vul-
nerables”.

“PROBLEMA CONCRET”
L’endemà de la manifestació l’al-
caldessa Colau va assegurar que
comparteix la inquietud dels
veïns, tot i que va remarcar  que

a la ciutat “hi ha un problema con-
cret amb els furts i robatoris,
però no una crisi generalitzada”.
Segons Colau, la solució passa per

la presència de més Mossos al ca-
rrer i un canvi legislatiu. “Fa
temps que estem dient que ne-
cessitem més patrullatge pre-

ventiu i també un canvi a les lleis
per castigar la reincidència”, va
afegir l’alcaldessa. Una vegada
més, Colau va aprofitar per llan-
çar un nou dard a la Generalitat:
“Les institucions no estaven del tot
actives, però és positiu que la
Generalitat s’hagi posat les piles,
convoqui reunions, encara que
una mica tard, i anunciï que vin-
dran més de 300 Mossos”.

Amb tot, Colau surfeja, de
moment, unes onades provi-
nents dels barris perquè no te-
nen la força per ser un tsunami.
Sense anar més lluny, la FAVB
no va secundar la protesta ni se
sent còmoda, com passa amb els
comuns, amb el missatge del
Tsunami Veïnal. El cas del PSC
segurament és diferent i per
això el govern municipal mira de
fer equilibris. Caldrà veure si
els pròxims mesos les onades
creixen o la situació es calma. 

Albert Ribas
BARCELONA

“Volemviure tranquils”
» Tsunami Veïnal treu al carrer unes 1.500 persones per protestar contra la inseguretat a Barcelona
» El col·lectiu assegura que “la degradació ha crescut com mai en la història recent de la ciutat”

La manifestació va arrencar per separat des de diferents barris i va acabar unida a la plaça Sant Jaume. Foto: Estefania Escolà/ACN

MENYS ROBATORIS DE
RELLOTGES DE LUXE

4Segons dades difoses pels
Mossos d’Esquadra, aquest
estiu els robatoris de rellot-
ges de luxe s’han reduït gai-
rebé a la meitat en compa-
ració amb el juliol i l’agost
passats. En el cas dels roba-
toris amb violència d’a-
quests tipus de rellotge la
caiguda ha estat del 30%, 
i sense violència del 49%. 

L’endemà Colau  
va dir que no hi ha una
“crisi generalitzada” 
de seguretat a la ciutat
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La lupa

per Iu Forn

Autocrítica de l’autocrítica

Abans de la Diada el debat és: “Serà un
fracàs. Baixen les inscripcions!”. Bé, algú
em pot citar un país del món on la gent
s'apunti per anar a una manifestació? I
un cop apuntada, que vagi a un punt con-
cret a fer-hi una cosa concreta?

L'endemà de la Diada el debat és: “La
mani ha punxat. L'independentisme ha
mort”. I ho afirmen mitjans de comunicació
que aquest any donen com a certes les xi-
fres de la Guàrdia Urbana de BCN que l'a-
ny passat qualificaven textu-
alment en els seus titulars de
“no ser certes”.

I els dies posteriors a la
Diada, grans reflexions sobre
cap on va l'independentisme.
Aquest any encara més per-
què d'aquí no gaire ens cau-
rà al cap la sentència on l'Estat li posarà
una xifra en anys a l'escarment. I així ar-
ribem a la paraula de moda que és “au-
tocrítica”, un concepte que inclou el de-
bat sobre la “unitat” i les queixes sobre
una “falta d'estratègia”.

Autocrítica? Molt necessària. Sempre.
Però que la faci tothom, no? Uns i altres.
Indepes i unionistes. Però resulta que l'u-
nionisme no en fa. Mai. Ni s'espera que
aquest cop en faci. I motius li'n sobren.

¿Per què els uns creuen que tenen la raó
absoluta i no es plantegen qüestionar-se
res i els altres sempre estan obligats a fla-
gel·lar-se públicament?

L'independentisme té molts motius per
reflexionar, però no són els únics. Aquí tot-
hom ha de ser honest intel·lectualment. O
és que l'unionisme no té res a dir sobre la
falta de propostes al problema polític que
té sobre la taula i que condiciona la possi-
bilitat de fer governs a Espanya? L'unio-

nisme no té cap altra resposta que la judi-
cial i aplicant les lleis a gust? Pensen en-
garjolar els 2 milions i mig de catalans par-
tidaris de la independència i als altres cen-
tenars de milers que volen votar per poder
usar la papereta del no?

Quan l'Estat va veure que l’1-O la gent
sortiria al carrer a votar, l'estratègia va ser
usar la violència. Per provocar por i que
es quedessin a casa. Ara usen la justícia
per acollonir. Als polítics i a la gent que

protesta al carrer. I això últim, que ho pre-
guntin a Tamara Carrasco, acusada de
terrorisme per manifestar-se.

A l'independentisme, políticament
desunit i socialment unit però desenga-
nyat, se li exigeix i s'autoexigeix pregun-
tar-se un cop i un altre cap on va. L'u-
nionisme, tan dividit que pot anar repe-
tint eleccions sense problemes, està to-
talment unit en dues coses bàsiques: 1/
la unitat. I només accepta dels altres par-

lar d'unitat i 2/ no plantejar-
se mai la possibilitat d'haver
comès algun error. Perquè
creuen tenir la veritat abso-
luta. I potser aquest és el
símptoma que demostra que
saben que no la tenen.

Els mateixos que qües-
tionen i menyspreen els evidents èxits dels
altres fracassen en els seus intents de fer
el mateix i els demanen autocrítica.
Home, com a postura còmoda és fantàs-
tica. I de moment, efectiva, perquè els fun-
ciona. Ara bé, normalment, a la vida qui
mai es qüestiona res és perquè té por de
fer-ho i adonar-se que ha de qüestionar-
s'ho tot si vol solucionar els problemes.

Publicat a El Nacional.cat

L’unionisme no té res a dir sobre la falta 
de propostes al problema polític que té 

sobre la taula i que li impedeix fer governs?

45 persones. 3 Eras-
mus. Primera classe en

català. Un noi de Palèn-
cia demana castellà. Ningú s'hi oposa
tret de tres alemanyes, que elles s'han
passat l'estiu estudiant català, que no
saben castellà i que abans de matri-
cular-se cal mirar l'idioma en què s'im-
parteix l'assignatura.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El projecte del #Corre-
dor5G del Mediterrani

és estratègic: parlem de
la indústria i la mobilitat del futur.
Vam presentar el primer tram d'aquest
corredor i el volíem estendre a #Occi-
tània, però el ministeri de @JosepBor-
rellF l'ha bloquejat. Ni mengen ni dei-
xen menjar.

@jordiPuignero

Por cierto, sobre el tri-
ple asesinato machis-

ta... La exmujer asesinada
será contabilizada como víctima, pero
no lo serán las otras dos mujeres ase-
sinadas porque no se han hecho los
cambios legislativos pertinentes que se
aprobaron ya hace dos años. España no
puede seguir paralizada.

Pues nada. Comienza
mi séptimo curso en

Barcelona, donde jamás
me han atracado, ni agredido por la ca-
lle. Eso sí, hace 4 días vino la policía a
desahuciarme porque no puedo pagar
un alquiler "a precio de mercado" con
mi sueldo. Pero la inseguridad son los
carteristas y manteros.

@XPerillan@Pam_Angela_@Grunge71
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Els semàfors

Ajuntament
L’Ajuntament ha aprovat l’últim tràmit

perquè el Port Olímpic tingui gestió mu-
nicipal i poder acabar amb l’oci nocturn

de la zona. El procés, però, avança a poc a
poc, ja que durant el mandat passat es van

anunciar canvis que trigaran a arribar. 
pàgina 10

ERC Barcelona
El grup municipal d’ERC ha presentat
una proposta per tal que l’Ajuntament
creï una taxa per a les plataformes de
comerç electrònic. L’opció pot ser una

bona mesura per mirar de protegir 
una mica el comerç de proximitat. 

pàgina 16

CE Júpiter
El sènior femení del club va aconseguir
reeditar el triomf de l’any passat al Tor-
neig d’Històrics del futbol català que es
va disputar a principis d’aquest mes al
Guinardó. L’equip va alçar el títol des-
prés de derrotar el Sabadell a la final. 

pàgina 18
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Safata d’entrada

A la Xina, s’han disposat cente-
nars de milers de càmeres per es-
piar què fan els ciutadans, com
també hi ha vigilants de barri per
qualificar bones i males pràctiques
a favor o en contra de la convivèn-
cia entre el veïnat.

Les asseguradores de vehicles
i de la casa fa anys que ho tenen es-
tablert: si no tens accidents, no
tens problemes; si en tens gaires,
t’augmenten la quota anual i, si
ets un desastre, donen de baixa la
pòlissa. En diuen Bonus i Malus.
El dilema és: qui decideix els que
són Bons o Dolents? Quins con-
ceptes es tenen en compte? Qui
controla el controlador que quali-
fica i separa els Bons dels Dolents
per premiar-los o castigar-los? En
altres temps es deia que, en morir,
Déu separava els Bons dels Do-
lents, però ara a qui li adjudiquem
aital gràcia en plena vida? Els ciu-
tadans de Hong Kong que recla-
men democràcia són Bons o Do-
lents? Qui ho decideix, el màxim
representant del govern xinès o el
president Trump? La nostra so-
cietat està entrant en un terreny
molt perillós, poden controlar el
nostre comportament social a tra-
vés dels registres del mòbil, de les
targetes bancàries, etc. No tenim
intimitat i els moviments polítics
populistes i autoritaris que estan
conquerint el poder als països eu-
ropeus no donen cap confiança en
el futur. S’ha de treballar molt per
no caure en el precipici dels rè-
gims que prediquen que ens sal-
varan del caos, fent falses prome-
ses que mai compliran. Tenim
prou experiència amb els règims
autoritaris de l’Europa de l’est i els
feixistes del centre i sud. Estem
avisats, el Gran Germà ens vigila!

Bonus, malus
per Jordi Lleal 

Absolució
per @ModernetdeMerda

Tenim la sentència aquí a la
cantonada, calculant el millor
moment per sorprendre'ns i
atracar-nos les emocions, i hi ha
una qüestió que m'inquieta. Una
entre milers. I no és tant la ma-
nera com respondrem a la sen-
tència, sinó l'estadi previ a aques-
ta resposta: la manera com re-
accionarem íntimament, cadas-
cú, davant la xifra d'anys de pre-
só que es dictarà. M'inquieta la re-
cepció del cop.

Fa mesos que es dona per fet
que la clatellada serà imponent,
amb una pena desproporciona-
da i exemplar. Tothom apunta
cap a una mateixa direcció. I te-
nim l'escàndol tan interioritzat i
assumit, fa tant de temps que el
nostre estómac l'ha anat digerint
i paint, que arribarà el dia D i tro-
barem normal, previsible, lògica
fins i tot, qualsevol xifra que ens
tirin per sobre, perquè és la xifra
amb què haurem esmorzat, dinat
i sopat cada dia. No serà un cop,
serà la notícia esperada.

¿Per què no ens estem con-
centrant en repetir, repetir, i re-
petir fins a no poder més el con-
cepte absolució? ¿Per què no ens
estem trobant aquesta paraula
per tot arreu, al carrer, als balcons,
a les parets, a la sopa, tatuat a les
nostres ments i pells? Absolució.
Absolució. Absolució. Fer nostra
la convicció i escampar-la per ter-
ra, mar i aire. Que tothom visqui
amb el 0 a la retina, res més que
un 0. Absolució o res. Que la fú-

ria de la repressió ens sorprengui
i ens revolti.

I encara hi afegiria una pre-
gunta més. ¿Per què, al costat del
concepte absolució, no repetim,
repetim, i repetim que aquesta
gent ja acumula quasi 2 anys de
condemna? ¿Per què no ens es-
tem recordant els uns als altres
que, fins i tot suposant que els ab-
solguin, ja els hauran condemnat
a 2 anys de presó injusta? És hor-
rorós, anem esperant la sentèn-
cia mentre oblidem que aquest
maleït dia D ja va començar a ser
dictat el 16 d'octubre de 2017.

Si hi ha una cosa que hem po-
gut comprovar aquests anys és
que la repressió s'apodera de les
ments. T'anul·la les percepcions.
Et fa una persona dèbil que ja no
sap mesurar amb exactitud la de-
gradació dels seus drets, perquè
has acceptat aquesta degradació
sense voler-ho, sense adonar-te'n,
vivint i sobrevivint en un dia a dia
frenètic.

Sabent això -perquè ho sa-
bem-, tenint apresa aquesta lli-
çó, a les portes d'un dels mo-
ments claus d'aquesta repressió,
no puc entendre que no ens es-
tiguem posant totes les benes
abans de la gran ferida. No com-
prenc que no ens estiguem mi-
rant als ulls per dir-nos "només
podem acceptar l'absolució, d'a-
cord?". Res més que l'absolució.
No em puc creure que no ho es-
tiguem fent tot per reprimir la re-
pressió en el seu dia més ferotge.

A les xarxes

@encampanya: Si robas o lo intentas,
como Oriol Pujol y Urdangarín, tendrás
permisos. Si te subes a un coche, como los
Jordis, que te den morcilla.

@AdaColau: La contaminació mata i li
hem de plantar cara. Presentem la Zona
de Baixes Emissions que a partir de l'1 de
gener traurà 50.000 cotxes de la ciutat.

#CotxesContaminants

@gabrielrufian: “Lo he intentado por to-
dos los medios”. Pedro Sánchez. 3 meses.
Si dice la verdad es un incompetente. Si
miente es un irresponsable.

#Eleccions10N #Urdangarín

Les millors
perles

Confirmen la mort del fill d’Osama Bin Laden en una operació
antiterrorista a la zona fronterera entre Afganistan i Pakistan.
El mateix Donald Trump va donar la notícia, i va afirmar que la

mort de Hamza Bin Laden “priva Al Qaeda de capacitat de lideratge
i de la connexió simbòlica amb el seu pare”.

Anul·len l’assalt a l’Àrea 51 després de la detenció de dos
youtubers que van entrar sense autorització a la instal·la-
ció militar. L’autor de l’esdeveniment ha decidit fer marxa

enrere per evitar “un possible desastre humanitari”. Hi havia
més de dos milions d’inscrits per entrar a la base secreta. 

Manuel Valls i Susana Gallardo protagonitzen una de les bo-
des més esperades i exclusives de l’any. Marit i muller es
van casar a Menorca envoltats de personalitats de diversos

àmbits. Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa van ser alguns dels famo-
sos que van participar en els tres dies de celebració per l’enllaç.

Un adolescent resol la desaparició d’una dona fa 27 anys.
Max Werenka estava d’excursió quan va veure un objec-
te al llac Griffin (Canadà). El noi es va llençar a l’aigua

amb una GoPro i va descobrir un Honda Accord submergit. Se-
gons la policia, era el cotxe de la desapareguda el 1992.

Roben un vàter d’or de 18 quirats valorat en 1,12 milions d’eu-
ros. Es tractava d’una obra satírica titulada ‘Amèrica’ de Mauri-
zion Cattelan. La valuosa peça era al luxós Palau de Blenheim

quan els lladres van arrencar-la de les canonades on estava
instal·lada. La policia britànica ha detingut un sospitós de 66 anys.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Sant Martí no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Entitats del Poblenou diuen 
que el 22@ ha estat un fracàs1

2
La inseguretat al metro: un problema 
que sembla que no tingui solució

Segueix la polèmica sobre Tersa 
i la pol·lució tot i un nou estudi

L’Ajuntament expropia 
un pis del BBVA al Besòs

David Escudé, nou regidor 
del Districte de Sant Martí

El + llegit líniasantmartí.cat

3

4

5
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SOCIETAT4Els rumors sobre la
possible construcció d’un centre
de primera acollida per a menors
estrangers no acompanyats (ME-
NAs) al barri del Besòs ha gene-
rat força enrenou en les darreres
setmanes. El passat 9 de setem-
bre una trentena de veïns van
protestar davant la seu del De-
partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies, els quals final-
ment es van reunir amb el con-
seller Chakir el Homrani.

Els veïns que s’han mobilit-
zat –han acampat al solar– s’o-
posen a la possible instal·lació d’a-
quest centre  en un solar a l’avin-
guda Eduard Maristany (al costat
de la Torre Telefónica) perquè
consideren que a la zona hi ha
molts “problemes d’inseguretat”
i que “hi ha equipaments més ne-
cessaris a la zona, com residències
d’ancians o guarderies”.

Des del Departament de Tre-
ball, però, han assenyalat a Línia
Sant Martí que la ubicació d’a-

quest equipament per als MENAs
encara no està tancada. Fonts
del departament han apuntat que
a principis de setembre hi va ha-
ver una reunió de coordinació en-
tre l’Ajuntament i la Generalitat,
però que encara s’està treballant
per definir l’espai. De fet, la tinenta
d’alcalde de Drets Socials, Laura
Pérez, va seguir sense aclarir la
ubicació definitiva del centre du-
rant la Comissió de Drets So-
cials, Cultura i Esports que es va

celebrar el 17 de setembre. Pérez
va afirmar que el govern munici-
pal té “totes les ganes de treballar
amb la Generalitat perquè l’em-
plaçament sigui en el millor lloc
possible”.  

El PP, per la seva banda, va
parlar de “crisi social i de segu-
retat”, cosa que li va provocar les
crítiques de les altres formacions,
amb l’excepció de Ciutadans, que
va acusar l’Ajuntament i la Ge-
neralitat d’improvisar.

Veïns protesten contra la instal·lació del centre. Foto: Jordi Bataller (ACN)

Enrenou veïnal per un possible
centre per a menors al Besòs

» Alguns veïns acampen al solar on creuen que es podria fer el centre
» La Generalitat i l’Ajuntament no aclareixen on s’acabarà fent

Mobilitzacions a la Verneda
per denunciar la inseguretat
PROTESTES4La Verneda va viu-
re un tram final del mes d’agost i
un inici de setembre amb tensió a
causa de les protestes d’alguns
veïns relacionades amb la inse-
guretat que asseguren que pateix
el barri i amb les ocupacions.

A la Verneda, tal com també
va passar al Besòs i el Maresme,
grups de veïns van organitzar du-
rant diferents dies concentra-
cions de rebuig a una situació que
consideren insostenible. Alerten
de robatoris, ocupacions, baralles
i tràfic de drogues. Una de les pro-
blemàtiques es va viure a la Ram-

bla Prim, l’avinguda principal
que creua el barri, on hi va haver
diversos intents d’ocupació en
uns baixos situats al número
240 on abans hi havia unes ofi-
cines bancàries. 

“BROTS DE RACISME”
Qui ho veu des d’una òptica dife-
rent és l’assemblea de joves del ba-
rri, La Guarida, que ha denunciat
que a causa de les ocupacions en
locals en desús “està proliferant
per xarxes socials i grups de what-
sapp un discurs xenòfob amb
l’excusa de la ‘inseguretat’”.

Casino del Poblenou | 800 persones escolten La Traviata
Gairebé 800 persones van omplir el Casino del Poblenou el passat 8 de setembre
durant la representació de l’emblemàtica òpera La Traviata que va protagonitzar

l’Orquestra Metropolitana de Barcelona. L’espectacle va tenir preus populars.   

La platja del Bogatell tornarà  
a ser protagonista de la Mercè

MÚSICA4La Mercè es viurà
amb una intensitat especial al
districte els dies 20 i 21 de se-
tembre. I és que la platja del Bo-
gatell es tornarà a convertir en
un dels escenaris principals de la
festa amb propostes musicals de
primer nivell.

Els encarregats de donar el
tret de sortida seran dos grups
barcelonins de llarga trajectòria:
La Casa Azul i Dorian. El mo-
ment més esperat per als més jo-
ves arribarà a la matinada amb
el concert d’Oques Grasses, la
banda osonenca de moda, que

oferirà èxits com In the night o
Sta guai, que formen part del
seu darrer àlbum, Fans del sol.

La segona nit començarà
amb els balears Da Souza i els se-
guirà Joan Dausà, que inter-
pretarà les cançons del seu últim
disc, Ara som gegants, sense
oblidar temes com el mític Jo
mai mai. Tot seguit, La Pegati-
na portarà a la platja del Boga-
tell el ritme i la gresca propis de
les festes majors. Finalment, la
barreja de jazz, soul i reggae de
The Gramophone Allstars po-
sarà el punt final a la nit.

El Poblenou viu deu dies
intensos de Festa Major

TRADICIÓ4El Poblenou va tan-
car, el passat dia 15, una nova
edició de la seva Festa Major.
Durant deu dies, el barri va gau-
dir de fins a 500 activitats cul-
turals i festives, organitzades
per 78 entitats de la zona.

Els actes més destacats van
ser els relacionats amb la tradi-
ció popular, com les Matina-
des, la Diada Castellera o la Tro-
bada i Cercavila de Gegants. Un
dels moments més multitudi-

naris va ser, com és habitual, el
comiat de la festa, amb els focs
artificials a la platja del Bogatell.

A més, aquests dies, el dis-
tricte encara està vivint dues
festes. D’una banda, la Festa
Major de Diagonal Mar i el Front
Marítim va començar el dia 6 i
s’allargarà fins al 21; de l’altra, la
celebració del Parc i la Llacuna
del Poblenou va arrencar el dia
14 i acabarà el 24, coincidint amb
la festivitat de la Mercè.

Oques Grasses seran a la platja del Bogatell. Foto: Xènia Gasull/ACN
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URBANISME4L’Ajuntament va
aprovar a mitjans de setembre,
durant la comissió de govern,
l’últim tràmit per assumir la ges-
tió de la zona del Port Olímpic per
un període de 30 anys. La tinen-
ta d’alcaldia d’Ecologia, Urba-
nisme, Infraestructures i Mobili-
tat, Janet Sanz, va assegurar, en
declaracions recollides per l’ACN,
que es tracta d’un pas molt im-
portant per tal que la ciutat re-
cuperi un espai “de primer ordre”.

Sanz va afegir, tal com ja ha-
via fet el govern municipal durant
el mandat passat, que l’objectiu és
convertir la zona en un “port
ciutadà on predomini el verd, a
disposició dels veïns dels barris
propers, que pugui omplir-se
d’activitats familiars, veïnals o es-
portives”. L’Ajuntament fa temps
que s’ha marcat com a meta
“capgirar la imatge d’un Port
Olímpic lligada a un oci nocturn
que no ha deixat de generar pro-
blemes de convivència”. Sanz
confia que les obres de transfor-
mació puguin iniciar-se aviat.

APUNYALAMENT MORTAL
Per veure la transformació del
Port Olímpic, però, caldrà espe-

rar. De moment, les notícies que
genera la zona no són gens bones
i a principis de mes n’hi va haver
una de tràgica. Una noia de no-
més 26 anys va morir després de
ser apunyalada en un dels locals
d’oci del Moll de Gregal. Els fets
van passar la matinada del 4 de
setembre quan la noia va ser
apunyalada per un noi que li vo-
lia robar el mòbil. L’agressor
també va apunyalar un dels vigi-
lants del local, que va quedar fe-
rit. Dies més tard, l’autor de l’a-
punyalament i el seu còmplice es
van entregar. Cal recordar que
poques setmanes abans ja hi ha-
via hagut un altre crim a la zona.

ACCELERAR EL NOU PLA
Per la seva banda, des de l’Asso-
ciació de Veïns de la Vila Olímpica
consideren que cal accelerar el Pla
de Futur del Port Olímpic. “Du-
rant 18 anys aquest model d’oci
de la zona no ens ha deixat de
portar conflictes, baralles, roba-
toris i morts”, afirma Jordi Giró,
president de l’entitat veïnal. Els
veïns també critiquen que se-
gueixin obertes les discoteques  de
la zona de Trias Fargas amb el
passeig Marítim.

Un canvi del tot necessari
» L’Ajuntament aprova l’últim tràmit per assumir la gestió de la zona del Port Olímpic durant 30 anys
» Es vol transformar la zona en un “port ciutadà” i acabar amb l’actual model conflictiu d’oci nocturn

La zona d’oci del Port Olímpic, un punt conflictiu de l’oci nocturn. Fotos: Blanca Alay i Gerard Artigas (ACN)



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

11 | 

líniasantmartí.catSetembre 2019



| 12

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

veïns en línia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Noves sessions per lluitar
contra la pobresa energètica

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

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

Resistim al Gòtic
torna a organitzar
les assemblees

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

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

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

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

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

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

CULTURA/ La Taula Eix Pere IV va
celebrar el passat 5 de setembre
una sessió de cinema a la fresca
i un taller de cultiu ecològic al jar-
dí autogestionat que l’entitat té
al passatge de Trullàs, al barri del
Poblenou. 

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

Cinema i un taller
de cultiu ecològic
al Poblenou

TROBADA/ L’estat actual i el fu-
tur de les pensions va ser el leit-
motiv d’un debat i d’una mani-
festació celebrada el passat diu-
menge 14 a la marquesina de la
Via Júlia. Marea Pensionista va
reunir desenes de persones en
aquesta trobada, en la qual van
tornar a reclamar que el sistema
públic de pensions s’ha de de-
fensar i mantenir governi el par-
tit que governi a Madrid.

La pròxima gran cita orga-
nitzada per aquesta entitat serà
una altra assemblea oberta, el dia
27 d’aquest mes als Jardins del
Nen de l’Aro, al districte d’Horta-
Guinardó, on es preveu que hi
hagi dues grans conferències.

El debat sobre les
pensions arriba
a la Via Júlia

Reclamen polítiques de gran 
impacte contra el canvi climàtic

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

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

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

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

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

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

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

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

La FAVB rebutja
projectes com
ampliar el port 
i l’aeroport
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La llei del tabac del 2005 va ser
clau perquè socialment es fes un
canvi de xip sobre el perill de fu-
mar. Gairebé 15 anys després, la
gent es posaria les mans al cap si,
de cop i volta, es pogués tornar a
fumar als bars i restaurants. En el
cas de la contaminació de l’aire, la
consciència social sobre la grave-
tat del problema encara ha de créi-
xer, però va en augment. 

Deixant de banda la conscièn-
cia social, el cert és que el proble-
ma de la contaminació a Barcelo-
na i  l’àrea metropolitana és greu.
La realitat parla per si sola i és pre-
ocupant: entre l’any 2010 i el 2017
a Barcelona hi va haver 3.393
morts que es poden atribuir a la
contaminació. Les xifres formen
part d’una estimació que l’Agèn-
cia de Salut Pública de Barcelona
va fer en el seu informe del 2017 re-
ferent a l’estat de salut de la capi-
tal catalana.

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

Davant d’això, i de la mateixa
manera que el 2005 es va fer la llei
del tabac, quines mesures han
pres els polítics per intentar reduir
el problema? A partir de l’1 de ge-
ner de l’any que ve entrarà en vi-
gor l’anomenada Zona de Baixes
Emissions de forma permanent,
que prohibirà l’entrada a Barce-
lona dels cotxes més contami-

nants: els que no tenen cap eti-
queta ambiental de la DGT. Es cal-
cula que seran uns 50.000.

La Zona de Baixes Emissions
inclou una àrea de 95 quilòmetres
quadrats que abraça gairebé tota
Barcelona –en queden fora la
Zona Franca i el barri de Vallvi-
drera, el Tibidabo i les Planes– i
àrees dels municipis propers a les

rondes com són Sant Adrià de Be-
sòs, l’Hospitalet de Llobregat, Es-
plugues de Llobregat i Cornellà de
Llobregat. La prohibició s’aplica-
rà entre els dilluns i els divendres,
de les set del matí a les vuit del ves-
pre. La Zona de Baixes Emis-
sions existeix des de l’1 de des-
embre del 2017 de forma no per-
manent, però no s’ha aplicat mai. 

Durant la presentació públi-
ca de la mesura, que va tenir lloc
el 16 de setembre, es va explicar

que les multes que s’hauran de
pagar per no respectar la prohi-
bició seran de 200 a 999 euros si
no hi ha episodi de contaminació
i de 499 fins a 1.800 euros amb
episodi de contaminació. Hi hau-
rà, però, un període d’adaptacions
i les sancions no es començaran
a posar fins a l’1 d’abril.

MESURA INSUFICIENT
Les entitats ecologistes, per la
seva banda, creuen que les me-
sures restrictives que contempla
la Zona de Baixes Emissions no
són suficients. Des d’Ecologistes
en Acció denuncien “la inacció” de
la Generalitat “davant la greu si-
tuació de contaminació” i recla-
men restriccions “urgents” del
trànsit “per protegir la salut de la
ciutadania”. L’entitat recorda que
la situació “d’emergència sanità-
ria” va més enllà dels episodis
puntuals d’alta contaminació. A
banda de la reducció “dràstica” del
trànsit motoritzat, l’entitat con-
sidera que cal fer un pla amb pro-
tocols d’actuació que s’activin
amb més antelació.  

Qui també creu que fan falta
mesures dràstiques són la Pla-

taforma per la Qualitat de l’Aire
i el Moviment per la Justícia
Climàtica i demanen un peatge
urbà “per reduir un 50% els ve-
hicles privats”.

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

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

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

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

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

Albert Ribas
BARCELONA

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

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

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

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

Les entitats ecologistes
creuen que el peatge
urbà s’ha de posar en
marxa urgentment
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JuntsxCat demana un Nadal
amb una il·luminació potent
ESPAI PÚBLIC4El grup muni-
cipal de Junts per Catalunya va
aconseguir que tirés endavant,
durant la Comissió d’Econo-
mia i Hisenda del passat 17 de
setembre, una proposta que
demana al govern municipal
que  durant la pròxima cam-
panya de Nadal hi hagi una
il·luminació  nadalenca potent
a la ciutat.

La proposta, que va tenir el
vot favorable de tots els partits,
exigeix a l’executiu municipal
una campanya nadalenca que
trenqui “el decreixement” dels
darrers anys i que “posi especial
èmfasi en reforçar i renovar la
il·luminació de carrers, equi-

paments municipals i façanes
d’edificis”. 

Segons la portaveu de Juntx-
Cat, Elsa Artadi, cal “potenciar el
vessant cultural, solidari i de
promoció econòmica i interna-
cional de la ciutat en aquestes
dates”. Artadi va afegir que “els
eixos comercials les associa-
cions de comerciants i els mer-
cats municipals ja fan un esforç
molt gran per dur a terme acti-
vitats i accions per potenciar la
celebració d’aquestes dates”.

Per últim, la portaveu de
JuntsxCat va lamentar la decisió
del govern de retallar una set-
mana el temps durant el qual hi
haurà penjada la il·luminació.

NORMATIVA4El grup municipal
d’ERC va presentar el passat 17 de
setembre una proposta durant la
celebració de la Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda que demana cre-
ar una taxa per a les plataformes
de comerç electrònic amb l’ob-
jectiu de “garantir la justícia tri-
butària i així potenciar el co-
merç de proximitat”.

Durant la comissió, el regidor
d’ERC Jordi Castellana va afir-
mar que el següent pas ha de ser
“crear un grup de treball perquè
defineixi la taxa després de par-
lar-ne amb els agents implicats”.
Castellana va afegir que “el co-
merç electrònic té moltes bondats
però també externalitats negati-
ves, i competeix amb el comerç de
proximitat” i va voler remarcar
que l’objectiu d’aquesta taxa ha de
ser “garantir que tots els models
de negoci, també l’electrònic,
aportin recursos a la ciutat”.

La proposta dels republi-
cans va tirar endavant amb els
vots favorables de la mateixa
ERC, el PSC, Barcelona En
Comú i Junts per Catalunya. Cs

es va abstenir i el PP i BCN Can-
vi hi van votar en contra.

“TAXA BALLARÍN”
De fet, durant la comissió, l’actual
regidora de Comerç, Montse-
rrat Ballarín, es va alinear amb
ERC però també va voler presu-
mir d’haver proposat el mateix
durant la campanya electoral.

Ballarín va treure pit amb raó, ja
que el PSC ja va parlar de la ‘taxa
Ballarín’ abans de les eleccions.
Elsa Artadi (JxC), per la seva
banda, va mostrar-se a favor de
la taxa però expressar dubtes “en
la capacitat de legislar” de l’A-
juntament, mentre que Josep
Bou (PP) va criticar la mesura per
considerar-la “proteccionista”.

Un moment de la comissió on es va aprovar la proposta d’ERC. Foto: ERC

Aprovada una proposta 
per taxar el comerç electrònic

La il·luminació, un clàssic nadalenc. Foto: Ajuntament / La Granja

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

cursos formatius per als comerciants de la ciutat. Els cursos tenen a veure amb la
digitalització, la normativa legal, les estratègies de màrqueting i el disseny.
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Atletisme | La Cursa de la Mercè, el pròxim diumenge 29
Habitualment, la Cursa de la Mercè se celebra abans del dia de la patrona de la ciutat, però
enguany això no serà així. En aquesta ocasió, una de les proves atlètiques per excel·lència
serà el pròxim dia 29, amb l’habitual recorregut pels punts més emblemàtics de la ciutat.

Els sèniors del Grup Barna, 
a punt per encetar el curs

El darrer cap de
setmana d’aquest
mes, els dos sè-
niors del CB Grup

Barna tornaran a competir. La
Nau del Clot tornarà a bullir
amb partits, cada cap de setma-
na, no només dels equips abso-
luts, sinó també de la base.

Enguany, el sènior femení
serà l’equip de superior categoria.
L’equip torna a competir a Copa
Catalunya i s’estrenarà en la di-
visió més alta del bàsquet del país
el dissabte 28 rebent la visita d’un

ex Liga Femenina 2, el CBF Cer-
danyola. El primer desplaçament
del curs per a l’equip vermell
serà el primer cap de setmana del
mes que ve, a Igualada.

Per la seva banda, el primer
equip masculí ha quedat enqua-
drat al grup 1 de la Primera Ca-
tegoria i s’estrenarà a la lliga el
mateix dia que les seves com-
panyes, però visitant la pista del
CB Cabrera. En el seu cas, el pri-
mer partit a la Nau del Clot serà
el dia 6 d’octubre a les sis de la
tarda contra el CB Vic B.

El mes de setembre de 2019 ha
començat igual que ho va fer el de
2018: amb el sènior femení del
Júpiter aixecant el Torneig
d’Històrics del Futbol Català.
Les de la Verneda van ser les mi-
llors de les quatre aspirants d’a-
questa edició i van reeditar el tí-
tol derrotant el Sabadell (0-3) en
la final que es va jugar al Muni-
cipal del Guinardó el passat dia 8.

Les vallesanes van resistir
l’empenta de les vigents cam-
piones durant tota la primera
meitat, però després de passar
pels vestidors el Júpiter recupe-
raria la seva versió piconadora.
Un gran gol de Delba amb un xut
des de fora de l’àrea gran va
trencar el 0-0 en el tercer minut
de la represa i 12 minuts més tard
la japonesa Hito acostava enca-
ra més la copa a les vitrines de l’e-
quip. La sentència arribaria gai-
rebé amb el temps acabat, de les

botes de Claudia. L’equip i el cos
tècnic van celebrar el campionat
sobre la gespa del Guinardó.

MAL INICI DEL MASCULÍ
L’alegria del sènior femení, però,
contrasta amb el primer resultat
obtingut pels seus companys del
primer equip masculí. Els homes
de Paco Hidalgo van perdre en
l’estrena del curs a la Verneda

contra l’FC l’Escala (0-1) el pas-
sat diumenge 8.

El segon partit dels gris-i-
grana hauria d’haver estat una vi-
sita al filial del Reus, però l’ex-
clusió del conjunt del Baix Camp
de la competició també ha deixat
el seu segon equip sense la pos-
sibilitat de competir. El d’Hidal-
go, doncs, rebran la visita del Pa-
lamós el pròxim dia 22.

Les gris-i-grana van derrotar el Sabadell a la final. Foto: TH

El Júpiter guanya el seu
segon Històrics femení

Pau Arriaga
LA VERNEDA
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HANDBOL4En aquest curs
2019-20, que es posarà en mar-
xa durant el cap de setmana dels
dies 21 i 22 d’aquest mes, dos
equips del districte coincidiran en
el grup D de la Primera Estatal
masculina. Es tracta de l’Hand-
bol Sant Martí i l’Handbol Po-
blenou, que afronten la tempo-
rada amb objectius ben dife-
rents: els de la Verneda volent
ocupar la zona alta i aspirant a
lluitar per tornar a la Divisió de
Plata i els poblenovins amb la in-
tenció de consolidar-se a la ca-
tegoria després d’haver assolit la
permanència de forma solvent el
curs passat.

El conjunt de Lorenzo Rueda,
que ha guanyat els seus tres par-
tits de pretemporada, debutarà a
la Verneda el pròxim dissabte 21
contra l’Handbol Palautordera.

El primer desplaçament que
haurà d’afrontar el conjunt lila
també serà el darrer partit del
mes, una setmana més tard, al

Pavelló Miquel Poblet per veure’s
les cares contra l’Handbol la Sa-
lle Montcada.

Els del Poblenou (que van
tancar la seva preparació el pas-
sat dia 14 amb un triomf a Cale-
lla), en canvi, es posaran en mar-
xa lluny de casa, a la pista de
l’Handbol Sant Quirze, a dos
quarts d’una del migdia del di-
umenge 22. L’estrena de l’equip
al Centre Esportiu Municipal
Nova Icària, previst per al dis-
sabte 28, arribarà amb una de les
jornades més atractives del curs,
amb la visita d’un històric de

l’handbol de casa nostra, el Ba-
lonmano la Roca.

CANVI DE FORMAT
Enguany, a més, el format de la
lliga canvia. Els dos millors clas-
sificats de cadascun dels grups al
final de les 30 jornades accediran
a una segona fase, amb tres
grups de quatre equips que tam-
bé jugaran tots contra tots.

Els campions de cadascun
d’aquests grups aconseguiran
l’ascens directe, però algun dels
segons també podran pujar, ju-
gant un play-off. 

El conjunt lila ha completat una gran pretemporada. Foto: Andoni Zurita

Sant Martí i Poblenou, a punt
per a l’inici de la Primera Estatal

Les sensacions en els
dos equips són força
positives després 
de la seva preparació

El CN PobleNou comença 
el curs apallissant el Tatami

Estrena immillorable.
El segon projecte de
Graham Smith al cap-
davant del sènior mas-

culí del CN PobleNou va co-
mençar amb un triomf contun-
dent el passat dissabte 14 al
camp del Tatami (24-53). 

Els poblenovins van anotar la
primera marca al minut 4, però
els valencians remuntarien el
partit abans del primer quart
d’hora i al minut 18 transfor-
marien un punt de càstig. A
partir d’aleshores, però, el CNPN
va convertir-se en una picona-
dora letal al camp de les Quatre
Carreres. De fet, entre els minuts
31 i 74 de partit només va haver-

hi anotacions del PobleNou, tot
i que l’últim assaig del partit va
ser de l’equip valencià, que va
aconseguir maquillar un pèl el
resultat final.

Malgrat aquesta diferència
en el marcador, però, els del
Poblenou són quarts, ja que tant
el Calvià, com les Abelles i la Uni-
versidad San Jorge Fénix van
aconseguir victòries encara més
àmplies en la seva estrena. L’es-
trena a la Mar Bella dels homes
d’Smith, de fet, serà contra les
Abelles, el pròxim dissabte 21 a
les quatre de la tarda a la Mar
Bella. El CNPN posarà el punt fi-
nal al primer mes de lliga el dia
29 al camp del Sant Cugat.
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A La novel·la de Sant Jordi (Amsterdam,
2018), Màrius Serra va convertir en
protagonista l’expert en jocs Oriol Co-
mas i Coma, un personatge real. Ara,
ho ha tornat a fer a Jugar-s’hi la vida
(Amsterdam, 2019). El nou llibre de Se-
rra comença al barri del Raval i se situa
a cavall de la Barcelona actual i el Por-
tugal de la Revolució dels Clavells.

Llibres

Jugar-s’hi la vida
Màrius Serra

L’embaràs de la Júlia es complica i, en
qüestió d’una setmana, ella i la seva
parella, en Pau, hauran d’assumir la
pèrdua del seu fill. L’obra de Clàudia
Cedó, dirigida per Sergi Belbel, ha re-
but tres Premis Butaca 2019: millor text
teatral, millor direcció i millor muntat-
ge de petit format.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Una gossa en un descampat
Clàudia Cedó

El terrassenc Miki Núñez, exconcursant
d’Operación Triunfo 2018, ha estrenat el
seu primer àlbum: Amuza. Sota aquest
títol, que vol dir ‘diversió’ en esperanto,
el cantant ha agrupat 13 cançons, en-
tre les quals n’hi ha dues en català. A
més, el disc inclou el single Celébrate i
La Venda, el tema amb què va repre-
sentar Espanya al festival d’Eurovisió.  

Música

Un grup d'amics es retroba tres mesos
després que un d'ells s'hagi suïcidat i sur-
ten a la llum secrets amagats durant anys.
Litusés l’adaptació cinematogràfica que
Dani de la Orden ha fet de l’obra teatral
homònima de Marta Buchaca. El direc-
tor barceloní és conegut per pel·lícules
com Barcelona, nit d’estiuo El mejor verano
de mi vida, i per la sèrie de Netflix Élite.

Pelis i sèries

Litus
Dani de la Orden

Amuza
Miki Núñez

Swab 2019
La dotzena edició de la Fira Internacional d'Art Contempora-

ni de Barcelona se celebrarà del 26 al 29 de setembre. El
Swab 2019 aplegarà prop de 300 artistes i una seixantena de
galeries d'arreu del món a la capital catalana. El Pavelló Italià
de la Fira de Barcelona, a Montjuïc, acollirà novetats com el
‘Swab Emerging’ o el programa ‘Mèxic en femení’, però tam-

bé propostes habituals, com el ‘Swab on Paper’ o el ‘Swab
Performance’. Aquest esdeveniment va néixer l’any 2006, im-
pulsat pel col·leccionista Joaquín Díez-Cascón, amb l’objec-

tiu de fer l’art contemporani accessible a tots els públics.

La popularitat de Rosalía no ha deixat de créixer
des que el seu single Malamente va veure la llum
a mitjans del 2018. Un any i escaig més tard, dos
premis Grammy Llatins i dos MTV Video Music

Awards l’avalen com una de les artistes més im-
portants del panorama musical actual. Després
de recórrer mig món actuant en festivals de pri-
mer nivell, la cantant de Sant Esteve Sesrovires
ha anunciat que la gira d’El mal querer –el seu

exitós segon disc– acabarà amb dos grans con-
certs: un al Palau Sant Jordi, el 7 de desembre, i
l’altre al WiZink Center de Madrid, el 10 de des-
embre. Tot i que la cantant va ser un dels grans
noms del Primavera Sound i del Mad Cool Festi-
val, els dos concerts finals de la gira suposen una
gran novetat. Per primer cop, la catalana trepitja-

rà dos dels escenaris més importants de l’estat
espanyol com a única protagonista.

R O S A L Í AQUI ÉS?
Ser una cantant d’èxit internacional

Ha guanyat recentment dos MTV Video Music Awards

Famosos

Anunciar un concert en solitari a Barcelona
Actuarà al Palau Sant Jordi el 7 de desembre

Bogeria per aconseguir entrades
Els fans no es volen perdre el concert per res del món

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Daymare: 1998
Inspirat en jocs de l’estil survival horror, com Resident Evil 2, el nou Daymare: 1998 combina terror i
supervivència per posar a prova els jugadors. Està disponible per a Xbox One, Play Station 4 i PC.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia
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A PARTIR DEL 16 D’OCTUBRE
Tarda A mitjans d’octubre es posarà en marxa

la gran proposta escènica del districte: el Fes-
tival de Creació Contemporània Escena Po-
blenou. / Diferents espais del barri.

A PARTIR DEL 25 DE SETEMBRE
10:00 El darrer dimecres d’aquest mes es posarà

en marxa un curs d’iniciació a la informàti-
ca pensat per a adults que tinguin poca tra-
ça a l’hora de fer servir el seu ordinador per-
sonal. / Centre Cívic Besòs.

A PARTIR DEL 10 D’OCTUBRE
19:00 La professora Carolina Garcia serà l’en-

carregada de coordinar totes les sessions del
curs anomenat Fotografia de retrat. Els alum-
nes han de portar la càmera rèflex. / Centre
Cultural La Farinera del Clot.

FINS AL 26 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Les festes de la Mercè és una mos-

tra de fotografies de Fernando Alonso que fa
una repassada a diferents edicions de la ce-
lebració de la patrona amb la visió del fotò-
graf. / Biblioteca Xavier Benguerel.

FINS AL 2 D’OCTUBRE
Matí-Tarda El barri del Clot és creatiu encara la

seva recta final. És una proposta del Grup Crea-
tiu d'Art del Barri del Clot, que vol donar a co-
nèixer l’obra dels seus artistes. / Espai Anto-
ni Miró Peris.

DIVENDRES 20 DE SETEMBRE
18:00 Germanastra, de Canizales, serà la pro-

posta per a la tarda del pròxim dia 20 del ci-
cle Lletra petita - Sac de Rondalles. / Biblio-
teca Xavier Benguerel.

DIVENDRES 11 D’OCTUBRE
18:00 Agustí Farré s’encarregarà de coordinar

la narració El far de la fi del món, que forma
part del cicle anomenat Lletra petita - Sac de
rondalles. Activitat gratuïta. / Biblioteca Ra-
mon d'Alòs - Moner.

DISSABTE 21 DE SETEMBRE
19:00 Partit d’handbol corresponent a la primera

jornada de la Primera Estatal masculina en-
tre l’Handbol Sant Martí i el CH Palautorde-
ra. / Pavelló de la Verneda.

Contes a bocafoscant serà el nom de la
sèrie de narracions que coordinarà
Noemí Caballer. / Biblioteca Xavier Ben-
guerel.

Noemí Caballer narra històries
a la biblioteca Xavier Benguerel

Divendres 4 d’octubre a les 18:00

A Cuina per compartir, cada dia un dels
alumnes compartirà amb els seus
companys receptes que conegui. L’en-
trada és gratuïta (per col·laboració ve-
ïnal). / Centre Cívic Besòs.

‘Cuina per compartir’, 
un curs de dos mesos i mig

A partir del 30 de setembre a les 17:00

Una gossa en un descampat explica la
història de superació d'aquesta pare-
lla que, com tantes d'altres, haurà d'en-
frontar-se al fet de parir una criatura
morta. / Sala Beckett.

‘Una gossa en un descampat’
s’acomiada de la Sala Beckett
Diumenge 13 d’octubre a les 18:30

Partit de futbol de la tercera jornada
del grup 1 de Primera Catalana entre
el Júpiter i el CF Palamós. / Municipal
de la Verneda.

El Júpiter rep el Palamós, 
un històric del futbol del país
Diumenge 22 de setembre a les 18:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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