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Les eleccions al Congrés del 10 de
novembre van deixar a Sant Mar-
tí un nou guanyador respecte de
les que es van celebrar el 28 d’a-
bril. I és que ERC, amb Gabriel
Rufián com a cap de llista, va
aconseguir arrabassar el primer
lloc al PSC, que el 28A va ser el
partit més votat. La participació va
ser del 74,5%, mentre que el 28A
va ser del 79,2%.
En aquesta ocasió, doncs, els

republicans van ser la força més
votada, tot i patir una caiguda dels
suports. A l’abril van superar la ba-
rrera dels 30.000 vots –van arri-
bar als 30.646 (23,8%)–, mentre
que ara es van haver de conformar
amb 26.716 sufragis (22%). És a
dir, la caiguda d’ERC va ser d’u-
na mica menys de dos punts.
Pel que fa als socialistes, la

seva pèrdua de suports va ser
més gran que la d’ERC. La can-
didatura que liderava Meritxell
Batet va perdre més de 5.500
vots, ja que va passar dels 31.969
de l’abril als 26.440 d’ara. Per-
centualment, la caiguda va ser de
tres punts (del 24,8% al 21,7%).
El podi, tal com va passar a l’a-

bril, el va tancar En Comú Podem,
que tenia Jaume Asens com a cap

de llista. De la mateixa manera que
ERC i el PSC, els comuns també
van perdre suports, concretament
2.200. El 28A en van obtenir
23.344 i en aquesta ocasió van
caure fins als 21.143. La baixada no
va arribar a ser d’un punt, ja que
van passar del 18,1% al 17,4%.

ELS TRES QUE CREIXEN
Mentre que els tres primers par-
tits (ERC, PSC i En Comú Po-
dem) van perdre vots, n’hi va ha-

ver tres que van millorar els seus
resultats. Un d’ells va ser JxCAT,
que va passar del cinquè al quart
lloc. La formació independen-
tista, amb Laura Borràs al cap-
davant, va guanyar un miler de
vots –de 10.376 a 11.372–, fet que
li va suposar passar del 8% dels
suports al 9,3%. 
El segon partit que va anar a

l’alça va ser el PP, que amb Caye-
tana Álvarez de Toledo va acon-
seguir passar del sisè al cinquè lloc.
Els populars van obtenir 9.696 vots
(8%), mentre que a l’abril es van
quedar en 6.879 suports (5,3%). 

La tercera formació que va
créixer va ser Vox. El partit d’ex-
trema dreta, que al conjunt de
l’Estat va treure uns grans re-
sultats, a Sant Martí va aconse-
guir gairebé 2.500 vots més, ja
que va passar dels 3.869 sufragis
de l’abril (3%) a 6.316 (5,2%). Tot
i això, la candidatura que en-
capçalava Ignacio Garriga no va
passar de ser el vuitè partit al dis-
tricte.

DEBACLE DE CIUTADANS
El gran perdedor de la nit, tal
com li va passar a tot l’Estat, va
ser Ciutadans. El partit taronja,
amb Inés Arrimadas liderant la
llista de Barcelona, va perdre la
meitat dels vots que havia acon-
seguit a l’abril. Va passar de
14.550 (11,3%) a 7.131 (5,9%),
cosa que li va suposar caure fins
al setè lloc venint del quart. 
Per últim, cal destacar la

irrupció de la CUP, que es pre-
sentava en unes eleccions es-
panyoles per primera vegada. La
formació de l’esquerra indepen-
dentista, amb Mireia Vehí com
a número 1 de la llista de Barce-
lona,  va treure uns resultats for-
ça bons i va aconseguir reunir
8.021 vots, que van representar
el 6,6% dels suports. Aquestes xi-
fres li van permetre ser el sisè
partit més votat, per davant de
Ciutadans i Vox. 

ERC roba SantMartí al PSC
» Els republicans, tot i perdre vots, van guanyar les eleccions espanyoles del 10N al districte

» Els socialistes també van perdre suports i el gran derrotat de la nit electoral va ser Ciutadans

Albert RIbas
SANT MARTÍ

Sant Martí és un dels districtes on ERC va aconseguir ser el partit més votat. Infografia: Línia Sant Martí

JxCAT, el PP i Vox van
millorar resultats, Cs 
es va enfonsar i la CUP
va firmar un bon debut

SANT MARTÍ4Pel que fa als
10 barris del districte, ERC va
aconseguir la victòria en 6 i el
PSC en 4.
Es van tenyir de groc Dia-

gonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou, el Poblenou, la
Vila Olímpica, el Parc i la Lla-
cuna del Poblenou, el Clot i el
Camp de l’Arpa. Per la seva
banda, el vermell es va impo-
sar al Besòs i el Maresme, a
Provençals de Poblenou, a
Sant Martí de Provençals i a la
Verneda i la Pau. 
En els sis barris on va

guanyar ERC, el PSC va acon-
seguir ser segona força, excepte
en el cas del Poblenou, on va

ser En Comú Podem qui va
ocupar el segon lloc. Per altra
banda, en els quatre barris on
els socialistes van guanyar, la
segona força va variar: ERC ho
va ser a Provençals del Poble-
nou i Sant Martí de Provençals,
mentre que els comuns ho
van ser al Besòs i el Maresme
i a la Verneda i la Pau.
JxCAT va aconseguir ser

tercera força a la Vila Olímpi-
ca del Poblenou, per davant
dels comuns. En el cas de Vox,
on va treure millors resultats va
ser al Besòs i el Maresme, on va
aconseguir un 9,7% dels vots.
La CUP va irrompre amb for-
ça al Poblenou (9,5%).

Els republicans s’imposen en
6 barris, els socialistes en 4
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Els semàfors

AFA Fluvià
L’Associació de Famílies d’Alumnes de
l’escola Fluvià va posar en marxa fa uns
dies una campanya de firmes per exigir
més seguretat viària al voltant dels cen-
tres escolars després de l’atropellament

mortal d’un nen de cinc anys. 
pàgina 8

Club Esportiu Júpiter
El conjunt de la Verneda no troba la re-
gularitat. Després de vuit jornades, la

millor ratxa que ha aconseguit (en dues
ocasions) ha estat una victòria i un em-
pat. Els gris-i-grana ocupen la posició
que els obligaria a jugar la promoció. 

pàgina 18

TERSA
AireNet ha tornat a acusar TERSA d’ac-
tuar “fora de la llei” amb la incinerado-
ra del Besòs. L’entitat afirma que l’audi-
toria de TERSA presentada per l’Ajun-
tament, que diu que l’impacte de la ins-
tal·lació “no és rellevant”, és “parcial”. 

pàgina 10

La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

Quan el nostre cos crida

Totes les persones experimentem episo-
dis puntuals d'ansietat al llarg de la nos-
tra vida, amb una intensitat lleu o mitjana,
que té una duració limitada, i aquesta an-
sietat és normal davant d'estímuls pre-
visibles o dels problemes de la vida quo-
tidiana. Però vull parlar de l'ansietat pa-
tològica, també anomenada ansietat ge-
neralitzada, que es produeix de manera
reiterativa i té una intensitat molt alta, ar-
ribant a impedir a les persones que con-
tinuïn amb normalitat la seva vida. Es
produeix una por constant, sensació
d'angoixa i desig de fugir, sense que la per-
sona pugui identificar amb
claredat el factor o causa del
que li està passant. 
A Espanya, 1.911.186 per-

sones s’han vist afectades
per trastorns relacionats amb
l'ansietat en aquests darrers
anys, el que suposa el 4,1% de
la població, d'acord amb l'OMS, que ja ha
qualificat els problemes d'estrès i ansie-
tat com una pandèmia silenciosa a esca-
la mundial, on les consultes en l'àmbit de
la salut són cada vegada més elevades.
L'estil de vida que porta la nostra socie-
tat no és el millor ni el més adequat; al
contrari: contribueix al fet que el nostre
cos es converteixi en un monstre que ens
va devorant sense adornar-nos. 
Com es produeix aquesta ansietat?

Quan apareix un perill, el cervell posa en
marxa mecanismes per tal d'afrontar-lo.
La veu d'alarma comença en la regió de l'a-
mígdala cerebral que va passant la infor-

mació al sistema nerviós simpàtic i para-
simpàtic i, a la vegada, en tot l'organisme,
alertant que alguna cosa passa. Aquest me-
canisme pot activar-se per l'estrès i les
presses que tenim i, com aquestes són ha-
bituals en el dia a dia, llavors és com si
sempre estiguéssim en estat d'alerta. 
Les primeres etapes de la vida poden

jugar un paper determinant en això. De
fet, hi ha estudis que afirmen que existeix
una relació de l'estrès durant l'embaràs
o l'etapa del nadó amb l'ansietat de l'adult,
ja que durant la gestació es van formant
estructures cerebrals que posteriorment

s'encarregaran de modular la resposta da-
vant els estats d'ansietat durant la resta
de vida. També els traumes o problemes
que es pateixen abans de néixer, els pe-
rinatals i els que succeeixen els primers
anys tenen una especial rellevància en l'a-
parició de l'ansietat patològica quan
anem creixent.
La finalitat de l'ansietat és assenya-

lar allò que fem i el que no va bé a la nos-
tra vida. Ens brinda l'oportunitat d'en-
tendre què funciona malament, per
tant s'ha d'expressar i, després, desxifrar
què ens vol dir el símptoma, perquè té
una funció en aquell moment concret de

la vida d'una persona i no s'ha de tenir
pressa per eliminar-ho ràpidament. El
problema és que en la majoria de tras-
torns psicològics es posa més èmfasi en
tallar les seves conseqüències que en co-
nèixer l'origen d'aquest. El desig de cu-
rar immediatament, sense escoltar pri-
mer el sentit de què ens passa, no és sa-
ludable. S'ha de deixar que faci la seva
funció fins que un estigui preparat i pu-
gui deixar anar. Com deia Carl Jung:
"Allà on tu nades, un altre pot ofegar-se".
Tots som diferents, tots tenim un pro-
cés i un ritme. 

L'ésser humà sempre ha
amagat l'ansietat menjant
molt, bevent molt, treba-
llant molt... és a dir, tot en ex-
cés, quan apareix l'angoixa.
Anem acudint a una sèrie
d'addiccions per tapar aquell
forat, mentre ens va marxant

a poc a poc la vida. Com a societat, hem
d'aprendre a renunciar, a saber perdre
sense identificar-nos amb el perdedor,
a abandonar aquella obsessió per l'èxit,
per l'excés d'ego, que és la malaltia de l'a-
mor propi. Ens acaben educant i pre-
parant per mirar tant per nosaltres ma-
teixos, que al final ens desconnectem de
la nostra essència i de les nostres emo-
cions; tota una paradoxa. En definitiva,
la recuperació d'una persona que pateix
d'ansietat ha de fer un gran treball in-
terior, però com a reflexió final: fins a
quin punt el sistema i el model en què
vivim ens predisposa a patir-la?

L’OMS ja ha qualificat els problemes 
d’estrès i d’ansietat com una 

pandèmia silenciosa a escala mundial

Quan la Policia Nacio-
nal eixia de cada co-

munitat cap a Catalu-
nya per atonyinar gent que solament
volia votar, vosaltres callàveu quan
cantaven “A por ellos”. Ja us vàrem avi-
sar que “a por ellos” també era “a por
vosotros”, però “os pillaba lejos” i ara els
teniu a prop.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ninguna persona de-
mócrata y progresista

puede estar contenta
hoy. La extrema derecha avanza por la
incapacidad de la izquierda. Pedro,
tus elecciones han fracasado. Y en ge-
neral, o las izquierdas hacen un frente
amplio, o nos vamos todas a la mierda.
#EleccionesGenerales10N.

@AdaColau

Intel·lectuals espany-
ols, gent de la cultura,

del Foro Babel a Babelia,
de Letras Libres a Libres e iguales, de
Mongolia als Goya: aquests escons
verds són vostres, són el vostre silenci,
els vostres articles, els vostres sarcas-
mes sobre Catalunya. Us hi vau asseu-
re fa temps.

"Solo hace once meses
no teníamos ninguna

representación en toda
España, solo hace once meses. Hoy so-
mos la tercera fuerza política, tenemos
52 diputados". Santiago Abascal ha se-
ñalado con toda precisión el resultado
de la genial idea de repetir elecciones.
Gracias, Pedro Sánchez.

@_isaacrosa@FrancescSeres@AlvaroMunyoz
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Escudé: "Hem d’aconseguir 
que el Poblenou no mori d’èxit"1

2
El futur del 22@ crea discòrdia 
entre professionals i entitats

Bon inici de curs dels equips 
d’handbol de Primera Estatal

Ballarín: “El que més preocupa els 
comerciants actualment és la inseguretat”

Més de 3.000 veïns del Besòs 
clamen contra la inseguretat

El + llegit líniasantmartí.cat

3

4

5

Les claus

La Justícia espanyola va dictar el
14 d’octubre la seva sentència de
493 planes –prèviament filtrada
a la premsa, malgrat estar prohi-
bit i que fos cruel amb els acu-
sats–, just abans que s'arribés al
termini màxim de 2 anys que per-
metia mantenir els líders inde-
pendentistes en presó preventiva.
A més, fruit de la sentència, es
van reactivar les euroordres per-
què tant Bèlgica com altres països
d'Europa retornessin els polítics
catalans que s'hi van exiliar per-
què estaven segurs que no tin-
drien un judici just a Espanya. 
És ben obvi que hi ha hagut

un abans i hi haurà un després
d'aquesta sentència: ja res no
serà igual, i és d'esperar que tot
plegat acceleri el procés cap a la
nostra definitiva llibertat com a
poble, que tant ens mereixem i
per a la qual tants milers de per-
sones han maldat. No serà fàcil,
però ens en sortirem, perquè tot
acaba caient pel seu propi pes:
una llei física òbvia. 
Pel que fa a la repetició d'e-

leccions a Espanya, ha provocat
que la Justícia disposés nova-
ment del poder per dir què es pot
fer o no es pot fer en període elec-
toral. La Justícia ho ha aprofitat
per fer treure les pancartes i els
llaços grocs penjats arreu per re-
cordar els presos polítics i els ex-
iliats. Tampoc a les televisions no
s’ha pogut parlar de “presos polí-
tics”, ”exiliats”, “Consell per la Re-
pública”, ni “Assemblea de Càr-
recs Electes”. 
I així estem a Catalunya des-

prés de la sentència: Indignats i
mobilitzats, permanentment però
pacíficament, encara que els go-
vernants facin creure el contrari.

Sense raó
per Agustí Casals

Les males mares
per Francesc Reina

Parlar de bogeries resulta, de
vegades, més interessant que
un bonic discurs. Per això és
imprescindible fabricar lletres i
resistir.
Allà on la Mònica i tantes al-

tres hi viuen, l'amor és tan im-
portant com impossible. Pujar
els esglaons resulta una antolo-
gia essencial que compta, un a
un, cada error estimbat en pa-
raules que intenten endolcir
guerres que mai s'obliden i que
pertorben l'harmonia. L'escla-
vitud és una cosa estranya, els
seus barrots descobreixen som-
nis secs que escanyen l'espe-
rança de temps vençuts per
l'angoixa, l'estrès i la depressió.
Les males mares formen una co-
ral de cançó trista, un rèquiem
de foc on les brases es revifen
amb el record de les seves cria-
tures que, orfes, reben l'amor
d'altres famílies o en llocs pos-
tissos, records que els trepitgen
els peus des que s'aixequen.
Darrerament es dedica força

temps a dones que reclamen,
amb raó, una maternitat digna:
compaginar temps social; estu-
dis, tasques domèstiques, rela-

cions... Són "noves mares" que no
haurien d’apropiar-se de termes
d'altres i menys en connivència
amb la fam mediàtica que devo-
ra com i quan vol.
En societats de l'espectacle on

l'important és cuinar l'arquetip de
la culpa i acarnissar-se amb les
pecadores, són moltes les veus
que malden per obrir escletxes i
agitar anhels inventant altres
veritats. Elles, les dolentes, es me-
reixen respecte en aquest espai
d'equilibris precaris.
Les polítiques socials es van

crear per compensar desigualtats
i no per reproduir diferències, ali-
mentar inseguretats i fer la vida
més sostenible als rics. El fet so-
cial neix d'un dret vulnerat per
oferir ajudes de qualitat i acom-
panyar qui no pot. Perquè no el
paguin les de sempre, caldrà
desemmascarar aquesta ideolo-
gia que justifica les diferències so-
cials apel·lant a capacitats indi-
viduals, camuflant amb pols el
seu estatus, allà on les fràgils ocu-
pen l'últim lloc.
Sota un silenci que és el soroll

més fort, el pas del temps esgo-
ta la paciència.

Les millors
perles

La comarca del Baix Llobregat és una comarca d’estrelles. És el
que demostra la imatge que va compartir el locutor de ràdio
Tony Aguilar, en què apareix ell amb Rosalía, Estopa, Aitana

Ocaña i Alfred Garcia, tots ells de municipis d’aquesta comarca. Agui-
lar va acompanyar la fotografia amb el títol “Baix Llobregat Power”.

Els usuaris de Forocoches ho han tornat a fer. Després
d’haver enviat un grup de mariachis a cantar a la seu del
PP el 28A, aquest cop han fet el mateix amb Ciutadans. La

formació taronja ha patit una patacada històrica en les elec-
cions del 10N, motiu pel qual ha estat víctima d’aquesta burla.

Prop d’1,2 milions de persones van rebre un SMS de Pablo Casa-
do en què demanava el vot per al seu partit el 10N. Va passar el
darrer dia de la campanya electoral, i va provocar tant crítiques

com mofes a les xarxes socials. Una de les persones a qui va arribar el
missatge va ser l’activista Tamara Carrasco, del CDR de Viladecans.

Una serp mossega un raper estatunidenc mentre rodava un
videoclip. És el que li ha passat al cantant Lil Pump com a
conseqüència de voler fer servir aquest animal en la gra-

vació del vídeo que ha d’acompanyar la seva nova cançó. Mal-
grat deixar-li la mà plena de sang, la ferida no ha anat més enllà. 

Chandler i Monica, dos dels personatges principals de la míti-
ca sèrie Friends, han tornat a estar junts. Els actors que els in-
terpretaven, Matthew Perry i Courteney Cox, han compartit

recentment una fotografia plegats a les xarxes socials, cosa que ha
fet embogir els milions de fans de la sèrie i de la parella fictícia.

A les xarxes

@jordi_olot: A veure barcelonins, que els
de comarques ens hem fotut un fart de
baixar a Barcelona a manifestacions. Si po-
deu, aneu tirant cap a La Jonquera.

@eduardvoltas: ERC guanya a Catalunya i
supera Cs a Espanya. Malgrat una caiguda de
dos punts, suma, de llarg, més vots i escons
que les altres dues opcions indepes juntes.

#10NCatalunya

@pmarsupia: Rivera empezó el 2019 pen-
sando que podría ser presidente del go-
bierno o, en el peor de los casos, líder de
la oposición. Va rápido esto de la política.

#DimissióRivera #TothomALaJonquera
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Sant Martí

SEGURETAT VIAL4La mort per
atropellament, el passat octubre,
d’un nen de cinc anys a pocs me-
tres de l’escola Grèvol ha provocat
que moltes famílies de les escoles
de Sant Martí hagin dit prou. És
per això que des de l’AFA (Asso-
ciació de Famílies d’Alumnes) de
l’escola Fluvià van posar en mar-
xa, dies després de l’atropella-
ment, una recollida de firmes per
exigir que es millori la seguretat
viària al voltant de les escoles.
En un comunicat, les famílies

denuncien que fa anys que patei-
xen “conductors que, al voltant de
les escoles, se salten els semàfors,
cruïlles perilloses que no estan
controlades i motoristes que cir-
culen per les voreres”.  Per tot ple-
gat reclamen que es limiti la ve-
locitat a 30 quilòmetres per hora
en els entorns escolars, que es
col·loquin bandes rugoses o so-
nores als carrers i les cruïlles en un
radi no menor de 200 metres de
l’entrada de les escoles i que es faci

complir la normativa que prohi-
beix a les motos circular per la vo-
rera i es faciliti que puguin apar-
car a la calçada. 

ESCOLA FLUVIÀ
Des de l’AFA de l’escola Fluvià re-
marquen que el centre té una
sèrie de perills afegits que fan que
sigui urgent aplicar les mesures.
Les famílies recorden que al vol-
tant del centre hi ha un gran
nombre d’oficines  i que el seu ho-
rari laboral sovint coincideix amb

l’horari escolar.  “Les motos apar-
quen i circulen per la vorera a gran
velocitat amb el perill que això su-
posa per als nens”, denuncien.
També demanen que es faci una
campanya de sensibilització.
Per tal de fer visible la seva re-

clamació, un grup de pares i ma-
res van fer entrega de les firmes
recollides al Consell de Barri del
24 d’agost i van exposar el seu ma-
lestar amb el manteniment dels
camins escolars a Diagonal Mar i
el Front Marítim.

La reivindicació ha sorgit de les famílies de l’escola Fluvià. Foto: Google Maps

Reclamen més seguretat viària 
als accessos de les escoles

» Les famílies exigeixen que es prenguin mesures per protegir els
menors després de l’atropellament mortal d’un nen de cinc anys

Un novembre amb doble
ració de Festes Majors

CELEBRACIÓ4El mes de no-
vembre és sinònim de Festes
Majors al districte. Concreta-
ment dues, la del Clot i el Camp
de l’Arpa per una banda i la de la
Verneda i Sant Martí per l’altra.
Pel que fa a la del Clot i el

Camp de l’Arpa, va arrencar el
passat dia 1 i s’allargarà fins al 17.
Alguns dels actes més destacats
del primer tram de la celebració
van ser el pregó, la 40a Cursa Po-
pular de Sant Martí, la cercavila
de gegants, el ball de rams i els
‘versots’ satírics dels Diables del
Clot. Més endavant hi va haver les

matinades dels Castellers de Bar-
celona, la cercavila amb el ball de
bastons del Clot i els Falcons de
Barcelona i la diada castellera. La
música també ha estat protago-
nista amb els concerts a les Ba-
rraques.
D’altra banda, a la Verneda i

Sant Martí, la festa va arrencar el
dia 4 i també s’acabarà el 17. Al-
gunes de les activitats més des-
tacades han estat la paellada po-
pular, el 30è correfoc, la mostra
d’entitats o el pregó de Núria
Pascual, directora de l’Escola
Bressol Esquitx.

Sant Martí premia el seu
teixit veïnal i associatiu

GUARDONS4L’institut Moisès
Broggi va acollir el passat 11 de no-
vembre una nova edició de la
gala dels Premis Sant Martí, que
reconeixen la tasca que fan dife-
rents personalitats, col·lectius i
institucions del Districte.
Enguany la llista de guardons

va incloure un total de 10 premis,
que van ser set medalles i tres
guardons. Aquests tres últims
van anar a parar al líder veïnal del
Clot i el Camp de l’Arpa Miquel
Catasús, en la categoria indivi-
dual; a l’escola popular d’educa-
ció continua Martinet Solidari, en

la modalitat col·lectiva i a l’Eix Co-
mercial Poblenou en la categoria
de promoció econòmica, social i
cooperativa.
Pel que fa a les medalles, van

ser per a David Martínez, per la
seva trajectòria com a director ar-
tístic de l’Esbart Sant Martí de Bar-
celona; per al Casino l’Aliança
pel 150è aniversari; per als Cas-
tellers de Barcelona, l’Agrupació de
Veterans del Club Esportiu Júpi-
ter i la Sabateria Arnal pels seus 50
anys i per a la Fundació Privada
Aired i l’Associació de Lleure
Xino-Xano pels seus 25 anys.

Bad Gyal farà dos concerts
seguits a Razzmatazz

MÚSICA4Bad Gyal es troba en
un moment àlgid de la seva ca-
rrera musical. Un bon exemple
d’això és que l’artista de Vilassar
de Mar, una de les reines de la
nova fornada del hip-hop i el
trap, ja ha esgotat les entrades pels
dos concerts consecutius que farà
a la sala Razzmatazz els dies 30 de
novembre i 1 de desembre.
Després de ser una de les

grans triomfadores de la darrera
edició del Sònar i haver fet diver-

ses gires pels Estats Units, Àsia i
Europa, Bad Gyal torna a Barce-
lona per posar tot el seu talent i la
seva energia a l’escenari de la
sala principal de Razzmatazz. 
Amb només 22 anys la ma-

resmenca s’ha fet un nom en
l’escena internacional de la mú-
sica urbana amb èxits com ‘Fie-
bre’, ‘Jacaranda’, ‘Candela’ o ‘San-
ta Maria’, gairebé sempre acom-
panyada de Fake Guido, produc-
tor i dj de directe. 

Mobilitat | Nou aparcament de bicis al CEM Vintró 
El Centre Esportiu Municipal Vintró (el Clot) ha estrenat un aparcament de bicicletes per pro-
moure la mobilitat sostenible. L’espai té lloc per a 10 bicicletes amb 4 estacions de recàrrega per
a les elèctriques; per a 10 patinets, també amb 4 estacions de recàrrega i per a 10 monopatins.  

Foto: Pere Francesch / ACN

La cultura popular és el pilar de les Festes Majors. Foto: Gegants del Clot
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El Besòs i el Maresme 
reivindica el residu zero 

SOSTENIBILITAT4El barri del
Besòs i el Maresme organitzarà
el diumenge 17 de novembre, a
través de la comissió veïnal ‘Be-
sòs-Maresme, barri net’ de l’as-
sociació de veïns, la primera
edició de la Fira cap al Residu
Zero, que es farà en el marc de la
Setmana Europea de Prevenció
de Residus. Es farà entre les 11
del matí i les i les sis de la tarda
al carrer Pere Moragues, entre
Alfons el Magnànim i Messina.
Un dels objectius de la fira és

donar continuïtat a les accions
que des del barri s’han anat or-
ganitzant per “plantar cara a un
model de consum d’un sol ús”,
tal com expliquen des de l’enti-
tat veïnal. “Estem en situació d’e-
mergència mediambiental, cli-
màtica i envaïts de residus. Re-
duir la generació de residus és

una necessitat social, econòmi-
ca i ambiental”, afegeixen des de
l’entitat. 

ACTIVITATS I XERRADES
Al llarg de la jornada la fira aco-
llirà diferents activitats i xerra-
des. El tret de sortida anirà a cà-
rrec d’Yve Ramírez, autora del
llibre ‘Residuo Cero: comienza a
restar en casa’, que pronuncia-
rà la xerrada ‘ Camino hacia el
residuo cero: pistas para co-
menzar a restar’. Una altra xe-
rrada destacada serà la que pro-
nunciarà la periodista Marta
Rosés, ‘Ecoembes, una gran
mentida’. Pel que fa a les activi-
tats, hi haurà un mercat d’in-
tercanvi de roba, joguines i lli-
bres, un taller de compreses de
roba o una exposició de l’entitat
Urbaser i l’Elisava, entre d’altres. 

CONTAMINACIÓ4La platafor-
ma veïnal AireNet va denunciar
a principis de novembre que
l’auditoria de la incineradora
Tersa presentada per l’Ajunta-
ment  és “parcial”. En una roda
de premsa, la portaveu de l’enti-
tat, Silvina Frucella, va assegurar
que la instal·lació treballa “fora de
la llei” perquè sobrepassa de for-
ma regular el límit d’emissions de
dioxines que marca la llei.
L’entitat assenyala que la

planta de tractament de residus
del Besòs incompleix la norma-
tiva de contaminació ambiental,
tot i que l’auditoria del consisto-
ri va concloure que la planta “no
té afectació ambiental”. Concre-
tament, AireNet considera que
Tersa incompleix el decret llei
512/2017 de la Generalitat, que
diu que només es poden cremar
els residus amb una energia mí-
nima de 2.760 quilocalories per
quilogram, mentre que la mitja-
na de la incineradora és de 2.500.
D’altra banda,  la incineradora
també incompliria, segons la
plataforma, el Reial Decret 815
del 2013, ja que Tersa no con-
creta com es mesura la tempe-
ratura i tampoc descarrega “de
forma estanca” les cendres.
L’entitat veïnal també acusa la

planta de tractament de residus

d’enganyar la ciutadania, ja que
uns filtres que van prometre el
2016 no s’instal·laran fins al 2020
o el 2021. A més, la incinerado-
ra ha augmentat un 75% el con-
sum de carbó actiu per mini-
mitzar les emissions. Tot i això,
segons l’auditoria, la planta uti-
litza menys carbó actiu del reco-
manat per la Unió Europea.

CONTRAST DE XIFRES
El 2017, l’últim any amb dades
disponibles, Tersa va emetre
331.000 tones de CO2, 406 de
diòxid de nitrogen, el 13% del
trànsit de Barcelona; 24,2 qui-

los de crom; 16 quilos de níquel;
16.700 quilos de compostos clo-
rats; 10.482 de partícules i 5.378
de compostos orgànics volàtils.
Aquests resultats contras-

ten amb les conclusions de l’au-
ditoria que l’Ajuntament de Bar-
celona va encarregar al Col·legi
d’Enginyers Industrials de Ca-
talunya (CEIC). Segons aquest
estudi, l’impacte de la incinera-
dora a l’entorn “no és relle-
vant”. El document reitera que
la planta compleix amb les pres-
cripcions i que el nivell d’emis-
sions és “deu vegades inferior”
al nivell exigit de mitjana.

AireNet acusa Tersa d’incomplir la llei. Foto: Laura Fíguls / ACN

AireNet diu que la incineradora
del Besòs està “fora de la llei”

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

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

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

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

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

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

és la d’en Juan, que ronda els 65

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

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

de joc i apostes amb l’objectiu de
lluitar contra les addiccions.
Així doncs, durant un any no

es podran obrir nous locals d’a-
quest tipus. Durant aquest perí-
ode de temps, el govern munici-
pal redactarà una nova normati-

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

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

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

Albert Ribas
BARCELONA

“He estat a l’infern”
» Línia Sant Martí assisteix a una reunió de Jugadors Anònims on tres persones relaten el seu cas

» L’Ajuntament suspèn les llicències per obrir nous locals de joc per redactar una nova normativa

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

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

“El joc és una malaltia
silenciosa i et fa fer
coses inimaginables”,
afirma en Juan
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La Nau Bostik acollirà el primer Congrés d’Habitatge del país els dies 16 i 17 d’aquest mes

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

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

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

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

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

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

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

MÚSICA/Un aniversari com el centenari d’un barri me-
reix una actuació musical a l’alçada, i la Prosperitat va te-
nir-la. El passat dissabte 5 d’octubre el pati de l'escola Ti-
bidabo va ser l’escenari d’una actuació de la Banda Mu-
nicipal de Barcelona, que va tornar a aquest punt de la ciu-
tat un segle després de la seva primera actuació.

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

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

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

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

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

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

L’emblemàtic Espai 
Mescladís tanca les portes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La FAVB parla
sobre el paper 
cabdal de l’AMB

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

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

Una sessió per
alertar sobre els
perills de l’amiant

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

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

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

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

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

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

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

Es va posar en
marxa un procés
de mediació 

sense cap resultat
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L’Eix Sant Martí celebra la
Mostra de Comerç de Tardor
FIRA4L’Eix Sant Martí va cele-
brar el passat dissabte 9 de no-
vembre la sisena edició de la
Mostra de Comerç i Fora Stocks
de Tardor a la rambla Guipúscoa. 
La cita, que serveix per im-

pulsar el comerç de proximitat,
va permetre al públic gaudir de
les millors ofertes de tardor
dels comerciants locals, que
van oferir una gran varietat de
productes. Durant el dia també
es va fer una fira d’artesans de
temàtica medieval. El temps
va acompanyar i durant tota la
jornada, que va començar a les

10 del matí i es va allargar fins
a les nou del vespre, la fira va te-
nir una bona presència de pú-
blic i hi va haver més de 50 pa-
rades de comerços associats a
l’eix. 

SORTEJOS
D’altra banda, l’Eix Sant Mar-
tí organitza aquests dies una
nova edició del ‘Rasca i Guan-
ya!’, una campanya promocio-
nal amb sortejos valorats en
2.000 euros en vals de compra.
Com a premi també hi ha 500
bosses de cotó. 

GUARDONS4La cansaladeria
Francesc Miravitlles del Mercat
del Besòs va rebre a finals d’oc-
tubre, en el marc de la celebració
dels Premis Comerç de Barcelo-
na, el Premi Mercats de Barcelo-
na-Jordi Maymó a la millor ini-
ciativa individual.
El jurat va destacar que la can-

saladeria Francesc Miravitlles és
un gran exemple de comerç de
proximitat amb criteris de pro-
ducció locals i beneficiosos per al
consumidor final. La família Mi-
ravitlles ha estat sempre al cap-
davant del comerç des del naixe-
ment del Mercat del Besòs, a la

dècada dels seixanta. El guardó
també reconeix la tasca de dina-
mització comercial del mercat
que ha fet aquesta cansaladeria

durant tots aquests anys i també
destaca la promoció del comerç
local juntament amb les entitats
socials i comercials del barri.
Un exemple d’aquesta dina-

mització comercial del Mercat
del Besòs, i que la cansaladeria
Francesc Miravitlles ha potenciat,
és la implantació del Recurs Eco-
nòmic Ciutadà (REC), una mo-
neda alternativa de ciutat que
permet que els diners que es

mouen es quedin, en aquest cas,
a l’eix Besòs.

92 CANDIDATURES
Els premis Comerç de Barcelona
reconeixen els professionals més
innovadors, destacats i els que han
contribuït en la promoció, inno-
vació i coneixement del comerç.
També els més sostenibles i els es-
tabliments dels mercats. Enguany
hi ha hagut 92 candidatures.

Els propietaris de la cansaladeria recollint el premi. Foto: Ajuntament

La cansaladeria Miravitlles 
del Mercat del Besòs, premiada

Eix Clot | Tallers de Festa Major
Els comerços de l’Eix Clot s’han afegit al programa de la Festa Major del barri

amb l’organització de diferents tallers, com ara de xocolata, de pizza o de pastis-
sos. El dia 9 de novembre se’n van fer uns quants i el dia 16 n’hi haurà més. 

La família Miravitlles
ha estat al capdavant
del negoci des que 
el mercat va obrir

Comerç
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COMERÇ4Fa cinc anys a casa
nostra segurament molt poca
gent coneixia el significat del
Black Friday. Avui és al revés i
és probable que sigui força
complicat trobar algú que no
conegui aquesta jornada co-
mercial que enguany se cele-
brarà el pròxim divendres 29
de novembre.
La força del Black Friday,

una tradició importada dels
Estats Units que se celebra l’en-
demà del Dia d’Acció de Gràcies
i que serveix per inaugurar la
temporada de compres nada-
lenques, s’ha fet evident durant
els últims anys i el comerç de
proximitat s’ha fet seva aques-
ta data tot i que en un primer
moment es va veure amb re-
cança. “El comerç local ha de ju-
gar a tot i adaptar-se”, afirma el
vicepresident de la Fundació
Barcelona Comerç, Lluís Lla-
nas. Tot i que el model que re-
presenta el Black Friday no és
el mateix que el del comerç lo-
cal, els botiguers de la ciutat te-
nen clar que han d’apostar per
aquest dia per tal que el com-
prador no només tingui l’opció
de fer la compra per internet.

Des de l’entitat RETAILcat,
la Unió d’Entitats de Retail de
Catalunya, també admeten la
força que ha aconseguit una
jornada com aquesta i ho atri-
bueixen al fet que “les cam-
panyes promocionals de curta
durada són atractives per als
clients”.
Així doncs, el 29 de novem-

bre els aparadors dels comerços
locals s’ompliran de cartells
anunciant diferents ofertes, que
segurament oscil·laran entre
el 20 i el 50%. De fet, molts co-
merços allargaran una mica
més el Black Friday i també ofe-
riran els descomptes algun dia
abans o l’endemà. 

LLUMS DE NADAL
Una altra prova de la impor-
tància del Black Friday és que
enguany es farà coincidir l’en-
cesa de l’enllumenat nadalenc de
la ciutat amb la seva celebració.
De fet, l’acte oficial de l’encesa es
farà el dia abans a Sant An-
dreu. L’espectacle, que durarà
una hora, es farà a partir de dos
quarts de sis de la tarda a Can
Fabra i anirà a càrrec de la com-
panyia teatral Dagoll Dagom.    

La força del Black Friday
» La jornada comercial amb descomptes especials se celebrarà enguany divendres 29 de novembre
» El comerç local ja fa uns quants anys que s’ha fet seva aquesta tradició originària dels Estats Units

El Black Friday és un esdeveniment comercial totalment consolidat a Barcelona. Fotos: Mariona Puig i Sílvia Jardí / ACN
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Esports Bàsquet | El Grup Barna trenca la seva dinàmica negativa
Després de dues derrotes consecutives en la recta final de l’octubre i principis d’aquest mes, el
sènior femení del Grup Barna va trencar la dinàmica negativa contra el filial del Sant Adrià

(48-56). El derbi contra el Roser i el viatge a la pista de l’Almeda seran els dos pròxims reptes.

La Cursa popular de Sant
Martí celebra la 40a edició 

ATLETISME4Un clàssic de l’atle-
tisme del districte va celebrar la
seva 40a edició el passat diu-
menge 3: la Cursa Popular de Sant
Martí, que va tornar a brindar els
corredors amateurs o professio-
nals l’ocasió de triar entre dis-
tàncies de 5 i 10 quilòmetres.
Xavier Figuerola i Alexandra

Toapanta van coronar-se com a
vencedors de la distàcia llarga en
aquesta edició de les quatre dè-
cades. El corredor del Castille-
jo&Cáceres Rc va completar el re-
corregut en 32 minuts i 53 se-

gons, seguit per Fidel Díaz i Eric
Domingo. Toapanta (38 minuts
i 48 segons), per la seva banda, va
guanyar amb un marge de gai-
rebé dos minuts sobre la segona,
Sílvia Domínguez. La tercera en
discòrdia va ser Elise Maury.
El mateix dia es va disputar la

competició de cinc quilòmetres,
que en aquesta ocasió va vèncer
David Duran, que va pujar als ca-
laixos amb Jesús Caparrós i Ser-
gi Ariaca. El podi femení el van
formar Laura Tomasa, Laura Ca-
razo i Paula González.

Només una victòria (la primera
del curs a la Verneda, contra el
CF Parets) entre tots els partits
d’octubre i l’inici d’aquest mes. El
Júpiter de Paco Hidalgo segueix
sense trobar la regularitat desit-
jada i després de nou jornades, el
conjunt gris-i-grana continua
catorzè, la posició que l’obligaria
a jugar la promoció per no bai-
xar de categoria.
L’equip havia aconseguit

igualar la millor ratxa de la tem-
porada entre finals del mes pas-
sat i principis d’aquest (1-1 a
Tona i 1-0 contra els paretans),
però la derrota en el derbi del
passat dissabte 9 contra l’EE
Guineueta (2-1) torna a fer que el
conjunt d’Hidalgo es trobi en una
situació compromesa.
La visita de la Fundació Es-

portiva Grama i el viatge al camp
del filial del Llagostera seran els
dos darrers reptes de l’equip en

aquest penúltim mes de l’any. Els
gris-i-grana estrenaran el des-
embre el dia 1, amb un altre
desplaçament, en aquesta ocasió
al camp de l’AEC Manlleu.

ALTIBAIXOS DEL FEMENÍ
El primer equip femení, per la
seva banda, ha pogut trencar la
mala dinàmica de l’inici de la
temporada al grup 1 de Preferent,

tot i que encara segueix lluny de
la zona alta de la taula.
Després de patir la quarta de-

rrota de la temporada en el par-
tit del passat diumenge 10 a Sa-
badell (4-3), les jugadores d’Es-
tefanía Enciso tancaran el mes vi-
sitant el camp del penúltim, el
Llerona (a les Franqueses), i es-
trenaran el desembre a casa con-
tra el CE Pubilla Casas. 

Un moment de la victòria al camp del Tona. Foto: CEJ

El Júpiter no reacciona 
i segueix en zona de promoció
Pau Arriaga
LA VERNEDA
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HANDBOL4Els equips de la Pri-
mera Estatal masculina del dis-
tricte viuen dies feliços. Tant
l’Handbol Sant Martí com
l’Handbol Poblenou estan com-
plint amb escreix el que s’espe-
rava d’ells en aquest tram de la
temporada 2019-20.
De fet, numèricament, és im-

possible millorar l’arrencada del
conjunt de la Verneda. Els de Lo-
renzo Rueda han guanyat els
vuit partits que han jugat i ocu-
pen la primera posició sent, amb
diferència, l’equip més anota-
dor de la lliga (273 gols a favor,
amb una mitjana de 34,13 per
partit). Sant Cugat o Esplugues
han estat dues de les darreres
‘víctimes’ de l’equip lila, que
sembla imparable.
El conjunt de Rueda, doncs,

voldrà mantenir la seva condició
d’equip invicte i seguir marcant
un ritme de puntuació que no-

més el Sant Quirze està podent
sostenir en aquest primer terç de

la temporada. L’equip tancarà el
novembre precisament amb un
viatge a aquesta localitat del Va-
llès Occidental el pròxim dia 17
(els de la Verneda podrien col·lo-
car-se líders en solitari per primer
cop en tota la temporada) i rebrà
el BM la Roca, un dels clàssics de
l’handbol del país, el dissabte 23
a la Verneda.
I més al sud-oest del distric-

te, els poblenovins van poder
trencar la inèrcia de dues derro-
tes negatives d’entre finals d’oc-
tubre i principis del mes passat.
L’equip va guanyar a la pista del

CH Palautordera el passat dis-
sabte 9 (25-30) i segueix amb un
balanç equilibrat de quatre vic-
tòries i quatre derrotes, en l’e-
quador de la classificació.
El calendari més immediat

per al conjunt del Poblenou serà
de dos partits al CEM Poblenou
i un altre a domicili abans de
cloure el penúltim mes de l’any.
L’equip rebrà el CH la Salle
Montcada el dissabte 16, es des-
plaçarà a la pista del CH Sant
Joan Despí set dies més tard i po-
sarà el punt final al mes amb un
matx contra el Sant Vicenç.

El conjunt lila segueix inexpugnable en l’inici del curs. Foto: Antoni Zorita

El Sant Martí i el Poblenou,
en un moment molt dolç

Els de Lorenzo Rueda
han guanyat els vuit
partits que han jugat
en aquest primer tram

El CN PobleNou trenca 
la seva dinàmica negativa

El triomf del passat
dissabte 9 al camp de
l’RC Valencia (24-26)
va servir perquè el CN

PobleNou de Graham Smith po-
sés punt final a una mala ratxa
de tres derrotes en quatre partits
(dues d’elles de forma consecu-
tiva) i per situar-se, de nou, a l’e-
quador de la classificació del
grup B de la Divisió d’Honor B.
La victòria a Quatre Carreres,

però, va segellar-se en una rec-
ta final de partit d’infart, amb els
poblenovins anotant els dos as-
sajos necessaris (un d’ells amb
transformació posterior) per
completar la remuntada. Jorge
Esteban-Infantes va donar es-

perances a l’equip, mentre que
l’anotació de la victòria va por-
tar la signatura de Gabriel Li-
ñero, autor també de la prime-
ra i la tercera marca del CNPN
en aquest enfrontament.
D’aquesta manera, els homes

d’Smith se situen sisens, amb un
balanç de quatre victòries i qua-
tre derrotes, lluny del perill i a
una distància raonable amb les
posicions més altes. La lliga s’a-
turarà el tercer cap de setmana
del mes, de manera que l’últim
enfrontament que els pobleno-
vins hauran d’afrontar durant
aquest novembre serà a la Mar
Bella el dia 24 contra un rival di-
recte, l’RC l’Hospitalet.
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Alegría és l’obra amb què l’escriptor
Manuel Vilas ha estat finalista del Premi
Planeta 2019. Aquesta ha arribat després
de l’èxit d’Ordesa (2018) i, de fet, n’és una
conseqüència.  Es tracta d’una novel·la
“escrita des del cor de la memòria”, que
parteix dels records del passat, de ve-
gades dolorosos, i mira cap al futur
amb l’esperança de trobar això, l’alegria. 

Llibres

Alegría
Manuel Vilas

En Tomàs, un vidu de més de 70 anys, viu
sol i sense fer res. Un dia, la seva filla Mont-
se li regala la maqueta d’un Seat 600, que
li portarà records del cotxe que van tenir
a casa durant molts anys, quan la Carme,
la seva dona, encara vivia. Aquesta obra
escrita i dirigida per Pere Riera s’ha con-
vertit ja en un dels èxits de la temporada.

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

La dona del 600
Pere Riera

Flashy Ice Cream ha estrenat el seu pri-
mer treball discogràfic: Brillar o morir. Pol
Giancana, Sneaky i DAAX són els tres sa-
badellencs que formen aquest grup
de trap en català, que presenten un re-
cull de cançons inèdites i d’altres ja
publicades. Un dels atractius del disc és
la col·laboració amb altres artistes del
mateix estil, com Lildami o 31 Fam.

Música

Jon Garaño, Aitor Arregi i Jose Mari Go-
enaga, directors de l’exitosa Handia, han
tornat a treballar conjuntament amb La
trinchera inifinita. Protagonitzat per An-
tonio de la Torre i Belén Cuesta, que sor-
prèn allunyant-se de la seva faceta còmica,
aquest film tracta sobre la Guerra Civil des
del punt de vista dels talps que es van ha-
ver d’amagar durant la dictadura.

Pelis i sèries

La trinchera infinita
Garaño, Arregi i Goenaga

Brillar o morir
Flashy Ice Cream

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

instal·lat al Museu del Disseny de Barcelona, on serà fins
al 2 de gener. Es tracta de la primera retrospectiva que
s’ha fet d’aquest dissenyador, autor i activista austríac,

nascut l’any 1923 i mort el 1998. La mostra s’estructura
en diversos temes i parteix de l’obra de Papanek i altres
artistes contemporanis, com ara Catherine Sarah Young
o Jim Chuchu. Aquesta proposta neix de la col·laboració

entre el museu barceloní, el Vitra Design Museum 
d’Alemanya i la Fundació Victor J. Papanek.

Isabel Allende és una d’aquelles persones que no ne-
cessiten presentació. L’escriptora xilena va publicar la

seva primera novel·la, La casa de los espíritus, l’any
1982 i, des d’aleshores, el seu èxit no ha deixat de

créixer. Títols com Eva Luna (1987) o Retrato en sepia
(2000) formen part d’una rica i guardonada biblio-

grafia, que ha convertit Allende en l’autora viva més
llegida en llengua espanyola. El darrer reconeixe-

ment que ha rebut ha estat el Premi Internacional
Barcino de Novel·la Històrica, que li ha atorgat aquest

mes de novembre l’Ajuntament de Barcelona en el
marc de la 7a edició del festival Barcelona Novel·la
Històrica. L’autora de Largo pétalo de mar (2019) va

recollir el guardó el dia 4 al Saló de Cent, on va parlar
sobre les protestes civils que s’estan produint tant al
seu país com a Catalunya o a Hong Kong. En aquest

sentit, va dir que aquests moviments “generaran can-
vis socials positius molt importants”.

I S A B E L  A L L E N D EQUI ÉS?
Ser una escriptora d’èxit mundial

És l’autora viva més llegida en llengua espanyola

Famosos

Recollir un guardó a Barcelona
Ha guanyat el Premi Barcino de Novel·la Històrica

Aplaudeixen el seu discurs en rebre el premi
Va parlar de les protestes civils d’arreu del món

QUÈ HA FET?

La fitxa

|Mario & Sonic
Aquest mes arriba ‘Mario & Sonic En Los Juegos Olímpicos: Tokio 2020’,
l’esperat videojoc per a Nintendo Switch que oferirà més de 60 proves.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia
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DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE
20:30 El pròxim dia 17 es farà la darrera repre-

sentació d’una de les principals propostes es-
cèniques de la tardor, Rita. / Sala Beckett -
Obrador Internacional de Dramatúrgia.

DIMECRES 13 DE NOVEMBRE
19:00Darrera sessió del taller de fotografia de

quatre sessions que ha coordinat el Fotoclub
i que ha tingut classes teòriques i pràctiques
de composició i d’edició i retoc. / Casal de Ca
l'Isidret.

TOTS ELS DISSABTES
10:00 Continua en marxa (i ho farà fins al mes

que ve) el taller Autoestima. Mindfulness
feministaque vol potenciar l’autoestima a tra-
vés de diferents tècniques. / Biblioteca Ramon
d'Alòs - Moner.

FINS AL 15 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Recta final en la qual es pot visitar

la mostra 200 anys de castells a Barcelona, 50
anys fent pinya, que parla de la tradició cas-
tellera a la ciutat i de la història de la colla.
/ Casal de Barri del Poblenou.

DE L’11 AL 30 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda En català, jugues? serà el nom de

la mostra que vol conscienciar a la població
sobre la importància de defensar el dret
que tenen tots els infants a poder jugar en la
seva llengua. / Biblioteca Xavier Benguerel.

TOTS ELS DIMARTS
17:00 La cooperativa Tata Inti s’encarrega, des

de principis del mes passat, de totes les
sessions del taller familiar anomenat Petits
músics. Pensat per a infants majors de 3 anys.
/ Espai Antoni Miró Peris.

DIJOUS 21 DE NOVEMBRE
18:00 Blai Senabre serà el responsable de la na-

rració anomenada Contes anima(la)ts per a
infants majors de 4 anys. / Biblioteca El Clot
- Josep Benet.

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE
12:00 Partit de futbol corresponent a l’onzena

jornada del grup 2 de Primera Catalana en-
tre el CE Júpiter i la Fundació Esportiva Gra-
ma. / Municipal de la Verneda.

Gina Clotet serà la responsable d’una
narració durant la penúltima setma-
na d’aquest mes. / Biblioteca Poblenou-
Manuel Arranz.

Gina Clotet coordina 
una narració al Poblenou

Dijous 21 de novembre a les 17:30

A finals del passat mes de setembre es
va posar en marxa un curs de pastis-
seria que s’allargarà fins a la tercera set-
mana de desembre. / Casal de Barri
Diagonal Mar.

Continuen en marxa les
sessions del curs de pastisseria

Tots els divendres a les 16:30

Després de ser una de les grans triom-
fadores del Sónar 2019 i de voltar per
tot el món, la cantant Bad Gyal torna
a actuar en el Curtcircuit. / Sala Razz-
matazz.

Bad Gyal, una de les estrelles 
del CurtCircuit a Razzmatazz
Dissabte 30 de novembre a les 21:45

Partit d’handbol de la desena jorna-
da de la Primera Estatal masculina en-
tre l’Handbol Sant Martí i el BM la Roca.
/ Poliesportiu de la Verneda.

Partidàs a la vista: l’Handbol
Sant Martí rebrà el BM la Roca
Dissabte 23 de novembre a les 19:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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