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L’Aliança del Poblenou i l’Escola
de Persones Adultes reben
la Medalla d’Or al Mèrit Cívic
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El Clot rebutja amb força
l’atac homòfob del metro

Uns 200 veïns es concentren contra l’agressió amb gas pebre que va patir un noi a l’estació del barri pàg 8
pàg 10

HABITATGE pàg 10

Ocupen la seu d’un fons
d’inversió per l’augment
del preu d’uns lloguers
COMERÇ pàg 16

Solar ocupat
Protesta contra la futura residència d’estudiants al Poblenou

La Vila Olímpica homenatja
les botigues que fan 25 anys
HOQUEI LÍNIA pàg 18

Les Tucans, subcampiones
de la Copa de la Reina
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L’embolcall d’un gelat (esquerra) i un envàs de rentavaixelles (dreta) són alguns dels plàstics trobats a les platges després del temporal. Fotos: Twitter (@mminguez7 i @amontenegro72)

L’epidèmia del plàstic
» El temporal Glòria va retornar a les platges envasos que feia dècades que estaven al fons del mar
» Els ecologistes demanen noves lleis que obliguin a reduir l’ús de plàstics per protegir l’entorn
Pau Massip
BARCELONA
L’embolcall d’un gelat que es
va deixar de vendre el 1993, un
pot de rentavaixelles que costava 28 pessetes o una bossa de
blat de moro fregit de la dècada
del 1960. Aquests són alguns dels
molts plàstics que el Glòria va escopir del mar i va deixar repartits per les platges catalanes durant el temporal.
Les fotos, que han corregut
com la pólvora per les xarxes socials, s’han convertit en la prova
més evident del que els científics
i experts han explicat tantes vegades: els envasos de plàstic que
llencem a l’entorn tarden centenars d’anys a desaparèixer, si és
que ho arriben a fer mai.

UN MAR PLASTIFICAT
Les entitats ecologistes adverteixen que la situació és especialment greu al nostre país. Segons Ecologistes en Acció, el
mar Mediterrani és la sisena
gran zona d’acumulació de plàstics del planeta, amb nivells similars als que hi ha en algunes
zones dels oceans com pot ser la
famosa ‘illa de plàstics’ del Pacífic. De fet, un estudi elaborat
per l’ONG WWF diu que en
aquesta regió s’hi arriben a generar fins a 24 milions de residus
plàstics, que és com si es tiressin
33.800 ampolles d’aigua de plàstic al mar cada minut.
Com adverteix Mercè Girona, del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius, una de les
zones més contaminades és la
costa central, entre el Baix Llobregat i el Maresme. L’alta den-

sitat de població, el turisme i l’elevat pas de vaixells fa que
aquesta sigui una de les zones
del Mediterrani on “hi ha més
contaminació”. A més, remarca
que amb el temporal Glòria només “hem vist la part més superficial” del problema i que, al
fons marí, s’hi continuen acumulant molts plàstics.
DEURES PENDENTS
A aquesta acumulació de plàstics
s’hi suma un altre factor, ja que en
aquestes comarques també és
on hi ha les pitjors xifres de recollida selectiva de tot Catalunya.
Tal com revelen les dades de
l’Agència de Residus de Catalunya, els habitants de les comarques de la regió metropolitana de Barcelona només reciclen un 38% de les deixalles que
produeixen, lluny de l’objectiu

del 50% que la Unió Europea havia marcat per a aquest 2020.
Això fa que molts materials
que es podrien reciclar acabin als
abocadors o a les incineradores

La costa central
catalana és una de
les més contaminades
de tot el Mediterrani
o, en aquells casos que ni tan sols
es dipositen al contenidor, la
pluja els arrossegui i acabin
anant a parar al mar.
CANVIAR EL MODEL
Però per als experts, el camí no
només ha de ser incrementar la
quantitat d’escombraries que
es reciclen. De fet, Mercè Giro-

na denuncia que, quan es parla
de reciclatge, “sempre es carrega la responsabilitat a les persones”, quan aquesta “és de
l’administració, que deixa que la
indústria i la distribució faci el
que vol”.
Per això, les entitats ecologistes fa temps que reclamen que
es posi en marxa el sistema de residu zero, és a dir, que la quantitat més gran possible d’envasos
i productes que consumim siguin
reutilitzables, per tal d’augmentar-ne la vida útil, i que els que
no ho puguin ser estiguin fets de
materials que siguin fàcils de reciclar, de manera que es puguin
tornar a incorporar al sistema de
producció.
Un exemple és el projecte reWINE, que ha posat en marxa
una prova pilot per recuperar i
reutilitzar les ampolles de vi.
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Els semàfors

La lupa

Alcohòlics i familiars, no esteu sols
per un familiar d’un alcohòlic

Escola d’Adults

L’Escola de Persones Adultes de la Verneda-Sant Martí va rebre el passat 21 de gener la Medalla d’Or al Mèrit Cívic en reconeixement a la seva trajectòria. L’entitat fa 40 anys que s’implica en el desenvolupament personal de la gent gran.
pàgina 8

L’alcoholisme és una malaltia que patei- tua per a familiars d’alcohòlics. Allà vaig blema d’alcohol al seu voltant és benxen milions de persones arreu del món. trobar persones que, com jo, tenien pa- vingut als grups d’Al-Anon/Alateen i noEs caracteritza pel desig irrefrenable de rents o amics amb un problema d’alco- més cal que vinguin i seran atesos per
beure alcohol i és molt difícil sortir-se’n holisme i es donaven suport mutu per en- persones que, com ells, tenen o han tinsense ajuda. Els que convivim o hem con- tendre què passa amb aquesta malaltia, gut un problema d’alcoholisme en un ésviscut amb una persona alcohòlica sabem com afecta qui beu i els qui estan al seu ser estimat i han tirat endavant amb el
que no només pateix qui beu: els que es- voltant, i per aprendre eines per canviar suport que l’associació ens ofereix.
tem al voltant també n’estem afectats i pa- d’actitud davant d’aquest problema. El
Les reunions d’Al-Anon són per a
tim amb ells.
que havia fet fins llavors no m’havia adults i les d’Alateen per a adolescents enA vegades els problemes
tre 12 i 18 anys. Al barri de
ens ofeguen, no entenem per
Sant Martí n’hi ha dos que es
Tothom que cregui que té un problema reuneixen al Centre Cívic Sant
què el nostre ésser estimat no
pot parar de beure ni canvia
Martí (Selva de Mar, 215) els
d’alcoholisme al seu voltant és
de comportament, tot i els
dilluns i divendres de 19 a 21
problemes que es deriven de
(Grup Sant Martí) i els
benvingut als grups d’Al-Anon/Alateen hores
la vida ingovernable: dispudijous de 20 a 21.45 hores
tes familiars, pèrdua de feina,
(Grup Sant Martí Fills Adults).
problemes econòmics, abandonament de funcionat i només m’havia generat frusA mi m’ha canviat la vida. Si creus que
la parella i els fills, distància emocional, tració, ràbia i desesperança; era hora de també pot ser el teu cas, et sents confós o
etc. És molt complicat viure amb alco- canviar alguna cosa!
pateixes a causa dels problemes derivats
holisme a la família, fins i tot si els afecVa ser una sorpresa veure com les de la beguda d’algú proper, vine i infortats ja no estan amb nosaltres, o els fills persones que em van rebre em com- ma’t sobre com podem ajudar-te. Si els hohan crescut i marxat de casa. L’afectació prenien i no em jutjaven. M’han acom- raris dels grups del barri no et van bé, conen el familiar de la persona alcohòlica con- panyat des de llavors en el camí per ob- sulta el web www.al-anonespana.org i
tinua i dificulta la vida plena i serena.
tenir una serenitat que no pensava que troba’n algun a Barcelona o província, o
Així va ser en el meu cas fins que vaig fos possible amb les dificultats que te- truca al 650 16 18 17, on t’informaran de
assistir a la meva primera reunió d’Al- nia a causa de l’alcoholisme a la meva fa- les diferents possibilitats i dels grups
Anon/Alateen, l’associació d’ajuda mú- mília. Tothom que cregui que té un pro- d’Alateen per als més joves de la família.

Casino L’Aliança

El Casino L’Aliança del Poblenou va ser
l’altra entitat de Sant Martí que el 21 de
gener va rebre la Medalla d’Or al Mèrit
Cívic. Després un segle i mig al barri,
L’Aliança és tota una institució i un pilar
de la cohesió social del Poblenou.
pàgina 8

CE Júpiter

Les jornades van passant i el Júpiter no
acaba d’abandonar les posicions de perill. De fet, els gris-i-grana estan empatats a punts amb la Jonquera, l’equip
que marca la promoció de descens, contra qui es veuran les cares aquest mes.
pàgina 18

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@HiginiaRoig

Máximo responsable
de la Guardia Civil contra el Procés. Siete años
investigándolo todo. Se espera a su declaración para presentar una prueba
“sorpresa” de 2017. Acaba admitiendo
que la ha traducido mal. Ni el tribunal
la acepta. Y así todo. De despido procedente o, al menos, tácito.

@JoanTarda
Lamento que CUP, PSC,
Comuns, PP i Cs hagin
coincidit a votar en contra de la llei catalana de contractació
pública, anomenada Llei Aragonès.
Continuarà vigent la llei espanyola
que adjudica els contractes només en
funció del preu. Avui Florentino Pérez
brindarà amb xampany.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Alex Suárez (Vallès), Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Pau Massip
(l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Felipe Valenzuela (Eixample), Anna
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@PonsPereAntoni
Si la Fiscalia digués
d'un homosexual o d'una feminista que té “distorsiones cognitivas resistentes al cambio”, tota l'esquerra espanyola en ple li
saltaria a la jugular. Com que ho diu
d'un independentista, callen com
morts: són d'esquerres, però sobretot
són espanyols.
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@mjruizllach
La situació de l’habitatge a BCN és un drama enorme per a moltes
famílies. Algun dia agrairé un article o
reportatge sobre tot allò que sí que fem
a Serveis Socials per acompanyar les famílies que ho pateixen. El reconeixement 0 a la nostra feina és bastant desgastant, penya!

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Capitalisme

Avís per a navegants

per Dolors Miquel

per Teresa Calveras

nsurt en un avió d’Air Canada. El 3 de febrer, una aeronau d’aquesta companyia que s’havia enlairat des de Madrid Barajas
va haver de fer un aterratge d’emergència al mateix aeroport,
després que un dels motors i una de les rodes patissin avaries greus.
Per sort, tot va acabar bé i cap dels 128 passatgers va patir cap mal.

E

e mossèn a actor porno. Aquesta és la curiosa transició
que ha fet Norm Self, un home de 85 anys que viu a Califòrnia i que ara s’ha fet viral a les xarxes socials, després
de protagonitzar tres pel·lícules per a adults. Deu ser veritat que
els camins del Senyor són inescrutables.

D

n cérvol ataca un jove caçador que estava disparant diversos
animals i li destrossa mitja cara. Ha passat al bosc de Lesperon, a França, on el noi va quedar inconscient després de rebre l’impacte de les banyes de l’animal. El caçador va ser traslladat a
l’Hospital de Bordeus, on li van posar 50 punts.

U

s filtra un vídeo del secretari general i portaveu de Vox, Javier Ortega Smith, en què apareix disparant armes de guerra i fa veure que ataca un terrorista d’Estat Islàmic. El vídeo
ha omplert de comentaris les xarxes, on els usuaris li han recordat que no és legal que un particular faci servir aquestes armes.

E

l’Amèrica Llatina, totes les noies celebren una gran festa quan
fan 15 anys. Però Niña Silva, una dona argentina, no va poderho fer en el seu moment perquè no tenia prou diners. Per
això, el dia que va fer 79 anys, la seva família la va voler sorprendre
amb una celebració de “quinceañera” de nivell.

A
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Preparen una protesta contra
la nova residència del Poblenou

2

Les entitats tornen a reclamar
la rehabilitació de Can Ricart

3

Enganxats a les pantalles,
també durant les festes nadalenques

4

La Casa Azul presenta
‘La gran esfera’ a Razzmatazz

5

L’Handbol Sant Martí empata
el primer partit de la temporada

Mireu si el capitalisme té ensinistrat i alienat “el poble" amb
escoles, televisions, internet,
compres, moda, règims per aprimar-se, idolatria de l'ego a través
de la imatge, etc., que es crema
una porció d'Austràlia semblant
a la península Ibèrica i “el poble”, en lloc de sortir al carrer a
manifestar-se de manera expeditiva contra el seu govern (que
impulsa una política de terrorisme contra el medi ambient),
continua fent vida normal i mirant l'Open de tenis. I els mitjans informatius de la resta del
món gairebé ni en parlen. Ni
n’han parlat. Mai no havia existit cap home tan “poc lliure” al
llarg de tota la història. Però el
capitalisme salvatge l’ha possibilitat, sens dubte.

Quan s’acabi el judici a la cúpula
dels Mossos en podrem parlar
amb més seguretat, però ara ja
hi ha indicis de quina serà la
sentència que tindran el Major
Trapero i els seus companys de
judici i, malauradament, no
sembla pas que hagi de ser exculpatòria.
Ja hem vist que ha quedat
ben clar que el Major no era independentista, que de fet treballava per mantenir Catalunya
dins l’estat espanyol i sembla que
aquest fet l’hauria d’exonerar
però, ai las, això segurament no
passarà perquè forma part de la
policia catalana, els Mossos; és un
bon professional, com es va manifestar el 17 d’agost de 2017 i, per
sobre de tot això, és català. I
aquests fets són els que compten
en realitat.
Segurament el Major Trapero és ingenu, tal com ho són
molts dels catalans no independentistes del nostre país, que es
pensen que la repressió no té res
a veure amb ells. Però no és pas
així. Quan des de l’Estat no s’in-

verteix en infraestructures a Catalunya ens afecta a tots; quan es
descapitalitza el govern de la
Generalitat i se li impedeix gestionar amb generositat sanitat i
educació ens afecta a tots; quan
amb el 155 es va deixar pràcticament sense cap ajuda econòmica molts dels serveis socials que
treballen a Catalunya va afectar
tothom que necessités aquests
serveis pensés el que pensés.
Quan es procurava que marxessin les empreses es feia per
empobrir el país i tots els seus habitants; quan es criminalitzen els
nostres mestres, es perjudica
tots els nens i nenes, nois i noies,
els fills de tots. Podríem continuar
i no acabaríem perquè els exemples els podem trobar en tots
els sectors econòmics i en tots els
ambients del nostre país; tots estem al mateix vaixell i tots patim
de la mateixa manera les agressions de l’estat espanyol.
Defensar un estat que governa contra els seus ciutadans no és cap bon negoci per
a ningú.

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

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

A les xarxes

#CauLaLleiAragonès

@Pepsina_Mataro: L'oposició tomba la
Llei Aragonès. Cs, PSC, comuns, CUP i PP
voten en contra de la iniciativa legislativa
a la comissió del Parlament.

#OberturaLegislatura

@miquelstrubell: Tres minuts i cinquanta
segons d'ovació al Rei. Per fer... el que fa.
Que per què volem la independència? Per
coses així.

#Brexit

@cristina_solias: Ja és oficial. El Regne
Unit ha sortit de la Unió Europea, però de
moment pocs canvis durant aquest 2020.
#BrexitDay.
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Llum BCN | Arriba una nova edició del festival

Febrer 2020

El festival d’arts lumíniques Llum BCN viurà la seva pròxima edició el cap de setmana del 14 al 16 de febrer. Una de les novetats d’enguany és que s’afegeixen nous
carrers del Poblenou al programa. En total hi haurà 25 instal·lacions artístiques.

El Clot surt al carrer
per rebutjar l’homofòbia
» Uns 200 veïns es concentren contra l’agressió patida per un noi
» Els fets van passar el 25 de gener a l’estació de metro del barri
MANIFESTACIÓ4Al voltant de
200 veïns del Clot es van concentrar el passat 3 de febrer a l’exterior de l’estació del metro del barri per rebutjar l’agressió homòfoba patida per un noi el dia 25 de
gener a la mateixa estació.
Sota la convocatòria de l’Observatori contra l’Homofòbia, Unitat contra el Racisme i el Feixisme
i l’associació de veïns del barri, els
concentrats van voler donar el
seu suport a la víctima, que també va formar part de la protesta. El
jove, Edgar Aragall, va afirmar que
a partir d’ara pot fer de “veu” per
ajudar a fer visible “tots els casos
d’agressions homòfobes que poden provocar que altres persones
tinguin por d’agafar el metro”.
Durant l’acte, els Castellers de
Barcelona van aixecar un pilar de
rebuig a l’homofòbia.
ATAC AMB GAS PEBRE
L’agressió patida per Aragall,
tal com ell mateix va relatar en

Un moment de la concentració de rebuig a l’agressió. Foto: Twitter (@ArranClot)

primer lloc a Twitter, va tenir lloc
quan ell i dos amics més tornaven de festa amb el metro. Tots
tres anaven agafats del braç i una
dona els va començar a increpar
i, segons el relat d’Aragall, els va
cridar “maricones de mierda”.
Això va provocar que comencés
una discussió i, just després que
el noi premés el botó d’alarma
del vagó, l’home que acompanyava la dona el va ruixar amb un
esprai de gas pebre.

En paral·lel, aquesta nova
agressió ha provocat que Eugeni
Rodríguez, de l’Observatori contra l’Homofòbia, hagi alertat que
“durant aquest 2020 ja hi ha hagut 21 agressions”. Rodríguez creu
que les administracions haurien
d’aplicar protocols que “funcionin
d’una forma adequada i correcta
per actuar en aquests casos”. En el
cas de Madrid, recorden des de
l’Observatori contra l’Homofòbia, els protocols ja existeixen.

Premien el Casino l’Aliança
i l’Escola de Persones Adultes

TEIXIT SOCIAL4 La Fundació
Casino l’Aliança del Poblenou i
l’Escola de Persones Adultes de la
Verneda-Sant Martí van rebre el
passat 21 de gener la Medalla
d’Or al Mèrit Cívic en reconeixement a la seva trajectòria.
L’acte va estar presidit pel tinent d’alcalde Jaume Collboni,
que va destacar la rellevància social de les dues entitats. Del Casino L’Aliança del Poblenou en va
enaltir la seva capacitat de gene-

rar cohesió social durant 150 anys.
En el cas de l’Escola de Persones
Adultes, Collboni va destacar la
tasca relacionada amb el desenvolupament personal de la gent
gran que l’entitat ha fet en els seus
40 anys de trajectòria.
Els guardons els van recollir
Manel Grau, president de la Fundació Casino l’Aliança del Poblenou, i Rosa M. Lloret i Josefina
Rocamora per part de l’Escola
de Persones Adultes.

Inaugurada la Biblioteca
de les Coses de Sant Martí

SOSTENIBILITAT4El Casal de
Ca l’Isidret va acollir el passat
24 de gener l’acte d’inauguració
de la Biblioteca de les Coses de
Sant Martí. Es tracta d’un espai
de préstec i donacions d’objectes que, segons els seus promotors, és pioner a Catalunya i
l’Estat.
Al darrere del projecte hi ha
les entitats Nusos cooperativa i
Rezero i també un grup de veïns
de la Verneda i la Pau. La Biblioteca de les Coses té com a objectiu ser un espai de préstec de
tota mena d’objectes per tal que

molts objectes que la gent compra i acaben tenint molt poca utilitat en tinguin més. Per posar un
exemple, els promotors del projecte afirmen que “un trepant
s’utilitza de mitjana 13 minuts
durant la seva vida útil” i afegeixen que “les eines elèctriques d’ús domèstic només són
utilitzades el 10% del temps per
al qual han estat dissenyades”.
La Biblioteca de les Coses té
el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de
l’Ajuntament.

Colau podria suspendre
les llicències d’obres al 22@

URBANISME4L’Ajuntament s’estaria plantejant, segons una informació avançada per La Vanguardia, suspendre les llicències
d’obres al 22@. El motiu seria el
creixement dels projectes d’oficines i l’arribada de noves empreses que s’està vivint en els últims
mesos, que topa amb la voluntat
municipal de fer créixer l’habitatge protegit a la zona.
En declaracions a Línia Sant
Martí, fonts municipals ni confirmen ni desmenteixen la notícia
i deixen clar que l’Ajuntament “segueix tirant endavant el projecte
de reformulació del 22@”. Si fi-

nalment la mesura s’aprovés, es
compliria la voluntat de les entitats veïnals que a finals del 2018
van acceptar, amb força crítiques incloses, el document que
posava les bases per a la reivenció del 22@.
Per la seva banda, el president
de la plataforma 22@ Network
BCN, Xavier Monzó, afirma a
aquesta publicació que la zona viu
un molt bon moment que “donarà
una nova vida a molts solars”.
Monzó reivindica el pacte firmat
amb el consistori i les entitats perquè ja contempla “un equilibri” i
demana no crear “incertesa”.
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Ocupen un solar del Poblenou
per lluitar contra la gentrificació
SOCIETAT4Nova protesta contra la gentrificació al Poblenou.
Integrants de diferents entitats
del Poblenou, com ara Ens Plantem i la Taula Eix Pere IV, van
ocupar el passat 1 de febrer un
solar situat al número 2 del
camí de l’Isidret per protestar
contra la futura construcció d’una residència d’estudiants al
barri. Aquesta residència, definida per aquestes entitats i la
FAVB com la “darrera operació
gentrificadora que aterra al Poblenou”, està previst que es faci
a la confluència dels carrers Josep Pla, Veneçuela, Pallars i
Agricultura.
La intenció inicial dels manifestants era ocupar el solar on
es farà la residència, però quan
hi van arribar es van trobar
amb seguretat privada barrant
els accessos. És per això que van
decidir ocupar un solar del costat i posar en marxa un nou projecte veïnal batejat amb el nom
d’Hort Fortalesa.
12 ANYS ABANDONAT
Els veïns que integren el projecte
Hort Fortalesa denuncien que el
solar que ara han ocupat “fa 12
anys que està abandonat i s’hi
podrien haver construït els equipaments que el barri necessita”.

Un grup de veïns treballant al solar ocupat. Foto: Twitter

Uns equipaments, afegeixen,
que “si l’Ajuntament no els fa”,
serà el veïnat qui els impulsi. Enlloc d’equipaments, creuen que

Els veïns impulsen
ara un nou hort urbà
batejat amb el nom
d’Hort Fortalesa
en aquest soliar es podrien acabar fent oficines o un hotel,
cosa a la qual s’oposen.

Aquest nou hort comunitari,
el més gran de la ciutat segons
els seus impulsors, té com a
objectiu atreure els veïns i les entitats a partir de l’organització de
diferents activitats.
De fet, el dia 4 de febrer es va
celebrar la primera assemblea
per començar a organitzar el
projecte. Hi van assitir una trentena de persones i de la trobada
en va sortir la reivindicació de
més zones verdes i equipaments
per al barri i la decisió de seguir
ocupant el solar i fer créixer
aquest nou hort urbà.

Protesta a la seu d’un fons
d’inversió pel cas d’uns lloguers

HABITATGE4Un grup de 200
persones convocades pel Sindicat de Llogaters van ocupar el
passat 3 de febrer la seu del fons
d’inversió Azora, al carrer Pallars, per denunciar el cas d’un
augment del lloguer que afecta
un centenar de famílies de cinc
finques, una de les quals és del
barri del Clot. La resta són del
barri de Vallcarca, de l’Hospitalet, Terrassa i Badalona.
El passat mes de gener els
llogaters d’aquestes finques es
van unir per demanar una negociació amb el fons d’inversió
que evités un augment del lloguer previst d’entre el 30 i el
90%. Durant la protesta, el portaveu del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, va de-

nunciar que mai s’havien trobat
ningú “amb unes pràctiques
tan abusives”. Palomeras va
denunciar que “no accepten
cap mena de reunió ni de comunicació i cometen frau de llei
als contractes perquè inclouen
assegurances i pujades del lloguer que no estan previstes a la
llei espanyola”.
L’ocupació del local va provocar que els treballadors avisessin la policia, que primer va
intentar negociar amb els activistes perquè sortissin de les oficines. Finalment, però, un grup
d’antidisturbis van entrar al local i van fer fora els manifestants, que durant una estona
més van continuar la protesta a
fora el carrer.

La protesta va ser el passat 3 de febrer. Foto: Sindicat de Llogaters
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El museu de la discòrdia
Algunes entitats celebren que l’Hermitage no es faci a la Barceloneta i d’altres ho critiquen
CULTURA/ Després d’un debat que ha
durat anys, la nova bocana del Port, ubicada a la Barceloneta, en principi no serà
la seu d’una franquícia del museu rus de
l’Hermitage. Aquesta notícia, que l’Ajuntament va anunciar el passat 27 de gener,
va generar reaccions oposades entre les
entitats veïnals de la zona.
La Plataforma per un Port Ciutadà, integrada per un gran nombre d’aquestes
entitats, va celebrar aquesta decisió i va
considerar que els quatre informes tècnics
encarregats pel consistori (i que van motivar la decisió de no acollir el museu) els
donaven la raó. Aquests documents, segons va dir la plataforma en un comunicat, “treuen els colors a un projecte que
formalment i en molts aspectes és un autèntic nyap”. Tanmateix, el mateix text assenyala diversos aspectes que les entitats
consideren que no queden prou reflectits
en els informes.
Pel que fa a l’informe de mobilitat, les
entitats veïnals contràries al museu destaquen el fet que el projecte “no contempla la greu situació de saturació en els
accessos a la zona”. Quant a l’informe
sobre model cultural, afirmen que corrobora que “no hi ha cap projecte cultural ni
museístic al document inicialment aprovat pel Port”, i apunten que aquest en realitat busca “legitimar un potent negoci
de restauració”. En referència a l’informe
sobre viabilitat econòmica, recorden que
“el projecte no seria sostenible per si sol a
mitjà termini”. Per últim, sobre l'informe
urbanístic, lamenten que troben a faltar
algunes irregularitats assenyalades per la

Condol del moviment veïnal
per l’assassinat de David Caminada
CONSTERNACIÓ/ La junta i el personal de la FAVB i de
la revista Carrer han mostrat la seva consternació i el seu
condol per la mort de David Caminada, el periodista que
treballava a l’Ajuntament de Barcelona i feia de professor
a la Universitat Pompeu Fabra. Caminada era parella de
la també periodista Cristina Palomar, companya de l’associació, i va morir el 22 de gener als 52 anys, en no superar les ferides provocades per un apunyalament que
va patir el dia 20 quan sortia de la feina.
Un jove de 29 anys i de nacionalitat sueca va apunyalar Caminada en un carrer proper a la plaça Sant Jaume. A causa d'això, el periodista va ser traslladat en estat
crític a l'Hospital Clínic i, després de ser intervingut, va passar a la Unitat de Cures Intensives. Malgrat els esforços dels
metges, no va ser possible salvar-li la vida.
El treballador de l'Ajuntament no va ser l'única víctima que va provocar l'assassí aquell dia: abans, el criminal
ja havia matat un altre home i una dona. A banda, també havia robat una motocicleta. L’home va ser detingut
després d’atacar Caminada, ja que els companys de feina de la víctima el van interceptar i van avisar la Guàrdia
Urbana. El dia 23, el jutjat d’instrucció número 19 de Barcelona va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per a l’arrestat.

plataforma anteriorment, com ara “la referida a l'ús no portuari d'àrees guanyades
al mar per abocament de terra”. A més,
posen de manifest altres arguments, entre
els quals destaca “el fet que el 80% del finançament vingui d'un fons d'inversió immobiliària establert a Luxemburg, amb
800 habitatges a l'àrea de Barcelona i 150
a la Costa Brava”.
VEUS FAVORABLES A L’HERMITAGE
Tot i que són moltes les entitats que s’han
sumat a les crítiques al projecte de l’Hermitage -i que, per tant, han celebrat la decisió de l’Ajuntament-, també n’hi ha que
defensaven una posició contrària. En

La plataforma Més
Cultura, que inclou l’AV
Barceloneta, lamenta la
decisió de l’Ajuntament
aquest sentit, la plataforma Més Cultura
per a Barcelona, que inclou l’Associació de
Veïns de la Barceloneta, s’ha mostrat sempre a favor del museu i, en un comunicat,
ha lamentat “el veto imposat per l’Ajuntament”. També ha recordat que els informes tècnics “no són vinculants” i ha
denunciat que responen a la voluntat del
consistori “de trobar arguments que justifiquin el rebuig que han tingut sempre al
projecte”, basat en “prejudicis ideològics”.

El temporal Glòria afecta
estructures fetes d’amiant
SALUT/ El pas del temporal Glòria per la ciutat va causar
nombrosos desperfectes, també en estructures d’amiant.
En aquest sentit, un cop superada la borrasca, la comissió contra l’amiant de la FAVB va alertar que algunes teulades o jardineres antigues, fetes d’aquest material, s’havien desprès, trossejat o trencat a causa de les fortes ventades i pluges.
La comissió va recordar, en un comunicat, que es tracta d’un “element altament cancerigen”, de manera que el
mínim contacte o exposició suposa un perill per a la salut. Per tant, en el mateix text, va recomanar als veïns i veïnes que es trobessin “qualsevol desperfecte de fibrociment”
que avisessin a la Guàrdia Urbana o truquessin al 112 en
lloc de manipular-lo, ja que aquesta feina l’han de realitzar únicament empreses especialitzades.
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Els veïns de la Dreta de l’Eixample volen
que el Taller Masriera sigui per al barri

Stop 5G alerta dels
riscos d’aquesta
tecnologia

EQUIPAMENTS/ La reobertura
del Taller Masriera, tancat des de
l'any 2009, continua sent una de
les lluites de l’Associació de Veïns
i Veïnes de la Dreta de l’Eixample
i altres associacions, que el voldrien convertir en un teatre i en
un espai per a les entitats. Mentrestant, la Fundació Pere Relats,
que es dedica al sector de les residències per a gent gran i que és
l’actual propietària de l’edifici, el
vol vendre per poder tirar endavant la construcció d’una nova residència al carrer Llacuna del
Poblenou.
El president de l'entitat de la
Dreta de l'Eixample, Jaume Artigas, explica que l'objectiu dels
veïns és que l’Ajuntament impulsi
un projecte per convertir l’edifici
“en un ateneu on, d’una banda, hi
hagi un teatre i, de l’altra, sigui un
casal per a les entitats”. Els col·lectius a favor d'aquesta proposta es
van agrupar al voltant de la Plataforma Masriera i, fa temps, van fer
públic un manifest que demana
“fer renéixer un espai emblemàtic
a hores d’ara en desús” que ha
acabat “desballestat, malmès,
abandonat i ennegrit a causa de
la pol·lució”, mentre que al novembre van organitzar una jornada reivindicativa per seguir
pressionant. Artigas també explica que la voluntat dels veïns és
que, si el projecte tira endavant,
tingui “una gestió cívica, no com
l’actual model de la casa Elizalde
que no crea sinergies”.
Per la seva banda, el gerent de
la Fundació Pere Relats, Raimon
Serrallonga, explica que tenen

L’APE assessora
sobre serveis
bàsics a la FAVB

"signada una opció de compra
amb un privat, però caduca els
primers mesos d’aquest any" i reconeix que no saben si s'executarà. Pel que fa a l’opció que
l’Ajuntament compri l’edifici, tot i
que hi ha hagut converses, Serrallonga no hi veu “un interès de veritat” i afegeix que potser el
consistori espera que es tanqui la
venda a un privat per exercir el
dret de tempteig.
UN EDIFICI AMB HISTÒRIA
El Taller Masriera és un edifici d’estil neoclàssic construït el 1882 i
dissenyat per l’arquitecte Josep

La Fundació Pere
Relats, actual
propietària, vol
vendre l’edifici

POBRESA/ L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) va oferir, el
22 de gener a la FAVB, un assessorament col·lectiu sobre drets i serveis bàsics. La convocatòria anava
adreçada, sobretot, a aquelles persones que tenen deutes d’aigua,
llum o gas que no poden pagar, o
que es veuen obligades a viure com
a ocupes sense els subministraments bàsics.
Segons va informar l’APE a les
seves xarxes socials, a l’acte es
van detectar “nous casos que pateixen l'abús de les subministradores”. Per aquest motiu, l’entitat
va anunciar que oferiria un nou assessorament col·lectiu a la seu de
la FAVB el dia 5 de febrer.

Vilaseca i Casanovas, un dels més
reconeguts de l’època. És una rèplica d’un temple romà i està protegit com a Bé Cultural d’Interès
Local. La història que hi ha al darrere és la dels pintors i joiers
Josep i Francesc Masriera. Artistes
i mecenes, van convertir l’edifici
en un taller d’orfebreria i pintura.
El 1912, Lluís Masriera, fill de
Josep, el va reconvertir en un teatre, que es va inaugurar el 1933.
Durant la Guerra Civil, la Generalitat republicana va confiscar-lo i,
després, el règim franquista el va
cedir a una congregació religiosa.

Victòria veïnal: l’Ajuntament
comprarà les casetes d’Encarnació
URBANISME/L’Ajuntament comprarà finalment les casetes del carrer Encarnació, a
Gràcia, després d’arribar a un acord amb la
propietat. En total, el consistori haurà de
gastar-se 7,4 milions d’euros en aquesta
operació: 6 milions per a la compra de les casetes i 1,4 en una indemnització a la família
propietària, necessària per deixar sense
efecte la llicència que en el seu moment es
va concedir per començar les obres. A
banda, la propietat ha retirat el contenciós
administratiu que va interposar contra el
procés de catalogació de l’alzina.
Aquest anunci va arribar a mitjans de
gener, després de mesos de lluita veïnal per
salvar les casetes i convertir-les en equipaments. Ara, l’Ajuntament hi vol construir una
escola bressol, alhora que hi ha damunt la

SALUT/ La plataforma Stop 5G va
alertar dels riscos per a la salut
que comporta aquesta nova tecnologia el passat 16 de gener, en
una xerrada informativa celebrada
a la FAVB i amb el suport d’Ecologistes en Acció. Des de la plataforma, demanen a les administracions que obrin un debat públic i
que escoltin els científics experts en
el tema abans d’implantar el 5G.
Precisament, aquesta xerrada es
va fer el mateix dia que un article
contrari al 5G, en el qual es deia que
aquesta tecnologia“no és innòcua”,
va desaparèixer del web de l’Ajuntament. Tot plegat, a les portes
d’un Mobile World Congress que
tindrà el 5G com a protagonista.

taula l’opció de fer-hi pisos socials. La plataforma Salvem l’alzina, a través de les seves
xarxes socials, ha celebrat l’acord entre el
consistori i la propietat com “una nova fita
assolida”, però també ha recordat que encara queda “molta feina” a fer. En aquesta
línia, des de l’entitat han deixat clar que estaran molt a sobre del procés i han reclamat
que els veïns hi puguin participar.
Davant de la pressió veïnal, la clau que el
govern municipal va trobar per aconseguir
l’expropiació de les casetes d’Encarnació va
ser la catalogació de l’alzina bicentenària
que hi ha al jardí de la parcel·la on estan ubicades. Aquest fet va permetre que s’aturessin les obres d’enderrocament de les cases
que la propietat volia dur a terme amb l’objectiu de poder-hi construir pisos.

Xerrada sobre
polítiques feministes
al Mas Guinardó
IGUALTAT/ El Casal Mas Guinardó
va acollir, el 23 de gener, una xerrada sobre construcció del poder
popular i polítiques feministes,
organitzada per l’espai de debat
El Garrofer amb el suport de l’Associació de Veïns i Veïnes Joan Maragall del Guinardó.
L’acte, que va funcionar com
un intercanvi d’experiències entre
les diverses assistents, va comptar
amb la presència d’algunes activistes de moviments locals. D’altra
banda, també hi va participar una
militant de Ciudad Futura, un partit polític creat a Rosario (Argentina) l’any 2013, que va sorgir de la
fusió de dos moviments socials de
la mateixa ciutat.
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Quan la vida ja no és vida
» L’associació pel Dret a Morir Dignament treballa des del 1984 per a la legalització de l’eutanàsia
» L’entitat ha ampliat el seu conveni amb la Diputació per “fomentar la cultura de la mort digna”
Anna Utiel
BARCELONA
L’abril de l’any passat, la història de María José Carrasco i Ángel Hernández va commocionar milers de persones. Ella patia esclerosi múltiple des de feia
30 anys i estava en fase terminal,
i ell, obeint els desitjos de la seva
dona, la va ajudar a morir.
Aquest cas va reobrir l’etern debat sobre l’eutanàsia a l’estat
espanyol, on encara avui es castiga amb penes de presó.
Amb l’objectiu de despenalitzar el suïcidi assistit i defensar
el dret de les persones malaltes
a escollir la seva mort, l’any
1984 es va crear l’associació pel
Dret a Morir Dignament de Catalunya (DMD-CAT). Des d’aleshores, l’entitat funciona gràcies a voluntaris que es divideixen en diversos grups de treball,
com ara Educació o Incidència
política i social. Tal com explica
a aquest mitjà la presidenta de
l’associació, Isabel Alonso, també ofereixen atenció a la ciutadania i tenen un equip d’assessorament personalitzat per a casos més avançats.
Així, la seu de l’entitat a Barcelona, ubicada al Portal de l’Àngel, va atendre 847 demandes
d’informació i 108 peticions d’assessorament personalitzat durant el 2018 (últimes dades disponibles). “La gent se sol posar en
contacte amb nosaltres perquè
no troba solucions, ja que la llei
no permet l’opció que desitgen,
però de vegades també ho fan
perquè el seu equip mèdic no coneix bé els seus drets i no els està
respectant”, lamenta Alonso.
CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ
Però els integrants de DMD a
Catalunya no estan sols en la

Concentració en suport a Ángel Hernández, que l’abril de 2019 va ajudar a morir la seva dona malalta terminal, María José Carrasco. Foto: Laura Fíguls/ACN

seva lluita. El mes de gener, l’associació ha ampliat el conveni de
col·laboració que ja tenia amb la
Diputació de Barcelona. Segons
Alonso, fins ara, l’acord s’havia
centrat en la formació del personal de la Diputació en aquesta qüestió, però amb la recent
ampliació s’ha fet un pas més per
“fomentar la cultura de la mort
digna entre la ciutadania”. Arran
d’això, estan treballant per organitzar xerrades i exposicions
que es moguin per biblioteques
i altres equipaments de la Diputació. “L’objectiu és trencar el
tabú que envolta la mort i començar a parlar de com volem
morir”, afirma la presidenta de
l’entitat.
A banda, el reforç del conveni també ha de servir per promoure el Document de Voluntats
Anticipades (DVA), que permet
a qualsevol persona major d’e-

dat, encara que no estigui malalta, deixar per escrit quines
cures accepta rebre si algun dia
pateix una malaltia intractable
que li impedeixi expressar-se. A
Catalunya, aquesta eina és legal
des del 2000, però es fa servir

Isabel Alonso:
“Sovint els equips
mèdics no coneixen bé
els drets dels pacients”
molt poc: “Només un 1% de la
població catalana redacta el
DVA, mentre que la xifra als
Estats Units és del 33%”, detalla
Alonso. Per a ella, les dades responen al desconeixement i a la
por a parlar de la mort, i creu que
la situació milloraria si es fessin
campanyes institucionals, com es

fan amb altres problemes de
gran impacte social. “La gent ha
de conèixer el seu dret a morir
dignament”, reivindica.

MOTIUS PER A L’ESPERANÇA
Després de més de 30 anys perseguint la seva meta des de l’associació, ara s’obre un nou horitzó per als activistes a favor de
la mort digna. Amb el govern de
coalició entre el PSOE i Unides
Podem, la llei de l’eutanàsia
sembla més a prop que mai. De
fet, en el pacte que van presentar tots dos partits després de les
darreres eleccions generals apareixia com un dels 10 punts programàtics principals.
“Estem molt esperançats”,
admet la presidenta davant d’aquest escenari, i recorda que
encara està pendent de discussió
la proposta de llei de despenalització de l’eutanàsia que el

Parlament va traslladar al Congrés el mes de juny. En aquest
sentit, reconeix que a nivell català han rebut més suport que no
pas a nivell estatal.
Pel que fa al suport ciutadà,
l’estiu passat es van entregar al
Congrés més d’un milió de signatures que demanaven despenalitzar el suïcidi assistit. En la
mateixa línia, Ángel Hernández
va posar en marxa una altra recollida de signatures la nit del 10
de novembre, un cop es van conèixer els resultats dels comicis,
perquè la de l’eutanàsia fos la primera llei que s’aprovés durant la
nova legislatura. De moment, la
petició ja acumula prop de
300.000 suports. Si aquesta demanda es fa realitat abans del 3
d’abril, Hernández haurà complert la promesa d’aconseguir un
canvi abans del primer aniversari
de la mort de la seva dona.
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El Clot | Èxit de la nova edició de la Porkada
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La plaça del Mercat del Clot va acollir el passat 18 de gener la sisena edició de la Porkada del Clot, entre els organitzadors de la qual hi ha l’Eix Clot. Un any més la participació va ser un èxit i la gent va gaudir dels diferents actes que es van organitzar.

Els joves volen que les botigues
físiques ofereixin experiències
JOVENTUT4Una de les claus
per garantir la continuïtat del petit comerç és aconseguir que el
sector s’acosti més als joves.
Aquest col·lectiu, que cada cop
tendeix més a comprar online,
vol sentir-se recompensat si fa
“l'esforç d'anar a una botiga física” i busca una experiència
que vagi més enllà d'adquirir un
producte. Així ha quedat reflectit en un estudi de RETAILcat
que recull l’ACN.
Elaborat a partir d’opinions
de nois i noies d’entre 14 i 22
anys, el treball conclou que el
nombre de vendes a través d’internet continuarà en augment,
però assenyala el camí que hauria de seguir el comerç físic per
poder competir amb aquesta
nova forma de consum. Per
exemple, l’estudi apunta que les
botigues hauran de convertir-se
en “espais de trobada” i, fins i tot,
en “parcs d’atraccions”.
ELS ASPECTES BEN VALORATS
Tot i que són crítics amb algunes
mancances que detecten en el

Volen ser “recompensats” per desplaçar-se a una botiga. Foto: Jordi Bataller/ACN

comerç tradicional, els joves
també hi veuen aspectes positius. Entre aquests, destaca l’accés immediat al producte, en
contraposició a l’espera que implica la compra online, o la possibilitat de veure’l i provar-lo
abans de comprar-lo. També
valoren el fet de ser atesos per
personal especialitzat, però re-

marquen com a punt molt negatiu la sensació de sentir-se
menystinguts pel venedor.
Una altra de les conclusions
de l’estudi és que, tant per a les
botigues físiques com per internet, les xarxes socials juguen
un paper imprescindible, perquè
sovint és on troben el producte
i després el comparteixen.

La Vila Olímpica homenatja
els comerços que fan 25 anys

ANIVERSARI4Vilactiva, l’associació de comerciants de la Vila
Olímpica, va organitzar el passat 24 de gener un acte d’homenatge als comerços del barri
que van aixecar la persiana ara
fa 25 anys.
A la trobada hi van assistir
els responsables dels comerços homenatjats, un total de
nou, i representants institucionals. El conseller de Comerç del
districte, Javier Mesía, va destacar la feina que fan aquests comerços i els va felicitar per la
seva trajectòria. Els nou nego-

cis homenatjats van ser Olympic Moll/ Mercasa, C.C. El Centre de la Vila, les farmàcies
Anna Sunyer i Bouyat, Ángela
Montero Perruquers, la Galeria
Javier Esteve, Dental Icària,
Nova Icària Sport & Fit, Copiservei i La Cerdanya.
Les encarregades d’organitzar
la celebració de Vilactiva van ser
la presidenta Teresa Saladich, la
secretària Carme Gonzalez i la dinamitzadora Xana Sousa. L’entitat es va fundar el 2016 per tal
de dinamitzar i promocionar el
comerç de proximitat del barri.
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Atletisme | Esgotats els dorsals de la Mitja Marató

El passat divendres 31 de gener es va confirmar: ja no queden dorsals per
a la Mitja Marató, que es disputarà el pròxim diumenge 16. Un total de
23.000 corredors se citaran a la sortida, 7.200 dels quals seran dones.

Les Tucans, subcampiones
de la Copa de la Reina a Orpesa
Pau Arriaga
LA PAU
A un gol de la glòria. Les Tucans
van fer curt a Orpesa i només van
poder ser subcampiones de la
Copa de la Reina. Com va passar
en la lliga el curs passat, les Tres
Cantos PC van ser les botxins, el
passat diumenge 2, del conjunt
de la Pau (2-3).
La derrota, a més, va tenir el
component cruel extra d’haver arribat a la segona pròrroga. Les
Tucans van tornar a plantar cara
al conjunt de la Comunitat de
Madrid. I és que gràcies a una extraordinària actuació de Gemma
Abrisqueta, l’equip va tenir la
capacitat de respondre a totes les
dificultats que les madrilenyes
van presentar. Els seus dos gols
van restablir l’empat a la primera meitat i allargar la final fins al
temps extra (el segon el va anotar quan només faltava un minut
i mig per al final del partit). L’esforç d’aquestes dues pròrrogues,

La foto de família amb l’afició després del subcampionat. Foto: Tucans

però, no va tenir recompensa
per a les Tucans, que van veure
com una diana de Vega Muñoz va
provocar que el campionat volés
cap a terres madrilenyes.
L’equip tindrà una setmana
de descans abans de tornar a centrar-se en la Liga Élite. El calendari ha volgut que les liles hagin
de tornar a veure’s les cares contra les de Tres Cantos en la prò-

xima jornada de lliga, prevista
per al pròxim dissabte 15.

SENSE OPCIONS
El sènior masculí, per la seva
banda, no va superar la semifinal
de la Copa de la Princesa en el
mateix escenari dissabte passat.
Els Tucans van perdre de forma
incontestable contra el filial del
CPL Valladolid (7-0).

Palamós i la Jonquera, els dos
rivals del mes per al Júpiter

Aquest febrer serà el
mes més tranquil
de la temporada. El
CE Júpiter, que va
descansar en el primer cap de setmana, afrontarà només dos partits en els pròxims; es tracta d’un
desplaçament el camp del Palamós (el pròxim diumenge 9 a les
12 del migdia) i un enfrontament a la Verneda una setmana
més tard contra la UE la Jonquera, rival directe del conjunt de
Javi Cuesta per evitar les posicions de la zona baixa.
Després d’aquests enfronta-

ments, la Primera Catalana s’aturarà fins al primer cap de setmana de març, quan el Júpiter es
veurà les cares contra l’Escola
Futbol Mataró.
EL CLUB PRESCINDEIX DE PRAT
De cara a tots aquests partits, el
club ja no comptarà amb el davanter Àlex Prat. El passat dissabte 1, el club va anunciar la rescissió del contracte del punta, per
decisió de l’entrenador.
El jugador havia tornat al
club el juny del 2018 després d’una mala experiència a l’Europa.
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L’Handbol Sant Martí
es distancia del segon classificat
HANDBOL4El primer cap de
setmana del mes va ser rodó. El
triomf de l’Handbol Sant Martí a
Sant Joan Despí (24-37) va veure’s combinat amb la segona
derrota del Sant Quirze (32-23 a
la pista de l’OAR de Sabadell).
Això provoca que els de Lorenzo
Rueda es distanciïn en dos punts
més del conjunt vallesà i siguin
més líders del grup D de Primera Estatal masculina.
Els de la Verneda van tornar
a ser una piconadora i van encarrilar la victòria en el tram fi-

Els de la Verneda no
afluixen i jugaran tres
dels pròxims quatre
partits davant l’afició
nal de la primera meitat (9-19).
Adrià Cumplido, amb vuit dianes, va ser el màxim golejador de
l’Adrianenc al Poliesportiu Salvador Gimeno en una tarda en la
qual Rueda va poder donar minuts a tots els seus efectius.
La resta de compromisos del
segon mes de l’any per al conjunt
lila seran dos partits seguits a la
Verneda (contra el Sant Vicenç i
contra el Sant Esteve Sesrovires),

El CN PobleNou ja afronta
el penúltim mes de la lliga

El penúltim mes de la
temporada no ha començat amb el millor
resultat per al CN PobleNou (derrota contra el líder,
el CAU València, per 22-34) però
el conjunt de Graham Smith
continua en la sisena posició, en
la meitat alta de la taula del
grup D de la Divisió d’Honor B.
La del passat dia 1, de fet, va
ser la primera derrota del CNPN
a la Mar Bella des de principis de
novembre (0-34 contra el CR La
Vila), un altre dels conjunts que
ocupen una millor plaça que els
homes d’Smith en la classificació

de la segona màxima categoria
del rugbi estatal.
Després d’aquest partit contra el conjunt de la capital del Túria, l’equip gaudirà d’un cap de
setmana sense competició abans
de veure’s les cares contra el CR
La Vila el pròxim diumenge 16.
La següent cita del mes a la Mar
Bella serà una setmana més tard
del viatge a la Vila Joiosa, contra
el Rugby Club Valencia. Després d’aquest enfrontament, el
CNPN afrontarà els tres darrers
partits del curs en un març que
també arribarà amb un cap de
setmana de descans.

Els de Rueda depenen d’ells mateixos per ser campions. Foto: A. Zorita

mentre que els últims enfrontaments del mes seran a la pista del
filial del BM Granollers i a casa
contra el Sant Cugat.

CRÉIXER DE NOU
Al Poblenou, per la seva banda,
també van poder somriure finalment després de la primera
jornada d’aquest mes. I és que els
de Fernando Pastor van trencar
una mala dinàmica de sis derrotes consecutives a casa contra el
CH Sant Esteve de Palautordera
(31-25) en un partit que l’equip

va desequilibrar a favor seu després del descans.
Els dos punts del vuitè triomf
del conjunt poblenoví li permeten recuperar la vuitena posició,
en detriment de la Salle Montcada, i afrontar la resta del mes
amb aquesta bona notícia. El
pròxim repte de l’HP serà al Sanes Arena, contra el CH Sant
Esteve Sesrovires, el pròxim dissabte 8, mentre que els altres partits del mes seran a Banyoles, a
casa contra l’OAR de Sabadell i a
la pista del Joventut Mataró.

Un moment del partit a la Mar Bella contra el líder. Foto: CNPN
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Defensa personal - Krav maga
Descobreix tots els beneficis
que comporta la seva pràctica

» Només per ser lector de Línia Sant Martí, gaudeix de matrícula
i samarreta gratuïtes de Defensa Personal KM, la primera empresa
de Barcelona especialitzada en defensa personal
Passejar pels barris i carrers de Barcelona de manera tranquil·la i segura és
un dels majors valors de la capital catalana. I és que podem assegurar,
sense por d’equivocar-nos, que la Ciutat Comtal és una de les ciutats més
segures del món on els actes violents
i delictius al carrer són, afortunadament, bastant esporàdics.
No obstant, per pocs que siguin,
existeixen. Robatoris amb intimidació,
amenaces de tot mena, baralles amb
presència o no d’armes blanques, o
l’execrable violència masclista són
presents a Barcelona per poc que ens
agradi, i fa la sensació que, a més, hi
són més sovint últimament.
Per aquesta raó, la demanda i l’interès per part de la gent de tenir coneixements d’autodefensa i de disposar a
prop seu de gimnasos especialitzats en
sistemes de defensa personal és cada
cop més elevada.

Defensa Personal KM
A la ciutat de Barcelona, tenim Defensa Personal KM, la primera em-

presa especialitzada en l’ensenyament del Krav Maga, un dels sistemes
de defensa personal més fàcils i intuïtius d’aprendre i, alhora, més eficaços
i complets que existeixen. És per això
que s’ha popularitzat tant als Estats
Units -diverses estrelles de Hollywood
el practiquen- i a la resta d’Europa.
Els instructors sènior i fundadors
de Defensa Personal KM han sigut formats per deixebles directes del creador d’aquest popular sistema -Imi
Lichtenfeld- i estan titulats a Israel,
país d’on és originari el Krav Maga.

Beneficis
Amb la pràctica contínua de la defensa personal Krav Maga, obtindreu
multitud de beneficis tant físics com
psicològics en molt poques setmanes
gràcies al rigor i intensitat de les seves
classes i a la seva innovadora singularitat: l’entrenament amb estrès.
Per una banda, aprendreu d’una
manera fàcil i intuïtiva a sortir de la
manera més il·lesa possible de tota
classe de situacions violentes i d’ame-

naces -cops, empentes, ofegaments,
controls, armes blanques- alhora que
millorareu notablement la vostra condició física quant a força, agilitat i resistència.
D’altra banda, guanyareu autoconfiança, autoestima, seguretat, autocontrol i fortalesa mental. I tot això,
en un ambient d’allò més familiar, distès, respectuós i positiu.

Centres, grups i horaris
Defensa Personal KM, a més, imparteix les seves classes de defensa personal a diversos centres de la ciutat de
Barcelona, de dilluns a dissabte ininterrompudament en horaris de matí,
tarda, nit i intensius. També col·labora
assíduament amb diferents centres cívics, escoles i empreses de la ciutat.
Té grups mixtes -tant d’iniciació
com avançats- així com diversos
grups femenins on es treballen situacions específiques en què, malauradament, es pot trobar immersa una
dona: intent de violació o situacions
prototípiques de violència masclista.

A més a més, acaben d’obrir un
nou grup d’allò més complet i innovador on uneixen l’ensenyament de
tècniques d’autodefensa (45 minuts)
amb l’aprenentatge de combinacions
de colpeig típiques de la boxa o el
muay thai (45 minuts) tan necessàries
i enriquidores per a una execució veritablement òptima de les tècniques
del Krav Maga.
No perdeu l’oportunitat d’aprofitar aquesta promoció i apropeu-vos a
qualsevol dels seus centres de Barcelona per començar a gaudir de tots els
beneficis que comporta practicar defensa personal!

Els podeu trobar a Facebook
/kravmagadefensapersonal
i a Instagram
@kravmagadefensapersonal

Per a més informació, centres, grups i horaris pots consultar-ho al telèfon 618 55 71 97,
a www.kravmaga-defensapersonal.com o a info@kravmaga-defensapersonal.com
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| Dawn of Fear
Brok3nsite, una empresa de videojocs fundada a Elx (València), ha estrenat
aquest febrer Dawn of Fear, un joc de supervivència de terror per a la PS4.

Famosos

No t’ho perdis

Álvaro Tauchert Soler (Barcelona, 1991), més
conegut com a Álvaro Soler, es va fer famós
l’estiu del 2015 gràcies al seu primer single,
El mismo sol. Aquesta cançó va agradar fins i
tot a la diva Jennifer Lopez, que va voler
col·laborar amb el cantant català i va popularitzar encara més tant el tema com l’artista. A
partir d’aquí, cançons com Sofía o La cintura
li han permès consolidar-se com una de les
veus habituals en les bandes sonores estiuenques dels últims anys. Aquest mes de
gener, Soler ha sorprès els seus seguidors
amb un gir inesperat. Si bé no deixarà la música, ha demostrat que és tot terreny: ha
anunciat que participarà en la dissetena edició del Rally Costa Brava Històric, que se
celebrarà del 23 al 26 d’abril, i ho farà amb
el Team Porsche Barcelona.

Zoom
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) ha començat el mes amb l’estrena de Zoom, un
espai jugable que funciona com a complement de l’exposició GamePlay. Cultura del videojoc, que està en marxa des del desembre. Zoom és una sala de joc que es
pot gaudir en solitari, però sobretot està pensada per
gaudir en comunitat. En total, ofereix una vintena de videojocs, seleccionats pels comissaris Lucas Ramada i
Hugo Muñoz amb la intenció de representar diferents
formes d’experimentar el món del videojoc.

Llibres

La fitxa

?

Á L V A R O

QUI ÉS

...

Ser un cantant de moda

ÉS FAMÓS PER

?

Es va fer famós col·laborant amb Jennifer Lopez

Passar-se al món dels ral·lis

QUÈ HA FET

Participarà amb Porsche en el Rally Costa Brava Històric

...

A LES XARXES

Teatre

S O L E R

Sorpresa

La majoria d’usuaris no coneixien aquesta faceta del cantant

Música

Pelis i sèries

Cavalcarem tota la nit
Carlota Gurt

Quema la memoria
Paula Bonet i Ramón Rodríguez

Treat myself
Meghan Trainor

Vida oculta
Terrence Malick

Cavalcar tota la nit és avançar a les fosques cap a unes fronteres que semblen
inabastables, però que no sempre ho són.
Això és el que diu Carlota Gurt, la traductora d’anglès i alemany que ha debutat en la literatura per la porta gran
amb Cavalcarem tota la nit. Amb aquesta obra, que es publica aquest febrer, va
guanyar el premi Mercè Rodoreda 2019.

La pintora, il·lustradora i escriptora Paula Bonet i el músic i cantautor Ramón Rodríguez han creat Quema la memoria, una
experiència multisensorial que barreja
música, paraula i pintura per recordar que
“res és per sempre”. Només s’han programat quatre funcions d’aquest espectacle, una per a cada dilluns de febrer.
A La Villarroel de Barcelona.

La cantant estatunidenca Meghan Trainor,
que va fer el salt a la fama el 2014 amb l’èxit All about that bass, ha tancat el mes de
gener amb la publicació del seu tercer àlbum d’estudi: Treat myself. El disc aplega
quinze cançons, entre les quals destaca
Genetics, una col·laboració amb el grup
The Pussycat Dolls. Segons l’artista, aquest
és el millor treball que ha fet.

Franz i Fani Jägerstätter són un matrimoni
que viuen amb les seves tres filles en una
granja austríaca. Quan esclata la Segona
Guerra Mundial, Franz es mostra contrari
a Hitler i es converteix en el primer objector del règim. A Vida oculta, el protagonista i la seva família s'hauran d'enfrontar a les conseqüències d'aquesta
arriscada decisió.
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Cultura
15 I 16 DE FEBRER
Tarda Xabyer Cámara posarà sobre l’escenari la
seva adaptació d’un dels grans textos de Federico García Lorca, Yerma. / Casal de Barri Bac
de Roda - Poblenou.

Najwa Nimri oferirà un
concert a Razzmatazz
Divendres 6 de març a les 21:00

PROPOSTES
Tallers

Continua en marxa el
curs ‘Cuina per compartir’
Tots els dilluns a les 17:00

En aquest taller els alumnes també faran les funcions de professor, ja que en
moltes de les sessions s’encarregaran
de compartir les seves receptes. /
Centre Cívic Besòs.

DIMARTS 11 DE FEBRER
17:30 Com cada segon dimarts del mes, el pròxim dia 11 es farà una sortida fotogràfica coordinada per responsables del casal de la Vila
Olímpica. Cal inscripció prèvia, places limitades.
/ Casal de Barri Vila Olímpica-Can Gili Nou.
La polifacètica Najwa Nimri serà una
de les primeres artistes que desfilarà
pel districte el mes que ve. Interpretarà els seus grans èxits. / Sala Razzmatazz.

TOTS ELS DIVENDRES
18:00 Des de principis del mes passat i fins a la
primera setmana del mes d’abril està en marxa un curs de flamenc obert al barri i al districte. Cal inscripció prèvia, places limitades.
/ Casal de Barri Diagonal Mar.

Exposicions

DES DE L’11 DE FEBRER
Tot el dia Persistències és la mostra individual
de l’artista gironí Enric Ansesa que es podrà
visitar a Can Framis fins al 14 de juny. / Museu de Pintura Contemporània Can Framis Fundació Privada Vila Casas.

DES DEL 10 DE MARÇ
Matí-Tarda Durant la segona setmana del
mes que ve es posarà en marxa la mostra La
tela de Penélope: 35 anys del grup de dones de
la Verneda. L’entrada serà gratuïta. / Sala d'exposicions del Centre Cívic Sant Martí.

Infantil

‘Els núvols i els estels!’, un
espectacle el dia 12 al Clot
Dimecres 12 de febrer a les 17:30

Els núvols i els estels! serà el nom de l’espectacle que coordinaran els responsables de Dansalut. / Biblioteca El
Clot - Josep Benet.

Esports
DISSABTE 22 DE FEBRER
20:00 Partit d’handbol corresponent a la 21a jornada del grup D de Primera Estatal masculina entre l’Handbol Poblenou i l’OAR de Sabadell. / CEM Nova Icària.

El Júpiter rebrà la
visita de la Jonquera
Diumenge 16 de febrer a les 12:00

DIMECRES 19 DE FEBRER
17:30 Anna Casals Lloria s’encarregarà de la narració anomenada Contes a la mà, que forma
part del cicle Lletra petita - Sac de rondalles.
Activita per a infants que tinguin entre 2 i 4
anys. / Biblioteca Camp de l'Arpa.

DIVENDRES 13 DE MARÇ
18:00 Sota el meu paraigua serà el nom de la narració del cicle Lletra Petita - Sac de rondalles:
Poesies i altres contes. / Biblioteca Ramon d'Alòs - Moner.

Partit de futbol corresponent a la 21a
jornada del grup 1 de Primera Catalana
entre el Júpiter i la Jonquera. / Municipal de la Verneda.
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