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L’informe anual sobre la salut a
Barcelona publicat recentment ha
inclòs per primera vegada una
estimació sobre la mortalitat a
causa de la mala qualitat de l’aire.
Segons les dades de l’estudi, l’any
2017 a Barcelona van morir 354
persones per causes relacionades
amb l’excés de partícules conta-
minants a l’aire.

A banda, l’informe, que ela-
bora l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, també proporciona
dades d’anys anteriors. Les xifres
són contundents: entre el 2010 i
el 2017 hi va haver una mitjana de
424 morts anuals a causa de l’ex-
cés de partícules contaminants.
Durant la presentació de l’estudi,

la gerent de l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona va explicar
que el 70% de la població de Bar-
celona està potencialment expo-
sada a nivells de diòxid de nitro-
gen superiors als que recomana
l’Organització Mundial de la Salut
(OMS). Pel que fa a les partícules
contaminants, la població expo-
sada que sobrepassa el llindar
que recomana l’OMS és del 98%.

“REDUIR ELS COTXES”
Tal com van explicar des de l’A-
juntament, les xifres de mortalitat
són una estimació feta a partir dels
valors anuals de les partícules
contaminants PM2,5  en suspen-
sió. Segons la comissionada de Sa-
lut, Gemma Tarafa, aquestes da-
des demostren que cal augmentar
la lluita contra la contaminació que
provoquen els cotxes, a banda de
les mesures puntuals en casos

d’episodis de contaminació: “Si no
reduïm els cotxes, no reduirem
l’impacte que això té sobre la sa-
lut”. Segons Tarafa, aquestes me-
sures començaran a tenir efecte
quan es converteixin en estructu-
rals a partir del 2020.  

“XIFRES ALARMANTS”
Des de la Plataforma per la Qua-
litat de l’Aire afirmen a aquesta pu-
blicació que les xifres són “greus i
alarmants”, tot i que afegeixen que
no els sorprenen perquè a Barce-
lona “se superen de forma siste-
màtica els nivells  de contamina-
ció”. Des d’aquesta entitat creuen
que hi ha dos focus molts clars que
provoquen aquesta contaminació:
el trànsit de vehicles privats i les
emissions del Port. Per això de-
manen “una reducció del parc de
vehicles i que no es facin les noves
terminals del Port”.

Un aire que mata
» L’informe sobre la salut a la ciutat calcula que l’any passat van morir 354 persones per contaminació
» Des del consistori insisteixen que cal augmentar la lluita contra la pol·lució que causen els cotxes

Albert Ribas
BARCELONA

La lluita contra la contaminació passa per la reducció del trànsit rodat. Fotos: Diputació/Robert Ramos i Tomàs Fano

ESTUDI4El document de l’A-
gència de Salut Pública de
Barcelona també aporta dades
positives. En aquest sentit,
mostra com les desigualtats de
salut entre els diferents barris
de la ciutat han disminuït.
L’escletxa entre l’esperança
de vida de les zones riques i la
de les zones pobres s’ha reduït,
ja que entre el 2011 i el 2013 la
diferència era de 4,3 anys,
mentre que entre el 2014 i el
2016 va ser de 2,4 anys. 

En paral·lel, l’altra bona
notícia és que l’esperança de
vida augmenta a tota la ciutat,
també als barris amb rendes

menors. Sobre això, la co-
missionada de Salut, Gemma
Tarafa, considera que “és una
dada que cal llegir amb pru-
dència”, però celebra que “si
disminueix la diferència, sig-
nifica que les polítiques tenen
un impacte en la població
més desafavorida”. 

RÈCORD HISTÒRIC
L’esperança de vida, doncs,
arriba al rècord històric i se
situa en 81,2 anys per als
homes i en 86,9 per a les do-
nes. Són xifres lleugerament
superiors a les mitjanes ca-
talana i espanyola.

Les desigualtats en salut
entre els barris disminueixen
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Els semàforsSafata d’entrada

per Paula Carpintero Páez

Volem ser lliures

La violència masclista continua, per des-
gràcia, molt present en la nostra societat.
És evident que des de sempre el sistema
patriarcal ha dominat amb la seva auto-
ritat imposada cap al sexe femení, pro-
vocant una distribució desigual del poder
entre homes i dones.

Aquestes desigualtats de gènere les
podem trobar, per exemple, en el seu mo-
ment, quan les dones tenien prohibit vo-
tar, o en les famílies tradicionals on la fi-
gura de l’home era l’única que es tenia en
compte en quëstions econòmiques, po-
lítiques, laborals, etc. Actualment, les po-
dem veure en el sexisme que es té en el
llenguatge, en el salari on elles cobren me-
nys que ells, en les relacions afectivo-se-
xuals, o quan es ven la dona com un ob-
jecte, entre altres.

En relació al sistema sexe-gènere,
s’estableixen una sèrie de condicions
socials diferents per a homes i dones, se-
gons el paper o rol assignat, i si se surt de
les normes establertes pot arribar a con-
vertir-se en un problema per a la dona,
ja que la pròpia llibertat, la capacitat de
prendre decisions i ser empoderada està
“mal vist” o es critica, perquè no és el que
s’espera d’ella. Una dona pot ser tan dona
com qualsevol altra, encara que no vul-
gui casar-se, tenir fills i formar una fa-
mília, posant un clar exemple. Els este-
reotips de gènere tampoc ajuden a mi-
llorar. La publicitat, el cinema, lletres de
cançons, la televisió… fan que el mas-
clisme es normalitzi en moltes ocasions,

passant com a desapercebut quan en re-
alitat s’amaga.

També l’amor romàntic ha fet molt mal,
ja que està tan idealitzat que l’únic que com-
porta són falses expectatives i frustració en
les relacions de parella, a més d’aquesta ne-
cessitat de no poder viure sense l’altra per-
sona, que ningú podrà estimar-nos com ell,
etc. Es confon conceptes que fan que tot ple-
gat ens porti a la insatisfacció, ja que
aquest ideal també es basa en la possessió
de l’ésser estimat, i en l'anul·lació d’un ma-
teix per entregar-se totalment a l’altre, el
que comporta una submissió per part de la
dona cap a l’home. Que si “el nostre prín-
cep blau ens està esperant”, que si “hem de
trobar la mitja taronja”… S’ha de canviar
aquest pensament que algú ens ha de
completar perquè, si no, no serem feliços.

Ningú és responsable de la nostra fe-
licitat, excepte nosaltres mateixos/es. La
visió que tinc de la construcció d’una re-
lació saludable és estimar des de la lli-
bertat, a més d’altres aspectes com la bona
comunicació, expressar els sentiments i
el que es vol, el respecte, la confiança, no
intentar canviar l’altra persona i cuidar la
relació cada dia. A nivell més de societat,
s’ha de promoure tots aquests valors des
de la coeducació, deixar de discriminar
per raons de sexe i ensenyar des de la to-
lerància, l’afectivitat i la igualtat des de pe-
tits. Així, cada dia, estarem un pas més en-
davant de poder aconseguir acabar amb
la violència de gènere, una realitat que ens
correspon a tothom trencar-la.

Lo bueno de estos mo-
mentos en los que la

credibilidad de un po-
der del Estado cae al suelo es que per-
mite reconocer a los verdaderos refor-
mistas. ¿Sabes esos que dicen "no es
para tanto", "pasa en todos los países"
o "por suerte ya se ha solucionado"?
Pues esos no son.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ara Espanya amena-
ça amb bloquejar l’a-

cord del Brexit per Gi-
braltar. No importa que el 98% dels gi-
braltarenys vulguin ser britànics ni
que el penyal doni feina a milers de
ciutadans espanyols. Sembla que l’ú-
nic recurs diplomàtic de Borrell sigui
el bullying.

@aleixsarri

El problema de la po-
licia no és tant una ac-

tuació desproporciona-
da com que diuen que actuen sense
cap tipus de criteri de proporcionali-
tat. No és el que van fer un dia sinó el
que fan cada dia actuant sense pro-
tocols ni subjecció a estàndards in-
ternacionals.

Mantener en la prisión a
@junqueras, @jordiala-

preso, @jorditurull, @quim-
forn, @joseprull, @raulromeva, @jcui-
xart, @dolorsbassac y @ForcadellCar-
me es encarcelar las vías democráticas
de diálogo. Es urgente encontrar una
solución por la vía política en la linea
de la justicia y el respeto.

@sorluciacaram@eyndePenal@apuente

Ada Colau
L’alcaldessa va presentar dilluns el pro-
jecte de transformació del 22@, que in-
clou un augment notable de l’habitatge
protegit. Els veïns l’accepten però dei-

xen clar és millorable i l’oposició ha de-
nunciat que no se l’ha tingut en compte. 

pàgina 6

Club Tucans
L’esport torna a ser l’excusa per reivin-

dicar una bona causa. El Club Tucans
celebrarà demà a la tarda una jornada

per exigir que s’acabi la violència contra
les dones. La Pista Poliesportiva de 
la Pau serà l’escenari d’aquest acte. 

pàgina 14

Pere Nieto
Pere Nieto és el nou president de l’Asso-

ciació de Veïns del Poblenou des de fa
uns dies. El nou cap visible de l’entitat

ha explicat que alguns dels grans reptes
del barri passen per l’habitatge, 

el turisme i el nou projecte del 22@.
pàgina 6

Lo primero, felicitar a los gana-
dores y merecedores de los 56
Premios Sant Martí que cada
año otorga el Ayuntamiento del
Distrito, encabezado por el Sr.
Regidor Josep María Montaner.
Quisiera aprovechar este medio
para comunicar mi descontento
hacia las personas que hacen
posible dicho concurso. Seria de
agradecer que se tuviera en cu-
enta para los próximos años el
detalle de notificar a los candi-
datos que no han sido seleccio-
nados para el premio con un
simple correo, ni tan siquiera
hace falta que den las gracias
por haber  participado en dicho
concurso.

Asimismo,  quiero felicitaros
por la presentación  y puesta en
escena de la entrega de dichos
premios de este año 2018.

Falta de tacto
per Antonio Gómez
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Sant Martí

HABITATGE4El famós sí “crític”
que la CUP ha fet servir en més
d’una ocasió ha creat escola. I és
que la reacció veïnal a la propos-
ta de reinvenció del 22@ pre-
sentada dilluns per l’Ajuntament
ha estat rebuda, per part de la
Taula Eix Pere IV, l’AVV Poble-
nou i la FAVB,  amb les següents
paraules: “acceptació crítica”.
Així s’han expressat aquestes en-
titats en un comunicat.

Dilluns l’Ajuntament, amb
Colau al capdavant, va presentar
un projecte per reorientar el 22@,
que implica fer créixer fins al 30%
 –actualment és el 10%– la reser-
va de sol destinat a habitatge pro-
tegit. A banda d’aquest canvi, que
serà el més important, també es
preveu potenciar l’activitat eco-
nòmica, protegir el comerç i fer un
nou corredor verd entre el Poble-
nou i el Besòs. En el cas de l’habi-
tatge, es podrien arribar a cons-
truir entre 5.000 i 6.000 pisos
nous a les 80 hectàrees del 22@

que queden per desenvolupar, a la
zona de sobre la Diagonal.

DOCUMENT INSUFICIENT 
Les entitats veïnals, que recorden
que han participat “activament”
en el redactat d’aquest projecte,
afirmen que l’acord “no és el
document que nosaltres voldrí-
em” però afegeixen hi donen su-
port de forma “crítica i vigilant”
perquè comporta millores evi-
dents i afronta el fracàs urbanís-
tic del pla 22@”. Diuen, per

exemple, que no està del tot ga-
rantit que tot l’habitatge sigui de
promoció pública.

QUEIXES DE L’OPOSICIÓ
El projecte, però, té poques op-
cions de tirar endavant –el govern
municipal el vol portar al Ple
abans que acabi el mandat – si l’o-
posició no l’aprova. De moment
PDeCAT, ERC i PSC han criticat
la manca de diàleg de Colau i les
presses per aprovar un projecte
d’aquesta envergadura.

La presentació de l’acord feta dilluns. Foto: Ajunatment

“Sí crític” veïnal a la reinvenció
del 22@ que proposa Colau

» Les entitats aproven sense entusiasme un projecte que preveu més
habitatge públic mentre l’oposició diu que s’ha dissenyat massa ràpid

La Biblioteca El Clot-Josep 
Benet celebra els cinc anys

EQUIPAMENTS4La Biblioteca
El Clot-Josep Benet celebra avui
el seu cinquè aniversari amb
una festa a partir de les set de la
tarda. El protagonisme de la ce-
lebració serà per a la literatura i
la música de la mà de 66 RPM
Edicions, una de les editorials in-
dependents de la ciutat.

La festa servirà perquè dife-
rents autors parlin sobre la mú-
sica i les seves diferents expres-
sions: la que es llegeix, la que es
canta, la que s’escriu i la que es
narra. Hi seran Carlos Zanón,
Ferran Pontón (Egon Soda), So-

nia Barba, Ricky Gil (Brighton
64), Alicia Rodriguez, Julian
Saldariaga (Love of Lesbian) i
Xarim Aresté, entre d’altres.

ATENEU DEL CLOT
Qui també està d’aniversari és
l’Ateneu del Clot, que en aquest
cas celebra 40 anys. L’entitat
organitza demà un acte de cele-
bració que consistirà en la xe-
rrada ‘1978, barris en transició’,
del periodista i escriptor Marc
Andreu   –actualment conseller
tècnic del Districte –. L’acte co-
mençarà a les vuit del vespre.

Nova manifestació veïnal
per defensar el bus 192

MOBILITAT4La reivindicació veï-
nal al Clot en defensa del traçat ac-
tual de la línia 192 del bus, que a
partir de dilluns canviarà, se-
gueix. Demà hi ha prevista una
nova protesta, a partir de les cinc
de la tarda, a davant del local de
l’associació de veïns del barri.

Fa mesos que veïns del Clot i
el Camp de l’Arpa reivindiquen la
continuïtat del traçat actual de la
línia al seu pas per al barri, men-
tre que el nou disseny de TMB
contempla que, un cop la línia
arriba a la Meridiana amb Aragó,
el trajecte segueixi pel carrer

Trinxant fins a arribar a Sant
Antoni Maria Claret, on recupe-
ra el recorregut actual. Els veïns,
però, defensen que el bus ha de
continuar passant pel carrer Mun-
tanya, ja que si no el veïnat, es-
pecialment la gent gran, queda
sense connexió amb els CAP de
Lope de Vega i Sant Martí.

En una reunió recent entre
veïns i TMB, tal com expliquen
fonts presents a la trobada, TMB
hauria obert la porta a rectificar
i mantenir l’actual recorregut.
Tot i això, des de l’associació de
veïns mostren el seu escepticisme. 

Pere Nieto, nou president 
de l’AV del Poblenou

ENTITATS4L’Associació de Veïns
del Poblenou té des de fa uns dies
nou president. Es tracta de Pere
Nieto, que feia anys que forma
part de la junta directiva.

Nieto, que agafa el relleu de
Salvador Clarós, explica en de-
claracions a Línia Sant Martí que
la seva aposta serà continuista
respecte de la feina feta fins ara.
“Tenim un barri molt complex i
ric i en els últims temps des de
l’associació hem participat i

col·laborat en nous espais parti-
cipatius i noves plataformes i això
ha de continuar”, afirma Nieto.
Al mateix temps, el nou president
explica que caldrà seguir i im-
pulsar la lluita veïnal relaciona-
da amb els grans reptes del ba-
rri, que són “l’acord del 22@,
l’habitatge i el turisme”. L’ob-
jectiu, conclou Nieto, és que el
Poblenou sigui un barri on “la
gent que hi viu ho pugui conti-
nuar fent en condicions”.

Cultura | Recta final del cicle (In)fusión flamenca del Besòs
El Centre Cívic Besòs acull fins al dia 30 de novembre la 16a edició del cicle (In)fusión flamen-

ca, que un any més difón el flamenc des d’una òptica propera, singular i de qualitat. Demà
serà el torn del recital de ‘cante’ de Miguel de la Tolea i del guitarra Eduardo Cortés. 



7 | 

líniasantmartí.cat22 de novembre del 2018

Concert a l’Aliança per no
deixar cap nen sense joguina
SOLIDARITAT4El Casino l’A-
liança del Poblenou acull avui a
partir de les set de la tarda el con-
cert benèfic de la campanya ‘Cap
Nen Sense Joguina’.

Enguany el concert arriba
amb una proposta molt especial,
ja que els músics que en forma-
ran part cantaran el nou tema
musical de la campanya, creat pel
cantant Miquel Abras i que es pot
escoltar a les emissores de SER
Catalunya després de ser gravat
als estudis de Ràdio Barcelona. 

ALFRED, ELS CATARRES...
Alguns dels noms més desta-
cats  que han format part de la
gravació de la cançó i que avui se-

ran a l’Aliança són Els Catarres,
Alfred, Doctor Prats, Paula Valls,
Miquel Abras, Aran, Vuit, Suu,
Jordi Ninus, Joan Rovira, Frank
Montasell, Lydia Torrejon i Ro-
ger Argemí. 

A banda d’aquest concert tan
especial, tots els assistents es
podran endur un exemplar del
disc de la campanya, que inclou
quatre cançons: l’original, la ver-
sió instrumental, l’acústica amb
la veu de Miquel Abras i, com a
bonus track, ‘Les joguines’ d’El
Pot Petit.

La campanya ‘Cap Nen Sen-
se Joguina’ cada any entrega jo-
guines a diferents entitats socials
i hospitals de Barcelona.

GUARDONS4Els Premis Sant
Martí van celebrar el passat 11 de
novembre al recinte del Palo
Alto la seva 56a edició, que una
vegada més va servir per reco-
nèixer diferents projectes indi-
viduals i col·lectius impulsats
per veïns i entitats locals.

Durant la cerimònia d’en-
guany es van entregar tres pre-
mis en les modalitats següents:
individual, col·lectiva i de pro-
moció econòmica, social i coo-
perativa. També es van atorgar
tres medalles de bronze per
commemorar el 25è aniversari
de tres associacions i dues me-
dalles més en les categories del
món de la cultural i del treball.

Així doncs, el premi indivi-
dual, que va ser doble, va anar a
parar a Pepi Rafel i a Rudy Van
der Ploeg per l’impuls als mit-
jans de comunicació del dis-
tricte. Tots dos estan al capda-
vant de la Ràdio-Televisió Clot-
Sant Martí. Pel que fa al premi
col·lectiu, el guardó va ser per
l’Handbol Poblenou, que l’any
passat va pujar a Primera Na-
cional, la tercera categoria es-
tatal. Per últim, el premi a la pro-
moció econòmica, social i coo-
perativa va ser per l’entitat Cà-
ritas Parroquial Sant Josep de
Calassanç, del Camp de l’Arpa.

Després dels premis es van en-
tregar les tres medalles de bron-
ze. Van ser per l’Associació de Do-

nes Àmbar Prim, l’Aula d’Exten-
sió Universitària Endavant Sant
Martí i l’Associació de Veïns de la
Vila Olímpica. Totes tres entitats

celebren aquest any el seu 25è ani-
versari. Per últim va arribar el torn
de la medalla cultural, que va ser
pel pintor Ventura Llobet –co-
negut per pintar molts racons
del districte–, i la del món del tre-
ball, que va anar a parar a la
Pastisseria La Palma. 

GALA AMB CIRC
Per arrodonir la gala, el grup de
circ de carrer ‘La Mona’, sorgit del
moviment associatiu del Poble-
nou, va oferir un muntatge d’a-
crobàcies i daneses aèries inspi-
rat en el passat fabril de Palo Alto. 

Una imatge de l’entrega dels premis. Foto: Districte

Sant Martí torna a reconèixer el
seu potencial associatiu i veïnal

Sant Martí

Els Premis Sant Martí
acumulen 56 edicions
i són un referent
a tot el districte

La campanya la impulsa SER Catalunya. Foto: Cap Nen Sense Joguina
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veïns en línia

La FAVB es felicita per aquesta decisió, presa en el Ple municipal del passat mes d’octubre

La multiconsulta es farà
PARTICIPACIÓ/ La multiconsulta que pre-
guntarà als veïns si creuen que cal remu-
nicipalitzar la gestió del servei de l'aigua i
quin és el nom que ha de tenir la plaça
Antonio López (situada a la part més
baixa de la Via Laietana, tocant amb el
passeig d’Isabel II) se celebrarà, tot i que
no serà abans de les eleccions municipals,
previstes per al mes de maig del 2019. 

Aquesta decisió es va aprovar en la
sessió plenària de l’Ajuntament del passat
26 d’octubre a través de vot nominal, re-
bent 19 vots favorables (els de l’equip de
govern d’Ada Colau, els regidors d’ERC, la
CUP i el regidor no adscrit Juanjo Puig-
corbé), 14 abstencions (els representants
dels grups municipals del Grup Municipal
Demòcrata i el PSC i el regidor no adscrit
Gerard Ardanuy) i vuit vots en contra (els
de Ciutadans i PP). Aquest fet, una de les
promeses electorals que Barcelona en
Comú portava en el seu programa electo-
ral en les darreres eleccions municipals, ha
estat rebut amb satisfacció per part de la
FAVB, que ho considera “el final d’una ve-
ritable carrera d'obstacles”.

La federació, de fet, agraeix “l'esforç de
totes les persones, associacions i col·lec-
tius que han fet possible aquesta fita” i, al
mateix temps, considera que “els grups de
pressió encapçalats per Agbar” han estat
els responsables de posar “pals a les
rodes” i d’evitar que s’hagi pogut tirar en-
davant aquesta decisió fins ara.

Abans de la votació, la responsable de
Participació, Gala Pin (que va ser qui va
decidir que el vot fos nominal) va dir que
la votació no només servia per tirar enda-

vant o no la multiconsulta, sinó que es-
tava en joc “la sobirania municipal i la le-
gitimitat dels veïns”.

TROBADES AMB ELS GRUPS
De fet, la FAVB havia presentat un recurs
contra el plenari que va tombar les dues
preguntes (durant el passat mes de maig),
que va ser admès 10 dies abans de la ce-
lebració de la sessió. Quan els responsa-
bles de la federació van rebre aquesta
notícia, van fer una ronda de contactes
amb els representants dels grups i amb
els dos regidors no adscrits per “fer-los
veure la transcendència d'aquesta vota-
ció”. Posteriorment, la FAVB va destacar “la

coherència de Barcelona en Comú i d’ERC,
la determinació de la CUP i el canvi de po-
sicionament del PSC”, que va passar de la
negativa a l’abstenció, un fet clau perquè
el punt de l’ordre del dia tirés endavant.

Finalment, la FAVB considera que la
decisió suposa “un abans i un després sig-
nificatiu en clau de democràcia directa”,
però assegura que continuarà treballant
en aquesta línia perquè “cal no oblidar
que la democràcia es guanya cada dia”.

SALUT/Prenent com a exemple les reivindicacions dels
usuaris i els professionals del CAP Raval Nord-Doctor Llu-
ís Sayé (l’equipament de salut d’aquest barri de Ciutat Ve-
lla), la FAVB ha tornat a reivindicar que aquests han de ser
llocs que “permetin atendre dignament els veïns i veïnes”.

De fet, la federació denuncia que malgrat que el Ra-
val té molts equipaments de ciutat (com el MACBA o el
CCCB), històricament ha patit una deficiència en aquest
servei als veïns. La FAVB lamenta que, tot i que s’hauria
trobat un solar per construir un CAP en el qual es podria
prestar una millor atenció als veïns i que cal “prioritzar les
necessitats bàsiques de les persones i el seu dret a una
atenció sanitària digna”, finalment això no prosperarà per-
què aquest espai finalment es destinarà a una amplia-
ció del Museu d’Art Contemporani.

Per això, la FAVB exigeix a la consellera de Salut, Alba
Vergés, “posar per davant tenir les dotacions pertinents
perquè el CAP Raval Nord pugui donar servei dignament
al veïnat malgrat que això impliqui la no ampliació de les
dependències del MACBA”. De la mateixa manera, la fe-
deració també interpel·la la màxima responsable de Cul-
tura, Laura Borràs, a qui diu que “mai no ens facin deci-
dir entre Sanitat i Cultura, ja que tothom que tingui una
mínima consciència social sabrà què escollir”.

La FAVB reivindica la qualitat
dels centres sanitaris públics HABITATGE/A finals del mes passat, Resistim al Gòtic va

aconseguir frenar dos desnonaments en aquest barri del
centre de la ciutat (al número 99 del carrer Nou de la Ram-
bla i al número 3 del carrer del Correu Vell). 

Aquests fets, però, van tenir un episodi posterior, ja que
la plataforma va denunciar “la vulneració de drets per part
de les comitives judicials” , que en ambdós casos només
van parlar amb la propietat i els Mossos, i no es van posar
en contacte ni amb les famílies que viuen al bloc ni amb
Serveis Socials.

Resistim al Gòtic assegura que aquestes comitives van
fer tot el possible per “enganyar i deixar al carrer famílies
en risc d'exclusió”.

Denuncien abusos en 
desnonaments al Raval

El canvi de posició dels
regidors del PSC, que es
van abstenir, va ser clau

en la votació
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FEMINISME/ La seu de la FAVB (al
número 8 del carrer Obradors) va
ser l’escenari de la presentació del
manifest La pau de les dones, un
text que reclama canvis legislatius
i polítiques actives per part dels
poders públics per tal de fer
front a la situació de milers de do-
nes i nenes que són objecte de
tracta i es veuen immerses en el
món de la prostitució.

Aquesta iniciativa té el suport
de juristes, acadèmiques, es-
criptores, artistes, professionals de
diferents àmbits i diverses sensi-
bilitats ideològiques, així com
sindicalistes i activistes socials, al-
gunes d’elles vinculades a l’àm-
bit de la prostitució.

Presenten 
el manifest ‘La 
pau de les dones’

INFANTESA/La Federació de Mares i Pares
d'Alumnes de Catalunya (FAPAC), la FAVB,
l'Assemblea de Barris per un Turisme Sos-
tenible (ABTS) i la Plataforma per la Qualitat
de l'Aire han alçat la veu per protestar con-
tra l’espectacle Supercreuer, una de les pro-
postes infantils que es van fer durant la
Festa dels Súpers, la gran trobada de socis
del Club Super 3, que es va celebrar el dia
27 d’octubre. De fet, aquest creuer recorre,
de forma figurada, tot el Principat durant
bona part d’aquest mes.

Amb tot, les entitats han fet arribar una
carta oberta al director de TV3, Vicent San-
chis, en la qual mostren la seva “consterna-
ció” veient que aquest espectacle ofereix
“als nostres infants i les seves famílies un
model de turisme de masses, fonamentat

en l'hiperconsum passiu i l'explotació in-
sostenible de les destinacions” i que està
lluny de “la tasca educativa que realitzen fa-
mílies, centres educatius i entitats”.

I és que aquesta forma de turisme és
una de les que ha rebut una oposició més
frontal per part de l’ABTS, la FAVB i la Pla-
taforma per la Qualitat de l’Aire en els da-
rrers anys. En aquest sentit, en la missiva a
Sanchis li recorden que ciutats com San-
torini o Dubrovnik ja han començat a tre-
ballar per limitar els creuers.

Per acabar, els signants qüestionen una
possible “influència d’interessos privats en
la política comunicativa de TV3” i demanen
a la direcció de la casa “saber quin és el codi
deontològic de la televisió i la participació
de les entitats en la seva revisió o aplicació”.

Rebuig veïnal a l’espectacle
‘Supercreuer’ de la Festa dels Súpers

EQUIPAMENTS/ Diferents asso-
ciacions veïnals han emès un
comunicat conjunt per alertar
que la Tresoreria de la Seguretat
Social ha fet pública la subhasta
d’un equipament públic, el bloc
dels antics Jutjats de Magistratura
(situat al número 41 de la ronda
de Sant Pere).

Tot i que l’ens del govern es-
panyol ja havia intentat subhastar-
lo el 2016, no es van rebre ofertes
per a aquest edifici (el preu de sor-
tida s’acostava als 17 milions d’eu-
ros), de manera que el passat 6
d’octubre es va tornar a posar en
marxa el concurs. La Seguretat So-
cial va tancar el termini per pre-
sentar ofertes el passat dia 9.

Denuncien 
la subhasta 
d’un edifici públic

EXPOSICIÓ/ Entre els dies 5 i 19
d’aquest mes, el Centre Cívic
Barceloneta ha exhibit la mostra
anomenada La Barceloneta amb
ulls d’infants, una manera d’en-
senyar el treball que el projecte
Barcelona, Barri, Espai de Convi-
vència (BEC), vinculat a la FAVB, ha
dut a terme darrerament en
aquest barri de Ciutat Vella. 

D’aquesta manera, durant les
dues setmanes senceres, els as-
sistents van poder veure els di-
buixos que han fet els alumnes de
les escoles Alexandre Galí, Medi-
terrani i de l’Escola Sant Joan
Baptista. Ara, malgrat que s’hagi
acabat la mostra, el projecte BEC
continua funcionant. 

Es tanca la mostra
‘La Barceloneta 
amb ulls d’infants’

Els veïns de la Sagrada Família,
disconformes amb l’acord pel Temple

URBANISME/ El passat 18 d’octu-
bre, l’Ajuntament anunciava un
acord històric amb la Junta Cons-
tructora de la Sagrada Família que
contempla, entre altres coses, que
els gestors del Temple assumiran
bona part de les despeses que su-
posa la basílica. L’alcaldessa Ada
Colau, la tinenta d'alcaldia d'Ecolo-
gia, Urbanisme i Mobilitat, Janet
Sanz, i el president delegat de la
Junta Constructora, Esteve Camps,
van escenificar aquest acord que
farà que la Sagrada Família aporti
uns 36 milions d’euros a l’Ajunta-
ment en la pròxima dècada. L’a-
cord, però, no té el suport de
l’Associació de Veïns de la Sagrada
Família, que cinc dies després que
les institucions en fessin la presen-
tació, va celebrar una trobada per
analitzar-lo i a finals del mes pas-
sat va publicar un text amb les
conclusions que es van extreure
d’aquesta reunió.

D’aquesta manera, els veïns ex-
pliquen que, en els darrers 15
mesos, consistori i Sagrada Família
han treballat amb un calendari  es-
tructurat en tres etapes (redacció i
aprovació d’un Pla Especial Urba-
nístic Integral, tramitació i llicències
d’obres i activitats i modificació
puntual del Pla General Metropo-
lità de l’entorn de la basílica, que
data de 1976). Dit això, l’Ajunta-
ment havia demanat que s’ampliés
la Comissió de seguiment de les
obres amb la incorporació d’enti-
tats com la FAVB, el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya o la Càtedra
Gaudí per debatre sobre l’urba-
nisme, la mobilitat i els usos de l’es-
pai.  L’AV, però, denuncia que “res

d’això no s’ha complert” i que a
principis del mes passat van rebre
un avís que deia que l’acord ja es-
tava tancat.

L’únic punt de l’acord que els
veïns valoren positivament és l’o-
bligació que el Temple ha de tenir
en ordre totes les llicències i pagar
tots els impostos, tant municipals
com derivats de la mobilitat ge-
nerada. Al marge d’això, els veïns
critiquen la “foscor” respecte a l’a-
partat de l’aportació econòmica,
ja que “no aclareix suficientment si

l’aportació inclou els impostos ci-
tats, part d’ells o cap, i quins crite-
ris objectius s’han aplicat”, un fet
que consideren molt important.

L’AV també creu que el Temple
“ha colat un gol a l’Ajuntament” pel
que fa a la xifra de visitants anuals
fixada (els càlculs parlen d’uns 4,5
milions de persones), perquè en
temporada alta aquesta “col·lapsa
els carrers”. Per acabar, els veïns cri-
tiquen que “no s’aclareix l’abast ur-
banístic del Pla Especial Urbanístic
Integral” i que l’acord no tracta di-
rectament el que més preocupa
els veïns: el futur de les dues illes
afectades pel PGM de 1975. Amb
tot, l’associació ha anunciat que
presentarà al·legacions.

L’Associació de
Veïns ha anunciat
que vol presentar

al·legacions
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Comerç

Sant Martí es torna a rendir
a l’atracció de les tapes

GASTRONOMIA4Els eixos i les
associacions de comerciants de
Sant Martí s’han tornat a unir
per organitzar una nova edició
de la ruta de tapes Tria Tapes,
que es va posar en marxa di-
lluns i s’allargarà fins al 2 de
desembre.

La ruta, que té com a objec-
tiu promocionar l’oferta de res-
tauració del districte, està inte-
grada per 43 bars i restaurants
que ofereixen la seva tapa més
una beguda per 2,5 euros. En-
guany la ruta es pot fer cada dia
de la setmana entre les sis de la

tarda i les nou del vespre.  Una
de les grans novetats d’aquesta
edició és la possibilitat de fer un
menú especial de tapes en nou
restaurants. El preu va dels 20
als 25 euros.

La ruta de tapes té el suport
del Districte i en aquesta edició
hi participen l’Eix Clot, Sant
Martí Eix Comercial i l’Eix Co-
mercial Poblenou i, per prime-
ra vegada, s’hi afegeixen l’As-
sociació de comerciants del
Parc i la Llacuna i l’Associació
de Comerciants de la Vila Olím-
pica Vilactiva.

CAMPANYA4L’encesa de llums
de Nadal serveix per donar el
tret de sortida a la campanya
nadalenca, que té una impor-
tància especial per als comerços
de la ciutat a causa de l’augment
de les vendes. Per tal de reivin-
dicar el comerç de barri, l’A-
juntament ha decidit enguany
que l’encesa de llums d’avui es
faci des de Sant Martí, concre-
tament des de la confluència de
la rambla Guipúscoa i el carrer
Julián Besteiro.

La zona escollida, la rambla
Guipúscoa, és una avinguda
amb molta presència de comerç
local a la zona que uneix Sant
Martí de Provençals i Provençals
del Poblenou. Es tracta, com
passa en altres punts de la ciu-
tat, d’un lloc on els comerços de
barri no ho han tingut fàcil en els
últims anys. La crisi econòmica,
l’auge dels centres comercials,
les noves tendències dels com-
pradors... Tot això ha causat
dificultats als petits botiguers,
que   han combatut aquesta re-
alitat    amb les seves millors ar-

mes: oferir un tracte proper i do-
nar confiança als clients.

MITJA HORA MÉS DE LLUMS
Així doncs, en la línia de po-
tenciar el comerç local, l’Ajun-
tament, la Fundació Barcelona
Comerç, Barcelona Oberta i el
Gremi de Restauració han arri-
bat a un acord per tal que la

il·luminació nadalenca cobrei-
xi mitja hora de l’horari dels co-
merços. L’objectiu, expliquen
des de l’Ajuntament, és “con-
tribuir a la dinamització del
teixit comercial i, a la vegada,
que en els dies ordinaris els
llums s’apaguin abans per tal
que siguin més compatibles
amb el descans dels veïns”.

L’acte es farà a rambla Guipúscoa amb Julián Besteiro. Foto: Google Maps

Sant Martí, protagonista 
de l’encesa de llums de Nadal

Aniversari | El Palo Market Fest fa quatre anys
El Palo Market Fest, abans conegut com a Palo Alto Market, celebra els dies 1 i 2 de desembre

l’edició del seu quart aniversari. Durant aquests quatre anys aquest mercat urbà que se cele-
bra al recinte de Palo Alto s’ha consolidat com un espai per a creadors i artistes emergents.
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4El Departament de Salut ha
posat en marxa el nou centre
d’urgències d’atenció primària
(CUAP) Gràcia, situat al carrer La-
rrard 1. El nou CUAP –que va co-
mençar a funcionar el passat 5 de
novembre– atén urgències de
baixa i mitjana intensitat les 24
hores del dia, els 365 dies de
l’any, fet que permet garantir la
cobertura i l’accessibilitat del ser-
vei a la població.

El nou equipament, que té
una població de referència de
més de 121.000 habitants, és de
nova construcció. Amb una su-
perfície de 365 metres quadrats,
gaudeix de tecnologia avançada
i d’equipaments moderns amb un
box de traumatologia i un d’atu-
rada cardíaca; una zona d’obser-
vació amb 4 punts i una àrea
d’esterilització, a més de boxs de
visita mèdica. Hi ha també una
sala de laboratori i una unitat ra-
diològica coordinada amb l’Hos-
pital de Sant Pau.

Dona servei a la població de

les àrees bàsiques de salut del
Camp d’en Grassot, Vila de Gràcia,
Lesseps, Vallcarca i El Coll, La Sa-
lut i Sanllehy.

El nou CUAP Gràcia està situat
al mateix edifici del CAP Larrard
(primera planta). Abans, l’equi-
pament estava a l’Hospital de
l’Esperança de Barcelona, al ca-
rrer Sant Josep de la Muntanya,
però funcionava fins a les 12 de
la nit. 

Aquesta integració s’em-
marca en la nova Estratègia na-
cional d’atenció primària i salut
comunitària (ENAPISC), que bus-
ca una atenció basada en les
necessitats de les persones, re-
força la integració assistencial
entre els professionals i s’orien-
ta a una millora de la resolució
dels casos mèdics.

El nou centre està gestionat
per l’atenció primària del Parc
Sanitari Pere Virgili, empresa pú-
blica del Servei Català de la Salut
(CatSalut). Amb aquest nou CUAP,
ja són una desena els centres

d’urgències d’atenció primària
que hi ha a la ciutat de Barcelona.

ATENCIÓ DE PROXIMITAT
El CUAP és un recurs de l’atenció
primària que ofereix atenció sa-
nitària de proximitat per a la po-
blació que requereix urgències de
baixa i mitjana complexitat, és a
dir, que no suposen un risc vital. 

Els CUAP obren les 24 hores,
tots els dies de l'any, i a la majoria
s’hi poden fer analítiques i radio-
grafies i l'atenció urgent es resol
abans en aquests equipaments
que a les urgències dels hospitals,
on sempre tenen preferència els pa-
cients amb urgències de risc vital.

Tot i això, cal remarcar que el
centre d’atenció primària (CAP) és
el primer lloc on cal anar quan es
té un problema de salut i, en cas
de dubte, cal trucar al telèfon 061
CatSalut Respon, on un equip
de més de 200 professionals as-
sessora les 24 hores del dia què
cal fer davant una consulta o
problema de salut.<

Entra en funcionament 
el nou CUAP Gràcia

» El centre atén urgències de baixa i mitjana intensitat les 24 hores tots els dies de l’any
» Dotat d’equipaments moderns, té una població de referència superior als 121.000 habitants

Pàgines especials

canalsalut.gencat.cat
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Llibres Teatre

Arriba un nou disc de la Marató, els be-
neficis del qual, com sempre, es dedi-
caran a la causa de la plataforma soli-
dària, que enguany és la lluita contra el
càncer. El disc conté 18 cançons inter-
pretades per 33 artistes, entre els quals
Judit Neddermann, Pablo Alborán, Ai-
tana, Pedro Guerra, Jorge Drexler, Alidé
Sans, Manolo García o Ruth Lorenzo.

Música Pelis i sèries

El disc de la Marató
Diversos artistes

Stanley Kubrick, a fons
Un concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)
en què va interpretar algunes bandes sonores de pel·lícula va
servir per inaugurar el passat 23 d'octubre l'exposició titulada
senzillament Stanley Kubrick. La podeu veure al Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona (CCCB) fins al 31 de març i
està dedicada, és clar, al mític i també controvertit director,
guionista i productor de cinema novaiorquès (1928-1999),

l'any que en fa 90 del seu naixement i 50 de l'estrena de 2001:
Una odissea de l'espai. Una completa mostra amb audiovi-
suals, objectes i materials dels arxius personals del director.

Un any després del seu pas pel concurs musical Ope-
ración Triunfo, la barcelonina Nerea Rodríguez ha pre-
sentat el seu primer single en solitari. Es titula Y ahora
no i tracta el tema de l’amor a través d’un estil 100%

pop. Els seguidors de la cantant han situat la cançó en
els primers llocs del ranking de temes més escoltats a

les plataformes digitals durant el dia del seu llança-
ment. A més, la catalana ha presentat el videoclip de
Y ahora no, on surt acompanyada pel cantant Diego

Domínguez, el qual va aconseguir més de 100.000 vi-
sites en poques hores. Els seus companys d’Opera-

ción Triunfo2017 han mostrat l’amistat que encara els
uneix donant el seu suport al llançament del primer
tema en solitari de Rodríguez a través de les xarxes

socials. Una de les publicacions més comentades pels
usuaris ha sigut la imitació que ha fet Cepeda de la

portada del seu single, on la cantant es mostra asse-
guda a terra mentre li cau l’aigua de la dutxa.    

N E R E A  R O D R Í G U E Z

La fitxa
QUI ÉS?

A LES XARXES...

Participar a Operación Triunfo 2017
Alguns dels seus companys van ser Aitana, Mimi i Cepeda

Famosos

Presentar el seu primer single 
Es titula ‘Y ahora no’ i ja es pot veure el seu videoclip 

Suport d’altres ‘extriunfitos’ 
Els seus amics d’OT anuncien la notícia a les xarxes

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

ÉS FAMÓSA PER...

Julio Manrique dirigeix aquest retrat
de l’època victoriana, a finals del segle
XIX. Al seu pis de Nova York, el doctor
Givings experimenta amb un nou apa-
rell elèctric per resoldre els problemes
d’histèria de les dones, mentre la seva
esposa està cada vegada més encurio-
sida amb les teràpies del seu marit.

A La Villarroel de Barcelona.

L’habitació del costat
Sarah Ruhl

La periodista Anna Punsoda va guan-
yar el Premi Roc Boronat 2018 en la
seva estrena com a novel·lista. Els llits
dels altres relata l’obscura història de la
Claustre, una dona que s’ha d’enfron-
tar amb la seva mirada del cos i del
sexe, què ha construït sota la influència
de l’alcoholisme del seu pare i amb l’a-
patia frustrant de la mare. 

Els llits dels altres
Anna Punsoda

L’univers creat al voltant de Harry Pot-
ter continua generant pel·lícules. La
darrera, que ja s’ha estrenat, és la sego-
na part de la saga Bèsties fantàstiques.
El malvat mag Gellert Grindelwald s’es-
capa i es dedica a reunir seguidors, de
manera que el jove Albus Dumbledore
tornarà a necessitar l’ajuda de Newt
Scamander per frustrar els seus plans.

Els crims de Grindelwald
David Yates

| Battlefield V
Un dels shootersmés populars dels últims anys torna amb un nou 

títol que, un cop més, està ambientat en la Segona Guerra Mundial.



13 | 

Viu en línia

DEMÀ 23 DE NOVEMBRE
21:30 Justicia Universal és el títol de l’espera-

díssim nou àlbum de Dorian, que la banda pre-
sentarà demà en un concert al districte. / Sala
Razzmatazz.

DIMARTS 27 DE NOVEMBRE
16:30 Durant la tarda de dimarts que ve es farà

la darrera sessió del curs Òpera cafè, que vol
acostar aquest gènere a tots els públics i que
es va posar en marxa fa unes setmanes. / Cen-
tre Cívic Sant Martí.

TOTS ELS DIMCRES
19:00 Des de fa unes setmanes està en marxa

un curs de balls de saló, coordinat per Eduard
Pérez, que fa que els alumnes coneguin es-
tils com el tango, el txa-txa-txa o la samba.
/ Centre Cívic Can Felipa.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Aquest diumenge s’inaugura la mos-

tra Rostres (Dones de Gràcia), un exercici
creatiu i multidisciplinari de les dones crea-
dores de Gràcia que es podrà visitar tres set-
manes. / Casal de Barri Verneda.

DES DEL 5 DE DESEMBRE
Matí-Tarda El boom de la publicitat. Reclams de

llauna, cartró i rajola. 1890-1950 fa un reco-
rregut, des del final del segle XIX fins a mit-
jan segle XX, per la publicitat comercial grà-
fica. / Museu del Disseny de Barcelona.

FINS AL 30 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Maquetes d'edificis del món, la

mostra feta per Liberto Lloret, encara la
seva recta final. Entrada gratuïta. / Bibliote-
ca Camp de l'Arpa-Caterina Albert.

TOTS ELS DIUMENGES
12:00 Les supertietes, d’Anna Maria Ricart, és un

dels espectacles infantils de la la tempora-
da de tardor que es poden gaudir a la Becktt
fins al 2 de desembre. / Sala Beckett - Obra-
dor Internacional de Dramatúrgia.

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE
18:30 Partit d’handbol corresponent a la des-

ena jornada de la Divisió de Plata masculina
entre el Sant Martí i l’Alarcos Ciudad Real. /
Complex Esportiu la Verneda.

La companyia la Sal d’Olot arriba al dis-
tricte per presentar el seu espectacle
anomenat L’elefant curiós. / Bibliote-
ca Camp de l'Arpa-Caterina Albert.

La Sal d'Olot presenta
l’espectacle ‘L’elefant curiós’

Dimecres 28 de novembre a les 18:00

Darreres dues sessions del curs de te-
atre de nivell obert que, des de prin-
cipis del mes d’octubre, ha coordinat
Mireia Jerez. / Centre Cultural La Fari-
nera del Clot.

Recta final del curs de
teatre de nivell obert

Fins al 4 de desembre a les 19:00

La benvinguda, un espectacle dirigit per
Marc Guevara, encara les darreres re-
presentacions i s’acomiada el 2 de des-
embre. / Sala Beckett - Obrador In-
ternacional de Dramatúrgia.

‘La benvinguda’ s’acomiada 
de la Sala Beckett

Diumenge 2 de desembre a les 18:00

Partit de futbol corresponent a la
tretzena jornada del grup 2 de Primera
Catalana entre el Júpiter i el Balaguer.
/ Municipal de la Verneda.

El Júpiter, a punt per rebre 
la visita del CF Balaguer

Diumenge 25 de novembre a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

agenda@comunicacio21.com

P R O P O S T E S
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L’esport és una gran eina de rei-
vindicació de causes nobles i,
demà a la tarda, la Pau serà tes-
timoni d’un nou vincle, en aquest
cas de l’hoquei línia i la lluita con-
tra la violència de gènere. I és que,
per dotzena vegada, la Pista Po-
liesportiva del barri serà l’escenari
d’una nova jornada reivindicati-
va contra aquesta xacra, orga-
nitzada pel Club Tucans amb la
col·laboració de la Federació ca-
talana de patinatge.

Els actes es posaran en mar-
xa a les set de la tarda, amb un
partit amistós mixte entre dife-
rents equips del club de nens i ne-
nes menors de 10 anys. A conti-
nuació, quan faltin 15 minuts
per a les vuit de la tarda, es farà
una exhibició de patinatge artís-
tic en línia, mentre que a les vuit

es farà la lectura del manifest con-
tra la violència de gènere. A un
quart de nou, abans de la cloen-
da, el primer equip femení juga-
rà un amistós contra la selecció
catalana absoluta.

Aquest serà un dels actes en
commemoració del 25-N, la jor-
nada internacional per a l’elimi-
nació de la violència contra les

dones, una commemoració que
omplirà d’actes tant la ciutat
com la resta del país.

Esportivament, a banda d’a-
quest partit, el sènior femení de
Liga Elite disputarà el matx de la
sisena jornada dos dies més tard,
aquest diumenge. El conjunt de
Ramon Marty rebrà la visita del
Club Patí Vila-real.

Un detall del cartell de la jornada. Foto: Tucans

Hoquei en línia contra
la violència de gènere

» El Club Tucans organitza una jornada reivindicativa demà a la tarda
» El sènior femení rebrà la visita del Vila-real diumenge a la Verneda

El Júpiter enllaça dos empats 
i continua a prop del perill

En les darreres set-
manes el Júpiter ha
seguit sumant, però
només d’un en un, i

l’equip gris-i-grana continua es-
tant més a prop de la zona bai-
xa de la taula que de les posicions
de privilegi.

Després dels darrers dos em-
pats a un gol (a la Verneda con-
tra l’Almacelles i en la visita al
camp del Cambrils), el Júpiter és
catorzè amb 12 punts en 12 jor-
nades, però té el sisè (precisa-
ment l’Almacelles) a només sis
punts de distància.

L’equip de Rubén García tan-
carà els compromisos d’aquest
mes de novembre aquest diu-
menge al municipal de la Ver-
neda contra l’avant penúltim
classificat, el Balaguer, que no-
més ha guanyat un partit dels úl-
tims vuit i que lluny de casa no-
més ha aconseguit dos punts
en sis enfrontaments.

Quan ja siguem al desembre,
els de la Verneda visitaran el
camp d’una UD Vista Alegre en
hores baixes. Els de Castelldefels
només han guanyat un dels da-
rrers nou partits de la lliga.

L’Handbol Sant Martí juga 
a casa contra el Ciudad Real

HANDBOL4La Divisió de Plata
torna a la Verneda. L’Handbol
Sant Martí de Lorenzo Rueda,
que encadena dues derrotes, re-
brà demà passat a dos quarts de
set de la tarda la visita del setè,
l’Alarcos Ciudad Real. El conjunt
manxec, però, arriba a la Verne-
da amb una dinàmica calcada a
la dels liles en les darreres tres da-
tes del campionat: una victòria se-
guida de dues derrotes. 

Els de Rueda voldran retro-
bar-se amb la victòria davant
l’afició i recuperar sensacions
després d’aquests darrers mals

resultats; a més, el primer en-
frontament del desembre, el dis-
sabte 1, també serà a casa. L’equip
rebrà la visita del Santoña.

MALS RESULTATS DEL POBLENOU
Per la seva banda, l’Handbol Po-
blenou ha vist frenada la seva
bona ratxa a la Primera Nacional,
amb una derrota i un empat en els
darrers dos partits. Els pobleno-
vins tancaran els compromisos
del mes amb una visita a un dels
equips de la zona baixa, el Sant
Cugat, mentre que la setmana que
ve rebran l’Handbol Sant Vicenç.

Un test de nivell: 
el CN PobleNou rep el líder

L’últim partit del mes
serà un dels més com-
plicats del curs. El sè-
nior masculí del CN

PobleNou rebrà, demà passat a
les cinc de la tarda, la visita del lí-
der del grup B de la Divisió
d’Honor B, el Bantierra Fénix Za-
ragoza, l’únic conjunt que ha
guanyat en les vuit jornades que
s’han disputat fins ara.

Els poblenovins volen obtenir
un bon resultat per trencar la

mala ratxa de dues derrotes se-
guides en els últims enfronta-
ments, que han fet que l’equip
perdi dues places a la taula.

Per la seva banda, el sènior fe-
mení gaudirà d’un cap de set-
mana de descans. L’equip ha en-
llaçat tres triomfs consecutius
en el Campionat de Catalunya fe-
mení i seguirà entrenant per pre-
parar el partit de la setena jor-
nada, l’1 de desembre a la Mar
Bella contra la Santboiana.

Pau Arriaga
LA VERNEDA I LA PAU

Atletisme | Tot preparat per a la 95a edició de la Jean Bouin
Aquest diumenge la cursa de Barcelona, la Jean Bouin, es disputarà per 95a vegada. El

recorregut, un any més, portarà els atletes des de les Fonts de Montjuïc fins al centre 
de la ciutat; els corredors podran escollir entre dues distàncies: cinc o 10 quilòmetres.Esports
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Sant Martí
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Pàgines especials

Ernest Maragall ha estat pro-
clamat oficialment candidat
d’Esquerra Republicana a l’al-
caldia de Barcelona. El 56è
Congrés Regional de la Fede-
ració de Barcelona d’ERC ha
ratificat els resultats de la jor-
nada de primàries, on Mara-
gall va rebre un 94,2% de
suports per convertir-se en el
candidat republicà a l’alcaldia.

En el discurs de proclama-
ció com a candidat, Ernest
Maragall ha assegurat que
“avui, Barcelona és una ciutat
enfadada, inquieta i desorien-
tada, que demana a crits ser
atesa i ben governada”. “La
nostra primera obligació és
escoltar aquest clamor barce-
loní i donar-li forma amb com-

promís i un bon projecte”, ha
explicat. 

Maragall ha afegit que “avui
estem en un punt de partida,
l’inici d’un viatge que vol ser de
llarg abast”. “Barcelona encara
és lluny d’on la voldríem veure,
i la ciutat ha de ser locomotora
i vagó del viatge cap a la Repú-
blica”, ha recalcat. El ja candi-
dat d’Esquerra Republicana a
l’alcaldia de Barcelona ha ex-
plicat que “els barcelonins i
barcelonines volen una ciutat
pionera en innovació, recerca i
educació. Una capital univer-
sal, seu de la cultura i el conei-
xement de tot el món".

Ernest Maragall ha conclòs
dient que “volem governar per
transformar i construir perquè

Barcelona assoleixi el màxim de
les seves capacitats”. “Volem
guanyar per tothom, per con-
vertir en guanyadors molts dels
que avui estan perdent el dret
a viure amb dignitat”, ha asse-
gurat.

Maragall ha tancat el seu
discurs amb una apel·lació a
guanyar les eleccions: “Anirem
dels casals a les cases, i als
carrers i a les places, anirem
de les persones a les perso-
nes, als homes i dones de Bar-
celona, dels republicans a tots
els ciutadans, als futurs ciuta-
dans de la República cata-
lana”. 

Al seu torn, el president de
la Federació de Barcelona, Ro-
bert Fabregat, ha explicat que

“Esquerra Republicana ha de
ser la punta de llança del pro-
jecte republicà a Barcelona”.
Fabregat ha tornat a agrair a

Alfred Bosch el seu gest de ge-
nerositat, i ha afegit que “ara,
la passa més important que
hem de fer és a Barcelona”.

Ernest Maragall és proclamat candidat 
d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Barcelona

Esquerra Republicana del
districte de Sant Martí pre-
sentarà una proposició al ple
de districte del proper dia 27
demanant al govern munici-
pal "planificar al calendari
d’inversions del 2019 per
les obres previstes al carrer
Pallars entre Marina i Joan
d’Àustria". Els republicans
reclamen que es garanteixi
l’accessibilitat i seguretat als
vianants que hi transiten,
així com assegurar la conti-
nuïtat de les voreres als
trams anteriors i següents
del carrer Pallars.

La iniciativa d'Esquerra
es produeix després que el
govern del districte, arran
d'una pregunta de l'AVV El
Parc, anunciés la suspensió
de les obres de reurbanitza-
ció d'aquest tram del carrer
Pallars, unes obres que es-
taven planificades al pla d'in-
versions 2016-2019. És per
aquest motiu que els repu-
blicans reclamen a l'executiu
d'Ada Colau que garanteixi la
seva finalització durant l'any
vinent.

D'altra banda, Esquerra Re-
publicana demanarà també al

ple de districte del proper dia
27 que es duguin a terme les
accions necessàries per arre-

glar els jocs infantils que hi ha
al parc del Poblenou, donada
la gran quantitat d'elements

deteriorats que hi ha i el perill
que representa per als nens i
nenes que hi juguen.

ERC demana al govern Colau agilitzar les obres
del carrer Pallars entre Marina i Joan d'Àustria
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