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La històrica victòria que ERC va
obtenir a la ciutat en les eleccions
municipals del passat 26 de maig
van tenir el seu revers a Sarrià-
Sant Gervasi, on els resultats van
ser molt diferents. I és que Manuel
Valls i la seva coalició amb Ciu-
tadans, BCN Canvi-Cs, van acon-
seguir ser la força més votada i es
van endur una còmoda victòria.

El triomf de Valls i Cs al dis-
tricte va ser històric, ja que per pri-
mera vegada es va trencar l’he-
gemonia de l’antiga CiU, que ha-
via estat el partit més votat en to-
tes les eleccions municipals. L’ex-
primer ministre francès va reunir
un total de 19.085 vots, el que li
va suposar un 24,4% dels su-
ports. Tot i això, els bons resultats
no van permetre a Valls acabar
com un dels grans derrotats de la
nit, ja que al conjunt de la ciutat
només va treure 6 regidors. És a
dir, tot i les altes expectatives
que va aixecar quan va anunciar
la seva candidatura, Valls només
va poder treure un regidor més
que els obtinguts per Ciutadans fa
quatre anys.

Darrere de Valls s’hi van si-
tuar les dues grans forces inde-
pendentistes, que gairebé van

quedar empatades. Junts per Ca-
talunya (JxCAT) va aconseguir
13.760 vots (17,6%), mentre que
ERC es va quedar amb 12 menys,
13.748 (17,6%). Per a JxCAT els
resultats van suposar una pèrdua
de 16.000 vots respecte de fa
quatre anys, mentre que els re-
publicans van aconseguir una
millora de més de 8.000 vots.

Deixant de banda el podi, el
quart partit més votat al distric-
te va ser el PSC, que va obtenir

10.261 vots (13,1%), mentre que
Barcelona En Comú es va haver
de conformar amb 7.941 sufragis
(10,2%), tot i que la xifra va su-
posar una millora de 500 vots res-
pecte de fa 4 anys. Per últim, el PP,
amb Josep Bou al capdavant, va
rebre el suport de 5.037 sarria-
nencs (6,4%).

ELS BARRIS
Pel que fa als barris, Valls va
aconseguir tenyir-ne de taronja
quatre dels sis: Sarrià, Sant Ger-
vasi-la Bonanova, les Tres Torres
i Sant Gervasi-Galvany. ERC, per

la seva banda, va ser el partit més
votat a Vallvidrera, el Tibibado i
les Planes i al Putxet i el Farró.

Així doncs, pel que fa a Sarrià,
BCN Canvi-Cs va ser el partit més
votat amb el 21% dels sufragis,
mentre que JxCAT es va quedar
en el 19,4%. En el cas de Sant Ger-
vasi-la Bonanova la victòria ta-
ronja es va fonamentar en el
27,2% dels suports i la candida-
tura que liderava Joaquim Forn
es  va quedar a nou punts per-
centuals (18,2%). A les Tres To-
rres Valls encara va obtenir més
suports i va firmar un gran re-
sultat  (33,8%)  –el segon millor
de la ciutat després de Pedralbes–
i va treure més de 15 punts a
JxCAT  (18%). Per últim, a Sant
Gervasi-Galvany la victòria de
BCN Canvi-Cs també va ser molt
àmplia gràcies al suport del 27,8%
dels vots, mentre que el partit
substitut de l’antiga CiU es va
quedar en el 17,1% dels suports. 

Per la seva banda, ERC, que
va ser tercera als barris on Valls
va guanyar, amb l’excepció de les
Tres Torres on va ser quarta, va
guanyar a Vallvidrera, el Tibi-
dabo i les Planes amb el 24,2%
dels vots, mentre que els co-
muns van ser segons (20%).
L’altra victòria republicana, al
Putxet i el Farró, va arribar amb
el 21,9% dels vots, per davant de
JxCAT (16,6%).

Victòria estèril de Valls
» Barcelona pel Canvi-Cs, amb Valls al capdavant, va guanyar les municipals al districte el passat 26-M 

» L’ex primer ministre francès, però, va fracassar en unes eleccions que va guanyar Ernest Margall (ERC)

Albert RIbas
SARRIÀ

Valls va guanyar en quatre barris mentre que ERC ho va fer en dos. Infografia: Línia Sarrià

EUROPEES4Les eleccions eu-
ropees, que es van celebrar el
mateix dia que les municipals,
van confirmar el comporta-
ment dual de l’independen-
tisme, que també va guanyar
els comicis al Parlament Eu-
ropeu. En aquest cas, doncs,
la victòria no va ser per a
ERC, sinó que la força més
votada va ser Lliures per Eu-
ropa (JxCAT-Junts), que te-
nia Carles Puigdemont com a
cap de llista. Puigdemont,
d’aquesta manera, va acon-
seguir quedar per davant d’O-
riol Junqueras, que encapça-
lava la llista dels republicans.

En el cas de Sarrià-Sant
Gervasi, els resultats de la
llista de Puigdemont van ser
molt bons, ja que va aconse-
guir reunir un total de 25.991
vots (33,5%). El segon lloc, a
molta distància de JxCAT-
Junts, va ser per a Ciuta-
dans, que va obtenir 11.116
vots (14,3%). 

El segon lloc va ser molt
disputat, ja que el PSC es va
quedar a menys de 150 vots
de Ciutadans (10.957 sufragis

que li van representar un
14,1% dels suports). Molt a
prop, en la quarta posició, es
va situar ERC amb 10.264
vots (13,2%), mentre que el
PP va ser cinquè (12,3%) i Ca-
talunya en Comú-Podem sisè
(5,15).

En el cas dels barris, la
victòria de Puigdemont tam-

bé va ser molt contundent, ja
que va guanyar als sis barris
del districte amb molta co-
moditat. ERC, per la seva
banda, va aconseguir ser la
segona força a Vallvidrera, el
Tibidao i les Planes, al Putxet
i el Farró i a Sarrià, mentre
que BCN Canvi-Cs ho va ser
a Sant Gervasi-la Bonanova,
a les Tres Torres i a Sant
Gervasi-Galvany.

Les europees deixen una 
clara victòria de Puigdemont

33,5%
de suport va rebre
la llista de Carles
Puigdemont a
Sarrià-Sant Gervasi

El triomf de Valls va ser
històric, ja que CiU
sempre havia guanyat
les municipals al districte
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Els semàfors

Manuel Valls
El candidat de BCN Canvi-Cs va obtenir

un bon resultat al districte el 26-M. La
victòria a Sarrià-Sant Gervasi, però, no

tapa el seu fracàs a la ciutat. A més, Valls
ha decidit donar els seus vots a la “popu-
lista” Ada Colau perquè sigui alcaldessa. 

pàgina 3

Espai Gos
Espai Gos va ser una de les entitats con-
vocants de la protesta celebrada el 23 de
maig al Turó Park per exigir que els gos-
sos puguin tornar al recinte. La reivindi-
cació té tota la lògica però també cal exi-
gir civisme als propietaris dels animals. 

pàgina 8

Canviem Reis Catòlics
Un grup de veïns de Vallvidrera han creat

la plataforma Canviem Reis Catòlics per
aconseguir canviar el nom del carrer del
barri dedicat als Reis Catòlics. La plata-

forma recorda que el nom va ser imposat
durant la dictadura de Primo de Rivera. 

pàgina 8

La lupa

per Roger Heredia

La disjuntiva de Colau
El que la nit electoral del 26 de maig a l’Es-
tació del Nord ―seu d’ERC― semblava
una obvietat, i més després d’escoltar la
derrotada Ada Colau felicitar Ernest Ma-
ragall com a guanyador, l'endemà tot que-
dava en paper mullat. L’alcaldessa en fun-
cions feia valer allò que diuen que els co-
muns són ambigus per naturalesa: pun-
tualitzava, rectificava i qualificava les pa-
raules de Maragall ―en celebrar la vic-
tòria― de ser massa independentistes,
massa en clau de país i poc centrades en
Barcelona; abraçada al PSC de Jaume
Collboni i catifa vermella al ciutadà Ma-
nuel Valls.

Abans d’entrar a fons a analitzar
l’amnèsia política amb què sembla que ha
estat abduïda Ada Colau, deixin-me re-
marcar el canvi d’hegemonia que ens han
deixat els resultats del 26-M a Catalunya:
ERC ha estat la força més votada i qui ha
obtingut més regidors al país ―creix a to-
tes les comarques i a l’àrea metropolita-
na―, en detriment de l’espai postcon-
vergent, que passa a ser la tercera força
―perd 130.000 vots― tot just per darre-
re del PSC. Els socialistes remunten per
l’efecte Pedro Sánchez i s’aprofiten de la
gran davallada de les confluències de Pa-
blo Iglesias, que només queda per davant
de Cs i PP. I amb una CUP molt minva-
da ―la formació més afectada per l’efec-
te de les Primàries Catalunya― a qui l’Es-
tat sembla que, involuntàriament, li ha fur-
tat 56.000 vots. Uns resultats que deixen
fora del consistori el candidat de Barce-
lona és Capital, Jordi Graupera, que ha-
via de ser l’alcalde de Barcelona segons
Twitter i que, paradoxalment, no l’ha vo-
tat ni un de cada cinc dels seus seguidors
en aquesta plataforma social.

Però tornant a la qüestió cabdal, fins
on serà capaç d’arribar Ada Colau? Aquests
últims dies, Colau s’ha escarrassat a dei-
xar clar que no hi haurà pactes ocults, que
tampoc pactarà amb la dreta ―referint-se
a l’espai postconvergent i Ciutadans― i que

aposta per un pacte amb PSC i ERC. Co-
lau sap, perfectament, que això és im-
possible i per això ho verbalitza.

L’alcaldessa Colau sembla que té poca
memòria o que és víctima d’una amnèsia
circumstancial temporal i transitòria. Ja
no recorda com les bases del seu partit van
avalar l’expulsió del PSC de Collboni de
l’Ajuntament de Barcelona per la decisió
del PSC-PSOE de donar suport a l’article
155. Tampoc sembla recordar el motiu pel
qual el PSC va acceptar els vots del PP a
la ciutat de Badalona, amb l’objectiu de fer
fora una alcaldessa independentista. La
jugada mestra entre PSC/PP va treure la
vara a Dolors Sabater, una acció del PSC
que la mateixa Colau va titllar com a “su-
ïcidi polític i una gran decepció”.

Paradoxalment i incomprensible-
ment per a la resta de mortals, ara Ada Co-
lau està entusiasmada amb Miquel Ice-
ta i el “farem el que sigui per impedir un
alcalde independentista a la ciutat de Bar-
celona”. Quatre anys han estat suficients
perquè aquella activista de la PAH, que va
renunciar al vehicle oficial ―bé, només les
primeres dues setmanes de mandat―,
s’hagi aburgesat. Colau ha oblidat com-
pletament el que tot just passava ara fa
quatre anys: ERC va dir un “no” rotund
a la proposta de convergents i socialistes
per impedir que Ada Colau arribés a l’al-
caldia de Barcelona. I no només això, sinó
que els republicans van votar a favor de
la seva investidura.

Ernest Maragall ja ha mogut fitxa, ara
és a Ada Colau i a l’espai dels comuns a qui
els toca decidir: si accepten els resultats
i, per tant, Maragall d’alcalde amb les se-
ves propostes polítiques per fer governa-
ble l’Ajuntament de Barcelona ―un fet
avalat per l’exdirigent dels comuns Xavier
Domènech― o fer allò que ella no va acon-
seguir a les urnes, signar el “pacte amb el
diable” amb la dreta espanyola més re-
accionària, els hereus polítics dels que van
entrar per la Diagonal aquell gener de

1939 i van rebatre amb les armes i l’exili
l’alcaldia de l’últim alcalde republicà de la
ciutat de Barcelona, Hilari Salvadó.

L’aval de Colau al “pacte de les elits”
a l’Ajuntament de Barcelona és pa per a
avui i gana per a demà. Ernest Maragall
és l’únic que pot iniciar una nova etapa glo-
riosa per a la ciutat i posar fi a quatre anys
d’un projecte polític ple d’expectatives, in-
terrogants i decepcions, i que deixa els co-
muns en una situació similar a la de l’an-
tiga Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).

Barcelona ha de ser el reflex del país,
una ciutat republicana i defensora dels
drets i les llibertats. Maragall pot gover-
nar, ha de governar, sigui amb suport pun-
tual o amb un pacte amb els comuns, fet
que gairebé doblaria en regidors l’actual
govern obtingut per Colau fins ara. Ada
Colau ha d’escollir: el “pacte de les elits de
PSC i Ciutadans” i que comportaria el su-
ïcidi polític dels comuns a Catalunya
―un fet que els deixaria molt tocats de
cara a unes eventuals eleccions al Parla-
ment― o tornar el gest que va fer ERC
amb ella fa quatre anys, fent que Ada Co-
lau fos la primera alcaldessa de la histò-
ria a la ciutat comtal.

I mentrestant, la ciutat espera amb ur-
gència unes polítiques que donin solucions
als problemes diaris d’una ciutat punte-
ra a Europa i en constant evolució i crei-
xement. Polítiques municipals que apor-
tin solucions a la problemàtica de l’habi-
tatge, a la seguretat i a la convivència. So-
lucions que aportin l’equilibri entre la con-
vivència dels 1,5 milions d’habitants i els
30 milions de turistes que rep la ciutat
anualment. L’equilibri de l’increment
d’un 600% dels pisos turístics amb la pèr-
dua dels 15.000 habitants que ha patit el
barri de Ciutat Vella. El tramvia per la Dia-
gonal i una solució per a la municipalit-
zació de l’aigua.

El 15 de juny, el desenllaç.

Publicat a El Nacional.cat

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Cap de Vendes i Distribució: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès

Nord i Baix Maresme), Alex Suárez (Vallès),

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Al-

bert Ribas (Barcelona), Pau Arriaga (Esports

i Xarxes), Santi Capellera (Opinió), Anna

Utiel, Víctor Ferran i Lola Surribas Produc-

ció gràfica: Eduardo Corria Dept. Comercial:

Yolanda Roca, Lola Gutiérrez i Rosa Bertran

Distribució: Daniel Manuel, Wiliam Hernán-

dez, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Que en un mateix dia
la fiscalia acusi @jun-

queras de colpista i el
Tribunal Suprem suspengui -i per una-
nimitat- l'exhumació del dictador Fran-
co demostra perfectament en quin
punt de cocció es troba l'Estat espa-
nyol. I alguns encara parlen de "plena
democràcia". En fi...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Més de la meitat dels
migrants morts al món

aquest 2019 ho han estat
creuant la Mediterrània. El dolor, però,
també el provoca la indiferència amb
què es llegeixen aquestes xifres i la
manca de debat polític que han ge-
nerat en el cicle electoral que acabem
de passar.

@ignasicalbo

La fiscalia, l’advocacia
de l’Estat i VOX exigei-

xen al Tribunal Suprem
que apliqui les màximes penes i pro-
voqui el màxim de dolor i patiment a
persones innocents. El feixisme des-
bocat d’aquesta gent pot aconseguir
que finalment aquest patiment arribi
fins a l’últim racó de l’Estat.

El dia que el Grup de
l’ONU sobre Detencions

Arbitràries demana la lli-
bertat dels presos polítics, la fiscalia
manté les acusacions de rebel·lió i
malversació. Exigim que el govern de
l’Estat es comporti com una democrà-
cia europea i retiri les acusacions i els
posi en llibertat. 

@elsa_artadi@GabinetUE@Bernat_Deltell
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Safata d’entrada

Parlem de l’escalfament d’emo-
cions que s’està produint en el
Poder Judicial, entre els polítics,
als partits, al Congrés i al Senat,
inclòs als mitjans informatius i
les xarxes socials. 

Insults, faltes de respecte,
notícies falses i altres fets fan
que es pugui dir que s’han per-
dut les formes correctes de dis-
cutir amb els contraris, que no
els enemics. La competició en-
tre alguns polítics per veure qui
és més espanyol, patriota i més
unionista està arribant als límits
de la ridiculesa. Si no en teníem
prou amb el vergonyós espec-
tacle del judici del Tribunal Su-
prem pel procés, ara s’hi afegeix
l’esbroncada, pròpia d’una ta-
verna de baixa estofa, al Con-
grés i al Senat amb diputats i
senadors de la dreta, molt de
dreta i d’extrema dreta, picant
de peus contra el terra i de mans
contra la bancada per rebre a
l’hemicicle als nostres polítics
empresonats. 

Veure la cara d’Albert Rivera,
organitzant un xou demanant la
paraula per vomitar tot un regu-
itzell d’amenaces a la presidenta
Meritxell Batet i als presos polí-
tics, fou un espectacle lamenta-
ble. Una portaveu de Vox trac-
tant-los de criminals, sense que
hi hagi sentència. Al Senat, Ra-
fael Hernando, interrompent
Raúl Romeva, execrant un “que
es foti”. I Carmen Calvo donant
per segur que seran exclosos. 

Fins on pensen arribar en
aquesta disbauxa? Esperem que
des d’Europa almenys s’anotin la
deriva antidemocràtica que està
prenent la política espanyola. Es-
tan quedant ben retratats!      

A por ellos
per Jordi Lleal 

Espanya reprimeix Catalunya
per Jordi Oriola

Espanya és percebuda com un
país europeu amb estat de dret
i separació de poders. Però és
un país que va tenir una dicta-
dura molt sagnant, nacionalista
i de dretes, de 1936 a 1975 i de
la qual no ha pogut sortir-ne
amb una veritable transició a la
democràcia. Segueix tenint la
mateixa estructura de poder i
els mateixos valors, tot i que
s'ha dotat d'una capa de pin-
tura moderna i democràtica. 

Només aflora la seva veri-
table personalitat en casos pun-
tuals, com quan Podem sem-
blava que podia guanyar. Van
activar contra aquest partit la
guerra bruta però ràpidament
va baixar en les enquestes. En
canvi, la guerra bruta segueix
contra el moviment per a la in-
dependència de la nació cata-
lana, una nació històrica, que es
mobilitza per aconseguir una
veritable democràcia i deixar
enrere aquesta postdictadura
espanyola. 

Va ser coneguda, a nivell in-
ternacional, la repressió policial
espanyola contra el referèndum
d'autodeterminació de Cata-
lunya  del 2017. Aquest refe-
rèndum intentava que Espanya
no seguís ignorant aquest mo-
viment que portava anys orga-
nitzant manifestacions de mi-
lions de persones. Però la res-
posta d'Espanya va ser: no ne-
gociar res, criminalitzar el mo-
viment i perseguir-lo usant la

llei com a arma política. Tot i
això, els catalans segueixen
votant massivament als partits
independentistes. 

En les eleccions espanyoles
del 28 d'abril ha guanyat el
PSOE de Pedro Sánchez (igu-
alment nacionalista i contrari
a dialogar sobre el dret d'auto-
determinació dels catalans),
però a Catalunya no ha guanyat
el PSOE sinó ERC, un partit in-
dependentista d'esquerres. I
ara se celebraran les eleccions
europees i tornarà a haver-hi
un triomf independentista. 

La Junta Electoral Central
(JEC) va intentar impedir que
el President de Catalunya,
Carles Puigdemont, destituït fa
dos anys pel govern espanyol,
es pogués presentar. Puigde-
mont viu exiliat a Bèlgica per
no ser empresonat i injusta-
ment jutjat com ho estan sent
altres membres del govern ca-
talà que van confiar en la jus-
tícia espanyola. La JEC el va
intentar vetar, però davant
l'escàndol judicial, finalment el
Tribunal Suprem espanyol va
haver de desautoritzar la JEC.
Tot sembla indicar que, a Ca-
talunya, l'expresident Puig-
demont tindrà un vot massiu.
Europa i el món no haurien de
tolerar que Espanya repri-
meixi aquest moviment polí-
tic tan legítim com qualsevol
altre. Necessitem respecte als
drets humans i polítics.

Les millors
perles

Una aficionada del Barça entra en sostenidors a l’estadi Benito
Villamarín per veure la final de la Copa del Rei. La Policia Na-
cional li va negar l’accés al camp per dur una samarreta que

deia “Llibertat presos polítics”. Davant la situació, la seguidora blau-
grana no va tenir cap altra opció que treure’s la peça de roba.

Moren vuit escaladors mentre feien cua per pujar l’Eve-
rest. La gran afluència de visitants ha provocat que els
camins d’arribada al cim més alt del planeta s’omplin,

dificultant-ne la circulació. A més, s’ha arribat a la xifra rècord
de 200 alpinistes coronant la muntanya en un sol dia.

Aconsegueix ser regidora amb 95 anys. María del Rosario o
Charito, com la coneixen a Patones, és una àvia que ha acon-
seguit entrar a l’Ajuntament del poble després del 26-M. Sota

la candidatura d’Abuelas por Patones, Charito s’ha convertit en la re-
gidora més gran escollida en aquestes eleccions municipals.

Malàisia retornarà 3.000 tones de residus de plàstic als
països d'origen. La ministra de medi ambient del país
asiàtic ho ha anunciat dient: "si envies brossa al nostre

país, te la tornarem sense pietat". La política fa referència a 60
contenidors de residus que havien estat importats il·legalment.

Polèmica per un missatge de Vox a Twitter que diu “Ya hemos
pasao”, fent referència a l’entrada dels ultradretans a l’Ajunta-
ment de Madrid en les eleccions municipals. La frase prové

d’un conegut xotis franquista de la postguerra que es burlava de
l’emblemàtic ‘no passaran’ antifeixista.

A les xarxes

@jfalbertos: La extrema derecha euro-
pea sistemáticamente obtiene peores re-
sultados en las capitales que en el resto
del país. En España es al revés.

@jcuixart: La fiscalia es defensa per jus-
tificar la repressió que denuncia l'ONU.
Nosaltres seguirem acusant l'Estat de vul-
nerar drets i llibertats. #JoAcuso.

#JoAcuso

@xbundo: És impressionant l’esforç a tots
nivells per fer Ada Colau alcaldessa. Par-
ticularment dels qui la volien fora fa una
setmana.

#MunicipalsBCN #SpainIsDifferent

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

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

Les Tres Torres es prepara 
per a una nova Festa Major1

2
Els Castellers de Sarrià celebren
la seva diada de bateig

Descens amarg: l’Handbol la Salle
baixa a la Lliga Catalana

L’AMB aprova el pla especial 
de Collserola i la FAVB el critica

Línia Sarrià arriba avui 
a la seva edició número 100

El + llegit líniasarrià.cat

3

4

5



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

7 | 

líniasarrià.catJuny 2019



líniasarrià.cat Juny 2019

| 8

Sarrià-Sant Gervasi

REIVINDICACIÓ4Un grup de
veïns de Vallvidrera han creat
recentment una nova plataforma
veïnal per demanar el canvi de
nom del carrer dels Reis Catòlics.
L’objectiu de la plataforma, ba-
tejada amb el nom de Canviem
Reis Catòlics, és impulsar un pro-
cés participatiu que permeti al veï-
nat proposar noms nous per
aquesta avinguda central del ba-
rri, ja que uneix diferents equi-
paments públics.

Antigament el carrer dels Reis
Catòlics es deia carrer del Canigó
però amb la dictadura de Primo
de Rivera va passar a dir-se dels
Reis Catòlics. Des de la platafor-
ma, que té el suport  de l’Asso-
ciació de Veïns del Mont d’Orsà-
Vallvidrera que l’actual nomen-
clatura del carrer és imposada.

“NO ENS REPRESENTA”
El passat 29 de maig la platafor-
ma va fer la seva presentació pú-
blica amb un acte al centre cívic

del barri. A la trobada els inte-
grants de la plataforma van ex-
plicar que el nom de Reis Catò-
lics no els “representa” ni els
“vincula” amb el seu entorn, al
mateix temps que van denunciar
que el nom fa referència a “la co-
lonització de les Amèriques, a
l’expulsió del poble Sefarad, a la
complicitat amb la Santa Inqui-
sició i amb el model monàrquic
i autoritari amb què Isabel I i Fe-
rran II regnaren”.

Per últim, els impulsors del
projecte són optimistes i recorden
que aquest darrer mandat l’A-
juntament “ha aprovat el canvi de
nom de diverses places i carrers
mitjançant processos de partici-
pació ciutadana”. Ha estat el cas de
les avingudes de Borbó i la de Prín-
cep d’Astúries, el carrer del Se-
cretari Coloma, els Jardins del
Príncep de Girona o la plaça de
Joan Carles I. Des de l’1 de juny els
veïns poden proposar nous noms.

Una imatge actual del carrer dels Reis Catòlics. Foto: Google Maps

Demanen canviar el nom 
del carrer dels Reis Catòlics

» Un grup de veïns de Vallvidrera creen una plataforma veïnal 
» Recorden que el nom actual és de l’època de Primo de Rivera

Nova protesta en defensa 
de l’antic Hotel Buenos Aires
PATRIMONI4Integrants del
col·lectiu que ocupen des de fa
mesos l’edifici modernista de
l’antic Hotel Buenos Aires de
Vallvidrera van fer una nova
acció de protesta el passat 22 de
maig per mostrar la seva oposi-
ció al projecte que preveu con-
vertir l’edifici en un hotel de
luxe.

Una quinzena de persones
van tallar la circulació a la plaça
de Vallvidrera, al mateix temps
que van mostrar una pancarta

on es podia llegir “Casa Buenos
Aires es queda a Vallvidrera.
Colau i Margall volem solu-
cions!”.  

L’edifici era propietat  de
l’orde religiós dels Pares Paüls,
que el va vendre a  una societat
immobiliària formada per in-
versors locals. Els veïns que l’o-
cupen, per la seva banda, sem-
pre han dit que el seu objectiu és
que l’espai es converteixi en un
centre de dia per al barri i que
aculli altres equipaments.

PROTESTA4Una nova protesta
va tornar a exigir, el passat 23 de
maig, que els gossos puguin tor-
nar al Turó Park. Gairebé 200
persones, convocades per dife-
rents entitats com ara Turó Can
o Espai Gos, es van manifestar al
parc per exigir que l’Ajuntament
torni a permetre l’entrada de les
mascotes al recinte. 

En aquest cas, la protesta va
ser molt més nombrosa que les
que s’organitzen cada dijous. De
fet, aquest cop els manifestants

van baixar fins a la plaça de Fran-
cesc Macià per fer més visible la
protesta. Un cop a la plaça els ma-
nifestants van tornar a l’interior del
parc amb els gossos, on van fer di-
ferents activitats. Una de les ac-
cions va ser la plantada de dife-
rents cartells amb fotos dels ani-
mals en una part del parc.

Ara fa un any que va entrar en
funcionament la prohibició mu-
nicipal d’entrar amb el gos al
Turó Park, en el marc de la re-
forma del recinte, que en els úl-

tims anys havia quedat molt de-
teriorat. A banda, la gent que
acostumava a passejar-hi el gos
està molt descontenta amb les zo-
nes noves per a gossos que s’han
fet al barri, ja que denuncien que
estan brutes i en mal estat. 

Des de l’entitat Espai Gos
reclamen que, amb el nou man-
dat, s’acabi la prohibició i re-
marquen que el seu “compromís
treballar incansablement per
arribar a consensos i trobar la
fórmula de la convivència”.

Un moment de la protesta del 22 de maig. Foto: Twitter (@CUP-SGG)

Volengossosal Turó Park

Teixit social | Mostra d’Entitats de Sarrià
La plaça de Sarrià acollirà el pròxim 15 de juny la tercera edició de la Mos-

tra d’Entitats de Sarrià. Entre les 10 del matí i les dues del migdia la gent
podrà conèixer les entitats del barri i s’organitzaran diferents activitats.
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Guillem Roma demostra el
seu talent al Teatre de Sarrià
CONCERT4El músic i cantant
d’Osona Guillem Roma va passar
pel Teatre de Sarrià el passat 29
de maig per presentar el seu da-
rrer disc, ‘La constant i la variable’.

Al llarg del concert Roma,
que també va estar acompanyat
d’altres artistes com ara Pau Fi-
gueres o la seva germana Marta
Roma, va demostrar com el seu
nou disc es caracteritza per una
personalitat artística original
que uneix diferents ritmes, com
ara el bolero o els ritmes llati-
noamericans amb sons més lo-
cals creant una unió entre les An-
tilles i el mediterrani. 

El Teatre de Sarrià va pre-
sentar una molt bona entrada i
el públic sarrianenc va gaudir
d’un vespre d’una música mo-
derna i atrevida que van confir-
mar que Roma és un dels noms
destacats de l’escena musical
catalana més emergent.

INFLUÈNCIES DIVERSES
A ‘La constant i la variable’ Roma
segueix el camí que ja va marcar
amb el disc ‘Connexions’, on va
demostrar la seva capacitat de tre-
ballar amb influències tan diver-
ses com la música mexicana, els
boleros o els sons mediterranis.

CELEBRACIÓ4L’arribada del bon
temps és sinònim de Festes Ma-
jors en diferents punts de la ciu-
tat i Sarrià-Sant Gervasi no és una
excepció.

Així doncs, a finals de maig  les
Tres Torres va ser l’encarregada
de fer el tret de sortida a la tem-
porada de festes amb la seva dia-
da. Al llarg de tres dies, entre el 24
i el 26 de maig,  el barri es va en-
galanar per gaudir d’una festa que,
un any més, va reunir una gran
quantitat de veïns en els actes que
es van programar. Es va poder
veure molta gent a la botifarrada
popular i també va ser tot un èxit
el Market Les Tres Torres, que
juntament amb el sopar de carn
argentina per veure la final de la
Copa del Rei entre el Barça i el Va-
lència, va ser una de les grans no-
vetats d’enguany.

El 26 de maig, el dia que es va
acabar la celebració de les Tres To-
rres, va arrencar la Festa Major del
Putxet, que es va allargar fins al 2
de juny. El dia 26 el tret de sorti-
da va anar a càrrec del ball de sar-
danes amb les Colles Sardanistes
Veteranes i la Cobla Catània Pla-
ça Narcisa Freixas.  

Fins al dia 2 de juny el pro-
grama va estar farcit d’actes i els
veïns van poder gaudir de les ha-
vaneres amb el rom cremat als

Jardins Mercè Rodoreda, del Ver-
mut & Jazz a la placeta Espai Put-
xet i als Jardins de Portolà, la cer-
cavila gegantera, els focs d’artifi-
ci de la colla de Diablesses i Dia-
bles de Sarrià, el sopar popular, el
ball, la festa infantil o el concert de
guitarra clàssica de Mario Cuéllar
i Montse Mitjans. Al llarg de tots
els dies el temps va acompanyar
i tots els actes van tenir una bona
presència de públic.

BONANOVA I TURÓ PARK
Després de les Tres Torres i el
Putxet, el pròxim 7 de juny arri-
barà el torn de dues Festes Ma-

jors més. Seran les de Sant Ger-
vasi-la Bonanova i del Turó Park.
En el cas de Sant Gervasi-la Bo-
nanova la festa s’allargarà fins al
19 de juny. Els dos dies més
forts de la festa seran el 14 i 15 de
juny, amb un programa que in-
clourà, entre d’altres, la Mostra
de Dansa de l’Espai Jove Casa
Sagnier, la cercavila, el sopar
d’entitats juvenils o el pregó,
que anirà a càrrec de Víctor i So-
fia de Masterchef.

Pel que fa al Turó Park, hi hau-
rà havaneres a la plaça Wagner i
una ballada de sardanes a l’avin-
guda pau Casals.

La botifarrada, un clàssic de la Festa Major de les Tres Torres. Foto: AV Tres Torres

Arrenca amb força la temporada
de Festes Majors al districte
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veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

La FAVB denuncia que el Pla de protecció de Collserola deixa indefensos alguns veïns

Revisar i repensar
URBANISME/ L’aprovació provisional del
Pla especial de protecció del medi natural
i del paisatge del Parc Natural de la Serra
de Collserola (PepNat) per part del Consell
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona ha generat sensacions contra-
posades a la FAVB i a la Plataforma Barris de
Muntanya. Tot i que la federació considera
que aquest Pla és “un instrument impor-
tant per a la preservació i millora del valor
ecològic de la zona” i que és “important el
desenvolupament d'un model d'ús públic
del parc que al mateix temps permeti sal-
vaguardar els valors naturals i el patrimoni
històric construït”, també creu que el Pep-
Nat “s'assenta sobre uns precedents que
han produït una indefensió als veïns d'al-
gunes zones”. En aquest sentit, denuncia
que la separació que es fa entre zona de
parc natural i exterior, formalitzada per la
Generalitat l’any 2010, “no contempla la su-
ficient informació ni comunicació amb els
veïns” i sembla que estigui feta per “servir
interessos privats”.

En paral·lel a l’aprovació, també es va
tirar endavant la modificació del Pla Gene-
ral Metropolità (PGM) necessària per im-
pulsar el PepNat.

De fet, segons explica la FAVB, hi ha uns
140 habitatges en zones del parc que per-
tanyen administrativament a Barcelona
que estan afectades per aquest Pla espe-
cial de protecció, de manera que totes les
persones que hi viuen es troben en una si-
tuació “d’indefensió i incertesa”.

Per això, la FAVB fa una sèrie de consi-
deracions a aquesta aprovació, com la de-
manda de la revisió de les línies de

circumscripció del parc d'acord amb uns
paràmetres objectius i pactats amb el mo-
viment veïnal i demana que en aquest pro-
cés es tingui en compte “la història social
de construcció col·lectiva d'unes barriades
que existeixen, i del seu valor històric en la
conservació de la natura que les acull”. En
aquest sentit, la federació veu amb bons
ulls que la revisió de l’acord “no representi
la pèrdua de cap hectàrea d'espai natural,
i que aquest sigui compensat en la mida
del possible”, ja que creu que “la regularit-

zació sense més dels habitatges podria
donar origen a un cicle especulatiu”, i posa
com a exemple el cas del barri de la Font
de la Guatlla.

Finalment, la FAVB conclou que no està
en contra “de l'aprovació provisional en la
mida que garanteix la conservació de l'es-
pai natural”, però demana “a l'Ajuntament,
la Generalitat i el conjunt de les forces po-
lítiques que integren l'Àrea Metropolitana
de Barcelona la incorporació d'un annex en
el redactat definitiu que expressi la neces-
sitat d'una revisió dels límits del 2010 a l'en-
torn d'uns barems ecològics i socials i des
d'una perspectiva no especulativa”.

TEIXIT ASSOCIATIU/Durant el mes passat la FAVB, la Fe-
deración Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
(FRAVM) i la Confederación Estatal de Asociaciones Veci-
nales (CEAV) van mantenir una reunió a la ciutat que va
servir per posar les bases per a unes futures relacions de
treball conjunt més intenses entre les tres bandes. De fet,
aquesta reunió pot considerar-se històrica, ja que la fe-
deració va explicar que no havia mantingut una trobada
d’aquestes característiques des de feia gairebé 10 anys, en
el 40è aniversari del moviment veïnal barceloní.

Aquesta sessió de treball, que es va celebrar al local de
la FAVB, va servir perquè barcelonins i madrilenys com-
partissin les problemàtiques que sorgeixen i que han de
tractar en les grans conurbacions metropolitanes (com Bar-
celona o Madrid), per teixir aliances davant les polítiques
veïnals que es prenen en els àmbits estatal i europeu, i
aprendre de les experiències d'un moviment veïnal tan con-
solidat com el que existeix a Madrid. 

De fet, tant la FAVB com la FRAVM tenen molt més re-
corregut que la CEAV, que es va fundar a partir de la dis-
solució de l'antiga CAVE. Els madrilenys van començar a
treballar en la clandestinitat, durant la segona meitat del
segle XX, durant la dictadura franquista, i no van ser le-
galitzats fins a l’any 1977.

Acord per treballar amb associacions
de veïns de Madrid i de tot l’Estat DEBAT/ La projecció del documental Orgull de barri i un

debat sobre els reptes del moviment veïnal van ser les dues
grans propostes estrella per a la jornada de presentació
de l’Escola Veïnal de la FAVB, que es va fer durant la tar-
da del passat dimarts 4 a la seu de la federació, al local del
número 6-8 del carrer Obradors.

L’Escola neix amb la voluntat de ser un espai de reflexió,
producció i difusió de propostes sobre els aspectes eco-
nòmics i socials que afecten la vida quotidiana i els drets
dels veïns, i és un espai pensat per a tothom que estigui
implicat d’alguna manera en el moviment veïnal i les as-
sociacions que formen part de la federació, però també
vol ser un lloc de debat obert i pluridisciplinari.

La FAVB presenta 
la seva Escola Veïnal

La FAVB i la Plataforma
Barris de Muntanya
creuen que no s’ha 

avisat els veïns afectats

veïns en línia
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TALLER/ Les entitats Aliança con-
tra la Pobresa Energètica (APE),
Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
i la FAVB han preparat, per al
pròxim dijous 13, un taller for-
matiu sobre pobresa energètica
i drets energètics al Punt7 del ba-
rri d'Horta. Aquesta activitat es
posarà en marxa a dos quarts de
set de la tarda.

En aquesta activitat, pensada
per a voluntaris i professionals
que treballin amb infants i joves,
està previst que es tractin as-
pectes com els drets energètics,
el marc i el context actual del
mercat energètic i quines eines
existeixen per garantir els drets de
tothom a aquests recursos.

Una jornada sobre
pobresa energètica
al barri d’Horta

MOBILITAT/ Les associacions de veïns de
La Palmera Centre, La Pau, Sant Martí de
Provençals, La Trajana i la Verneda Alta
han posat en marxa una iniciativa per re-
clamar a l’Ajuntament les reformes de mi-
llora integral al pont del carrer de
Santander, al barri de la Trajana. 

Una comissió promotora, formada per
membres de les cinc entitats, ha engegat
una recollida de signatures, a través de la
plataforma pública Decidim Barcelona,
per tal d’aconseguir-ho (qui vulgui fer-ho
pot donar el seu suport de forma presen-
cial a les paradetes que hi ha al barri i a
d’altres propers, com Sant Martí de Pro-
vençals i La Verneda i la Pau, i també a tra-
vés del portal web de Decidim Barcelona).
La iniciativa necessita recollir 3.750 su-

ports perquè pugui arribar  al Plenari del
Consell Municipal.

Segons expliquen els veïns, “el pont és
innaccessible per al vianant i s’ha conver-
tit en un greu problema de mobilitat que
afecta tots els barris de l'entorn” . I és que,
tot i que aquesta infraestructura serveix
per “resoldre el pas de les vies del tren de
la costa”, amb els anys s’ha convertit “en
una estructura inapropiada pel pas dels
vehicles pesats que l’utilitzen”, a banda de
les molèsties que genera als vianants i als
ciclistes, que han de fer servir una passera
metàl·lica no adaptada.

Les entitats demanen “una solució de-
finitiva i adaptada a les normatives actuals”
que faciliti el trànsit en aquest espai de co-
municació entre Sant Martí i Sant Andreu.

Clam per reclamar una reforma 
total del pont del carrer de Santander

CONFERÈNCIA/ El portaveu es-
tatal de la plataforma Marea Pen-
sionista, Domiciano Sandoval,
serà l’encarregat de coordinar la
xerrada col·loqui Pensions d'avui
i de demà el pròxim dimarts 11 a
partir de les set de la tarda al Ca-
sal d’Entitats Mas Guinardó. L'As-
sociació de Veïns Joan Maragall
del Guinardó ha impulsat aques-
ta trobada.

Sandoval explicarà als assis-
tents perquè l’entitat de la qual és
membre continua reivindicant
la importància d’aquesta presta-
ció. Els pensionistes continuen
mobilitzant-se periòdicament,
governi qui governi, a diferents
ciutats de Catalunya i de l’Estat. 

El Guinardó acull
una xerrada 
sobre les pensions

EQUIPAMENT/ El passat dissab-
te 1 es va celebrar una nova jor-
nada participativa per definir els
usos i la gestió del futur Ateneu
de Sagrada Família. La trobada es
va fer a l’Espai 210 del carrer Pa-
dilla, ja que les obres de l’Ateneu,
que es van posar en marxa du-
rant el mes de març de l’any pas-
sat (l’espai serà al número 268-
270 del carrer Nàpols) encara no
han acabat, tot i que els terminis
inicials deien que havien d’estar
enllestides a principis d’any.

Està previst que l’Ateneu tin-
gui tres espais diferenciats, un so-
cial i d’exposicions, un central
de connexió i un altre amb l’au-
ditori i altres aules.

Sessió participativa
per a l’Ateneu de
Sagrada Família

Divisió veïnal per la possible obertura 
de l’Hermitage a la Barceloneta

CULTURA/ La possibilitat que la
nova bocana del port aculli el
museu de l’Hermitage divideix els
veïns de la Barceloneta. Aquest
projecte urbanístic i cultural con-
vertiria el barri en el primer lloc
del món amb una delegació d’a-
quest museu situat a Sant Peters-
burg, que és una de les majors
pinacoteques i col·leccions d'an-
tiguitats del món. Diferents
col·lectius de la Barceloneta, del
districte de Ciutat Vella i de la
resta de la ciutat han mostrat el
seu rebuig a aquest projecte, tot i
que l’Associació de Veïns de la
Barceloneta el defensa.

De fet, aquestes posicions con-
traposades no han variat des de fi-
nals del 2017. Aleshores, l’AV de la
Barceloneta va entregar a l’Ajunta-
ment un manifest de suport al pro-
jecte amb la signatura de diverses
entitats del barri i també escoles i
comerços. A finals del passat mes
de maig, l’associació va tornar a
mostrar-se predisposada al fet que
el barri sigui la casa d’aquest
museu, ja que la darrera versió del
projecte inclou “una millorada pro-
posta del disseny i de la destinació
del recinte”. Aquesta entitat consi-
dera que aquesta versió redefinida
és “una aposta de futur perquè la
imatge del barri recuperi certa dig-
nitat després que darrerament
només aparegui als mitjans per
mostrar accions de decadència i
pèrdua d’identitat”. Per això, han
fet una nova crida a l’Ajuntament
perquè doni el vistiplau al projecte.

Més crítics, en canvi, són altres
entitats del barri i de la ciutat, que
el mes passat van tornar a alçar la

veu contra la possibilitat de l’ober-
tura d’aquesta delegació. Aques-
tes veus crítiques, entre les quals hi
ha l’Associació de Veïns de l’Òstia,
s’oposen al projecte des de dife-
rents punts de vista, com ara el de
la mobilitat (consideren que faria
que circulessin un 50% més de ve-
hicles privats dels que ho fan nor-
malment, fet que generaria un
“col·lapse”) o l’urbanisme (acusen
els promotors de ser uns “autèntics
artistes de l’especulació que socia-
litzen esforços mentre privatitzen
els beneficis”). Al mateix temps,
consideren “escandalosa” la ma-
nera de fer de l’Autoritat Portuària

de Barcelona, “que mercantilitza el
Port Vell amb usos aliens a la seva
natura i a l’interès ciutadà, traint la
seva essència i el seu arrelament al
barri i a la ciutat”. Els crítics acusen
el Port de ser “un ens opac que
actua sense rendir comptes ni con-
trol democràtic”.

L’Ajuntament, liderat per Ada
Colau el passat mandat, tenia dub-
tes sobre el projecte, ja que no veia
clar que aquesta sigui la millor ubi-
cació per al museu. Per aquest
motiu no va donar llum verda a la
tramitació urbanística, que s’haurà
de debatre en el següent mandat.

Alguns veïns diuen
que massificarà el
barri i d’altres que

el revitalitzarà

veïns en línia
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Entre el 20 i el 50% dels pacients tractats de càncer de
pròstata recauen en menys de 5 anys i, en una majoria
significativa dels casos, la malaltia es localitza fora de la
regió prostàtica. Davant d'aquesta realitat, es fa evident
la necessitat de disposar de la millor tecnologia per a la
detecció precoç de les lesions metastàtiques.

El primer PET/RM de Catalunya
Els resultats presentats pel grup biomèdic CETIR-ASCIRES
al VIII Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya, a par-
tir de la seva experiència durant el primer any de funcio-
nament de l'equip PET/RM en el seu centre de Viladomat
a Barcelona, confirmen la capacitat d'aquesta tècnica per

identificar i localitzar lesions metastàtiques en pacients en
els quals s'estudiava un càncer de pròstata d'alt risc i en sub-
jectes que ja havien estat intervinguts quirúrgicament o sot-
mesos a radioteràpia.

Quan a un pacient amb alts nivells de PSA (Antigen
Prostàtic Específic) se li realitza un estudi PET/RM, en una
sola prova  es pot confirmar o descartar si el càncer s'ha
estès, identificar en quins punts exactes està localitzat i pla-
nificar un tractament personalitzat òptim per a cada cas.
“Això posiciona la PET/RM com la tecnologia actual capaç
d'aportar més seguretat diagnòstica i més garantia d'èxit
en el tractament del càncer”, afirma el Dr. García Garzón,
metge nuclear responsable d’aquest estudi.

De la teràpia estàndard al tractament “dirigit”
L'equip PET/RM, pioner al nostre país, s'integra en una sola
tecnologia híbrida, les dues eines diagnòstiques més po-
tents en l'actualitat per detectar l'extensió del tumor de
manera precoç: la Tomografia d'Emissió de Positrons (PET)
i la Ressonància Magnètica d'alt camp. Aquesta combi-
nació permet observar, de manera no invasiva, tant la for-
ma d'un òrgan com la seva funció, fet que la converteix
en l'opció avançada per diagnosticar amb precisió i trac-

tar amb precocitat càncers com el que centra els resul-
tats de l'estudi.

L'estudi PET/RM 18F-Colina, realitzat amb aquest
traçador específic del càncer de pròstata que actua
com un marcador de les cèl·lules tumorals, demostra que
la PET/RM és altament eficaç per a estudiar pacients re-
centment diagnosticats, per biòpsia, d'un càncer de pròs-
tata d'alt risc. En un percentatge elevat dels casos, detecta
les poques lesions metastàtiques      tumorals i les localitza
amb extrema precisió. Això ha permès oferir un tracta-
ment dirigit exclusivament a aquestes lesions específi-
ques, en lloc de planificar una teràpia “a cegues” o de pro-
cedir a una cirurgia prostàtica innecessària.

El millor ‘rastrejador’ de la metàstasi incipient 
del càncer de pròstata: la tecnologia PET/RM
Del 20 al 50% dels pacients tractats de càncer de próstata recauen en menys 

de 5 anys i, en una majoria dels casos, la malaltia es localitza fora de la regió prostàtica

La PET/RM és sinònim de major 
seguretat diagnòstica i més garantia
d’èxit en el tractament del càncer
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Detenen tres homes per 22
robatoris en comerços locals
SUCCESSOS4Els Mossos d'Es-
quadra van detenir a finals de
maig tres homes per 22 robato-
ris en diferents comerços del
districte. 

Els robatoris van començar a
partir del desembre i tots tenien
moltes similituds i es produïen
en una zona molt acotada. Els
lladres triaven els locals amb
persiana mecànica a peu de ca-
rrer i amb porta de vidre corre-
dissa i forçaven els accessos sen-
se utilitzar eines. Feien tota l’o-
peració en dos moments dife-
rents per evitar ser descoberts.
Actuaven en tota mena de locals,

des de botigues de roba a res-
taurants, clíniques d’estètica,
perruqueries, forns de pa, far-
màcies o llibreries.

Les imatges enregistrades als
diferents establiments i les em-
premtes localitzades van perme-
tre identificar-los. Els tres detin-
guts van arribar a robar més de
9.000 euros en efectiu i diversos
objectes, ordinadors portàtils i te-
lèfons mòbils. Els tres homes
són de nacionalitat georgiana i te-
nen 30, 26 i 25 anys.

Els autors van passar a dis-
posició judicial i han quedat en
llibertat amb càrrecs.

FIRA4L’Eix Comercial de Sant
Gervasi, Barnavasi, va celebrar el
passat dissabte 1 de juny una
jornada molt especial. L’associa-
ció comercial va tornar a sortir al
carrer amb la 22a edició de la
Mostra de Comerç de Sant Ger-
vasi, tot i que en aquesta ocasió la
cita va ser més especial, ja que
també es va celebrar el 35è ani-
versari de l’entitat.

Així doncs, al llarg de tot el dia
els veïns del barri, i els que van ve-
nir d’altres punts del districte i la
ciutat, van poder gaudir de la
mostra, que va estar ubicada du-
rant tot el dia al carrer Muntaner,
entre la plaça de la Bonanova i la

Ronda General Mitre. La mostra
va tenir habilitats sectors especí-
fics per als diferents tipus de co-

merços i també es va muntar
una zona lúdica i de jocs en un
tram del carrer. 

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Una de les grans novetats d’a-
questa edició va ser la carpa del
35è aniversari, que va acollir l’ex-
posició fotogràfica antològica ‘35
anys de Barnavasi, 35 anys de

Sant Gervasi’. Gràcies a les fotos
de l’exposició, la gent va poder re-
cordar la història d’aquest em-
blemàtic eix comercial i la seva
evolució des de la seva fundació,
ara fa 35 anys, fins a l’actualitat.

Per últim, una altra de les ac-
tivitats del dia va ser la recollida
d’aliments per a la campanya ‘La
Fam no fa vacances’.

El bon temps va acompanyar durant tot el dia. Foto: Districte

Barnavasi celebra la Mostra de
Comerç i el seu 35è aniversari

Eix Sarrià | Arriba una nova edició de la Fira d’Estiu
L’Eix Sarrià celebrarà el pròxim 15 de juny una nova edició de la Fira d’Estiu al

carrer Manuel de Falla. Entre les 10 del matí i les vuit del vespre el carrer s’ompli-
rà parades amb els comerços del barri, que oferiran una gran varietat d’articles.

Durant el dia també
es va fer una recollida
d’aliments per a una
campanya solidària
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CELEBRACIÓ4En el calendari ca-
talà de festes tradicionals i populars
hi ha una nit molt especial. És la del
23 de juny, revetlla de Sant Joan.
La tradició, amb un fort arrelament
al conjunt dels Països Catalans, té
com a grans protagonistes el foc, la
música, el ball i la coca. A Barcelo-
na, concretament, la revetlla serveix
per comprovar, una vegada més, la
vitalitat del teixit, ja que un munt
d’entitats organitzen revetlles po-
pulars als carrers i a les places, amb
alguns casos amb fogueres incloses.

El foc, doncs, és l’encarregat
d’il·luminar una nit màgica que
aconsegueix treure al carrer mol-
ta i molta gent. Les fogueres, tal
com marca la tradició, tenen com
a objectiu foragitar els mals espe-
rits, purificar, protegir i regenerar.
Quan el sol es pon les flames aga-
fen el protagonisme i no s’apaguen
fins ben entrada la nit o la mati-
nada. Gràcies al seu magnetisme,
la gent s’hi aplega al voltant per
cantar, ballar... 

Tot plegat serveix per donar la
benvinguda al solstici d’estiu, en el
que és una festa amb uns orígens
que venen de molt de lluny, ja que
les civilitzacions mediterrànies
més antigues ja celebraven la nit

més curta de l’any encenent fo-
gueres. Un foc que té, en un dels
seus derivats, la pirotècnia, un
dels altres grans protagonistes de
la nit.  Petits i grans, des de pri-
mera hora de la tarda i fins a altes
hores de la matinada, gaudeixen
llançant petards que amb el seu so-
roll i la seva llum deixen clar a to-
thom que la revetlla no és sinònim
de tranquil·litat.

FOGUERES ARREU
La revetlla és una festa totalment
descentralitzada que es pot viure a
tots els districtes. Alguns exemples
de les múltiples festes i fogueres que
es fan són el concert de revetlla del
Parc de les Rieres d’Horta, la re-
vetlla a la plaça Virrei Amat de Nou
Barris o les fogueres de Sant Antoni
(Viladomat amb Floridablanca),
la del Mas Guinardó al Casal d’En-
titats, la del Fort Pienc (plaça del
Fort Pienc).

D’altra banda, dies abans de la
revetlla ja s’organitzen diferents ac-
tes, com ara el Ball d’Estiu de Gent
Gran del Centre Cívic Vil·la Flori-
da el 12 de juny o el taller de cuina
per fer coques de Sant Joan que es
farà el 13 de juny al Casal de Gent
Gran de Vilapicina i Torre Llobeta.

La ciutat s’encén
» La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir un any més Barcelona de festa i fogueres la nit del 23 de juny

» El foc, els petards, la música, el ball i la coca seran els protagonistes de la nit més curta de l’any

Els barris s’omplen de fogueres la nit de la revetlla. Fotos: Norma Vidal (ACN) i Arxiu
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Esports

Les nedadores del Kallípolis van
tenir una nova oportunitat per
brillar en la prova de les World
Series de natació artística que es
van disputar a la piscina de Sant
Jordi entre el dia 31 de maig i el
dia 2 d’aquest mes. Aquesta
competició, organitzada per la
FINA, va començar el mes de
març a París i ha portat les se-
leccions estatals a Tòquio o Ka-
zan, entre altres. L’última cita de
la competició serà entre els dies
14 i 16 d’aquest mes a Budapest.

Paula Ramírez, Iris Tió i Ber-
ta Ferreras van ser les tres re-
presentants del CNK en la cita de
la ciutat, com ho havien estat en
les altres. També com en les
proves anteriors, la delegació
espanyola va aconseguir un botí
de metalls més que notable.

El primer dels tres dies va ser
especialment productiu per a
Ramírez, que va guanyar dues
plates: en la rutina de duet tèc-
nic (fent parella amb Sara Sal-
daña) i en la prova d’equip tècnic,
on va aconseguir un metall com-
partit amb Tió, Ferreras i la res-
ta de companyes de la selecció de
Mayuko Fujiki.

L’endemà, de nou, les tres
sincronistes del Kallípolis puja-
rien al segon esglaó més alt del
podi gràcies a la seva magnífica
actuació en la rutina de Hight-
light, amb la música d’AC/DC,
mentre que en l’última jornada,
de nou amb les tres sincronistes
del CNK, es va penjar un bronze
en la prova d’equip lliure.

Ramírez (a la dreta) durant la final de la duet tècnic. Foto: RFEN

Pluja de medalles per al
Kallípolis a les World Series

» Paula Ramírez, Berta Ferreras i Iris Tió van ser les nedadores del
club a la delegació espanyola en la prova disputada a Sant Jordi 

“Fins aquí la segona
temporada a càrrec
del primer equip del
CP Sarrià. Agrair a

tots el sacrifici, l’esforç i la il·lu-
sió dipositada tant dins com fora
del terreny de joc a tots els que
formeu part d’aquesta gran fa-
mília! Seguirem treballant! A la
tercera va la vençuda!”. Amb
aquesta piulada, el passat 30 de
maig, Marc Fernández, l’entre-
nador del CPS, posava el punt fi-
nal a una molt bona temporada

de l’equip parroquial, que ha tor-
nat a assolir el seu gran objectiu,
la permanència a Segona Cata-
lana. Els jugadors i el cos tècnic,
doncs, ja poden gaudir d’unes
merescudes vacances.

I és que el conjunt parro-
quial ha superat, de forma clara,
les millors expectatives. Els blau-
grana han acabat en vuitena po-
sició, amb 48 punts (gràcies a les
seves 13 victòries i els nou empats
que han aconseguit) i per segona
temporada consecutiva, el saldo

de gols a favor i en contra és po-
sitiu (60-46 en el curs 2017-18 i
51-50).

La lliga va començar amb
dubtes i una sèrie de mals resul-
tats (el primer triomf no va arri-
bar fins a la setena jornada, a
Montcada i Reixac, per 2-3),
però després com a màxim s’es-
tarien cinc jornades sense guan-
yar. A més, entre finals de l’any
passat i principis del mes de fe-
brer d’aquest 2019, el CPS va
sumar 14 punts dels 18 possibles.

Pau Arriaga
SARRIÀ

El CP Sarrià tanca un gran curs

Reconeixement | L’esport femení torna a reivindicar-se
El passat 30 de maig es van entregar els guardons de la 12a edició dels Premis Dona i

Esport, que van reconèixer la feina de María Ángela Escudero, de la jugadora de pàdel
Lucía Sainz, del portal Faros de l’Hospital Sant Joan de Déu i al Lima-Horta de bàsquet.

El Barcino organitza un
torneig de pàdel solidari

El CT Barcino va organit-
zar el passat dissabte 25
de maig un torneig de

pàdel per col·laborar amb un
projecte que l’ONG Mans Unides
està fent a Togo per col·laborar en
l’escolarització de nens i nenes.

La cita va reunir equips mix-
tes, i els vencedors van ser el con-
junt format per Marta Fabregat,
Alex García, Xavier García,
Eduardo Baronet, Pelayo Botija,
Mario Jordà, Guillem Gil, Toni

López, Maite Alsina, Miquel Lo-
rente, Anna Mialet i Cristina
Muntañola.

DISPUTADA LA COPA POTTER
Pel que fa al tennis, les instal·la-
cions del club van acollir bona
part de la 47a edició de la Copa
Potter, un dels campionats de ve-
terans amb més trajectòria d’a-
quest esport. La competició es va
disputar de forma conjunta amb
el Real Club de Polo.

TENNIS4Garbiñe Muguruza va perdre a la quarta ronda de Ro-
land Garros. La del CT Barcino només ha entrat un cop a les se-
mis dels quatre grans en els últims dos anys i sortirà del top20.

La foto de família de la plantilla abans de les vacances. Foto: Twitter (@MarcFJ84)
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Llibres Teatre

Hidrogenesse torna a l'activitat des-
prés de quatre anys sense treure cap
disc. Carlos Ballesteros i Genís Segarra
han publicat el passat mes de maig
l'àlbum Joterías bobas (Austrohúngaro,
2019). “Quan no entens per què t’agra-
da alguna cosa, el millor que pots fer
és escriure una cançó”, diuen en una
entrevista a Enderrock.

Música Pelis i sèries

Joterías bobas
Hidrogenesse

El Monestir de Pedralbes
El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes és una icona de

pau, tranquil·litat i bellesa a la ciutat de Barcelona. Va ser fun-
dat l’any 1327 per ordre de la reina Elisenda de Montcada

amb suport del seu espòs, el rei Jaume II.  Visitar-lo és tot un
plaer, ja que és un dels millors models del gòtic català, tant per

l’església com pel claustre de tres plantes, un dels exemples
més espaiosos i harmònics d’aquest estil. Durant els mesos

d’estiu, es pot gaudir d’aquest espai de manera gratuïta algu-
nes tardes, durant el que anomenen l’hora màgica: els dimarts

i divendres entre les sis de la tarda i les nou del vespre.

L’advocada i activista Amal Clooney ha visitat recent-
ment Barcelona per participar en una conferència so-

bre drets humans i comerç internacional. L’arribada
de Clooney a Catalunya ha estat molt esperada per

un públic selecte que ha assistit a la trobada. Les en-
trades per escoltar la lletrada van arribar a superar els
1.000 euros, però l’expectació estava justificada. Tot i

que la libanesa va saltar a la fama pel seu casament
amb el conegut actor nord-americà George Clooney,

la carrera professional de l’advocada ha estat molt
destacada en l’elit del dret internacional. Entre altres,
ha treballat en casos tan importants com el judici per
genocidi de l’expresident de Iugoslàvia, Slobodan Mi-

lošević, o la defensa de Julian Assange, fundador de
Wikileaks. Però l’activitat de la jurista no es limita a ca-

sos professionals. A través de la fundació Clooney
Foundation for Justice busca donar resposta a les víc-
times d’abusos contra els drets humans a tot el món.  

A M A L  C L O O N E YQUI ÉS?
Ser una advocada d’èxit internacional

Va saltar a la fama pel seu matrimoni amb George Clooney

Famosos

Donar una conferència a Barcelona
La xerrada ha tractat sobre drets humans i comerç

Barreja d’admiradors i crítics de Clooney 
El preu de l’entrada crea polèmica i titllen l’advocada d’elitista

QUÈ HA FET?

La fitxa

|MotoGP 2019
Amb el mundial ja començat arriba al mercat el simulador que 

ens permetrà competir a les tres categories: Moto3, Moto2 i MotoGP.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Jordi Bosch es posa a les ordres d’Iván
Morales per interpretar aquesta obra
de Zweig, reconvertida en un exercici
interpretatiu on el mateix Bosch inter-
preta tots els papers de l’obra, conver-
tit en un obsés pels escacs, la seva sal-
vació davant la tortura psicològica que
li apliquen els nazis.

Al Teatre Romea de Barcelona.

La partida d’escacs
Stefan Zweig

L’autora mallorquina s’endinsa en un
relat de fantasmes familiars en aques-
ta novel·la. La protagonista del relat
vola de Barcelona a Palma per posar
fre a l’espiral conspiranoica que ha
adoptat el seu pare des de la jubilació
i s’enfronta a velles ferides de sobte re-
obertes. El llibre va rebre el tercer pre-
mi Llibres Anagrama de Novel·la 2018.

Les possessions
Llucia Ramis

Continua la ‘febre’ pels biopics d’estre-
lles britàniques de la música. Si l’any
passat era Bohemian Rhapsody, en-
guany la proposta és la que explica la
vida i l’obra de Reginald Kenneth
Dwight, o com se’l coneix musical-
ment, Elton John. La pel·lícula fa una
repassada des de la seva formació a la
Royal Academy of Music fins a la fama.

Rocketman
Dexter Fletcher

Viu en línia
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DIVENDRES 28 DE JUNY
18:00 Fholia Teatro presenta la proposta teatral

Hay demasiadas flores, una obra que el base
en Les criades, de Jean Genet. Entrada gratuïta.
/ Centre Cívic Sarrià.

DIMECRES 12 DE JUNY
10:00 El curs Aplicacions útils, que es farà els pri-

mers dos dimecres del mes, serveix per des-
cobrir apps que ajudaran a fer-nos la vida més
fàcil. / Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Mon-
talbán.

FINS AL 18 DE JUNY
18:00 Els dimarts d’aquest mes, fins al dia 18,

es faran noves sessions del curs Art crític, co-
ordinat per Zinteta, i que vol ser un espai on
poder reflexionar sobre la producció artísti-
ca. / Espai Jove Casa Sagnier.

FINS AL 7 DE JUNY
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà vi-

sitar la mostra Salvant persones, un recull de
fotografies que ensenyen la feina que Proac-
tiva Open Arms fa al Mediterrani. / Centre Cí-
vic l'Elèctric.

FINS AL 28 DE JUNY
Matí-Tarda Culte i cultura és un viatge docu-

mental pels diferents espais arquitectònics dels
quatre cultes més expandits per tot el món:
islam, budisme, hinduisme i cristianisme. /
Casal de Barri Espai Putxet.

DIJOUS 13 DE JUNY
11:00 Bla, bla, bla serà el nom de la narració del

cicle Lletra petita - El racó dels pares. Prime-
res passes que anirà a càrrec de la contacon-
tes Patrícia McGill. L’entrada serà gratuïta. /
Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall.

DISSABTE 22 DE JUNY
11:00 La Fundació Soñar Despierto ha prepa-

rat la tradicional Festa dels Infants, pensada
perquè en gaudeixi tota la família. / Parc d'A-
traccions del Tibidabo.

DE L’11 AL 15 DE JUNY
Tot el dia Durant la segona setmana d’aquest

mes, el CT Barcino organitzarà un torneig de
pàdel per a socis del club i persones que no
ho siguin. / Instal·lacions del CT Barcino.

El darrer dimarts del mes, quan ja
s’hagi acabat el curs, començaran els
tallers infantils d’estiu del centre cívic.
/ Centre Cívic Casa Orlandai.

La Casa Orlandai posa en
marxa els seus tallers d’estiu

Des del 25 de juny

Alejandro Rubio i Jaume Mas seran els
encarregats de les darreres sessions del
taller Fotografia nocturna, els dimecres
d’aquest mes fins al dia 19. / Centre Cí-
vic Casa Orlandai.

Recta final del curs de
fotografia nocturna

Fins al 19 de juny a les 19:15

La cantant de boleros i cantaora bar-
celonina Mayte Martín serà una de les
grans estrelles del mes en els concerts
que hi ha organitzats al districte. / Sala
Luz de Gas.

Mayte Martín 
actuarà a Luz de Gas

Divendres 21 de juny a les 21:00

Durant tot aquest mes estan en mar-
xa les sessions de tai-txi els dimarts al
matí del cicle Activa’t als parcs. / Jar-
dins de Vil·la Amèlia.

Continuen en marxa 
les sessions de tai-txi
Tots els dimarts a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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