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HABITATGE4Tensió, enfronta-
ments amb la policia, protestes,
crits i detinguts. Aquest és un
breu resum   dels dos episodis re-
cents viscuts al Poble-sec relacio-
nats amb l’habitatge. Dos nous
exemples del conflicte obert que hi
ha, en diferents punts de la ciutat,
entre inversors i activistes veï-
nals. Al mig, sovint, persones en
una situació vulnerable. Benvin-
guts a la ‘guerra’, amb camp de ba-
talla inclòs, de l’habitatge.

El primer cas és el que es va
viure el passat 15 de gener al nú-
mero 11 del carrer d’en Fontro-
dona, a la cantonada amb el carrer
Piquer. Els Mossos d’Esquadra
van detenir quatre persones du-
rant el desallotjament d’un edifi-
ci ocupat. Les detencions es van
produir després que un grup de
gairebé un centenar de persones
es concentressin a l’exterior de l’e-

difici per protestar contra el des-
allotjament que estaven duent a
terme membres de l’empresa Des-
okupa, especialitzada en desno-
naments extrajudicials. La pro-
testa s’havia organitzat a través de
les xarxes socials amb l’etiqueta
#AlertaDesokupa. Els desallot-
jats van ser un grup de 10 joves
marroquins que havien ocupat
tres pisos del bloc i que van asse-
gurar que Desokupa els va oferir
2.000 euros per marxar dels pisos.

Posteriorment, des del Sindi-
cat de Barri van denunciar que els
Mossos havien “protegit” els mem-
bres de Desokupa, a qui van acu-
sar d’actuar amb violència. Des de
la FAVB, en declaracions a Bete-
vé, van definir Desokupa com
una empresa de “policia privada
sense llei”. En un vídeo penjat a les
xarxes socials, el propietari de
Desokupa, Daniel Esteve, va afir-

mar que “hem ajudat als Mossos
perquè eren pocs”. Per últim, la re-
gidora Laura Pérez va dir que els
fets “no es poden tornar a repetir”
i va acusar Desokupa de “vulnerar
drets i intimidar el veïnat”.

TENSIÓ AL CARRER LLEIDA
Quatre dies més tard es va viure el
segon episodi de la ‘guerra’ de
l’habitatge, en aquest cas al carrer
Lleida. El Sindicat de Barri va
organitzar una protesta per pres-
sionar el grup inversor propietat
del Bloc Llavors, un bloc ocupat
propietat de Vauras Investment  a
qui els activistes pressionen per
aconseguir un lloguer social. Quan
els integrants del Sindicat de Ba-
rri van arribar al bloc es van tro-
bar la Guàrdia Urbana, amb
agents antiavalots, barrant-los el
pas. La tensió va anar en augment
i hi va haver un detingut.

La ‘guerra’ de l’habitatge
» Quatre detinguts al Poble-sec durant el desallotjament d’un edifici ocupat al carrer d’en Fontrodona
» Tensió entre policia i activistes en una protesta del Sindicat de Barri al carrer Lleida pel Bloc Llavors

Una imatge del desplegament que els Mossos van fer el 15 de gener al carrer d’en Fontrodona. Foto: Twitter (@sindicatdebarri)
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Els semàforsLa lupa

El Twitter en paper
Aquí es
piula

per @ModernetdeMerda

Hamelín

Hauré d'esperar un any més. Creia que
aquest cop els Reis em portarien la raó
absoluta, però m'he tornat a quedar amb
les mans buides. En cap dels paquets
que vaig obrir diumenge passat hi ha-
via la veritat insubornable, aquella que
ens fa lliures i joves i bells i tremenda-
ment atractius als ulls tristos dels qui no
la tenen.

Tenia entès que l'ésser
humà s'acostuma a qualse-
vol circumstància, i que una
nova patacada, idèntica a
la de cada 6 de gener, no em
desestabilitzaria tant com
abans. Però quan topes una
altra vegada amb la crua
realitat, quan la decepció es torna a ma-
terialitzar davant teu, no hi ha costum
que valgui. Una derrota és i serà sem-
pre una derrota.

Estic trist, em noto desfet. Torno a
sentir-me incapaç de marcar un rumb
perquè el rumb el continuen sabent
marcar uns altres, la brúixola d'or és en
unes altres mans, la lucidesa navega fe-
liç per altres ments, lluny de la meva. I

jo només conservo la ignorància dins
meu, fins i tot una certa covardia, tot ple-
gat ben poca cosa, ben minúscul tot.
Molta misèria i alguna ínfula.

Em sap greu per mi, que renovo la
mediocritat intel·lectual un any més,
però sobretot em sap greu per la repú-
blica en conjunt. Els cervells privilegiats
continuen sent una minoria. És clar que

n'hi ha, però es poden comptar amb els
stweets d'una mà. Són un nucli dur molt
reduït, i ells no poden construir sols l'im-
peri. Cal més gent il·luminada per la raó,
tocada per l'experiència i el bagatge vi-
tal. I en cal més amb urgència, abans
que la desfeta sigui encara més severa.

Gent pura com ells, que s'arre-
mangui heroicament per assolir l'ob-
jectiu final amb èxit, sense traïcions

d'última hora, sense errors, ni un sol er-
ror, amb tot un poble cohesionat i de-
terminat al darrere, un poble imper-
meable a les fissures, fidel al mestrat-
ge superb dels savis. Gent que, com ells
i només com ells, estigui disposada a
entregar el cos cada dia en ofrena da-
vant la barbàrie. Fins i tot quan ja no
els quedi cos per oferir.

Aquest any, per part
meva, no podrà ser. No soc
un dels escollits. Els Reis
han parlat i, probablement
perquè no ho mereixia, no
han volgut dur-me la raó
absoluta que amb tanta àn-
sia havia tornat a escriure a

la carta. No seré un d'ells.
El 2019 serà per a mi, doncs, un any

ben semblant a l'anterior, amb opinions
i teories discretes, sovint irrellevants, ga-
irebé sempre porugues. Totes tocades
per un factor comú: el nul coneixement
de la vida i de les revolucions humanes.
I totes mancades d'una mateixa virtut:
el coratge dels valents. Que ells ens gui-
ïn fins a la llibertat, si us plau.

Cal més gent il·luminada per la raó,
tocada per l’experiència i el bagatge vital.

I en cal més amb urgència.

Valls necesita subrayar
que él no pactaría con

la extrema derecha por-
que solo con sus argumentos no que-
da claro que sea así. Obsesión securi-
taria, vincular manteros y delincuencia,
críticas al "buenismo con la inmigra-
ción", victimización de los castellano-
hablantes…

Detencions com les
dels alcaldes de Verges

i Celrà desarmen els que
pensem que un clima de distensió és
possible i ideal per avançar cap a una
solució política a través del diàleg. Els
aparells de l'estat són implacables.
Mai no fallen. Quin diàleg és possible
sota l'excepcionalitat permanent?

@carlesferreira

Històrica desfeta de
Theresa May. L’actual

Unió Europea necessita
la tradició democràtica del Regne
Unit. Les amenaces als valors fona-
mentals també ens vénen de dins i ens
cal reforçar la democràcia europea.
Amb el Regne Unit, la democràcia és
més forta.

Los presupuestos re-
presivos de Pedro

Sanchez: dos alcaldes
detenidos de madrugada, doce acti-
vistas durante el día y un fotoperio-
dista por la tarde. Todas las detencio-
nes, sin orden judicial. Prospección po-
licial. Cuéntalo en Europa. Mobilitza-
cions arreu.

@HiginiaRoig@KRLS@apuente

Festival Barnasants
El festival té en marxa la seva edició

número 24 des de dissabte passat, dia
que es va celebrar el concert de Paolo
Conte i Joan Isaac a l’Alguer. Enguany
el Barnasants arriba amb un missatge
polític molt clar: “Feixisme, mai més”. 

pàgina 10

Ajuntament
El consistori ha anunciat que recorrerà la
sentència de la justícia que ha tombat la
limitació horària de les terrasses de la

plaça d’Osca. La sentència del jutge diu 
a l’Ajuntament que l’horari de les terras-

ses ha de ser el mateix a tota la ciutat. 
pàgina 18

Laura Pérez
El Districte, amb la regidora Pérez al

capdavant, ha inaugurat fa poc la refor-
ma urbanística de la Colònia Santiveri, al
barri de la Marina. Es tracta d’una trans-
formació urbana feta a partir de criteris

basats en la perspectiva de gènere. 
pàgina 16
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El + llegit
Vicent Partal, a la caminada 
per la llibertat dels presos polítics1

2
El Poble-sec es prepara 
per celebrar el 150è aniversari

El consistori farà canvis al carril
bus del carrer Tarragona

Incredulitat

Al racó d’insultar

3

4
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Safata d’entrada

A les xarxes

Les millors
perles

Si ens passegem pels centres edu-
catius catalans, ens trobarem amb
un percentatge molt elevat de do-
cents que són forans a aquesta co-
munitat. De valencians n’està ple,
sense oblidar a europeus i afri-
cans que han vingut a treballar
pel país tot i el desplaçament que
han hagut de fer. Malaurada-
ment, molts partits dretans espa-
nyolistes han atacat aquesta fita
que permet la immersió lingüís-
tica sota una convivència pacífica.
Per això resulta paradoxal quan
escoltes, entre alguns anticatala-
nistes, la crítica a aquest sistema.
És la cultura la que ens fa pacífics
o violents, però alguns anticatala-
nistes aposten per la confrontació.
A Catalunya, i donat el gran nom-
bre de nouvinguts interns i ex-
terns, no se la pot titllar de dividir
la població. En tot cas, ha volgut
integrar-la amb plena sobirania.
Convindrem que l’educació és la
millor manera de trencar les espi-
rals de la desigualtat. Una endevi-
nalla Sumèria deia: “entres a la
casa cec però en surts veient, ¿què
és? Una escola.” I Sòcrates afir-
mava que el més honrat i el més
senzill no és reprimir als altres
sinó preparar-se per a ser el millor
possible. Aleshores, per què al-
guns s’entesten que l’escola cata-
lana divideix i que cal imposar de
nou un 155? En aquest cas em
pregunto, què redimonis va estu-
diar Casado per a obtenir un Màs-
ter en contra l’educació catalana?
Com deia el difunt Xavier Melga-
rejo, les escoles que generin llaços
més intensos i propers entre les
persones són les que en sortiran
reforçades. La catalana n’és una.
Milers d’escoles són la vida, però
ben pocs ens fan cenyida.

155
per David Rabadà

Com a granotes bullides
per Jordi Lleal

La faula de la granota bullida,
atribuïda al filòsof francès Oliver
Clerc, acostuma a ser molt re-
current quan es vol explicar com
una societat s’acostuma a nor-
malitzar l’anormalitat. Una gra-
nota posada en una olla amb ai-
gua freda que es va escalfant no
reacciona fins a morir bullida, si
se la posés en aigua bullent, sal-
taria de l’olla.

A Catalunya tenim una llar-
ga experiència. Vénen a casa
nostra, prometen una pluja de
milions i després no es compleix
mai; ens empresonen els líders
polítics i socials basant-se en
falsos relats; l’1-O ens peguen a
tort i a dret;  les balances fiscals
ens deixen en la misèria; el rei
truca a les empreses perquè
marxin. Ara, el PSOE necessita
que li aprovin els pressupostos i
ens venen la moto que els d’a-
quest any contemplen una mi-
llora econòmica, a la que no po-

dem renunciar, com si ens fes-
sin alguna concessió, com aquells
que reparteixen pinso entre l’a-
viram. Esperen que reaccionem
com la síndrome de l’esclau,
que acaba creient que el seu es-
tat és natural i no se’n pot sortir,
perquè “sempre” ha sigut així.

Amb tots aquests antece-
dents, des de fa molts anys, con-
fien que els catalans ens anem
acostumant i ho acabem accep-
tant. Així, sesnse més, sense re-
voltar-nos. Submisos i esperant
que un dia s’apiadin de nosaltres
i siguin justos i magnànims amb
Catalunya. Vana esperança. No
ho faran mai. Fa segles que
practiquen la tàctica de tractar-
nos com a una colònia, sense la
més mínima consideració cap a
la nostra diferència.  

No ens deixarem acostumar
a l’aigua calenta fins a la bullida,
abans saltarem de l’olla espa-
nyola per ser lliures.    

Ramon Colillas, un jove de la localitat berguedana de Puig-
reig, ha guanyat 4,5 milions d’euros després de quedar el pri-
mer classificat d’un dels tornejos de pòquer més importants

del món, que es va disputar a les Bahames. Colillas ja s’havia pro-
clamat guanyador del Campionat d’Espanya de Pòquer 2018.

L’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea ha re-
vocat els drets sobre la marca ‘Big Mac’, registrada per la
multinacional McDonalds. La decisió arriba després que la

cadena irlandesa Supermac’s, amb seu a Irlanda, hagués denun-
ciat que la marca ‘Big Mac’ era seva i existia des de l’any 1996.

La Xina ha aconseguit fer brotar una llavor a la Lluna. Les imatges
enviades per la sonda Chang’e 4 mostren un brot de cotó que
hauria crescut amb èxit. L’objectiu de l’Administració Espacial

Nacional de la Xina era posar a prova la capacitat agrícola en un en-
torn extrem, crucial per a futures missions espacials a llarg termini.

Un venedor de loteria de Lugo es va fugar d’Espanya fa
uns dies amb la recaptació dels sortejos de Nadal i Reis.
Dues treballadores del negoci van alertar la policia des-

prés de veure que l’home no apareixia. Els agents van com-
provar que l’home va desaparèixer amb 120.000 euros.

L’exsecretari del narcotraficant mexicà El Chapo Guzmán ha as-
segurat, durant el judici que s’està celebrant a Nova York, que
Guzmán hauria donat 100 milions d’euros en suborns a l’expre-

sident mexicà Enrique Peña Nieto. L’exsecretari, però, ha dit que ell
no va ser testimoni dels fets, sinó que el mateix Guzmán li va explicar. 

@mariadolorsa: Alcaldes detinguts en
sortir de casa sense saber ni tan sols per
què. Per si algú havia oblidat en quina
mena d'estat vulnerador de drets vivim.

@LuciaMendezEM: En la investidura del
nuevo presidente andaluz ha quedado
claro que el discurso de Juanma Moreno
es más Núñez Feijóo que Génova, 13.

#CanviAAndalusia

@FilmBayona: Agresiones como esta es-
tán pasando cerca de tu casa, bajo ideas
que amenazan con entrar en nuestras ins-
tituciones.

#AgressióHomòfoba #CreixLaRepressió
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Les enquestes li són favora-
bles. Es veu com el pròxim
alcalde de Barcelona?

M’hi veig, sí. Però això no vol dir res,
perquè si ens creiem les enquestes
segur que perdo. Estem en una
competició democràtica més inte-
ressant i oberta que en altres oca-
sions i crec que tinc possibilitats,
però ens les hem de treballar i ens
ho haurem de guanyar a pols. 

A l’últim Baròmetre municipal,
més d’un 40% dels veïns suspe-
nen la gestió de Colau i un 60%
diuen que la ciutat ha empitjorat.
Amb aquestes xifres, creu que
Colau té possibilitats de tornar a
guanyar?
Passa una mica el mateix que amb
les enquestes. Una cosa són les
percepcions i els estats d’opinió i
una altra cosa diferent és la decisió
del vot. Aquí tots estem en igualtat
de condicions. L’alcaldessa té uns
actius evidents, derivats de la seva
gestió, però té uns passius encara
més evidents, també derivats de la
seva gestió. Ara tenim una oportu-
nitat de construir un projecte i de

fer una oferta d’esperança i ambi-
ció per a molts ciutadans.  

Ha mantingut converses amb
Colau per un possible futur pacte
postelectoral, sigui qui sigui que
obtingui millors resultats dels
dos?
No, no. No som ni molt menys en
aquest punt. 

No han concretat escenaris de
futur?
No és el moment. És bo que ara
cadascú ofereixi el seu millor per-
fil. És cert que podem compartir
moltes coses des d’un punt de
vista progressista, però també és
evident que tenim diferències en
altres coses, com ara el model de
país o l’estil de govern.

En aquestes eleccions també tin-
drà al davant Manuel Valls. El
preocupa tenir d’adversari un ex-
primer ministre de França, amb
tot el que això suposa?
Em preocupa més pel que repre-
senta i el que diu, en el sentit que
Valls ofereix una visió contradictò-
ria amb la que volem representar
nosaltres. La seva visió és molt in-
coherent amb el que és Barcelona,
el seu caràcter i la definició de la
ciutat que ens hem guanyat a pols

durant molts anys. Una cosa és que
hi hagi problemes per resoldre i
una altra cosa és un projecte lligat
absolutament al poder econòmic. 

Creu que no serà atractiva per a
la ciutadania l’oferta que pre-
senta Valls, doncs?
El problema és que sigui atractiva.
Jo no dic que no pugui ser-ho. Pot
ser-ho en la mesura que el poder
econòmic sempre és capaç d’en-

lluernar i fer creure que el progrés
depèn que manin ells. Es tracta
que els ciutadans entenguin que
el més important és confiar en
nosaltres mateixos, partir del nos-
tre caràcter i expressar la nostra
determinació democràtica. El nos-
tre projecte és de complicitat, fet
des de la consciència que manar
és molt diferent que governar. I, a

més, hi ha un altre contrast amb
Valls: com aconseguim que el
poder democràtic de la ciutadania
es pugui expressar i que aquesta
se senti identificada amb una ad-
ministració que la representa. 

Fa un moment deia que el seu
model de país és diferent del de
Colau...
Es diferencia en un sentit molt es-
pecífic i no en altres. Estem en
condicions de compartir el com-
promís per la llibertat i la demo-
cràcia, però aquesta coincidència
l’hem de saber convertir en acció
conjunta. 

Quan parla de “sentit molt espe-
cífic” es refereix al projecte de la
república, de la independència.
Nosaltres estem explícitament com-
promesos amb un projecte repu-
blicà i Ada Colau no exactament.
Encara que crec que podem com-
partir una amplíssima part del
camí. 

Parlant de l’escenari indepen-
dentista, sembla que hi haurà
moltes llistes. Fa uns dies expli-
cava que Junqueras li va dema-
nar que surti a guanyar. Se sent
pressionat?
No cal que ningú afegeixi pressió

a la que ja em poso jo mateix
[somriu].  El que em sento és posi-
tivament exigit i motivat, però
també em sento acompanyat.
Aquest no és un projecte personal
ni de lideratge en exclusiva, més
aviat el contrari. Som un equip,
estem treballant amb intensitat i
és molt engrescador. Estem dibui-
xant la Barcelona que somiem i
aquest somni el podem compar-
tir amb milers de barcelonins i bar-
celonines.

Parlant de l’equip, ens agradaria
saber quina llista té al cap. Quin
tipus de perfil vol integrar a la
seva llista?
Serà una llista de ciutat, amb una
base forta i arrelada d’ERC, però
una llista que també rebrà el valor
afegit d’un bon nombre de ciuta-
dans implicats.

Independents, per tant.
Sí. Ciutadans de Barcelona no ne-
cessàriament organitzats política-
ment, però sí compromesos amb
la ciutat i que comparteixen la
major part d’un concepte pro-
gressista i republicà. 

Pot posar algun exemple?
[Somriu]. Encara no. De moment
no hem de tenir pressa.4

Ernest Maragall
Candidat d’ERC a l’alcaldia

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Lola Surribas

“No n’hi ha prou amb bones intencions
si no hi ha solvència i responsabilitat”

“El meu no és
un projecte
personal 

ni de lideratge
en exclusiva”
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3Fa dies també va proposar a la
resta de candidats firmar un com-
promís de Barcelona contra l’odi
per aïllar l’extrema dreta. No pot
passar que amb això li facin la
campanya a Vox i acabi entrant a
l’Ajuntament?
El que ha passat a Andalusia no és
un exemple contrari? Tothom deia
que no passava res, que no entra-
rien o en traurien un... I mira què ha
passat. Els anys 30, abans de la Gu-
erra Civil i a tota Europa, hi havia la
consigna de no parlar-ne, de no
passarà res, de ja guanyarem... Hem
de ser conscients que la millor res-
posta és construir alguna cosa
digna.

Baixem a la ciutat.  “Polítiques
socials integradores a barris de
la zona Nord, des de Sant Martí i
el Besòs fins a Sant Andreu i Nou
Barris. Revitalitzar la Marina, la
posada al dia del 22@...”. Són pa-
raules seves, però sembla que
estiguem llegint el programa de
Colau...
El programa de Colau de fa quatre
anys?

Sí.
L’evidència que calgui seguir-ho
dient...

És que no s’ha complert.
En tot cas, que no hem arribat, ni de
bon tros, al punt d’ambició que
totes aquestes qüestions plantegen.
I, per tant, em permeto pensar que
darrere d’un mateix objectiu hi pot
haver polítiques diferenciades. No
estem repetint, al revés, estem cons-
truint saba nova amb ambició reno-
vada. No n’hi ha prou amb una
ideologia i uns objectius amb bones
intencions des d’un punt de vista so-
cial si darrere no hi ha solvència, res-
ponsabilitat i complicitat. Barcelona
és una ciutat de complicitat, i el go-
vern actual ha estat incapaç de
mantenir i afegir riquesa a aquesta
complicitat. Al contrari, en molts ter-
renys s’ha perdut.

Un terreny on sembla que no hi
ha hagut complicitats és el del tu-
risme. Creu que el model turístic
actual de la ciutat està esgotat?
Esgotat, no. El problema que tenim
és d’èxit. L’èxit, si no el gestiones,
acaba generant costos que de ve-
gades es fan insuportables. Cal
gestionar-ho, compensar els cos-
tos i repartir els beneficis. Això vol
dir redistribuir econòmicament i
socialment, canviar els conceptes
fiscals que avui defineixen el tu-
risme i una política clara de retorn
dels seus beneficis. També hi ha
una política metropolitana per
desenvolupar, una política d’acord
amb altres ajuntaments. En aquest
tema, com en altres, no hi haurà
respostes si no hi ha una gover-
nança metropolitana. 

Un altre tema polèmic és la unió
del tramvia. Colau ha tornat a
posar la qüestió sobre la taula.
Hem de parlar del tramvia? Par-
lem-ne. Que és una bona idea i té
sentit plantejar-se la unió? Sí. El
que no podem fer és, a partir d’a-
quí, simplement prendre la decisió
al marge de totes les considera-
cions tècniques, econòmiques, de
gestió, d’interès públic... Tot això
s’ha de valorar abans de prendre
una decisió, no després. L’ordre
lògic és primer tenir la informació.
És el que demana la responsabili-
tat institucional, i no pas abusar
que un Baròmetre diu que gairebé
tothom està d’acord amb la unió.  

Per tant, ERC què votarà en el
plenari de finals de mes?
Si hi ha una feina feta, valorarem
quin missatge ens envien aquests
elements.

Per tant, no ho tenen decidit.
Tenim decidit que hi volem treba-
llar. Estem d’acord amb la idea,
però abans de prendre una decisió
hem de veure si val la pena aquesta
inversió.

Potser seria més prudent que
l’alcaldessa no ho portés al Ple
tan aviat, doncs.
En tot cas, que es treballi abans de
prendre cap decisió. Sobre la base
de la pressió estrictament política
en un Ple no ho farem. A base de
rodes de premsa no ho arreglarem.

Fa un moment parlàvem del Ba-
ròmetre, on també apareix la
preocupació per la seguretat.
Què canviaria respecte de les po-
lítiques de seguretat de Colau?
Primer cal dir que el problema de
la seguretat no és que el seu origen
sigui una gestió millor o pitjor des
de l’Ajuntament. El problema de la
seguretat apareix per una suma de
factors, alguns d’ells molt poc asso-
ciats amb l’administració ni amb la
mateixa ciutat. Estem en un món
globalitzat, en una ciutat que és un
aparador des de tots els punts de
vista i, per tant, d’interès per totes
les delinqüències que un es pugui
imaginar, lamentablement. Això ho
compartim amb altres ciutats.

Però alguna cosa s’hi pot fer des
de l’Ajuntament...
Hem de tractar la nostra situació i

saber utilitzar els instruments que
tenim, i això no s’ha fet bé. No s’ha
fet bé la combinació de polítiques,
perquè una cosa és la Guàrdia Ur-
bana i la seva presència, que és obvi
que ha de millorar en molts sentits,
però a més d’això s’han de fer unes
polítiques més adreçades a les cau-
ses que a les conseqüències. Per
tant, hem de parlar d’habitatge, de
cohesió social, dels serveis socials
en un sentit molt ampli... Però molts
d’aquests temes només els podrem
afrontar amb el Govern de Catalu-
nya i el de l’Estat. La resposta simple
de més autoritat, més llei i més
ordre és la pitjor. 

Però quan es fan operacions po-
licials, els veïns que pateixen la
inseguretat  les aplaudeixen. Ho
hem vist al Raval.
És que jo no dic que això no s’hagi
de fer perquè hàgim de fer políti-
ques de llarg termini. S’han de fer
les dues coses. Per exemple, però, hi
ha un element que no considerem
mai: qualsevol política de seguretat
ha de comptar amb un sistema ju-
dicial potent, proper, àgil i imme-
diat. Un cas de furt triga 18 mesos a
veure’s. Això forma part del càlcul
que fa la delinqüència organitzada.
Saben que tenen impunitat durant
un temps llarguíssim. Per això de-
fenso una justícia de proximitat i
local, que està plantejada però que
el sistema judicial sempre s’hi ha
oposat. 

L’habitatge és un altre tema que
preocupa. Què pot fer l’Ajunta-
ment al respecte que no s’hagi
fet fins ara? Les competències
municipals són limitades...
Pot fer dues coses. Augmentar molt
l’estoc d’habitatges per destinar-lo
al lloguer social o a altres opcions i,
en segon lloc, hi ha un tema de re-
gulació fiscal i del mercat. Ens tro-
bem aquests grans inversors que
ens estan comprant la ciutat i nos-
altres no sabem ni qui són. Això no
pot ser i ha de tenir una resposta fis-
cal i de regulació. Aquí hi ha tot un
terreny per treballar i innovar, amb
ambició i rigor.

Per acabar, si arriba a l’alcaldia,
quina serà la seva primera deci-
sió?
[Pensa]. N’hi ha tantes... El primer
que faré serà enviar un missatge
de complicitat. Expressar la volun-
tat de retornar l’Ajuntament a la
ciutat. 

Aquest mandat no ha estat així?
Precisament aquesta ha estat
una de les banderes de Colau.
S’ha deixat que anés augmentant
la distància. Potser Colau havia ge-
nerat tantes expectatives que ara
podem apreciar la necessitat que
hi ha de generar de nou aquesta
complicitat i proximitat.<

“Grans inversors ens estan comprant 
la ciutat i no sabem ni qui són”

“La resposta
simple de més

autoritat, més llei
i més ordre
és la pitjor”

– Què votarà ERC en el plenari 
de finals de mes sobre el tramvia?

– Si hi ha una feina feta,
ho valorarem.

– No ho tenen decidit?

– Estem d’acord amb la idea, però 
cal veure si val la pena la inversió.

– Potser seria més prudent que
Colau no ho portés al Ple, doncs.

– En tot cas, que es treballi abans.
A base de rodes de premsa 
no ho arreglarem.
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CULTURA4El festival Barnasants
es va presentar oficialment el
passat 15 de gener a l’Antiga Fà-
brica Damm i va arrencar dissabte
passat amb un concert de Paolo
Conte i Joan Isaac a l’Alguer.
L’edició d’enguany, la número
24, arriba amb un lema contun-
dent: “Feixisme, mai més”.

El director del festival, Pere
Camps, va explicar durant la pre-
sentació que l’objectiu d’aquesta
edició és “recordar que el feixis-
me és la foscor absoluta” ara que
farà “80 anys que la victòria del
feixisme a Catalunya va acabar
amb tots els avenços socials que
havíem aconseguit”. En aquesta
línia, Camps va destacar  alguns
dels concerts de la programació
d’enguany, com el de Pete Seeger
o el concert col·lectiu pel seixan-
tè aniversari de la revolució cu-
bana. El director del Barnasants
també va voler destacar el paper
de la cultura en el món d’avui, de
la qual va dir que és “el kalashni-

kov del segle XXI” i es va marcar
com a objectiu que la cançó del
Barnasants “ajudi en la recons-
trucció dels valors democràtics per
combatre els discursos feixistes”.

CESK FREIXAS
Després del concert de l’Alguer de
dissabte passat, la primera ac-
tuació a Catalunya serà la que ofe-

rirà Cesk Freixas aquest divendres
a l’Auditori. 

Alguns dels altres artistes que
formen part de la programació
són Sílvia Comes, Montse Caste-
llà, Ángel Petisme, Namina o Xa-
vier Baró. El districte acollirà un
total de 13 actuacions repartides
entre el Centre Cultural Albareda
i el Casinet d’Hostafrancs.

Pere Camps, durant la presentació del festival. Foto: Barnasants

El Barnasants arrenca amb 
un missatge contra el feixisme
» Pere Camps: “Volem ajudar a reconstruir els valors democràtics”

» El districte acollirà 13 concerts a l’Albareda i al Casinet d’Hostafrancs

El Festival Mil·leni porta
Zahara a la Sala Apolo

CONCERT4La Sala Apolo serà
l’escenari aquest dissabte, a par-
tir de les nou del vespre, del con-
cert de la cantant Zahara en el
marc del Festival Mil·leni.

La cantant andalusa presen-
tarà el seu nou disc ‘Astronauta’,
que arriba tres anys després del
treball ‘Santa’. ‘Astronauta’ es va
gravar a Gal·les durant el mes de
juliol sota la direcció i producció
de Matthew Twaites. Es tracta del
treball més orgànic de l’artista i
agafa ‘Santa’ com a base però ex-

plora nous sons en el que és una
aventura a través d’un univers ge-
gant amb temàtiques variades,
com ara la maternitat, una pare-
lla que ja no connecta o una tro-
bada fugaç amb David Duchovny

Un dels temes més destacats
del seu nou disc de l’artista an-
dalusa és ‘Hoy la Bestia cena en
Casa’, el videoclip del qual, pro-
tagonitzat per la mateixa Zaha-
ra, Macarena García i Martí Pe-
rarnau IV, acumula més d’un mi-
lió de reproduccions a Youtube.

ENSENYAMENT4L’Escola Sant
Vicenç de Paül del barri d’Hos-
tafrancs, tancat des de fa uns me-
sos, es reconvertirà de cara al
curs que ve en un nou institut es-
cola que naixerà de la fusió de
l’Escola Miquel Bleach i l’Insti-
tut Joan Corominas. El nou cen-
tre serà l’Institut Escola Sants.

Tal com van informar l’A-
juntament i el Consorci d’Edua-
ció el passat 10 de gener, el nou
institut escola acollirà gradual-
ment tot l’alumnat de l’Escola

Miquel Bleach i de l’Institut Joan
Corominas. Aquest trasllat es
farà fins al curs 2022-23, quan
tot l’institut escola es trasllada-
rà a l’actual Institut Joan Coro-
minas. En aquell moment es de-
cidirà el futur de les instal·lacions
de l’institu escola, que podria
convertir-se en un centre d’es-
tudis postobligatoris.

Durant la roda de premsa de
presentació del projecte, el pre-
sident del Consorci, Josep Gon-
zàlez-Cambray, va destacar que

es tracta del primer acord amb
un centre concertat per aug-
mentar l’oferta pública. L’Esco-
la Sant Vicenç de Paül és pro-
pietat de les Filles de la Caritat,
amb qui el Consorci ha firmat un
conveni de lloguer de cinc anys
més quatre de prorrogables. 

Per la seva banda, Laia Ortiz,
tinent d’alcalde i vicepresiden-
ta del Consorci d’Educació, va
destacar que es tracta del primer
acord d’aquestes característi-
ques “en dècades”.

Zahara presentarà el seu nou disc. Foto: Pink House Management

Nou institut escola a Hostafrancs

Entitats | Neix la Marea Pensionista de Sants
Can Batlló va acollir dijous passat l’assemblea constitutiva de la Marea Pensionista de
Sants, la plataforma que lluita per unes pensions més justes. L’entitat parteix de tota la

feina feta fins ara d’ençà que el 2012 comencés a funcionar a Sants ‘Salvem les Pensions’.

El passat dissabte 19, el Centre de Dansa de Catalunya, que ja fa nou anys que
tenim el goig de comptar amb la seva visita, va representar a l’escenari del Sants
Teatre el popular ballet El trencanous, de Txaikovski, amb un muntatge i coreo-
grafia de creació pròpia molt espectacular. Els ballarins i les ballarines van de-
mostrar, com sempre, tenir un gran nivell, fent emocionar el públic assistent, que
els va premiar amb forts i llargs aplaudiments.

Esperem, en pròximes ocasions, poder gaudir novament dels seus especta-
cles. 

NO US HO PERDEU!!!
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Creu Coberta és el vostre eix comercial. Això vol dir que
els mateixos comerciants s’organitzen per dinamitzar el
barri, per ajudar-se entre ells, per realitzar accions que
permetin incrementar les vendes, la qualitat... Un barri
amb comerç és un barri amb més llum, més segur de dia
i de nit, amb més ulls que vigilen els avis que surten sols,
els nens que tornen a casa. És un barri on es pot com-

prar de tot, i que dona feina als veïns. És responsabilitat
de tots, dels establiments i dels emprenedors formar part
de l’eix comercial. I també és responsabilitat de tots els
veïns, comprar al nostre barri, evitant el tancament d’es-
tabliments, i empobrint-nos tots plegats.

Si voleu participar amb nosaltres, si voleu ser responsa-
bles amb el nostre comerç, apunteu-vos a Creu Coberta. 

- Participació en les fires només abonant 
el cost del lloguer de la carpa

a) Mostra de Comerç 
b) Fira Medieval
c) Jornades Romanes
d) Christmas Market
e) Altres fires

- Assessoria jurídica, legal, comptable, laboral
- Publicitat amb anunci propi a Línia Sants
- Publicitat extra a plànols
- Serveis bancaris, segons acords generals de 
Creu Coberta per a associats

- Aparcaments per a clients
- Bosses
- Servei de transport de les compres amb vehicles elèctrics
- Arquitecte, servei d’assessorament integral 
i personalitzat en obres, llicències i permisos

- Descompte en recollida d’escombraries

Ser soci de Creu Coberta, 
responsabilitat de tots

Comprant a l’eix, tindrem un barri millor

-Falca de ràdio, a Sants 3 Ràdio
-Aparició en plànols generals de l’eix 
-Plànols específics per tipus de botiga
-Articles i promocions a Línia Sants gratuïtes
- Participació en les llums de Nadal
- Participació en les accions socials de Creu Coberta: Nadal, 
accions contra la violència a les dones, participació als programes 
de Radars i Camins Escolars, beacons

- Ús de la figura del defensor del client
- Punts de Llibre
- Fulletons, flyers, cartells i adhesius de campanyes de l’eix
- Òpera al Comerç, Lletres al comerç...
- Agenda de l’any
- Publicitat gratuïta al Meeting Point
- Aparició de la botiga a les webs, blog, xarxes socials, apps i altres 
mecanismes digitals de l’associació

- Ús de la sala de juntes de la seu de l’associació
- Participació en els concursos i sortejos que realitzem
- Participació en les accions de les campanyes de Nadal, sortejos, 
Barcelona Shopping & Shooting

- Etiquetes de rebaixes
- Logotip Q de Qualitat
- Logotip S de Botigues Singulars 
- Caramels, bolígrafs, globus
- Mediació amb les forces de seguretat
- Cursos de formació gratuïta
- Assessorament per a l’adaptació del comerç a persones 
amb mobilitat reduïda

- Mediació amb l’administració
- Participació en accions encaminades al turisme sostenible 
i de qualitat (Campanya del Silenci, Citizens for a responsible tourism)

Serveis gratuïts Serveis amb descompte
Aquesta és una sèrie de serveis que podeu obtenir tots els associats a Creu Coberta
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Jornada ‘La casica cool
art’ al Meeting Point
El pròxim 9 de febrer
L'arribada per primera vegada de la Jornada
Casica Cool Art a Barcelona, on la pintura, l'es-
cultura, la música i la solidaritat són les prota-
gonistes, permet presentar a 28 artistes
nacionals i internacionals. Un conjunt magnífic
d'artistes que mostraran les seves pintures i
escultures al Meeting Point Creu Coberta a
partir de les 11 del matí, i també a Casa Mèxic
Barcelona (Mir i Geribert, 8) 

A les cinc de la tarda, començarà la sub-
hasta solidària, a la qual estan convidades di-
verses entitats, institucions i públic en general,
mitjançant la qual es pretén recaptar fons a
benefici de la Fundació Art contra Violència,
que atén al Centre Cultural El Tecolote, a Ar-
celia, Guerrero (Mèxic) i l'Associació Llibre So-
lidari, que rep donacions i llibres de segona
mà, per vendre'ls i ajudar els projectes socials.

Creu Coberta ha cedit l’espai en
aquesta ocasió a la Casica Cool Art, a tra-
vés dels seus directors, la psicòloga María
del Mar García Muñoz, directora del Centre
de Psicologia i Salut La Casica de l'Obra-
dor i el pintor profesional Enric Rubió, al
costat de l'Associació Mexicano-Catalana,
representada per César Cárdenas, i Sonia
Garcia Garcia, directora de la Bibliomusici-
neteca, organitzen aquesta gran trobada.

Paral·lelament a l'exposició de les obres
seleccionades, tindrà lloc l'actuació de can-
tants i músics, també de talla internacional.
El violinista rus Vitalii Karpov interpretarà
temes i hi haurà la performance plàstic-mu-
sical d'Ana Madrid, Alfonso Molina i el tenor
xilè Gerardo Witsuba, a més de la partici-
pació d'altres artistes.

A partir del mes de febrer, i de forma pun-
tual els caps de setmana, el Meeting Point
tornarà a reobrir a disposició de totes les en-
titats dels nostres barris i de Barcelona que
ho sol·licitin. Disposar d’un espai com
aquest, a tocar de la plaça d’Espanya, i te-
nint en compte la futura obertura del carrer
Diputació, és una gran oportunitat per enti-
tats que treballen als nostres barris i tenen la
necessitat de donar-se a conèixer. Per als
pròxims mesos ja estem preparant la jor-
nada La Casica, de la que us parlem en
aquesta pàgina, el fi de curs de l’escola d’i-

diomes Barcino School, i moltes festes del
calendari indi, amb la col·laboració de l’In-
dian Culture Center.

En aquest sentit, fa uns dies vam rebre
la visita del seu promotor, el senador Robert
Masih, col·laborador de Creu Coberta, de la
presidenta de l’entitat, i de la Comissionada
d’immigració de Barcelona, Lola López, que
ajudarà a dinamitzar l’espai.

Si sou una entitat sense ànim de lucre i
voleu formar part d’aquesta experiència,
poseu-vos en contacte amb l’associació de
comerciants a info@creucoberta.com.

La Fundación Inceptum reunirà el pròxim
diumenge dia 27, a banda d’una cinquan-
tena de dones emprenedors  -de diversos
sectors- en un espai denominat Networking
& Proyectos de Mujeres Emprendedoras,
amb l’objectiu de crear i desenvolupar si-
nergies, oportunitats de negoci i compartir
informació.

La Fundación Inceptum és la primera
fundació que ha creat a Espanya una llan-
çadora de projectes que a més d’assesso-
rar, potenciar i transformar els projectes en

realitats empresarials, disposa d’una ràdio
temàtica i d’un plató d’enregistrament on
els emprenedors desenvoluparan els seus
projectes a través d’estratègies digitals i de
comunicació.

Des d’Inceptum, creiem fermament que un
assessorament adequat i constant és una de
les claus per a arribar a l’èxit.

https://inceptum.org
comunicacion@inceptum.org

El Meeting Point reobre el febrer!

Dones emprenedores a Hostafrancs
Notícies dels nostres associats
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El pròxim dissabte 26, l’Indian Culture Center celebra el
Dia de la República de l’Índia, amb una festa que tindrà lloc
al Casinet d’Hostafrancs, ja que al Meeting Point encara fa
fred, i que compta amb el suport de Creu Coberta. Al llarg
de la tarda, de sis a vuit del vespre, amb actuacions musi-
cals, cerimònies i un aperitiu. L’entrada serà gratuïta.

I amb l’Índia, anem al Casinet

&
Al llarg de l’any, el Poble Espanyol posa a la
vostra disposició un munt d’activitats espe-
cials i una cinquantena de propostes cultu-
rals perquè gaudiu amb tota la família. I la
millor manera de treure el màxim profit a
tota la programació i de tot el Poble és... el
carnet familiar!

Amb aquest carnet podreu entrar a l’em-
blemàtic i històric recinte tantes vegades
com vulgueu durant tot l’any per gaudir de
tot el que us ofereix: artesania en directe, la
valuosa col·lecció d’art contemporani del
Museu Fran Daurel, la zona de tobogans, les
noves instal·lacions audiovisuals i més de
40.000 metres quadrats sense cotxes.

A més, podeu gaudir de tots els especta-
cles, tallers i propostes culturals dels diu-
menges! El pròxim mes de febrer, per
exemple, podreu participar d’un taller familiar
de dansa creativa, gaudir de l’espectacle de
titelles Mare Terra,  riure amb la màgia d’Un

mag en conserva o deixar volar la vostra ima-
ginació amb Baby esfèric.

Però això no és tot! Amb el carnet familiar
podeu accedir de forma gratuïta de les activi-
tats especials que s’organitzen al llarg de
l’any: la Calçotada (3 de març), una divertida
jornada gastronòmica amb gegants i música
en directe; el Festival de Titelles (16 i 17 de
març), que enguany celebra la seva 10a edi-
ció; el festival De Flor en Flor (Setmana
Santa), durant el qual el Poble s’omple de de-
coracions florals, tallers i exposicions relacio-
nats amb el món floral; Rock&Grill (juny), on
els tributs a les millors bandes de rock i la
carn a la brasa són els protagonistes o les
seves populars Nits d’estiu, plenes d’humor,
música i cinema, entre altres propostes!

Sens dubte, el Poble Espanyol posa al vos-
tre abast tot un any de diversió familiar, i per
només 60 euros a l’any (dos nens i dos adults)! 
Més informació a www.poble-espanyol.com.

Divertiu-vos tot l’any amb 
la família al Poble Espanyol

4
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Ara que fa fred, vigileu amb els aparells de
calefacció:

Les calderes i els aparells de combustió
que s'utilitzen per a la calefacció poden
convertir-se en un element de risc si no
estan en bon estat o no se’n fa un bon ús.
Cal evitar la mala combustió. Per aquest
motiu, seguiu els consells següents:

- Si utilitzeu un escalfador o una estufa
amb foc obert o qualsevol altre element
de calefacció, per tal d’evitar la intoxica-
ció i garantir l’entrada d’aire net, venti-
leu cada dia durant uns minuts.
- Reviseu l'estat dels elements de cale-
facció, de les calderes, de les estufes,
etc.
- Si un aparell no funciona bé o fa olor
estranya no el feu servir.

- Mantingueu els nens allunyats de les
estufes, dels brasers i de les xemeneies.
No deixeu encenedors al seu abast.
- No acosteu les estufes, els brasers, etc.
a les cortines, als mobles i, especial-
ment, als llits o matalassos. Mai eixu-
gueu la roba o altres objectes a sobre, ja
que podríeu provocar un incendi. No els
cobriu amb cap objecte.

En cas d'urgència:
Si sou en una habitació amb una estufa de
llenya, carbó o gas, un braser o una caldera
i noteu símptomes de mareig, ventileu im-
mediatament: obriu alguna porta o finestra.
Truqueu sempre al 112 si us trobeu mala-
ment o penseu que patiu una intoxicació
per mala combustió o si trobeu algú in-
conscient en arribar al domicili.

Abacus Hostafrancs
Creu Coberta 93

Com podem abordar un tema tan ne-
cessari i a la vegada complicat com és
l’hàbit de la lectura amb els adoles-
cents? El psicòleg i mestre Carlos
Muñoz de la Fundació Pere Tarrés ens
proposa cinc reflexions o pautes de tre-
ball per poder estimular i promoure la
lectura entre els joves.

1. La motivació és un factor clau, les
lectures escolars són obligatòries i és
aquí on radica part del fracàs en crear
un lector. Serà necessari cercar lectures
properes: aventures juvenils, narrativa
d’esport, llibres autobiogràfics d’ado-
lescents...

2. Voler llegir o tenir interès per la
lectura és un hàbit que cal educar, per
fer-ho cal triar quin estil de lector volem
que sigui. Hi ha persones que llegeixen
abans de dormir, hi ha qui ho fa al
transport públic, de vacances... 

3. L’adolescent és crític amb el que
l’envolta i, per tant, analitzarà i cercarà
cada espai els espais on pugui manifes-

tar i reivindicar el seu desacord. En
aquest cas, és fonamental predicar i
educar en l’exemple, buscar espais on
poder llegir al seu costat. 

4. Els llibres són un llegat extraordi-
nari i cal transmetre al jove aquesta im-
portància, no per la nostàlgia davant un
present digitalitzat, sinó per la riquesa
que duen a les seves pàgines. Contes,
llibres, còmics o novel·les poden ser
també regals amb transcendència per
donar als nostres familiars més joves.

5. L’adolescència és un impàs entre
la infància i el món adult. Possiblement
el jove es trobi perdut i desorientat in-
tentant definir qui és i què fa en el món.
El podem acompanyar i guiar des de la
lectura, podem cercar literatura que l’a-
poderi i l’ajudi a trobar aquells nous fo-
naments del món que està construint.

Descobreix moltes opcions per fo-
mentar la lectura entre adolescents a
Abacus cooperativa i troba més infor-
mació a abacus.coop! 

M. Àngels Farré / Gorka Santos
Oficina de Relació amb la Comunitat

ABP Sants-Montjuïc

4La Guàrdia Urbana, amb la gent gran (2)
José Ángel Burrel Ferrer

Guàrdia Urbana
Intendent en cap - UT3 Sants-Montjuïc

La Guàrdia Urbana ha iniciat una prova
pilot que, sota el lema “Gent gran: volem la
teva seguretat”, busca evitar l’accidentalitat
entre els majors de 65 anys informant-los,
formant-los i modificant conductes per mi-
llorar la seva pròpia seguretat i la de la resta
d’usuaris. El projecte, treballat conjunta-
ment i en coordinació entre Guàrdia Ur-
bana, la Direcció de Serveis a la Infància,
Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament, i
TMB, està previst que s’estengui a tota la
ciutat durant l’any.

La formació es farà en una sola sessió de
tres activitats. En la primera, els agents de la
Guàrdia Urbana recorreran amb les perso-
nes participants –que normalment estaran
vinculades a algun casal de gent gran–, l’en-
torn del barri, per recordar-los hàbits de se-
guretat en la mobilitat com a vianants.
Durant el recorregut, se’ls adverteix dels pe-
rills que es poden trobar al carrer. 

En la segona activitat, els participants
pujaran a un autobús de TMB, i personal
tècnic de TMB i de la UIPA explicaran els
consells de seguretat que han de seguir
des de la perspectiva d’un passatger per
evitar caigudes a l’interior del vehicle i
com accedir i baixar de l’autobús amb
total seguretat.

Finalment, en l’última activitat, els assis-
tents realitzaran una sessió teòrica, en el
casal de cada barri, on es recordaran els
consells de seguretat ja exposats durant la
passejada, i alhora, es promourà el debat
sobre temes d’interès dels assistents (l’ob-
jectiu “Visió Zero” de víctimes mortals ni per-
sones ferides amb seqüeles de per vida per
sinistres viaris, vehicles de mobilitat perso-
nal, edat responsable per deixar de conduir,
el vianant com a element més vulnerable
de la circulació…).

Per a més informació:  gu_ses@bcn.cat

4Per què és important la formació?
Christian González Ribes

Director Barcino School 
+34 637 650 018 

info@barcinoschool.com

La formació és important perquè gràcies
a ella la nostra visió del món s’amplia i
sense ella aquesta percepció no existiria.
Com podem entendre la situació del nos-
tre país? Tenint coneixements d’història.
Com podem salvar les vides d’altres per-
sones? Tenint coneixements de medicina.
Com va crear Facebook Mark Zucker-
berg? Tenint coneixements d’informàtica. 

La formació ens dona l’oportunitat de
construir un pensament més ampli del
que tenim. És com expandir la nostra
zona de confort: si nosaltres ens tanquem
- metafòricament parlant - en un espai on
només existeixen les nostres idees i no
permetem que n'hi entri cap més, estem
limitant la nostra percepció del món;
estem construint una realitat que, amb
molta probabilitat, s’allunya cada cop
més de la realitat que ens envolta.  

A més a més, i juntament amb l’ex-
periència personal de cadascú, la for-
mació ens ofereix l’oportunitat de tenir
un pensament més crític del món i així
poder crear de manera individual un cri-
teri propi basat en la nostra experiència
personal i la nostra formació. 

Per tant, encasellar la nostra forma-
ció en conceptes purament laborals -ob-
viant la part que ens ajuda a gestar el
nostre criteri personal i, per tant, la nos-
tra personalitat- seria un error. Hem
d’entendre la formació com una porta
d’entrada al món; una porta d’entrada al
futur incert que ens espera i que  podem
afrontar d’una manera més crítica i, molt
probablement, també d’una forma molt
més resolutiva. 

El coneixement no ocupa lloc al nos-
tre cervell, aprofitem-ho! 

Els experts del barri Opinen
23 de gener del 2019Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22
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Sants-Montjuïc

Inaugurada la reurbanització
de la Colònia Santiveri

URBANISME4La reurbanitza-
ció de la Colònia Santiveri, feta
amb perspectiva de gènere, es
va inaugurar el passat 12 de ge-
ner amb una festa que va reunir
veïns i entitats a la nova plaça
creada a la confluència dels ca-
rrers de l’Encuy i de Torres de
Marina.

La celebració va arrencar
amb música en directe i va se-
guir   amb els parlaments de la
Taula de Dones de la Marina i
de la regidora Laura Pérez. Pé-
rez va destacar la millora “de la
il·luminació i les voreres” i tam-
bé va destacar que s’hagi guan-
yat una placeta. Tot i això, la re-
gidora va afegir que “hem de se-
guir treballant en tota aquesta
zona i amb una de les grans rei-

vindicacions del barri de la Ma-
rina, el transport públic”. Tam-
bé van ser a la festa represen-
tants de l’associació Guineo-
Catalana de la Marina.

VISIÓ DE GÈNERE
La reforma urbanística de la
Colònia Santiveri, que inclou els
carrers Gabriel Miró, Torres
de Marina. Motors i Encuny,
s’ha fet amb perspectiva de gè-
nere després d’unes rutes que
l’Ajuntament va organitzar fa
dos anys per detectar les man-
cances de la zona.  Els proble-
mes que es van trobar, i que ara
han quedat corregits, tenen a
veure, principalment, amb la
il·luminació, la visibilitat i l’am-
plada de les voreres. 

EQUIPAMENTS4La Marina està
d’enhorabona. El barri estre-
narà aquest cap de setmana un
nou teatre. Es tracta de la Sala
Maremar, que s’obrirà al públic
divendres i dissabte amb un es-
pectacle creat al centre de dan-
sa i arts vives El Graner, que for-
ma part de la programació del
festival Sâlmon<.

La Sala neix després de la re-
modelació de l’antic teatre de
l’Escola Bàrkeno, que ha ne-
cessitat una inversió de 345.000
euros, feta en el marc del Pla de
Barris. D’aquesta manera s’ha
pogut equipar la sala amb nous
sistemes d’il·luminació, de so i
d’aïllament i millorar i homolo-
gar les mesures de seguretat
per tal que s’hi puguin fer tot ti-
pus d’espectacles.

Així doncs, el primer espec-
tacle que acollirà la sala serà di-
vendres a dos quarts de sis de la
tarda. Serà ‘V.I.P, homenaje a
Severiano Naudin’, de l’esce-
nògrafa Mariona Naudin, resi-
dent del Centre de Creació de
dansa i arts vives El Graner.
L’obra  combina la dansa, el te-
atre i la performance per fer una
reflexió sobre les figures anòni-
mes i què significa ser ‘algú’ en
una societat en plena transfor-
mació. Durant la mateixa sessió

es projectarà un vídeo sobre el
projecte Som la Marina i també
es farà un petit concert del rum-

ber José Luis Serrano, que in-
terpretarà la cançó de la Marina.
L’espectacle ‘V.I.P, homenaje a
Severiano Naudin’ es repetirà

dissabte a partir de les 12 del
migdia. Les entrades es poden
recollir al Centre Cívic Casa del
Rellotge i són gratuïtes. 

SALA DE BARRI
Un cop feta la inauguració, la
sala la podran fer servir, no
només les escoles de la Marina
(en horari escolar), sinó també
totes les entitats, companyies i
col·lectius artístics del barri.
Per tal d’impulsar la progra-
mació s’ha creat una Taula de
Cultura, que forma part de la
Unió d’Entitats de la Marina. 

La Sala Maremar començarà a funcionar divendres. Foto: Districte

La Marina estrena una petita
joia del teatre: la Sala Maremar

Divendres i dissabte
la nova sala acollirà
un dels espectacles 
del festival Sâlmon<
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El comerç local, cada cop més
accessible per a la gent cega

ACCESSIBILITAT4El projecte de
l’Associació de Comerciants de
Creu Coberta per fer que el co-
merç local sigui cada vegada més
accessible per a les persones ce-
gues avança a molt bon ritme. I és
que el sistema de balises que
l’entitat va posar en marxa fa un
any i mig, i que permet enviar in-
formació a través d’un missatge
de veu  –gràcies a una aplicació
mòbil– a la persona amb disca-
pacitat visual,  ja funciona a un to-
tal de 250 negocis.

A finals de desembre la seu del
Districte va acollir la presentació
pública del projecte. A l’acte hi van
participar la regidora Laura Pérez;

el president de Creu Coberta,
Lluís Llanas; Jordi Roig, profes-
sor de la UAB i membre de l’equip
que ha portat a terme l’estudi i
anàlisi d’aquest projecte i Ra-
mon Lamiel, gerent de l’Institut
Municipal de Persones amb Dis-
capacitats. 

Durant la seva intervenció
Llanas, va destacar que al comerç
local “sempre hi ha hagut la ne-
cessitat d’ajudar a persones amb
discapacitats”, mentre que Lamiel
va remarcar que  els avantatges
d’aquesta xarxa són per a tota la
població, ja que qualsevol “amb
un aparell podrà descarregar-se el
contingut dels beacons”.

TERRASSES4El Districte va
anunciar la setmana passada que
té la intenció de no rendir-se en
el conflicte obert per les terrasses
de la plaça d’Osca. La regidora
Laura Pérez va deixar clar, en una
compareixença davant dels mit-
jans, que el consistori presenta-
rà un recurs contra la sentència
que fa dues setmanes va anul·lar
la reducció d’horari de les te-
rrasses d’aquesta plaça.

Des del maig del 2017 l’A-
juntament obligava els propie-
taris dels bars i restaurants de la
plaça d’Osca a retirar les te-
rrasses una hora abans que a la
resta de la ciutat. La mesura es

va prendre després de les quei-
xes dels veïns de la plaça. Els
responsables dels negocis, però,

van decidir demandar l’Ajunta-
ment i fa dues setmanes un jut-
ge va dictaminar que només hi
pot haver un únic horari: de vuit
del matí a dotze de la nit entre
diumenge i dijous i de vuit del
matí a la una de la nit els di-
vendres, dissabtes i vigílies de
festius. 

Durant l’anunci del recurs, la
regidora Pérez va defensar la
mesura municipal perquè “per-

met el gaudi de la plaça respec-
tant el descans veïnal”. Sobre les
possibilitats de guanyar el re-
curs, Pérez va afirmar que “l’or-
denança de Medi Ambient jus-
tifica la mesura”. Concretament,
la  regidora es referia a l’annex
3 de l’ordenança, que fa refe-
rència a l’impacte acústic de les
terrasses en la seva totalitat i no
de cadascuna de les terrasses
com diu la sentència.

Les terrasses de la plaça d’Osca, motiu de disputa. Foto: Google Maps

Recurs municipal a la sentència
judicial de la plaça d’Osca

Segona edició | Premis Barcelona Restauració
L’Ajuntament ha convocat la segona edició dels Premis Barcelona Restauració, que
tenen com a objectiu reconèixer la tasca feta per restaurants de barri que durant el
2018 destaquessin per tenir un fort vincle local. Hi ha tres modalitats de premis.

La justícia ha dit que 
les terrasses de la plaça
poden fer el mateix
horari que la resta
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Llibres Teatre

La formació composta per Albert Puig,
Òscar Domènech, Jordi Matas (El Petit
de Cal Eril, Ferran Palau) i Gès torna
després del seu primer disc homònim,
Taknata (Hot Blues Records, 2016). Ja
ha llançat un avançament del què serà
el seu segon experiment musical, Des-
aïllat (Hidden Track, 2019). Ser inclassi-
ficables és un dels seus trets distintius.

Música Pelis i sèries

Desaïllat
Taknata

L’art en moviment
La Pedrera de Barcelona acull fins al pròxim 27 de gener

l’exposició  ‘Obres obertes. L’art en moviment, 1955-1975’. La
mostra reuneix una àmplia selecció d’obres de 37 artistes
internacionals que busquen una transformació profunda

del rol de l’espectador a través de la participació i la interac-
ció amb l’obra d’art. Artistes com Alexander Calder,  Alberto
Biasi, Pol Bury o Jordi Pericot són alguns dels protagonistes

d’una revolució artística i internacional que va fer eclosió
durant els anys cinquanta i seixanta a Europa.  Les obres gi-

ren al voltant del concepte d’obertura, moviment i espai. 

B L A C K P I N K

A LES XARXES...

L’èxit internacional de les seves cançons
El grup està format per Lisa, Jisoo, Jennie i Rosé

Famosos

La seva gira arribarà a Barcelona 
Encara no se sap la data exacta del seu concert

Revolució entre els seus seguidors  
La notícia s’ha convertit en Trending Topic a Twitter

QUÈ HAN FET?

Roger Pera i Octavi Pujades protago-
nitzen aquest viatge a les entranyes de
la política. Dos homes que, després
d’anys d’amistat i de dedicació a la fei-
na, estan a punt d’aconseguir el poder
es troben en una reunió que acaba
descobrint els seus desitjos, les seves
pors, les ambicions i les il·lusions. 

Al Teatre Apolo de Barcelona.

Dignitat
Ignasi Vidal

Les dues autores d’aquesta novel·la re-
flexionen sobre el creixement de les
sancions i penes relacionades amb els
drets a la llibertat d’expressió, de mani-
festació i d’informació. Valtònyc, Altsa-
su, Pablo Hasél, El Jueves i molts casos
més. L’obra exposa i denuncia el marc
legal que empara la censura a l’Estat
espanyol, agreujat per la llei mordassa.

Tu, calla!
Laura Huerga i Blanca Busquets

En un dels films de temàtica política
més aclamats dels últims temps. Chris-
tian Bale es converteix en Dick Cheney,
un buròcrata de Nebraska que va aca-
bar sent un dels homes més podero-
sos del món, com a vicepresident de
George W. Bush. Steve Carell o Amy
Adams completen el repartiment d’u-
na ferma candidata als Oscar.

El vicio del poder
Adam McKay

QUI SÓN?
SÓN FAMOSES PER...

El K-pop segueix guanyant adeptes entre el públic
adolescent amb el triomf de grups com BTS o Black-

Pink. Precisament aquest últim ha revolucionat les
xarxes amb l’anunci del seu concert a Barcelona dins
de la seva gira. Tot i que encara no se sap ni la data ni

el lloc exacte on actuarà la banda surcoreana, els seus
seguidors van fer que la notícia es convertís en Tren-

ding Topic a Twitter en pocs segons. BlackPink és una
girlband formada per les cantants Lisa, Jisoo, Jennie i

Rosé, les quals tenen entre 21 i 23 anys. El grup viu un
moment molt dolç a nivell professional, ja que les se-

ves cançons no deixen d’acumular records de visualit-
zacions a Youtube. De fet, les surcoreanes estan millo-
rant les xifres d’artistes consolidades com Beyoncé. El

seu últim videoclip ha aconseguit més de 475 milions
de reproduccions en quatre mesos, mentre que la

cantant de Crazy in lovenomés ha arribat als 150 mi-
lions en el mateix període de temps. 

No t’ho perdis

La fitxa

| Yakuza 4
Anys després de la seva publicació, la quarta entrega de 

la saga Yakuza surt al mercat adaptada a la PlayStation 4.Viu en línia



Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DISSABTE 26 DE GENER
21:00 Després de més de 3 anys des que es pu-
bliqués Santa, Zahara torna amb nou disc, As-
tronauta. Les entrades es poden adquirir
per 17 euros. / Sala Apolo.

TOTS ELS DIJOUS
20:15 Des del passat dia 17 i fins a la tercera set-
mana del mes de març, cada dijous es farà una
nova sessió del taller Com és el ioga dinàmic?.
Cal inscripció prèvia. / Centre Cívic Font de la
Guatlla.

TOTS ELS DIVENDRES
18:00 Des del passat dia 11 i fins a la tercera set-
mana del mes de març, cada divendres es farà
una nova sessió del taller de guitarra que co-
ordina el professor Jesús Ruiz. / Centre Cívic
Font de la Guatlla.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra ano-
menada Velázquez i el segle d'Or, a través de
set obres del mestre sevillà i cinquanta obres
més de grans artistes relacionades amb ell ma-
teix. / CaixaForum.

2, 3, 9 I 10 DE FEBRER
Matí-Tarda Els dos primers caps de setmana del
mes que ve se celebrarà la quarta edició del
Saló Playmobil de Barcelona, amb mostres i
activitats per als fans dels diorames. / Cen-
tre Cívic Cotxeres de Sants.

DIUMENGE 27 DE GENER
12:00 Un petit homenatge als grans actors del
cinema en clau d’humor i per a tota la famí-
lia, amb escenes divertides de noms com Char-
les Chaplin i Buster Keaton, entre altres. / Cen-
tre Cívic Casinet d'Hostafrancs.

TOTS ELS DIJOUS
17:00 La Companyia coordina el curs Dansa: Bus-

cant a Billy Elliot (7 a 9 anys), un taller d’in-
troducció a la dansa per a nens i nenes. / Es-
bart Ciutat Comtal.

DIUMENGE 27 DE GENER
13:00 Partit de bàsquet corresponent a la
quinzena jornada del grup C-B de la lliga EBA
entre el JAC i l’UB Sant Adrià. / Pavelló de l’Es-
panya Industrial.

Magnolia Martinez i Eliana Andrea Usa-
rralde coordinen un curs d’anglès per
a nens i nenes d’entre 6 i 14 anys. / Cas-
tellers de Sants.

Els Borinots posen en marxa un 
curs d’anglès per a nens i nenes

Tots els dimarts a les 18:00

El professor Arnau Castellví coordina,
des de la setmana passada, un taller
pensat per a persones que tinguin un
domini bàsic de l’ordinador i d’Inter-
net. / Centre Cívic Cotxeres de Sants.

En marxa un curs per dominar
l’ús de l’ordinador i d’Internet

Tots els dijous a les 17:15

Toruk. El primer vuelo, un dels espec-
tacles del popular Cirque du Soleil ba-
sat en la pel·lícula Avatar, farà la seva
darrera representació aquest diu-
menge a la tarda. / Palau Sant Jordi.

El Circ du Soleil s’acomiada 
del districte amb el show ‘Toruk’

Diumenge 27 de gener a les 16:30

Partit de futbol corresponent a la
vint-i-cinquena jornada de Tercera
Divisió entre la UE Sants i la Fundació
Grama. / Municipal de l’Energia.

La UE Sants tanca el mes
rebent la Fundació Grama
Diumenge 27 de gener a les 12:15

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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Esports

Un camp de futbol 11, un altre de
futbol 7, un pavelló gran cobert i
16 pistes de petanca. Aquestes són
les línies principals del projecte
del futur Magòria que la Taula
d’Esports de Sants, Hostafrancs
i la Bordeta va presentar públi-
cament dijous passat a les Cot-
xeres de Sants. Aquesta plata-
forma, formada per 26 clubs de
diferents esports que aglutinen
milers d’esportistes (més de
3.000 dels quals són nens) va vo-
ler escenificar les demandes que
fa a l’Ajuntament i al Districte,
que no és una altra cosa que “un
centre del segle XXI, amb espais
i aules per treballar tècnicament
i atendre a totes les necessitats”,
com va explicar un dels seus por-
taveus, Jordi Suñé.

Un cop que el govern muni-
cipal doni llum verda al projecte,
es convocarà el concurs per ad-

judicar el projecte de construcció
del nou Magòria, que podria cos-
tar uns 22 milions d’euros.

La intenció, segons es va re-
cordar en aquesta compareixen-
ça, tot i que ja s’havia apuntat an-
teriorment, és que la UE Sants

pugui celebrar el seu centenari
(l’any 2022) podent jugar en el
camp de futbol. En la seva inter-
venció, la presidenta de l’entitat,
Montserrat Dot, va lamentar que
més de la meitat dels seus anys de
vida (55 dels 96), el club ha estat
sense un estadi fix.

DOS EMPATS CONSECUTIUS
Esportivament, el primer equip
ha aconseguit, en les darreres jor-
nades, empatar contra dos dels

millors set equips de la categoria.
Els de Tito Lossio, que havien
perdut a Terrassa en el primer
partit de l’any, van aconseguir un
meritori punt a l’Energia contra
l’equip que fins al passat cap de
setmana era el líder de la lliga, el
Llagostera (1-1), un resultat que
es repetiria diumenge passat al
camp de l’EC Granollers en un
dia en el qual el recital d’aturades
de Yamandú Morgade va fer pos-
sible que els blanc-i-verds no
tornessin de la capital del Vallès
Oriental amb les mans buides.

Els santsencs ocupen la di-
vuitena posició de la classificació
amb 20 punts, dos menys que el
Castelldefels, el primer dels qua-
tre equips que evitarien el descens
de categoria. L’últim compro-
mís d’aquest mes per als homes
de Lossio els portarà a veure’s les
cares contra la Fundació Espor-
tiva Grama en un duel d’urgèn-
cies diumenge a un quart d’una
del migdia, mentre que el pròxim
desplaçament serà el dia 3 de fe-
brer, al camp de l’Ascó.

Un moment de la presentació del projecte. Foto: Twitter (@davidgaudioso)

La Taula d’Esports presenta 
el seu projecte per a Magòria
» La plataforma està formada per 26 clubs de diferents esports

» La UE Sants suma dos empats seguits contra equips de la zona alta

El JAC comença la segona
volta guanyant al Masnou

La segona meitat del
campionat comen-
ça amb bon peu. El

JAC d’Albert Gómez, que havia
estrenat l’any amb una derrota a
la pista del BBA Castelldefels, va
aconseguir guanyar el primer
partit del 2019 diumenge passat
en la seva visita al Poliesportiu
Municipal del Masnou contra el
Masbol (68-77).

El conjunt lila, però, va haver
de refer-se d’un inici de partit en
el qual els locals van portar la ini-
ciativa i van tancar el primer
parcial amb un petit avantatge

(20-17). Els santsencs aconse-
guirien equilibrar forces al des-
cans (36-36), de manera que la
segona meitat es presentava com
un partit de 20 minuts que els de
Gómez aconseguirien vèncer.
Gerard Rodríguez, amb 19 punts,
va ser el màxim anotador del par-
tit, tot i que la millor actuació glo-
bal va ser la de Ferran Mas.

El pròxim partit del JAC serà
l’últim del mes, diumenge a la
una del migdia rebent l’UB Sant
Adrià. Després, l’equip tindrà
una setmana de descans abans de
visitar la pista del SESE.

Els sèniors del Medi tanquen
el mes guanyant a domicili

Triomfs a Madrid i a Te-
nerife. Els dos sèniors
del Medi van guanyar
els seus respectius par-

tits el darrer cap de setmana i se-
gueixen ocupant posicions de la
zona alta de les respectives Divi-
sions d’Honor.

El sènior femení manté la
tercera posició gràcies a la victò-
ria de dissabte passat a la pisci-
na del CN Moscardó (9-17). Ja
sense Roser Tarragó (que ha
marxat a Austràlia, com havia
pactat amb el club), les de Marc
Comas van veure com les ma-

drilenyes plantaven cara durant
el primer parcial. El 0-4 del segon
ja va posar el partit totalment de
cara a favor del Medi. L’equip tor-
narà a la competició el 2 de febrer,
quan rebrà el Concepción.

Més contundent, en canvi,
va ser el triomf del primer equip
masculí a Tenerife (5-16). De fet,
el 0-5 del primer quart ja va dei-
xar l’enfrontament de cara per als
de Jahzeel Martínez. Els sant-
sencs tindran ara uns dies per
preparar el seu pròxim partit, que
també serà el dissabte 2 del mes
que ve a casa contra el Navarra.

Handbol | La ratxa de dos triomfs del BCN Sants es trenca
Empat en l’estrena del 2019 per al primer equip masculí del BCN Sants. L’equip va veure
com la bona inèrcia de dos triomfs amb la qual va tancar l’any passat s’acabava contra la

Garriga (26-26). Els de l’Espanya Industrial tancaran el mes aquest diumenge a Rubí.

Pau Arriaga
SANTS

La voluntat és que la UE
Sants pugui celebrar el
seu centenari, el 2022,
al nou camp de futbol
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El passat 18 de gener, al Centre Cívic el
Sortidor, l’alcaldable d’ERC, l’Ernest Ma-
ragall, es va trobar amb una seixantena
de representants d’entitats i veïns del
Poble-sec. L’objectiu de  la trobada no era
fer cap míting sinó escoltar i conversar
amb el teixit associatiu i veïnal del barri
sobre demandes, preocupacions, reptes
i projectes de futur.

Prèviament, el candidat republicà a
l’alcaldia del Cap i Casal es va poder re-
unir amb la Junta de la Coordinadora
d’Entitats del Poble Sec, on va poder co-
nèixer de primera mà els programes so-
cials i comunitaris que la Coordinadora
du a terme.

En un diàleg proper, sincer i fluid, els
assistents van poder expressar les seves
inquietuds al voltant de les grans pre-
ocupacions compartides per la majoria
de poble-sequins i poble-sequines: la
creixent inseguretat, les dificultats cada

dia més grans per accedir a l’habitatge
per part de la gent del barri, la degrada-
ció de l’espai públic provocada per l’aug-
ment de l’incivisme o els dèficits de la
neteja en molts espais del barri. 

La necessitat de disposar d’una
nova residència geriàtrica pública al
barri i d’un casal per a gent gran a la
França Xica, agilitzar el projecte del
Palau de la Premsa, una nova estació
pel funicular, cobrir els escocells de les
voreres, l’ampliació de la biblioteca o
disposar de més i millors espais per a

les entitats de cultura popular també
van ser algunes de les propostes i de-
mandes de veïns i entitats.

En definitiva, un diàleg del barri, sobre
el barri, per al barri i amb la gent del barri.
Perquè, com va dir un dels assistents, “no
volem ser un barri de segona, volem ser
un barri de primera”. L’esperit positiu i
constructiu de la trobada va arrencar el
compromís del candidat Maragall a tornar
en breu al barri per compartir i treballar el
que ell va definir “no tant un programa
electoral, sinó un programa de govern”.

Salvador Dalí va proclamar que
“allò més local és el més univer-
sal”. Perquè tots els reptes glo-
bals al capdavall tenen la seva
translació als barris. Els movi-
ments de població, l’especulació
dels capitals amb un dret com és
l’accés a l’habitatge, la transfor-
mació del model econòmic, la po-
bresa sobrevinguda, els canvis en
la distribució de béns i el món del
treball que precaritzen el nostre
model de comerç de proximitat, el
col·lapse de l’estat xel benestar...

Perquè al final el barri és la
nostra talaia per mirar el món, per
connectar amb la ciutat, per cons-
truir el país i  comprometre’ns amb
els altres i amb la comunitat de la
qual formem part. I és per això que
avui, més que mai, fer barri és fer
ciutat, és fer país, és fer ciutadania
en totes les seves dimensions.

El candidat d'Esquerra Repu-
blicana a l'alcaldia de Barce-
lona, Ernest Maragall, va
definir el seu projecte per go-
vernar la ciutat en una confe-
rència que va tenir lloc al
Campus de la Ciutadella de la
Universitat Pompeu Fabra, i
que va reunir prop d’un miler 
d'assistents.

Durant l'acte, Maragall va
desgranar les idees princi-
pals del seu projecte, fona-
mentat en tres eixos: les
oportunitats, les responsabi-
litats i les complicitats. El
candidat republicà va reivin-
dicar la necessitat que Bar-
celona esdevingui la capital
de la llibertat, la democràcia
i la convivència, una capital

de la República que assu-
meixi la seva diversitat i com-
plexitat com un bé preuat.

Maragall va remarcar que
el projecte d'Esquerra Repu-
blicana per a Barcelona serà
inequívocament progressista
i de ple compromís republicà.
En aquest sentit, va expressar
la seva predisposició a arribar
acords amb qui comparteixi
aquestes dues premisses.

El candidat d'ERC va es-
tendre la mà a totes les for-
ces sobiranistes per tal
d'assolir un acord ferm i con-
sistent per a la unitat d'acció
en el camí d'avenç cap a la
República, i la consolidació
d'un bloc democràtic ampli
que assumeixi els objectius

de la llibertat dels presos i el
retorn de tots els exiliats, el
diàleg sempre obert per cul-
minar en la celebració d'un

referèndum acordat i vincu-
lant sobre el   futur polític de
Catalunya i el compromís per
garantir que Barcelona no

serà governada per les dre-
tes al servei de l'unionisme ni
pels partits que han confor-
mat el bloc del 155.

Ernest Maragall presenta un projecte 
progressista i de ple compromís republicà

Ernest Maragall 
escolta el Poble-sec

Jordi Fexas
Conseller 

de Districte
d’ERC a 

Sants-Montjuïc
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