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líniasants
16 anys

barcelona

Publicació quinzenal · 6/2/2019 · Núm. 392 · liniasants.cat · Control OJD-PGD: 9.163 exemplars

Crit d’alerta de Creu Coberta
per la“degradació”del comerç
L’eix comercial demana a l’Ajuntament un pla de xoc urgent i critica la manca d’inversió en urbanisme pàg 14
pàgs 6, 7 i 8

“La gestió de
Colau ha ferit
l’orgull dels
barcelonins”

TORNAR A SEDUIR pàg 10

Montjuïc es vol
reinventar amb un pla
d’actuació ambiciós
URBANISME pàg 10

Manuel Valls
Candidat a l’alcaldia per
Barcelona Capital Europea

Les obres d’obertura del
carrer Diputació, aturades
SUCCESSOS pàg 10

Atraquen un banc vestits
d’obrers i roben 50.000 euros

|2

líniasants.cat

6 de febrer del 2019

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

3|

Reportatge

6 de febrer del 2019

líniasants.cat

Des de l’1 de gener les bicis només poden anar per les voreres que fan més de cinc metres d’ample. Fotos: Ajuntament

Un consens que no arriba
» La prohibició que les bicis circulin per les voreres de menys de cinc metres d’ample crea controvèrsia
» El col·lectiu ciclista veu les voreres com un espai segur, però els vianants creuen que n’han abusat
Albert Ribas
BARCELONA
S’han acabat les bicis per les voreres? Des de l’1 de gener, a Barcelona les bicis tenen prohibit
circular per les voreres que facin
menys de cinc metres d’ample. És
a dir, la majoria de les que hi ha a
la ciutat. La nova normativa, aprovada el 2015, es posa en funcionament després d’una primera
moratòria d’un any i mig que el
2017 es va prorrogar durant un
any i mig més. El seu objectiu, tal
com va explicar el director de
Mobilitat de l'Ajuntament, Adrià
Gomila, és evitar els “conflictes”
entre ciclistes i vianants.
Estem davant, doncs, d’una
mesura que teòricament ha de
permetre millorar i ordenar la

mobilitat de la ciutat, afavorir el
vianant i situar el ciclista a la calçada. El problema, però, és que
sembla que estem davant d’un
debat d’aquells que a Barcelona
no s’acaba mai. Potser la cosa té
a veure amb el caràcter mediterrani, que ens inclina cap a la polèmica constant. Potser els mitjans també hi tenim part de culpa. O, potser, els ciclistes creuen
que Barcelona encara no és una
ciutat del tot adaptada a la bici per
culpa dels polítics.
“NORMATIVA PARANY”
Aquest últim posicionament és el
que defensa Albert Garcia, portaveu de la Coordinadora Catalana
d’Usuaris de la Bicicleta i d’Amics
de la Bici, que explica que el
col·lectiu ciclista majoritàriament
té una postura “crítica” amb
aquesta normativa. De fet, afegeix

Garcia, “creiem que és un parany
perquè, si el ciclista va a la vorera,
és perquè la veu com un refugi, ja
que té por d’anar per la calçada”.
El portaveu d’aquestes entitats de ciclistes considera que a

Ciclistes i vianants volen
que el cotxe tingui
cada vegada menys
presència a la ciutat
Barcelona no s’ha aplicat una
política per tenir una ciutat amable per al ciclista. “Quan va arribar Colau vam reclamar canvis en
la normativa antibicis que havia
fet Trias, però no s’ha fet. Fer
molts carrils bici no vol dir fer una
política que permeti que la bicicleta convisqui amb tothom, que

és el que nosaltres volem”, lamenta Garcia. En paral·lel, remarca que l’ingredient fonamental perquè Barcelona sigui
una ciutat amable per al ciclista
és que disminueixi la densitat actual de cotxes, al mateix temps
que recorda que d’obstacles, a les
voreres, n’hi ha molts (terrasses,
motos aparcades...).
ACORDS I DISCREPÀNCIES
Ole Thorson, enginyer de camins
i fundador de l’associació Catalunya Camina i de la Federació Internacional dels Vianants, és una
veu referent sempre que toca parlar de mobilitat. Thorson, defensor
que la mobilitat ha de prioritzar el
vianant, considera que la nova
normativa és positiva i defensa un
discurs que, en diverses qüestions, va en la mateixa línia que el
del col·lectiu ciclista i en d’altres no.

Sobre les primeres setmanes de
funcionament de la normativa,
Thorson, tot i que deixa clar que
només parla de sensacions, creu
que “hi ha menys ciclistes a les voreres” i celebra que “s’ha notat un
canvi en la seva actitud, que és més
cívica i respectuosa”.
D’altra banda, i en la mateixa
línia que Garcia, Thorson defensa
que ara que el ciclista ha d’anar gairebé sempre per la calçada, s’ha
d’aconseguir disminuir la densitat
dels cotxes i fer més zones 30. El
que creu aquest expert en mobilitat urbana és que la visió de la vorera com un ‘refugi’ per part dels
ciclistes ha d’anar desapareixent.
“La vorera és una cessió que els vianants hem fet als ciclistes, però el
problema és que han abusat d’aquesta situació”, diu.
Vianants i ciclistes, el debat
segueix obert.
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Grup Comunicació 21
Les millors

Mirada pròpia

Línia Sants estrena
perles
un nou web redissenyat

COMUNICACIÓ4Línia Sants fa
un pas endavant en l’àmbit digital. Recentment ha posat en marxa un nou web renovat i interconnectat amb la resta d’edicions
Línia i els portals temàtics del
Grup Comunicació 21, de tal manera que a partir d’ara és molt més
fàcil i accessible navegar entre les
diferents publicacions del grup.
El nou web és àgil, minimalista, s’adapta a totes les pantalles i prioritza la fotografia i la claredat. “Hem intentat traslladar
a la pantalla el que ja estem fent

Provisionals
per @ModernetdeMerda

a les edicions impreses dels Línia, on hem aconseguit uns nivells alts en disseny gràfic”, explica Arnau Nadeu, director editorial de la xarxa de periòdics Línia i responsable del projecte de
renovació dels webs de tot el
Grup Comunicació 21.
Amb l’assessorament de l’empresa Tec Tic Solutions, que s’ha
encarregat d’executar el projecte tècnic, s’ha elaborat un disseny
que prioritza els punts forts de
cada publicació i l’enllaç directe
amb les xarxes socials.
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El promotor dels pisos rusc
torna a desafiar l’Ajuntament

2

L’Ajuntament compra un bloc
amb 114 pisos a la Marina

3

Ataquen el local de la Bordeta
de l’empresa dels pisos rusc

4

Inaugurada la reurbanització
de la Colònia Santiveri

5

Nou institut escola a Hostafrancs
de cara al curs que ve

Els semàfors

Hi ha un home de 21 anys.
Obre la porta del bar, s'asseu de qualsevol manera
en un dels tamborets de la
barra i demana una cervesa. No l'hi duen al moment. Per fer temps, sense ser-ne massa conscient,
gira el cap i es queda mirant una estona, amb l'expressió una mica perduda, l'esquizofrènia lumínica de la màquina escurabutxaques. Li duen la
cervesa. Torna a la realitat amb aquella embranzida exagerada pròpia
dels ensurts, i comença a
beure-se-la.
Aparca la cervesa uns
segons i treu el mòbil. Entra a Instagram. Fa like a
això, like a allò. Busca
algú concret i de seguida el
dóna per repassat. Torna
a la cervesa. Un home
gran se li posa al costat,
demana la mateixa cervesa que ell i es posa a parlar amb l'amo del bar. No
li interessa la conversa,
centra l'atenció amb el
mòbil una altra vegada i es
distreu mirant vídeos -la
majoria, videoclips- a Youtube.
Entre glop i glop, veu
una noia objectivament
guapa unes taules més enllà. Que guapa, pensa. La
mira i la remira, però de
seguida rep un Whatsapp
de no sé qui i es posa a mirar i remirar el que li diuen. Li diuen de quedar.
Una copa i potser cine
després, o al revés, un pla

improvisat, és igual, fer
alguna cosa. Diu que sí,
torna a mirar la noia, contesta altres Whatsapps i fa
un nou glop. La cervesa ja
no està tan freda com
abans.
Fins ara no havia vist la
tele que penja de la paret,
a la cantonada de la dreta.
Una tele antiga a més no
poder, però que encara és
capaç de projectar programes, sèries i informatius. Ara projecta aquests
últims. Parlen d'uns tals
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que són a la presó des
de no sé quan per no sé
què del procés. No hi para
massa atenció. Li sonen els
noms però no sap de què
va tot allò.
Hi ha un home de 21
anys. S'acaba la cervesa, fa
una última repassada a
Instagram, d'aquelles fetes
per inèrcia, i s'endinsa una
mica més els auriculars a
les orelles abans de marxar. Es posa música en
mode aleatori i surt del local. El pare de la criatura
de dos mesos que ha acabat morint a l'Hospital de
la Vall d'Hebron, el que ara
escolta trap mentre travessa la porta, el que va
confessar haver maltractat
una vegada i una altra el
seu fill, el que ara comença a liar-se una cigarreta
distretament, deixa que el
sol se li estampi a la cara i
comença a caminar, disposat a continuar gaudint
de la seva llibertat.

Janet Sanz

Les obres d’obertura del carrer de la Diputació que han de fer possible un nou
eix de vianants estan aturades, quan s’havien d’haver acabat el juny. L’Ajuntament
diu ara que caldrà esperar que finalitzi la
construcció del nou hotel del costat.
pàgina 10

FAECH

La Federació d’Entitats, Associacions i
Comissions d’Hostafrancs va celebrar
dissabte passat la festa del seu 30è aniversari. L’entitat aposta per la dinamització del barri des de la convivència, el
treball col·lectiu i la suma d’esforços.
pàgina 12

Sants Gimnàstic Club

L’entitat celebra el seu cinquè aniversari
durant aquest any amb dues bones notícies: l’esport continua creixent (ja en formen part més de 30 gimnastes) i han
estrenat un nou local per als entrenaments, situat al carrer Melcior de Palau.
pàgina 18

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@eduardvoltas
Segons una enquesta
interna feta per Comissions Obreres, més
del 40% dels seus afiliats són independentistes. I no crec que m’equivoqui dient que una grandíssima majoria
estan a favor de la llibertat dels presos.
Javier Pacheco, què fas? Per què gires
l’esquena a la teva pròpia gent?

@xcervantes1
Una institució cultural realment integrada
en un barri i, per tant,
útil a la societat és aquella que posa
per davant les necessitats del barri on
està als interessos de la mateixa institució. El mateix Macba és el que
hauria d’haver renunciat a la Misericòrdia fa temps.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas
(Districtes de Barcelona), Pau Arriaga (Esports
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@oscarcatradio
El meu fill (10 anys) es
troba a l’escola (pública)
amb un amic. Tots dos
parlen català a casa, però entre ells veig
que parlen castellà. M'estranya i els ho
demano, per curiositat. "És que el castellà és l'idioma del cole". Després,
que si la immersió i la discriminació del
castellà.
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@XavierFina
Hem avançat molt
amb la sensibilitat contra les mostres de racisme. Fins i tot evitant el racisme banal
i “simpàtic”. En els àmbits “correctes” ja
no es diu “negret”, “moritu”.... Bona notícia. Però amb els xinesos, es continua
amb el to de menyspreu. Amb el fitxatge de Wu Lei s’ha vist.
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“No tinc cap dubte que el PSC
optarà per un pacte amb mi”
Manuel Valls

Candidat a l’alcaldia per Barcelona Capital Europea
Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Lola Surribas
spira a l’alcaldia de Barcelona després que la seva
carrera política a França,
plena d’èxits però també de crítiques dures, semblava que ja no
tenia recorregut. Creu que això li
pot jugar en contra?
No. Jo he decidit canviar de vida
per raons íntimes. És una sort compartir una triple cultura, i després
de 20 anys de carrera política volia
canviar d’horitzó. La sort és que
aquí tenia unes arrels. He pres una
decisió personal i només demano
que es respecti. A França encara era
diputat, la meva carrera política
només està feta d’èxits... No he perdut mai una elecció directa.

A

Com s’ho pren quan li diuen paracaigudista?
A París em deien ‘el català’ i aquí ‘el
francès’. Molts dels que avui em
diuen paracaigudista celebraven
que hi hagués un català que fos primer ministre de França. Totes les
ciutats poden escollir ser universals
o tancar-se. El gran debat que tenim
a Barcelona és ser la capital de la tolerància o la del populisme i del na-

cionalisme. Jo represento la Barcelona oberta, tolerant i europea. Després hi pot haver crítiques sobre el
meu recorregut polític, però puc dir,
des de la modèstia, que el meu recorregut no el té ningú. M’agradaria
que els altres el tinguessin, però
ningú el té. El que vull és convèncer
els barcelonins del repte de ciutat
que tenim després del fracàs de
Colau. I cal dir que Barcelona no és
un poble, és una de les grans marques del món.
Vol convèncer els barcelonins
però també haurà de fer-ho amb
els seus adversaris, ja que l’Ajuntament quedarà molt fragmentat i es necessitaran pactes. Com
convencerà el PSC que pactar
amb vostè és la millor opció?
No hem de confondre les etapes.
Primer hem de guanyar les eleccions i per això cal convèncer els
barcelonins, que em sembla que
tenen l’orgull ferit. Són les eleccions
municipals més importants de la
democràcia i el meu primer objectiu és guanyar i aconseguir el màxim
nombre de regidors.
D’acord. Però si guanya, després
haurà de pactar.
Abans de tot hi ha d’haver un pacte
entre constitucionalistes. No tinc

cap dubte que el PSC optarà per un
pacte amb la meva candidatura. I si
el PP entra al consistori, el mateix.
Les candidatures dels separatistes,
en canvi, són per fer de Barcelona
la capital d’una hipotètica república catalana. Tant la de Maragall
com la de Forn.

“La burgesia
ha fet la ciutat:
no hi hauria el
Liceu, el Palau
de la Música...”
Diu que la candidatura de Forn
és una provocació. Per què?
Té dret a ser candidat però no a
convertir Barcelona en ostatge de
l’independentisme. En això, penso
que la ciutat corre un greu perill. Els
barcelonins estan patint la pitjor
Barcelona dels últims 40 anys i Forn
ha dit que no tancaria la porta a
dialogar amb Colau, la qual aposta
clarament pel dret a decidir i pel
diàleg amb els separatistes. El futur
de Barcelona no es pot planificar

des de la presó. I en el cas d’Ernest
Maragall, el mateix. Només pensa
en el procés. Barcelona no els interessa. El pacte de la vergonya, aquí,
ja el tenim i és el vot contra la Constitució del 78. No em puc imaginar
un pacte entre els socialistes i els
separatistes o el populisme d’esquerres.
Parlant de pacte de la vergonya,
l’etiqueta s’ha fet servir pel de PP,
Ciutadans i Vox a Andalusia. S’ha
plantejat renunciar a l’aliança
amb Ciutadans?
És que no hi ha hagut pacte. S’ha
de ser precís.
Ciutadans tenia el poder d’evitar
que Vox tingués la clau...
Tothom tenia el seu poder. Jo parlo
clar. Amb mi no hi haurà mai pactes amb l’extrema dreta, els populistes d’esquerres, el nacionalisme
i el separatisme. Ciutadans és un
partit liberal, progressista i europeista i no m’he plantejat mai renunciar al seu suport.
Ciutadans no és un partit nacionalista espanyol?
És un partit que va néixer a Catalunya contra el nacionalisme i la corrupció, un dels elements més
importants del procés. Per a mi és

un honor tenir el suport de Ciutadans i d’Inés Arrimadas.
Una acusació que se li fa és que
és el candidat de les elits. Vostè,
però, respon que també ho és de
les classes mitjanes i populars. És
compatible defensar els interessos d’uns i altres, sovint contradictoris?
Primer de tot, soc l’únic que puc
mostrar el suport del partit guanyador de les últimes eleccions catalanes. En segon lloc, la crítica a les
elits és l’ADN del populisme. La
meva concepció de les elits inclou
el talent, les startup, la cultura, l’esport... Una ciutat necessita elits. El
populisme sempre busca enemics,
però la societat civil barcelonina ha
construït aquesta ciutat. Des de fa
molts anys la burgesia ha fet la ciutat. Sense ella no hi hauria el Liceu,
el Palau de la Música... I tot amb la
gent humil, el poble.
Repetim: es pot defensar alhora
els interessos d’uns i altres?
Aquesta gent que parla de les elits
són els que durant quatre anys no
han fet res quan les dades mostren
unes desigualtats impressionants.
Jo vull ser l’alcalde de tots, dels barris humils i populars, i dels que han
d’invertir per ajudar la ciutat.4
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3Parlem de seguretat, que serà
una gran qüestió de la campanya. Vostè, en una de les seves
cartes públiques, veu problemes
en 25 barris de la ciutat. Tan greu
creu que és la situació?
Vostès què en pensen?
A nosaltres ens pertoca fer la pregunta, no respondre-la.
[Somriu]. A Barcelona es van cometre 200.000 delictes el 2018. La inseguretat ha crescut un 20% en un any.
Hi ha un furt cada cinc minuts i la inseguretat és el problema número 1.
Es veu al Baròmetre Municipal.
Vostè sap, però, que el Baròmetre expressa sensacions, estats
d’ànim, que sovint no es corresponen amb la realitat objectiva.
Si el Baròmetre diu que la gestió de
Colau és òptima, tothom dirà que és
un fet, no? [Somriu]. Amb la inseguretat, les sensacions s’ajunten amb
els fets. I el problema no és només
al Raval. La Barceloneta, Bon Pastor,
el Poblenou... Nou Barris és el lloc on
hi ha més ocupacions de pisos... I a
banda de fets i sensacions, els barcelonins també expressen una altra
preocupació: el desordre general. La
sensació, de vegades, és de caos.
Caos?
És que la gestió de Colau ha ferit
l’orgull dels barcelonins. I la insegu-
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retat és una desigualtat més per a
la gent humil, les dones, la gent
gran, els joves que poden ser víctimes del tràfic de drogues... Aquest
últim ha tornat: cocaïna, crac, heroïna... La prostitució és un fenomen
molt preocupant... El top manta... Hi
ha un efecte crida. Si soc alcalde,
augmentaré els efectius de la Guàrdia Urbana en 1.000 o 1.500 agents.

“Ernest
Maragall no
entén el que
passa a la ciutat,
està fora de joc”
També és una proposta que fa el senyor Collboni. Veu com ens podem
entendre? [somriu].
Maragall diu que “la resposta
simple de més autoritat, més llei
i més ordre és la pitjor per als
problemes de seguretat”.
Això és una vella concepció de la
ideologia que ell representa. No
entén el que passa a la ciutat. Està
fora de joc. Pasqual Maragall, en
canvi, ho va entendre. Necessitem

líniasants.cat

autoritat, ordre i confiança. I això és
compatible amb polítiques socials,
però la concepció que no necessitem autoritat i ordre és el que fa
créixer el populisme d’extrema
dreta. Una societat sense ordre és
la llei de la selva. Hi ha dues concepcions de la ciutat: la de Maragall, Colau i altres i la meva.

ella es resumeix quan diu que Barcelona no és una ciutat insegura
però que té un problema específic
de seguretat. Això podria servir per
al programa Polònia... [somriu]. O el
cas de Gala Pin, que ara reconeix
que han après que la policia és imprescindible. De veritat no ho sabien abans? Però què és això?

L’historiador i hispanista francès
Benoit Pellistrandi va dir que
vostè a França va intentar que
l’esquerra fos garantia de seguretat i progrés social però que no
se’n va sortir. Creu que a Barcelona ho pot aconseguir?
Però què és aquesta història? Parlem dels fets. No inventem teories.
Jo vaig ser alcalde d’una ciutat
que s’enfonsava per culpa de la inseguretat. Vam doblar la policia,
vam posar càmeres de vídeo a
tota la ciutat... Això s’haurà de fer
aquí, respectant les llibertats i els
drets humans. És veritat que sempre he defensat l’aliança entre el
progrés i l’ordre públic, però sense
fracassar.

Com ho farà per acabar amb el
top manta?
No és fàcil. És complicat perquè hi
ha màfies. I el cas de Barcelona és
únic, perquè està institucionalitzat.
Hi ha un sindicat que rep subvencions municipals i que el reben a
l’Ajuntament. Amb mi no hi haurà
efecte crida, se sabrà que s’ha de
respectar l’ordre públic i la Guàrdia
Urbana tindrà ordres clares per fer
que l’espai públic sigui de tots. El
top manta ha de saber que aquí no
és a casa seva. I recordo que és una
activitat il·legal que afecta els comerciants.

Ha defensat una esquerra més
desacomplexada en matèria de
seguretat.
Bé... És que no es tracta de ser
acomplexat o no. És un altre tema,
tot i que és cert que Colau està
acomplexada. El complex que té

Parlant dels comerciants... Com
veu el sector? Quines mesures
creu que s’han d’aplicar per afavorir-lo? Fa temps que no passa
pel seu millor moment.
Els comerciants se senten poc considerats i castigats per l’Ajuntament,
com un enemic. Em reuneixo molt
amb els grans eixos comercials.
He parlat tant amb els comerciants de Via Júlia de Nou Barris
com amb els de la Diagonal o el
passeig de Gràcia.
Què els ha promès si arriba a
l’alcaldia?
Que canviarem les normatives. Per
exemple, hi ha d’haver un acord
intel·ligent i no burocràtic sobre el
tema de l’espai públic, de les terrasses. O ajudar amb la il·luminació. L’Ajuntament ha de ser un aliat
perquè la ciutat faci goig. El lema
de ‘Barcelona posa’t guapa’ ha de
tornar. I després, tornar a treballar
en aquella proposta del PSC per
ajudar el comerç amb un pacte
públic-privat. No és tan complicat... Cal confiança i acabar amb la
política de fer del comerciant un
enemic.
Un altre tema latent és el de l’habitatge. Molts veïns reclamen el
dret a viure al barri on han viscut
sempre. Creu que aquest dret
existeix o la gent ha d’assumir
que en una ciutat com Barcelona
hi ha barris on mai més serà pos-

sible viure amb els preus de fa
anys?
No hauria de ser així. Hi ha un dret,
que és gairebé un dret humà, a
tenir un habitatge. En certa manera, entenc el dret de la gent a
voler-se quedar al seu barri, a no ser
expulsada. Crec que cal canviar
profundament el model d’habitatge espanyol, que és de propietari. Falta un sector públic-privat
molt potent d’habitatge social o
protegit. Per això, totes les mesures
demagògiques d’últim moment
són perilloses perquè poden tenir
conseqüències negatives.
Parla del 30% d’habitatge protegit a les noves promocions?
Sí. Entenc la idea. A França es va
imposar el 25 o el 30% d’habitatge social a cada ciutat, però no
a cada nova promoció. Això últim
és gairebé un impost addicional
que haurà de pagar la resta del
mercat immobiliari en l’altre 70%
dels preus, en forma d’augment.

“El futur de
Barcelona
no es pot
planificar
des de la presó”
Colau menteix perquè parla del
30% per al lloguer social però a la
norma aprovada no es parla de
lloguer. D’altra banda, a Barcelona
hi ha 84 solars amb possibilitat de
construir-hi. També es pot construir més alt. I es tracta d’una política que ha de ser integrada amb
l’Àrea Metropolitana. Entre quatre
i vuit anys es poden fer 20.000 habitatges. I sobretot no canviar les
polítiques cada dos per tres.
El lloguer ha augmentat molt en
els últims anys.
L’única manera de fer baixar el
preu del lloguer és construir més.
Reconec que no és fàcil fer baixar
el preu al centre. Per altra banda, es
pot pensar que el fet que de vegades el preu del metre quadrat de
Barcelona sigui més barat que el
de Madrid és millor per a la gent,
però no. Això només vol dir que
s’està desvalorant la ciutat.4
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“Defensaré el dret de les famílies
a educar els seus fills en castellà”
3Una de les seves banderes és
la de ser l’alcalde del bilingüisme. L’última Enquesta de Serveis Municipals mostra que el
57% dels barcelonins tenen el
castellà com a llengua habitual,
mentre que en el cas del català
la xifra se situa al 39%. Sembla
que haurà de lluitar més pel català que pel castellà.
Veuen el que els deia de les dades
municipals? [somriu]. Al carrer, català i castellà, que són una riquesa
cultural increïble per a la ciutat,
comparteixen espai. Això a França
sempre ho vaig destacar.
Allà la visió de les llengües és diferent. El català ha quedat marginat.
Bé, és una altra història. Jo sempre he
parlat català a casa meva, he somiat
en català i francès... Però tornant
aquí, cal diferenciar el que passa al
carrer, on conviuen perfectament,
del que passa a les institucions, on
de vegades no hi ha un equilibri real.

“L’única
manera de fer
baixar el preu
del lloguer és
construir més”

– Què en pensa del pacte de PP,
Ciutadans i Vox a Andalusia?

Entenc que en certes ocasions alguns catalans es puguin sentir ferits,
però també hi ha el sentiment, per
exemple, d’una veïna castellanoparlant que diu que s’ha sentit de segona divisió perquè l’administració
només se li adreça en català. Tot són
sentiments, però és que la societat
funciona molt amb sentiments.

– No hi ha hagut pacte.
S’ha de ser precís.

Suposem que parla del cas que
va explicar de la veïna de Nou
Barris...
Sí.

– Ciutadans tenia el poder
d’evitar que Vox tingués la clau.

Amb això no eleva a categoria
una anècdota?
No, perquè de vegades l’anècdota
representa el que pensa molta
gent. També pot passar al revés,
en altres institucions on el català
estigui poc representat. El que vull
dir és que les dues llengües són
una riquesa, no són trinxeres. Fins
fa poc el català i el castellà representaven aquesta riquesa i això és
el que reivindico. La llengua ha de
ser un pont, mai una frontera. No
critico l’educació en català a les escoles però sí que defensaré que es
respecti el dret de les famílies a
educar els seus fills en castellà. I no
faré mai de la llengua una arma
electoral. L’equilibri és molt im-

–Tothom tenia el seu poder.
– S’ha plantejat renunciar
a l’aliança amb Ciutadans?
– No, mai. És un partit liberal,
progressista i europeista.
És un honor tenir el seu suport.

portant i tothom s’ha de sentir
ben representat.

lítiques molt complicades però
que són imprescindibles.

Quan critica el nacionalisme i el
populisme ho contraposa a una
Barcelona oberta i cosmopolita.
En el cas dels refugiats, però, a
França va dir que “Europa no pot
acollir més refugiats” i afegia que
“no ha estat França qui ha dit,
veniu!”. En què quedem?
Saben quants immigrants entren
a França cada any? Quants? Més
de 200.000. Cada any. Hi deuen
haver entre 60.000 i 80.000 estudiants i després immigració lligada a les famílies i immigració
lligada al treball, tot i que aquesta
última va ser feble durant la crisi. I
després refugiats, que en van arribar, en els dos o tres últims anys
que jo vaig ser governant, entre
60.000 i 100.000. A mi que no em
donin lliçons en aquest sentit.

Això últim que ha dit sap bé que
molta gent no ho comparteix.
Bé... Tampoc cal no oblidar que
l’immigrat és el primer afectat pels
problemes econòmics i que la immigració sempre va a les mateixes
ciutats, als mateixos districtes, als
mateixos barris... La convivència
entre la gent també es pot veure
afectada. És molt bonic, des del
bonisme, dir “obrim-nos a tothom”,
però després les conseqüències

[Silenci].
Sempre he pensat que hi ha dues
solucions que no funcionen: el mur
i l’obertura absoluta. Hi ha una frase
molt important, d’un polític socialista francès, Michel Rocard, que diu:
“França no pot acollir tota la misèria del món però ha de fer el seu
deure”. Aquesta frase és molt important. Jo sempre faig la distinció
entre el refugiat polític i la immigració econòmica. La gent que marxa
del seu país per raons econòmiques l’entenc, i pateix, sobretot els
que travessen el Mediterrani. Però,
si no fem la distinció, acabem amb
el dret del refugiat.
I què proposa?
Primer, tenir clar que és una política europea, quan no és global.
Segon, que el continent del futur
és Àfrica, i per a Barcelona això és
molt important. Per tant, sempre
hem de ser una ciutat que aculli
els refugiats, però al mateix temps

“El top manta
a Barcelona està
institucionalitzat,
cosa que el fa
un cas únic”
ser capaços d’acollir els immigrats
econòmics, i això són polítiques
estatals. Necessitem mà d’obra,
pot ser que la nostra demografia
necessiti immigració... Hem de
parlar d’on, com ho fem... Els estats també tenen el deure d’expulsar part de la immigració
il·legal, cosa que s’ha de fer respectant els drets humans. Són po-

“El comerciant
se sent castigat
pel consistori,
com si fos un
enemic”
són per a tots els barcelonins. Per
integrar el millor possible s’ha de
gestionar la immigració. França és
un gran país d’immigració i Espanya ho comença a ser. Demano
que se m’escolti sobre com es gestiona tot això per no convertir, que
no és el cas encara, ciutats o barris
en guetos. És el que vull evitar per
a Barcelona. Treballaré amb totes
les comunitats de la ciutat, les
quals han de tenir una veu potent
en la presa de decisions.
Si arriba a l’alcaldia, quina serà
la seva primera decisió?
N’hi haurà tres. Una és la seguretat:
discurs, mesures i restaurar l’ordre
públic. Segon, que no ho hem comentat, enviar el missatge que Barcelona és business friendly, una
ciutat que és la quarta millor del
món per treballar-hi. Fer un discurs
per captar empreses. I la tercera,
nomenar un regidor que impulsarà
un pla molt potent per ajudar els
barris més humils amb polítiques
socials. I, de fet, hi ha una quarta
decisió simbòlica que em sembla
important.
Quina?
Té a veure amb el consens que hi
ha sobre els Jocs Olímpics d’Hivern. Aprofitant això, hi ha un personatge que no li hem donat la
importància que ha tingut per a la
història de la ciutat: Joan Antoni
Samaranch.
Una figura controvertida.
És un home que va tenir el seu passat però vull que Barcelona li dediqui un espai. Ell va permetre la
Barcelona moderna amb els Jocs
Olímpics del 92.<
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Política | La Lleialtat s’omple per la presentació del llibre de Forn
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La Lleialtat Santsenca va acollir el passat 29 de gener la presentació del llibre de Joaquim
Forn, ‘Escrits de presó’. L’encarregada de presentar el llibre va ser la seva dona, Laura
Masvidal, que va afirmar que encara viu la presó de Forn “com una provisionalitat”.

Trencar la ressaca olímpica:
Montjuïc vol reinventar-se
» L’Ajuntament impulsa un nou pla per definir la gestió del parc
» L’última reunió del procés participatiu marca les línies estratègiques
URBANISME4Montjuïc, el parc
en el seu conjunt, és sovint una realitat allunyada del dia a dia dels
veïns del districte i del conjunt de
la ciutat. La muntanya, testimoni de fets transcendentals de la
història de la ciutat, viu una etapa de letargia. Després de l’impuls
que van suposar els Jocs Olímpics, la ressaca encara dura. Ara,
ha arribat l’hora de tornar a seduir, de reinventar-se. Per aconseguir-ho, l’eina, tot i el seu nom
fred i burocràtic, és el Pla d’Actuació del parc de Montjuïc.
I què és aquest pla i quins objectius té? Es tracta d’un procés
participatiu, que a finals de gener va celebrar la seva última trobada i que ha servit per recollir
unes 230 propostes relacionades
amb la mobilitat, la seguretat, la
sostenibilitat i la dinamització sociocultural de la muntanya. Unes
propostes que han sortit dels tècnics municipals implicats en el
projecte, dels operadors dels

Atraquen un banc disfressats
i roben 50.000 euros

SUCCESSOS4Un home i una
dona van atracar disfressats
aquest dilluns l’oficina bancària
de Kutxabank situada al carrer
de Sants. Els dos atracadors, tal
com va avançar el diari El País,
van entrar al banc vestits com
si fossin operaris d’una obra i
van aconseguir emportar-se
50.000 euros.
Els fets van tenir lloc a dos
quarts de tres de la tarda i segons va explicar el diari El
País, l’home va obligar els treballadors del banc a obrir tres
caixes de seguretat mentre els

amenaçava amb una arma.
Posteriorment l’home va obligar els treballadors a entrar en
un dels despatxos, on els va
tancar lligats.
Tal com van confirmar els
Mossos d’Esquadra, cap dels
treballadors va resultar ferit.
Ells mateixos van explicar a la
policia catalana que els dos
atracadors parlaven entre ells en
francès i els van descriure com
una parella de 60 anys. Els
Mossos segueixen buscant-los
després que aconseguissin fugir
del lloc dels fets.

El futur de Montjuïc, a debat. Foto: Ajuntament

equipaments que hi ha a la muntanya i del teixit veïnal dels barris limítrofs de la Marina, la
Font de la Guatlla, la Satalia i tot
el Poble-sec.
PULMÓ DE LA CIUTAT
La proposta de l’actual equip de
govern parteix del pla director de
Montjuïc i la posterior Modificació del Pla General Metropolità
aprovada el 2014, que tot i el llarg
debat que va necessitar no s’ha
portat mai a la pràctica. Els pilars

del nou projecte giren al voltant
de sis eixos: recuperar la muntanya com a gran pulmó verd de
la ciutat, potenciar l’activitat comunitària, millorar la mobilitat,
crear un parc protegit i segur,
aconseguir que la zona sigui accessible per a les persones amb
discapacitat i definir la gestió del
parc. A partir d’aquí, el següent
pas serà redactar un document
que determini les línies estratègiques i les principals actuacions
de cara els pròxims anys.

Avenços tímids per
a la superilla d’Hostafrancs

MOBILITAT4El Districte té previst començar a aplicar algunes de
les primeres mesures de la superilla d’Hostafrancs durant les
pròximes setmanes.
Concretament, són mesures
que no suposen canvis molt importants però que permetran començar a aplicar, tímidament, el
projecte de la superilla. Es canviarà el sentit del carrer Sant Nicolau, es prohibirà girar a l’esquerra des del carrer Creu Co-

berta i es tirarà endavant la pacificació del carrer Consell de Cent.
En declaracions a El3.cat, el gerent del Districte, Francesc Jiménez, explica que “l’objectiu és
reduir de forma sensible el trànsit en una zona determinada i fer
alguns carrers de vianants”.
Tot i això, el projecte de la superilla quedarà pendent per al següent mandat. Les entitats veïnals fa temps que denuncien
que el projecte no avança.

Diumenge 27 de gener al Sants Teatre es va viure una tarda molt especial. Al seu
escenari va actuar per primera vegada el grup Barcelona Rock Choir, format per
gent d’edats diferents però amb un objectiu comú, gaudir de la música en el seu
vessant més rocker. També ens van acompanyar amb les seves cançons el veterà cor Gospel Feelings de Molins de Rei.
El públic va vibrar amb les actuacions dels dos grups i va acabar corejant alguna de les cançons.
Esperem que aquest sigui el començament d’una llarga trajectòria del nostre
grup Barcelona Rock Choir.

ESTIGUEU ATENTS A PRÒXIMES ACTUACIONS!!!

Aturades les obres d’obertura
del carrer de la Diputació

URBANISME4Les obres d’obertura del carrer de la Diputació que han de servir per unir els
districtes de Sants-Montjuïc i
l’Eixample, amb la construcció
d’un nou eix amb prioritat per
als vianants al tram que va entre
els carrers de Tarragona i de
Creu Coberta, estan aturades. De
fet, les obres s’havien d’haver
acabat el juny de l’any passat.
La versió de l’Ajuntament, tal
com ha informat Betevé, és que
les obres estan aturades a causa
de la construcció de l’hotel que
s’està fent just al costat del que ha
de ser el nou vial. Des del con-

sistori consideren que les obres
de l’hotel poden malmetre la
reurbanització del carrer i que,
per tant, les obres del nou eix no
es reprendran fins que l’hotel estigui fet.
Des de l’Associació de Veïns
d’Hostafrancs i l’Eix comercial
de Creu Coberta fa molt de
temps que reivindiquen aquest
nou espai per al barri. De fet,
aquesta obra només és una petita part d’un projecte urbanístic que ha provocat que un grup
de veïns de la zona visquin en habitatges que acumulen més de
30 d’anys d’afectacions.
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Necessitem un pla de xoc
Els darrers dies, la junta de Creu Coberta hem
parlat abastament amb associats, amb amics
de l’eix, amb persones del sector del comerç, i
hem expressat el nostre malestar als mitjans de
comunicació sobre la necessitat d’un pla urgent
a Creu Coberta que freni la constant i creixent
degradació del comerç.
Les dades dels establiments a l’eix comercial, sense entrar en consideracions dels carrers col·laterals, indiquen que aproximadament
un 50% dels comerços estan associats, però
que hi ha hagut una rotació comercial molt elevada en els darrers 5 anys. De comerços tradicionals, dels quals havíem fet bandera,
d’aquells establiments amb solera que eren coneguts arreu de Barcelona, amb clients que
provenien del baix Llobregat, i de tota la ciutat,
en queden molt pocs. I els pocs que han sobreviscut, estan a punt de tancar per jubilació.
Per millorar el comerç del barri no podem dir
que no fem projectes o feina. Creu Coberta és
pionera en molts d’ells que després s’implementen a la ciutat, sobretot en dinamització comercial. Però queda clar que no és suficient, i
cal que hi hagi una ajuda pública i un pla especial per a Creu Coberta que permeti analitzar
què passa i com ho revertim.
Constatem que els programes públics i privats perquè noves persones es facin càrrec
dels negocis, com el Reempresa, no ha funcionat. En l’àmbit local, si hom fa un recull de totes
les inversions urbanístiques al districte de

Sants-Montjuïc, i comprova què s’ha invertit al
nostre eix comercial, només podem parlar d’una
remodelació a les portes del metro d’Hostafrancs i les eternes obres al carrer Diputació,
que esperem que es resolguin abans de les
eleccions. Tampoc comencen les obres del carrer Torre Damians i Rector Triadó. En alguns
carrers interns s’han fet remodelacions, darrerament Leiva, on també s’ha fet un petit equipament per a joves. S’ha arreglat la plaça Joan
Pelegrí. I prou.
El nostre carrer, en aquestes darreres legislatures no ha canviat gens en cap aspecte que
hagi millorat ni el seu aspecte, ni el seu impacte
comercial o cultural.
Tampoc hi ha hagut cap actuació a la plaça
d’Espanya, marc d’entrada al nostre eix, en tota
la legislatura, que hagi permès millorar la senyalització de l’eix, millorar-ne l’entrada... en
resum, fer que els turistes que arriben a la plaça
d’Espanya entrin a l’eix comercial.
Una iniciativa que vam exposar fa uns
mesos, la possibilitat de convertir Creu Coberta
en una zona per a vianants, com a mesura d’impacte i de xoc que permetés revertir la situació,
va ser presa per alguns polítics com a broma.
Per part nostra, és una demanda seriosa, perquè exemplifica el pla de xoc que demanem.
Donar suport a campanyes institucionals
com la de la violència de gènere, els camins escolars, els radars, el projecte de biconitzar l’eix
per a persones amb discapacitat... ha servit
només perquè els comerciants s’impliquin en
projectes de ciutat, de districte. Però no hi ha
hagut retorn. Si no fos perquè ens sumem a
projectes institucionals, sembla que ni tan sols
sabrien de la nostra existència.
Això sí, tenim el permís, a vegades fins i tot
amb escarafalls, per fer fires i mostres de comerç, que són eines que ens queden per a dinamitzar el comerç. Permís, recalcant que cal
pagar seguretat, que no podem posar foodtrucks, lamentant que els autobusos per un dia
han de canviar de recorregut, amb tot el que suposa per la ciutat... Per sort, rebem suport eco-

nòmic per poder fer totes aquestes activitats de
dinamització. Però no és suficient.
Ens prenen com a exemple d’associació dinàmica, de projectes realitzats. Ens diuen sempre que hem estat pioners en aspectes com la
cultura, la realització de fires de qualitat, la implicació d’entitats de discapacitats, de la incorporació d’activitats d’interculturalitat... en molts
aspectes de dinamització comercial i gestió de
l’entorn. Però necessitem un retorn.
El que cal a Creu Coberta és un pla de xoc.
No podem posar pegats a un carrer estripat.
Necessitem un pla especial per a revitalitzar el
comerç del nostre barri. I aquest pla ha de ser
la guia per a la pròxima legislatura, i que se’l
creguin les autoritats. Es digui bid, es digui pla
especial de revitalització comercial, es diguin incentius fiscals, o es digui com es vulgui. Però
és fonamental.
Si no, potser d’aquí a quatre anys ja no caldrà demanar res, perquè ja no hi serem.
Confiem en els tècnics del districte, amb
qui sempre hem conversat, també en els polítics. Com sempre. Perquè cal treballar plegats. Però sols no ho podem fer, i ara estem
en un moment crític.

Compto amb tu, compto amb vosaltres
Lluís Llanas
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La comunitat índia se cita
al Casinet amb Creu Coberta

En aquesta ocasió, Creu Coberta va voler participar en els diferents actes
de celebració de la comunitat índia que varen tenir lloc fa uns dies al Casinet. Com sempre, donant suport a la diversitat cultural del nostre barri,
que també és diversitat econòmica.
L’eix Creu Coberta participa amb l’Indian Culture Center des de fa uns
quants anys. Al llarg d’aquest acord de col·laboració, la comunitat índia
ha realitzat activitats al Meeting Point, i al Casinet d’Hostafrancs, i Creu

Coberta s’ha beneficiat de classes d’anglès i de suport a l’hora de fer associats nouvinguts.
Hi ha diverses activitats que la comunitat índia ha proposat a l’eix comercial al llarg d’aquest 2020, i aquesta ha estat la primera d’un conjunt de
propostes que volen commemorar també els 150 anys de Ghandi.
El president de l’eix comercial, Lluís Llanas, va ser a l’escenari per entregar guardons a alguns dels joves indiocatalans participants.

La Neus Tormo s’acomiada del Districte
Volem dedicar un espai del nostre suplement a agrair públicament a la tècnica de Comerç del
Districte, Neus Tormo, la seva
dedicació els darrers anys durant
els quals ha estat la responsable
d’exercir aquest càrrec.
Ara que deixa el Districte per
anar a l’Institut Municipal d’Educació, volem retre un petit homenatge a l’amiga Neus per la seva
feina i dedicació, en especial a

Creu Coberta, i l’ajuda que ens
ha donat en tots els aspectes del
nostre dia a dia respecte al món
del comerç i la gestió d’activitats.
La setmana passada, Creu Coberta i totes les associacions de
comerç del districte vam fer-li
una petita recepció sorpresa per
acomiadar-nos d’ella i mostrar-li
el nostre agraïment.
Fins ben aviat, Neus!

Celebrem els 30 anys
de la FAECH

Creu Coberta va participar el passat dissabte a
la festa dels 30 anys de la FAECH, Federació
d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs, que es va celebrar al Casinet d’Hostafrancs, i que va comptar amb la presència
d’entitats i autoritats del nostre districte. Al llarg
de la vetllada, amb un sopar aperitiu preparat

per Canpedró, van pronunciar-se alguns discursos institucionals. Creu Coberta va entregar
un reconeixement en nom dels associats i la
junta a Josep Espin, president de la FAECH,
entitat que dinamitza i coordina les associacions d’Hostafrancs, a més de la Festa Major
d’Hostafrancs.
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Creu Coberta
Redescobriu el Poble Espanyol
en el seu 90è aniversari

L’any 1929, amb motiu de l’Exposició Internacional de Barcelona, es va construir a la
muntanya de Montjuïc el Poble Espanyol,
una síntesi de l’arquitectura, l’artesania i la
riquesa cultural d’Espanya. Sabíeu que els
seus creadors van visitar 1.600 poblacions
per escollir els edificis que es representarien al Poble?
El recinte va tenir tant d’èxit que quan va
finalitzar l’Exposició, l’Ajuntament va decidir
no enderrocar-lo. Avui, 90 anys després, la
majoria de les seves construccions es mantenen intactes i reprodueixen, a escala real,
edificis, places i carrers de diverses zones
d’Espanya.
Amb el pas dels anys el Poble s’ha anat
reinventant i actualment ofereix una nova
manera de viure i veure la cultura espanyola
a través d’unes instal·lacions multimèdia que
no podeu perdre-us. Encara no coneixeu l’espai Fiesta? És una espectacular experiència

multimèdia que ofereix un viatge sensorial i
cultural sense precedents i que permet al visitant viure l’emoció de les festes populars
des de dins. No oblideu tampoc entrar als espais Feeling Spain! Estan repartits en diferents zones del Pobe i amb ells podreu fer un
viatge per la geografia i les tradicions més autentiques de la cultura espanyola.
Però això no és tot! A més d’arquitectura,
artesania, art i tradicions, el recinte ofereix
també una programació d’esdeveniments, activitats familiars, espectacles i música que li
donen vida durant tot l’any. Consulteu l’agenda al nostre portal web i aprofiteu ara per
redescobrir el Poble Espanyol! Ho té tot perquè gaudiu sols o acompanyats d’un dia a
l’aire lliure en un entorn incomparable, sense
cotxes i sense haver de sortir del barri.

Més informació i venda d’entrades amb
descompte a www.poble-espanyol.com

Espai Fiesta, instal·lació multimèdia al Poble Espanyol

Jornada Casica Cool Art,
al Meeting Point
Volem anunciar l’arribada, per primer cop, de
la Jornada Casica Cool Art a la ciutat, on la
pintura, l'escultura, la música i la solidaritat
són les protagonistes. Casica brinda l'oportunitat de presentar 28 artistes nacionals i internacionals, un grup magnífic d'artistes que
mostrarà les seves pintures i escultures al
Meeting Point, al costat de la plaça Espanya,
des de les 11 del matí d’aquest dissabte.
La Casica és una activitat molt reconeguda que, fins ara, s’havia fet a la Garrotxa,
enmig de la natura, i que en aquesta ocasió i
per primer cop baixa a la ciutat. La pintura i
exhibició de les obres es realitzarà en el Meeting Point Creu Coberta de Barcelona entre
les 11 del matí i les quatre de la tarda i a Casa
Mèxic (Mir i Geribert, 8) durant la tarda.
A les cinc de la tarda, començarà la subhasta solidària, a la qual estan convidades
diverses entitats, institucions i el públic en
general, mitjançant la qual es vol recaptar
fons per a la Fundació Art contra Violència,

que atén al Centre Cultural El Tecolote, a Arcelia, Guerrero (Mèxic) i l'Associació Llibre
Solidari, que rep donacions i llibres de segona mà, per vendre'ls i ajudar diferents projectes socials.
La psicòloga María del Mar García
Muñoz, directora del Centre de Psicologia i
Salut La Casica de l'Obrador i el pintor professional Enric Rubió, promotors de la Casica
Cool Art, al costat de l'Associació Mèxic-Catalana, representada per César Cárdenas, el
Seminari de Cultura Mexicana a Barcelona
(presidit per Albert Torras Corbella), i Sonia
García García, directora de la Bibliomusicineteca, organitzen aquesta trobada.
Paral·lelament a l'exposició de les obres
seleccionades, es farà l'actuació de cantants
i músics, també de prestigi internacional. Tocarà el violinista rus Vitalii Karpov, hi haurà
una performance plàstic-musical d'Ana Madrid i Alfonso Molina i gaudirem amb la veu
del tenor xilè Gerardo Witsuba, entre altres.
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Els experts del barri Opinen
4Consells dels Mossos d’Esquadra

4El paper social del nostre comerç

M. Àngels Farré / Gorka Santos
Oficina de Relació amb la Comunitat
ABP Sants-Montjuïc

El dia a dia dels telèfons mòbils
El teu mòbil és un objecte preuat pels delinqüents.
- Utilitza’l de manera discreta evitant
fer ostentació de l’aparell.
- Quan parlis per telèfon estigues
alerta al que succeeix al teu voltant.
- Tingues especial cura del teu telèfon en bars, cafeteries, restaurants, locals musicals i platges, els lladres
tenen predilecció per aquests llocs.
- Si no estàs fent una trucada, assegura’t que tens el telèfon ben guardat.
- Guarda el telèfon a la butxaca o a la
bossa, i sempre en un lloc que no
sigui fàcil d’agafar ràpidament.
- Mantén el telèfon bloquejat en tot
moment.
- Sigues curós i evita que algú tingui
accés visual al dispositiu mòbil quan
introdueixis la contrasenya o el patró

gràfic per desbloquejar els terminals.
- Fes còpia de seguretat de la informació continguda al telèfon mòbil.
- No emmagatzemis informació al telèfon que no vulguis que els altres
tinguin (per exemple, contrasenyes
bancàries, targetes de crèdit, informació personal...).
- Sospiteu de les trucades i SMS de
desconeguts i ocults.
- Eviteu proporcionar dades personals sense estar del tot segurs de qui
hi ha a l’altre costat de la línia.
- Eviteu connectar-vos a xarxes wifi
desconegudes o obertes (sense contrasenya d’accés).; quan us connecteu a Internet amb aquestes xarxes
algú pot accedir i tenir control a les
pàgines que navegueu i les operacions que hi realitzeu, tenir control de
les sessions a les xarxes socials a què
accediu o al vostre correu electrònic.

4Recomanacions per a avis
amb nets discapacitats
José Ángel Burrel Ferrer
Guàrdia Urbana
Intendent en cap - UT3 Sants-Montjuïc
La Guàrdia Urbana es fa ressò dels consells
de la Fundació Nexe. Fa més de 30 anys que
la Fundació Nexe treballa amb infants amb
pluridiscapacitat i també amb els seus familiars per acompanyar-los en els primers
anys de vida dels fills, nets o germans.
• Mostra al teu net amb discapacitat
que l’estimes tal com és.
• Sigues comprensiu i tingues paciència, probablement el desenvolupa ment del teu net o neta amb discapacitat serà diferent del dels altres nens.
• Estigues disposat a aprendre sobre les
capacitats i les limitacions que et mostrarà el teu net o neta.
• És important conèixer les rutines que
té l’infant a casa: horaris de menjar, dormir, sortir... poden ser importants perquè els donen seguretat.
• Un nen amb discapacitat no és tan di-

ferent: a tots els agrada que els parlin,
els cantin, els facin abraçades...
• Per molts nens i nenes amb discapacitat, l’anticipació és molt important.
Això significa avançar-los el que passarà d’aquí a uns moments, on anirem,
què farem...
• Si és necessari, adapta o prepara
algun espai de casa teva per quan et visiti el teu net/a amb discapacitat: comprova que passi el cotxet especial, un
racó on pugui jugar amb les seves joguines, posa un pictograma (una foto
o un símbol) per senyalar aquest racó
que serà “el seu”.

Ahir mateix, rebia la trucada del president
de l’Eix comercial Creu Coberta, Lluís Llanas, per si volia escriure un article sobre el
comerç. No em costa gaire parlar d’aquest
àmbit. Després de 6 anys com a tècnica de
comerç al Districte de Sants-Montjuïc he
après de la mà de les associacions i eixos
molts aspectes que desconeixia. Però el
que més he admirat ha estat la capacitat
de reinventar-se, de caure i tornar-se a aixecar i sempre tenir un somriure per atendre al client que entra a l’establiment.
Podria passar-me hores parlant del Pla
d’empresa, de la necessitat de digitalització del sector, dels plans de comunicació
que haurien de crear i la professionalització necessària per encarar els nous reptes.
Però no seria del tot just si no treies a la llum
la part del valor afegit que té el nostre petit
comerç. Recordo milers de converses fentme partícip de les seves preocupacions:
- “La senyora Maria fa dies que no
baixa a comprar, no sé si li haurà passat alguna cosa” o “hi ha poca llum a
aquest carrer, moltes persones se senten insegures i caldria fer quelcom” o
“si arregléssim la botiga, el Joan, que
va en cadires de rodes, podria venir a
comprar sense quedar-se esperant a

fora al carrer”o“s’estan instal·lant nous
botiguers d’altres països i no acaben
d’entendre com funciona la normativa, si els hi poguéssim explicar!”...
Els botiguers/es, petits empresaris,
són també els nostres veïns/es, observen,
es preocupen i formen part del nostre teixit social. Ells també fan cohesió social i és
just es reconegui el seu paper en un món
cada cop més individualista, volent ser
vencedor davant la col·lectivitat. El districte té establiments comercials, eixos i
associacions que estan disposats a participar en projectes socials, no tenen un no
per resposta, malgrat els seus horaris extensos i la lluita diària per equilibrar les
despeses amb els ingressos. No em cansaré de felicitar-los davant iniciatives com
les d’accessibilitat al comerç, l’impuls comercial i social amb persones nouvingudes, els espais liles de La Marina o les
botigues amigues dels Camins Escolars. El
comerç i l’administració, juntament amb
altres agents de desenvolupament econòmic, tenen un gran repte conjunt: impulsar iniciatives que cohesionin el teixit
econòmic i social. Ja n’estem fent, però el
repte no és fàcil. Com deia Miquel Martí i
Pol: “Tot està per fer i tot és possible”.

4Inverteix bé el teu temps de neteja!
CGM Sempre Net
c/ Leiva nº 6 baixos
info@cgmsemprenet.com
www.cgmsemprenet.com

Trobareu més informació aquí:
https://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/ca/noticia/recomanacions-peravis-amb-nets-amb-discapacitat_150355
La neteja és un aspecte fonamental en
qualsevol lloc, des de la teva llar com un
negoci privat, una comunitat de veïns o
establiment públic. Qualsevol lloc que
potenciï la neteja i la higiene aconseguirà
una visió positiva de tota persona que
entri en aquell espai.
Actualment, portem una vida diària
molt ocupada i no tenim temps per dedicar per exemple a la neteja de la nostra
casa. Hi ha gent que inverteix el poc
temps i esforç en netejar cada racó pensant que així estalvien moltíssims diners.
Encara que si s’analitza bé la situació,
es pot veure que es perd molt de temps
en aquesta tasca i es deixa de fer altres
coses més interessants del nostre entorn.
Per tant, degut a la falta de temps és bo

confiar en professionals del sector i delegar aquesta classe de neteges i saber que
tindràs uns bons resultats a uns preus
econòmics. Fa uns anys que tenir una
persona de neteja a casa era un luxe, i era
per les classes altes però actualment s’ha
pogut estendre a la majoria de la societat. Actualment, no és necessari disposar
de grans quantitats de recursos econòmics per tenir un servei de neteja.
Per tant, si tens l’agenda molt ocupada i no trobes temps per netejar perquè resulta una tasca molt entretinguda,
confia a deixar la neteja en mans de professionals del sector i oblidat de preocupacions. Només t’hauràs de preocupar
d’escollir dia i hora del servei i quant de
temps vols que invertim a netejar.
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La cooperativa Lacol i el cinema
Zumzeig, premis Ciutat de BCN
RECONEIXEMENT4Els premis
Ciutat de Barcelona d’enguany
tenen regust santsenc. I és que
dos d’aquests guardons han anat
a parar al cinema Zumzeig i a la
cooperativa d’arquitectes Lacol.
El periòdic La Directa, que té la
seva seu a Sants, també ha rebut
un dels guardons.
Així doncs, en el cas del cinema-cooperativa Zumzeig, situat al carrer de Béjar del barri
d’Hostafrancs, el jurat li reconeix
la seva tasca per difondre “el cinema d’autor nacional i internacional que no troba espai en
les sales comercials”. També
destaca la seva “implicació en
festivals de cinema i en el teixit
social del barri” durant l’any
2018. El Zumzeig és el primer cinema cooperatiu de Catalunya i
es defineix per la seva aposta cultural compromesa i amb l’activisme com un dels seus trets distintius.
HABITATGE COOPERATIU
Pel que fa a la cooperativa d’arquitectes Lacol, el jurat ha premiat el projecte Cooperativa
d’Habitatge La Borda, una promoció auto-organitzada pels mateixos veïns del bloc per tal d’accedir a un habitatge, tal com expliquen des de l’entitat, “digne,

Sants-Montjuïc
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La FAECH celebra tres
dècades de trajectòria

ENTITATS4La Federació d'Entitats, Associacions i Comissions d'Hostafrancs va celebrar
dissabte passat al Casinet la
festa del seu 30è aniversari,
que va estar batejada amb l’etiqueta #tastafesta30.
La festa va servir de punt de
trobada per a totes les persones
vinculades a la federació i al barri. Durant la celebració la gent
va poder gaudir de música i

gastronomia gràcies a la rumba
i un tast per recórrer les millors
cuines d’Hostafrancs i Sants.
També es va fer la presentació
del logo del projecte #FemHostafrancs.
La FAECH, al llarg dels seus
30 anys, ha destacat per la seva
aposta per la dinamització
d’Hostafrancs des de la convivència, el treball col·lectiu i la
suma d’esforços.

La Marina recorda la lluita
veïnal per la millora del barri

El projecte La Borda s’ha endut un dels guardons. Foto: Lacol

no especulatiu i que posi en el
centre el seu valor d’ús, a través

El Zumzeig és el primer
cinema cooperatiu de
Catalunya i aposta per
la cultura i l’activisme
d’una estructura col·lectiva”. L’edifici és al carrer Constitució. El
premi també reconeix dues
obres, ‘Radical Light’ i ‘Rhu-

mans’, que Lacol va presentar a
dos equipaments del districte: el
Mercat de les Flors i el Teatre
Lliure .
Respecte de La Directa, el jurat ha premiat aquest mitjà per
la publicació del dossier ‘La guerra bruta de l’aigua’.
L’entrega dels premis se celebrarà el 14 de febrer al Saló de
Cent. La cerimònia de l’acte consistirà en una actuació en què es
combinaran la dansa i l’art audiovisual, que està emmarcada al
Festival Llum Barcelona 2019.

MEMÒRIA HISTÒRICA4El barri
de la Marina va viure dissabte
passat una jornada especial amb
la descoberta de quatre plaques
d’homenatge a les històriques
lluites veïnals del barri.
Les quatre plaques han quedat col·locades en equipaments
i jardins (el Centre Cívic Casa del
Rellotge, els jardins de Can Farrero, el CAP Carles Riba, el poliesportiu i Espai Jove La Bàscula i els jardins de Can Sabaté)
que al seu dia es van aconseguir
gràcies a la mobilització i la lluita veïnal. La col·locació d’aquestes plaques forma part del
projecte ‘Consolidar la memòria
històrica i social de la Marina’,

que té com a objectiu recuperar
i visualitzar la memòria del barri de forma permanent.

BARRI COMBATIU
La lluita veïnal forma part de
l’ADN del barri de la Marina des
de, principalment, principis dels
anys 70 del segle passat. En
aquell moment el barri es va crear sense equipaments públics tot
i el gran creixement demogràfic.
Aquesta realitat va provocar que
els veïns, a través de l’acabada de
crear Associació de Veïns de la
Mare de Déu de Port, es mobilitzessin per aconseguir espais
verds, centres socials, ambulatori
i escoles, entre altres.
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Mercat de Sants | Nou pla de mobilitat
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El Districte ha presentat recentment una primera proposta de Pla de Mobilitat per als entorns del Mercat de Sants, que busca crear consens entre vianants i comerciants. De moment
s’ha proposat limitar el temps de càrrega i descàrrega de mercaderies fins a les 11 del matí.

Creu Coberta denuncia que
el comerç s’està“degradant”
EIXOS4“A Creu Coberta necessitem un pla urgent que freni la constant i creixent degradació del comerç”. Amb aquesta contundència s’expressa el
president de l’eix comercial Creu
Coberta, Lluís Llanas, en una
carta que avui es publica al suplement de l’eix a Línia Sants.
Les paraules de Llanas arriben en el marc de la reivindicació d’un pla de xoc per al comerç d’aquest eix després que
s’hagi constatat, assegura el
seu president, “que els programes públics i privats perquè noves persones es facin càrrec
dels negocis, com el Reempresa, no han funcionat”.
PROBLEMES URBANÍSTICS
El president de Creu Coberta
considera que part del problema que pateix l’eix comercial es
deu a la poca inversió en urbanisme que ha fet l’Ajuntament.
“Al nostre eix comercial només
s’ha fet una remodelació a les
portes del metro d’Hostafrancs
i les eternes obres al carrer Di-

El comerç de Creu Coberta no passa pel seu millor moment. Foto: Arxiu

putació, que esperem que es resolguin abans de les eleccions”,
afirma Llanas, que també denuncia que la proposta de convertir en zona de vianants Creu
Coberta “va ser presa per alguns
polítics com una broma”.
Per últim, Llanas reivindica
la feina feta des de l’eix per intentar revertir aquesta situació

i el posa d’exemple, especialment en tot allò que té a veure
amb la dinamització comercial.
Per la seva banda, la regidora Laura Pérez, en declaracions a Betevé, ha descartat, de
moment, aprovar un pla per dinamitzar el comerç perquè Creu
Coberta ja forma part del Pla de
desenvolupament econòmic.

Sants Establiments Units
celebra els 30 anys amb música

CONCERT4L’Associació de Comerciants del Carrer de Sants,
Sants Establiments Units, ha
organitzat per a aquest dissabte
un concert per celebrar el seu
30è aniversari. El protagonista
serà Santi Carulla, de Los Mustang, que oferirà un doble concert al Sants Teatre amb el grup
El Guateque a les sis de la tarda
i a dos quarts de nou del vespre.
En una entrevista a El3.cat,
Carulla ha explicat que el concert
servirà perquè “la gent de la nostra quinta pugui escoltar la música que forma part de la seva

vida”, al mateix temps que permetrà als més joves “tenir l’oportunitat de descobrir la música dels 60”. D’altra banda, la
música tornarà a ser protagonista
el 17 de febrer amb el concert de
la Senior’s Band i les seves melodies de blues, jazz i swing.
El vicepresident de Sants Establiments Units, Lluís Marticella, afirma que “és molt important per al nostre sector comercial que l’associació arribi
als 30 anys” i destaca que són una
entitat que “defensa una marca
comercial, la del carrer de Sants”.
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| Kingdom Hearts III
El joc és una historia de l’amistat i el conflicte entre llum i
foscor en el qual s’embarquen la Sora i la seva colla d’amics.

Famosos

No t’ho perdis

Ningú la va veure però queda confirmat que Beyoncé va visitar Barcelona el passat 18 de gener.
Tot i que va passar desapercebuda pels seus fans
gràcies a la tasca dels seus guardaespatlles, que la
van escoltar en tot moment, la reina del pop va
ser a la ciutat gravant un anunci. La cantant va
aprofitar el viatge per anar a dinar al restaurant
Botafumeiro, on ja havia estat fa tres anys. Segons
va assegurar Vanitatis, Beyoncé va demanar paella i marisc, dos dels plats estrella d’aquest restaurant, els quals va decidir acompanyar amb una
mica de quètxup. El preu aproximat que va pagar
la cantant pel dinar en aquest conegut restaurant
de Barcelona va ser de 75 euros per persona. Pel
que fa a l’allotjament, l’artista va dormir en una
suite de l’hotel Arts, un dels més luxosos de la ciutat. L’habitació de la reina del pop és d’un 150
metres quadrats i es divideix en dos pisos.

El millor cinema, fotografiat
La Filmoteca de Catalunya, situada al barri del Raval de Barcelona, acull fins al pròxim 17 de març l’exposició ‘Jeff Bridges: Lebowski i altres grans instantànies’. Es tracta d’una
mostra per descobrir una de les grans passions de l’actor Jeff
Bridges, la fotografia. L’actor ha estat documentant les seves
pel·lícules amb la càmera Widelux, amb pel·lícula de 35 mm
en blanc i negre, des de mitjans anys setanta. Bridges fa fotos dels actors, de l’equip tècnic i de les localitzacions i, un
cop acabat el rodatge, les revela, les enganxa en àlbums fotogràfics i en regala una còpia a tothom que hi ha participat.

Llibres

La fitxa

?

B E Y O N C É

QUI ÉS

...

Ser una estrella del pop internacional

ÉS FAMÓSA PER

Un dels seus temes més coneguts és ‘Crazy in love’

?

Visitar Barcelona per gravar un anunci

QUÈ HA FET

L’artista va menjar una paella amb quètxup a la ciutat

...

A LES XARXES

Teatre

Els fans lamenten no haver-la vist

Els seus guardaespatlles la van escortar en tot moment

Música

Pelis i sèries

El animal más triste
Juan Vico

Monster. De prop ningú és normal
David Greig

Fans del sol
Oques Grasses

Creed II: La llegenda de Rocky
Steven Caple Jr.

L’escriptor badaloní reflexiona en
aquesta novel·la sobre les infidelitats,
tant les sexuals com les que cometem
contra nosaltres mateixos. L’obra relata
la història d’un grup d’amics que es
reuneixen en una casa del Baix Pirineu
per, entre copa i copa, desempolsar
vells fantasmes. Un llibre obscur i envoltant, entorn dels ressorts del desig.

Aquest musical atípic reivindica la normalitat de l’anormalitat, que per a l’autor és el camí cap a la felicitat. Les tres
actrius que s’encarreguen de representar tots els papers de l’obra asseguren
que es tracta d’una “comèdia àcida, divertida i tendra sobre la necessitat
d’acceptar-nos com som”.
Al Tantarantana de Barcelona.

El grup osonenc Oques Grasses està a
punt de veure néixer el seu pròxim
disc, Fans del sol (Halley Records, 2019).
Però en lloc d'esperar fins al 8 de febrer, el dia del llançament de l'àlbum,
la banda ha sorprès tothom amb un
curtmetratge dividit en dos episodis
de dues cançons que s'inclouran en
l'imminent àlbum.

Arriba la segona part de les aventures
del fill d’Apollo Creed, Adonis. El jove
boxejador de Philadelphia ha tingut
un fill, però la seva carrera continua,
de manera que ha de fer equilibris entre aquests dos àmbits. A més, en un
punt se li planteja la possibilitat de
lluitar contra Viktor Drago, el fill de
l’home que va matar el seu pare.
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Cultura
TOTS ELS DIMARTS
20:30 Paco Mir i la companyia Eòlia presenten
una adaptació de l'obra La plaça del Diamant,
de Mercè Rodoreda, des d'una mirada contemporània de l'obra. / Teatre Victòria.

El sevillà Raimundo Amador
porta el seu flamenc a l’Apolo
Divendres 8 de febrer a les 21:30

PROPOSTES
Tallers

Es posa en marxa un
curs d’escriptura creativa
Tots els dijous a les 11:30

Ricardo Reitano serà l’encarregat del
taller anomenat Escriptura creativa, que
s’allargarà fins a finals del mes de març.
El preu és de 24 euros. / Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix.

TOTS ELS DIJOUS
17:15 Continua en marxa el curs Informàtica i
Internet, en el qual el professor Arnau Castellví
s’encarregarà de dotar d’eines a persones amb
un coneixement bàsic de l’ordinardor. / Centre Cívic Cotxeres de Sants.
El veterà músic andalús Raimundo
Amador arriba al districte per presetar els seus grans èxits i els temes del
seu darrer treball, 60 aniversario. Directo en casa. / Sala Apolo.

TOTS ELS DIVENDRES
19:30 Cuina mexicana és el curs, que va començar
a mitjans del mes passat, que permet desobrir
tota la riquesa de la gastronomia del país. El
preu total del curs és de 96 euros. / Centre Cívic Cotxeres de Sants.

Exposicions

FINS AL 10 DE FEBRER
Tot el dia En el marc del Saló Playmobil, que està
en marxa durant aquests dies, es podran visitar diferents exposicions en les quals aquests
clics conformen diorames espectaculars. / Centre Cívic Cotxeres de Sants.

DILLUNS 11 DE FEBRER
Matí-Tarda Reminiscències, d’Eduard Anta, serà
una mostra que es podrà veure un dia. Anta
és el pintor del detall, la paciència, la pulcritud, de la memòria, de les atmosferes càlides
i dels clarobscurs. / Bibl. Francesc Candel.

Infantil

Judith Navarro coordina la
sessió ‘Poesia i altres contes’
Avui 6 de febrer a les 18:00

La narradora Judith Navarro coordina
la narració Poesia i altres contes del cicle Sac de rondalles. / Biblioteca Poblesec - Francesc Boix.

Esports
AVUI 6 DE FEBRER
20:45 Partit de waterpolo corresponent a la tretzena jornada de la Primera Divisió masculina entre el CN Montjuïc i el CN Granollers. /
Piscina del CN Montjuïc.

Examen a l’Energia: la UE
Sants rep la Pobla de Mafumet
Diumenge 10 de febrer a les 12:15

DIVENDRES 8 DE FEBRER
18:00 Albert Estengre serà l‘encarregat de coordinar la sessió, per a majors de 4 anys, 20.000
llegües de viatge submarí, per commemorar
el 150è aniversari de la publicació del llibre.
/ Biblioteca Vapor Vell.

DIMECRES 13 DE FEBRER
17:30 La companyia Pengim-penjam coordinarà
l’espectacle Filomena, que s’emmarca en el
cicle Lletra petita - El racó dels pares. / Biblioteca
Francesc Candel.

Partit de futbol corresponent a la
vint-i-setena jornada de Tercera Divisió entre la UE Sants i el CF Pobla de
Mafumet. / Municipal de l’Energia.

Esports
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Gimnàstica | El Sants Gimnàstic estrena local en el seu 5è aniversari

Enguany, que celebra els cinc anys de vida, el Sants Gimnàstic ha pogut estrenar el seu nou local
al carrer Melcior de Palau. L’anterior espai se’ls havia quedat petit, ja que l’entitat creix de forma
constant i ja té més de 30 esportistes, cosa que volen continuar fent en els pròxims anys.

Lossio supera els 200 partits
a la banqueta de la UE Sants
» L’equip no ha perdut en els últims quatre partits i surt del descens
» El conjunt blanc-i-verd afronta dues jornades seguides a l’Energia
Pau Arriaga
SANTS
En el darrer lustre, parlar de la
UE Sants és parlar de Tito Lossio.
El tècnic va complir 200 partits
com a màxim responsable de la
banqueta blanc-i-verda el passat
27 de gener de la millor manera:
amb una victòria contra la Fundació Grama (1-0, gràcies a un gol
de Luis Gaudioso). Abans del
matx, l’entrenador va rebre una
samarreta commemorativa de
mans de la presidenta, Montserrat Dot, i va recordar, de forma
especial, la seva primera temporada amb l’equip, quan va aconseguir l’ascens de Segona a Primera Catalana.
Ara, cinc anys i mig després
que Lossio substituís Picolo al
capdavant del primer equip, el
Sants és a Tercera Divisió i, a més,
vivint el seu millor moment de re-

L’equip va derrotar la Fundació Grama el dia del 200 de Lossio. Foto: UES

sultats. Dos empats i dues victòries en les darreres quatre jornades (l’última, per un ajustat 0-1 al
camp de l’Ascó) han fet que la
UES abandoni la zona de descens
i que, ara mateix, sigui setzè amb
dos punts més que la UE Castelldefels, el primer dels equips
que perdria la categoria si la
temporada acabés avui.

L’equip blanc-i-verd voldrà
allargar el seu bon moment i, en
les pròximes dues setmanes, rebrà dos equips de la meitat baixa de la classificació a l’Energia.
El primer dels partits serà diumenge contra la Pobla de Mafumet, mentre que una setmana
més tard, el rival dels de Lossio
serà la UE Castelldefels.

L’Handbol BCN Sants fa la
presentació dels seus equips

Un dia per presumir. Divendres passat, l’Handbol BCN Sants va celebrar el gran acte de presentació
de tots els seus equips al pavelló
de la Marina. Els 19 equips del
club van poder gaudir de l’escalf
de l’afició en una jornada que
també va tenir un marcat caràcter reivindicatiu.
I és que el sènior femení va
llegir un manifest contra la violència masclista i va anunciar

que, a partir d’ara, portaran la
inscripció “només sí és sí” a la
màniga de les seves samarretes.

VICTÒRIA I QUARTA POSICIÓ
Esportivament, a més, el cap de
setmana va ser rodó. El primer
equip masculí va guanyar el seu
partit contra el Sant Martí Adrianenc (28-23), un resultat que els
permet escalar fins a la quarta
plaça. El pròxim partit serà contra l’SA Súria.

Un JAC enratxat escala
fins a la cinquena posició

Dos triomfs consecutius han catapultat el JAC d’Albert Gómez fins a la cinquena posició del grup C-B de la lliga
EBA. Els santsencs van tancar el
mes passat amb una victòria a la
pista del cuer, el Vive El Masnou
(68-77) i una altra a l’Espanya Industrial contra l’UBSA (64-48),
resultats que els han permès
atrapar l’Arenys Bàsquet Joventut amb un balanç de vuit victòries i set derrotes.
Després de l’aturada que la lliga va patir el cap de setmana pas-

sat perquè es jugués la Final a
Quatre de la Lliga Catalana EBA
(que es va adjudicar el CB Quart),
de manera que l’equip ha tingut
uns dies extra per preparar la recta final de la competició.
Així, des d’ara i fins a la segona setmana del mes d’abril, la
lliga EBA no s’aturarà. El conjunt
de Gómez voldrà mantenir
aquesta bona dinàmica en un
dels derbis de la categoria, dissabte a un quart de set a la pista
del SESE. El pròxim repte a l’Espanya Industrial serà el diumenge 17 contra l’Andorra B.

Els dos sèniors de waterpolo
del Medi se’n van de Copes

Aquest mes, les copes
assumiran el protagonisme en l’actualitat del
waterpolo. Així, els dos
sèniors del Medi estan a punt per
afrontar les cites, que es disputaran a Sant Feliu i a Mataró.
La primera serà la Copa de la
Reina, aquest cap de setmana a
la capital del Baix Llobregat. Les
de Marc Comas voldran confirmar les bones sensacions que han
deixat en aquest primer tram de
lliga, però no ho tindran fàcil, ja
que es veuran les cares, demà
passat a les tres de la tarda, con-

tra el CN Terrassa. Una hipotètica
semifinal seria contra el vencedor
del Sabadell - Mataró l’endemà,
mentre que Sant Feliu, Rubí,
Sant Andreu i Zaragoza van per
l’altra banda del quadre.
La setmana que ve serà el torn
dels equips masculins, que se
citaran al Maresme. Els de Jahzeel Martínez jugaran el tercer
quart de final, el dia 15, contra el
Sabadell. Si els santsencs guanyen, jugaran la semifinal contra
qui guanyi el Mataró - Sant Andreu, mentre que Barceloneta i
Barcelona van per l’altra part.
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Sants-Montjuïc
Ernest Maragall: "Votem sí a la unió
del tramvia, però amb garanties"
El candidat a l'alcaldia de
Barcelona per ERC assegura que en el tema del
tramvia "s'ha negociat per
un retorn del benefici públic, sense soroll però amb
resultats tangibles. Si un
vol governar aquesta ciutat ha de ser responsable i
passar del gest electoral al
bon govern".
Esquerra Republicana
ha votat sí a iniciar el procés d'unió del tramvia per
la Diagonal després que el
govern municipal hagi acceptat les millores proposades. "Hem aconseguit
treballar per un retorn del
benefici públic, una revisió

de les tarifes tècniques i
una major participació de
TMB", assegura Ernest Maragall.
Donat que els estudis
avalen la connexió de les
dues xarxes de tramvia
per la Diagonal, el Grup
Municipal d'Esquerra ha
aconseguit arribar a un
acord de consens amb diferents formacions polítiques per tal d'instar l'ATM
a renegociar les condicions del contracte amb
TRAM MET i així garantir
que la inversió no revertirà
en un benefici privat per a
l’empresa concessionària
sinó en un retorn favorable

als interessos públics. El
govern municipal també
ha acceptat la petició d'Esquerra de no fixar la data
de les d'obres al 2020, tal

com proposava Barcelona
en Comú, comprometent
el pressupost futur de l'Ajuntament, sinó que quedarà fixada un cop s'hagi

renegociat el contracte i
es ratifiqui el conveni preceptiu de l'Ajuntament i
l'ATM en un pròxim plenari
municipal.

En què s'ha convertit la justícia?
El concepte de justícia, o més aviat sobre la seva inexistència sota l'ordenament jurídic espanyol, està
de rabiosa actualitat. Ara bé, això no és nou, tot i que
moltes vegades ho analitzem i diagnostiquem tenint
en compte només el curt termini, oblidant l'arrel del
problema. Si partim de la premissa que les lleis sorgeixen d'una correlació de forces concreta, no
podem oblidar, doncs, que les bases de l'actual sistema legislatiu les van pactar els sectors més claudicants de l'oposició amb uns franquistes que
deixaren la seva empremta en aspectes essencials.
Partíem, per tant, d'unes lleis que, si bé en
molts aspectes suposaven clars avenços, en molts
d'altres les cartes estaven marcades. Eren un decorat de cartró pedra, però bona part de la societat
catalana creia, com es desprenia de la filosofia
dels antics savis, que la idea de justícia i el poder
judicial anaven de la mà, i que s'enjudiciava de manera imparcial.
El procés independentista ha fet caure aquest
decorat i la majoria de la població catalana ha vist
que no sols hi havien unes lleis fetes a mida per atu-

esquerrabcn.cat/districtes

rar l'autodeterminació, sinó que el gruix del sistema
judicial està al servei d'un poder polític autoritari i
està disposat a saltar-se la seva legislació tants cops
com faci falta per mantenir viu el règim del 78.
Tenim al cap el curt termini, el procés polític convertit en procés judicial, com el del nostre govern le-

@ERCSantsMon

gítim, però el setge i la fal·làcia fa molt que dura. Cal
seguir evidenciant aquesta realitat i treballar per
construir una justícia que no s'assembli al poder judicial que coneixem, sinó capgirar el poder judicial
perquè s'assembli a la gent; fem-la transparent i democràtica, en definitiva, fem-la lliure.

/esquerra.santsmontjuic
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