
OJD-PGD: 9.163 exemplars - publicació quinzenal | redacció: 93 458 87 80 – liniasants@comunicacio21.com | anuncia’t: 93 530 96 22 – publicitat@comunicacio21.com

16 anys

Núm. 393 · 20/2/2019 · liniasants.cat 
líniasants

WATERPOLO pàg 14

Fita històrica: el Medi,
subcampió de la Copa 
del Rei 26 anys després

LA MARINA pàg 8

El banc de productes de 
La Nau podria desaparèixer

GASTRONOMIA pàg 8

El restaurant Granja Elena,
Premi Restauració 2018

NOVA INCUBADORA pàg 6

El barri de la Zona Franca 
es converteix en referent 
europeu de la impressió 3D

ENTRADES ESGOTADES pàg 6
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L’obertura del carrer Diputació
estarà acabada el mes de maig
El Districte diu que les obres, que s’havien d’haver acabat fa mesos, es reactivaran la setmana que ve pàg 6
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“Prou excuses”
Protesta a Can Batlló per demanar habitatge cooperatiu
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HABITATGE4Una vuitantena
de persones que formen part del
grup d’habitatge Sotrac –sorgit
de la llista de socis del projecte
del bloc La Borda que no van po-
der formar-ne part– van ocupar
dissabte passat un dels tres so-
lars de Can Batlló (a l’alçada del
número 51 del carrer Constitu-
ció) per reivindicar que aquests
tres espais es destinin a habi-
tatge cooperatiu.
La protesta va formar part de

la celebració de la Calçotada
per l’habitatge cooperatiu. Des
de Sotrac recorden que els tres
solars “són propietat de l’Ajun-
tament i figuren a la promoció
d’habitatge de protecció oficial”
i denuncien que les tres par-
cel·les “estan buides i sense mo-
viment”. Els integrants de la
protesta van deixar una pancarta
penjada amb el missatge “Volem

solars com aquest per a habi-
tatge cooperatiu” amb la firma
de La Borda, La Diversa, La Di-
namo i Can Batlló.

“EXCUSES BUROCRÀTIQUES”
Des del col·lectiu Sotrac consi-
deren que l’habitatge protegit ha
de ser una prioritat, especial-
ment en un zona com Can Bat-
lló, ja que és “un exemple cab-
dal” de les reivindicacions veï-
nals i un “símbol de l’empenta
i implicació de moltes perso-
nes”. En aquesta línia, l’entitat
veïnal lamenta les “excuses bu-
rocràtiques” que estan provo-
cant que “aquests solars es que-
din parats per inoperància” i
avisen que  seguiran protes-
tant fins que aquests solars sur-
tin a concurs”.
D’altra banda, els integrants

d’aquesta entitat comparen la si-

tuació de l’habitatge cooperatiu
a Can Batlló amb la del mercat
lliure i recorden que el 70%
dels pisos d’aquest darrer sector

ja s’han aprovat i construït. Això
demostra, asseguren, que “el
mercat de l’especulació avança
i depreda el nostre territori”.
Per últim, Sotrac denuncia

que aquesta situació s’afegeix a
la problemàtica dels desnona-
ments que es viu al conjunt de
la ciutat, especialment els que
tenen a veure amb l’impaga-
ment del lloguer.  

“Volem habitatge cooperatiu”
» Ocupen un dels tres solars de Can Batlló per demanar que es destini a habitatge cooperatiu

» El col·lectiu Sotrac denuncia que les parcel·les “estan buides” i critica les “excuses burocràtiques”

Dues imatges de la protesta de dissabte passat. Fotos: Sotrac

Des de Sotrac  
lamenten que els
solars estan parats
“per inoperància”
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per Marcel·lí Carbó (Òmnium Cultural)

Debats polítics als jutjats

Ha començat al Tribunal Suprem de l’Es-
tat espanyol el judici contra el Procés. L’es-
cenari, de pel·lícula tenebrosa amb una
flaire de naftalina que no l’han pogut re-
soldre ni traient a corre-cuita el Sant Crist
que sempre presidia la sala.
El primer acusat a l’estrena de les acu-

sacions proclamà: soc un pres polític. I
de forma natural, amb aquesta senzilla
frase, arribà el debat polític al Suprem.
I l’acusat va utilitzar la me-
tàfora de la cadira buida,
l’absència d’Espanya a la
taula de la negociació amb
Catalunya, i , a continuació,
mirada a Marchena i als al-
tres sis membres del tribunal
per dir-los que, per culpa
d’aquesta absència, ara són ells, els jut-
ges, els que s’han d’encarregar de la fei-
na que no han fet els polítics.
Quan es tracta de Catalunya, a l’Estat

espanyol (sobretot el profund) li és més fà-
cil reprimir que negociar. Catalunya s’as-
seu sempre a la taula del diàleg però Es-
panya no hi compareix mai. Quan Jun-
queras diu al tribunal que “votar no és de-
licte, impedir-ho per la força sí” queda clar
que ell i els altres encausats captaran l’a-
tenció de l’auditori espanyol i estranger.
Quin moment per a la història! Ses se-

nyories devien sentir un calfred premo-
nitori avisant que tot el prestigi que se su-
posa a un alt magistrat de la judicatura pot
anar-se’n en orris en un procés que té una
alta probabilitat d’acabar a l’Alt Tribunal
d’Estrasburg dels Drets Humans. Sens
dubte, un moment difícil per a aquests set
senyors que no ens semblen imparcials i
que més aviat es mostren sospitosos de
contaminació ideològica. Potser aquests

jutges, fiscals i advocats de l’Estat, nota-
bles tots del poder judicial, dubtin i tin-
guin por per les seves carreres i reputa-
ció personal. O potser hi ha algú (per pur
atzar) que tingui por de no estar a l’altu-
ra del que la pàtria espera d’ell i esguer-
ri una sentència tal com van fer aquells es-
trangers maldestres amb la sentència
d’extradició de Puigdemont. Però, ben mi-
rat, potser no hi van els millors sinó els
amics dels més ben col·locats, i aquestes
minúcies morals o ètiques no cal consi-
derar-les quan es tracta de la pàtria. 

A mesura que passin els dies del judi-
ci quedarà palès que no hi va haver cap
mena de violència per part de la ciutada-
nia convocada a votar, la DUI va ser una
mera declaració política sense conseqüèn-
cies legals, els Mossos van seguir les ins-
truccions de la Justícia i no hi va haver mal-
baratament de recursos públics. La veu dels
presos ressonarà amb menys distorsions
mediàtiques. Hi ha retransmissió en directe,

i els mitjans estrangers i espa-
nyols no tindran més remei
que escoltar durant tot el judi-
ci com s’expliquen els prota-
gonistes catalans de l’1-O. Uns
líders polítics que es troben en
una situació d’indefensió acu-
sats per les seves idees.

El pànic està instal·lat a l’altre costat:
els inculpats han engegat l’altaveu amb
valentia, confiança i determinació. La ju-
dicialització del plet polític entre Cata-
lunya i Espanya ha acabat polititzant la
justícia i el Tribunal Suprem es conver-
tirà els pròxims mesos en l’àgora de de-
bat que no han volgut ser les Corts. Les
idees no es poden tancar a la presó: n’a-
caben sortint. Al carrer, les idees segu-
eixen ben vives, els presos polítics les tre-
uen en seu judicial… I fan avergonyir tota
la judicatura espanyola.

El Tribunal Suprem es convertirà 
els pròxims mesos en l’àgora de debat 

que no han volgut ser les Corts

Recentment ha fet 13
anys de la manifesta-

ció "Som una nació i te-
nim dret de decidir" de la Plataforma
pel Dret de Decidir. Des d'aleshores
han passat moltes coses, però el que
està clar és que som un poble que
continua reclamant el seu futur en lli-
bertat. Seguim!

Sánchez tiene a su iz-
quierda un Podemos

dividido y que lleva me-
ses haciendo campaña por él y a su de-
recha un Ciudadanos que se ha ido ale-
jando del centro y coquetea con op-
ciones extremistas. El PSOE ha tenido
pocos momentos más favorables des-
de que Rajoy llegó a la Moncloa.

@apuente

Les persones amb sín-
drome Asperger me-

reixen respecte i acom-
panyament. La inclusió és responsa-
bilitat de tothom i és imprescindible
per fer un món més just. Som diferents
i en la diversitat està la nostra riquesa.
#Divercapacitados #DíaInternaciona-
lAsperger.

El vot als partits cata-
lans no és intercanvia-

ble. Recentment al @Con-
greso_Es hem vist com uns pactaven la
mesa amb el PP i altres no o com uns
votaven no al decret del lloguer i els al-
tres que sí. Els ciutadans tenen dret a
triar quin independentisme ha de te-
nir més pes.

@Apujolmas@AdaColau@MonicaSabata

Els semàfors

Laura Pérez
Les obres d’obertura del carrer Diputa-
ció que han de permetre fer un nou eix
al tram que va entre els carrers de Ta-
rragona i Creu Coberta es reprendran la

setmana que ve. Les obres s’havien
d’haver acabat el passat mes de juny.

pàgina 6

CE Mediterrani
Més de dues dècades després de l’última
vegada, diumenge passat el sènior mas-
culí del Medi va jugar una final de Copa
del Rei. L’equip de Jahzeel Martínez va
fer història, tot i que va perdre de forma

clara contra l’Atlètic Barceloneta. 
pàgina 14

Granja Elena
El restaurant Granja Elena de la Zona

Franca va rebre dilluns el Premi Restau-
ració que entrega l’Ajuntament en la ca-
tegoria ‘Qualitat gastronòmica’. Aquest
restaurant aposta per una cuina tradicio-

nal de primer nivell i posada al dia. 
pàgina 8
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Sants-Montjuïc

URBANISME4Les obres d’o-
bertura del carrer de la Diputa-
ció 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 en-
tre els carrers de Tarragona i de
Creu Coberta, que estan atura-
des des de fa mesos es repren-
dran la setmana que ve. 

El gerent del Districte, Fran-
cesc Jiménez, ha explicat en
declaracions a El3.cat que les
obres es posaran en marxa molt
aviat i que es preveu que esti-

guin acabades el pròxim mes de
maig.  Fa unes setmanes des del
consistori van explicar 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. Tot plegat
ha provocat que les obres, que
s’havien d’haver acabat el juny
de l’any passat, s’acabin allar-
gant gairebé un any més.

VEÏNS I COMERCIANTS
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 pe-
tita part d’un projecte urba-
nístic que ha provocat que un
grup de veïns de la zona visquin
en habitatges que acumulen
més de 30 d’anys d’afectacions
urbanístiques.

Des de Creu Coberta, Lluís
Llanas, el president de l’entitat,
reivindica la tasca que ha fet
l’eix comercial “per recuperar la

zona i fer-la atractiva per al co-
merç”.  L’entitat gestiona l’espai
conegut com el ‘Meeting Point’,
el solar en el qual hi han anat or-
ganitzant activitats.
Per la seva banda, des de

l’Associació de Veïns d’Hosta-
francs recorden que un cop s’a-
cabin les obres caldrà parlar
sobre quin equipament s’hi fa,
ja que està previst que se n’hi
construeixi un.

Les obres d’obertura del carrer
Diputació, a punt de reprendre’s
» Estan aturades des de fa mesos per les obres de l’hotel del costat
» Els veïns demanen parlar de l’equipament que s’ha de fer a la zona

El banc de productes de 
La Nau podria desaparèixer

ENTITATS4El banc de produc-
tes no alimentaris de Barcelona,
que gestiona l’Associació Cívica
La Nau, que té la seva seu al ca-
rrer Plom del barri de la Marina
del Prat Vermell, ha alertat que
podria desaparèixer, ja que en els
pròxims mesos haurà d’aban-
donar el seu local a causa d’una
reforma urbanística.
La situació del banc de pro-

ductes, avançada per La Van-
guardia, es deu a la modificació
del Pla General Metropolità del
nou barri que ha de permetre el
desenvolupament urbanístic de
la Marina. En declaracions a La
Vanguardia, la secretària i una de

les fundadores de l’associació,
Emilia Català, ha explicat que la
propietat els ha avisat que només
poden quedar-se fins a finals
d’octubre. “Necessitem un cop
de mà per trobar un nou local
perquè si no la continuïtat de la
nostra tasca corre perill”, diu Ca-
talà. De moment La Nau ha
aconseguit que una altra entitat
els cedeixi un espai fins a l’abril
però calculen que necessiten
2.000 metres quadrats per guar-
dar tots els productes.
Des de l’Ajuntament han ex-

plicat que estan en contacte amb
l’entitat i que volen mirar d’aju-
dar-los per trobar una solució.

Les obres es tornaran a posar en marxa la setmana que ve. Foto: El3.cat

La Zona Franca, referent
europeu de la impressió 3D

TECNOLOGIA4La Zona Franca
segueix fent passos endavant per
convertir-se en un punt de refe-
rència de la ciutat. Fa poc el barri
ha estrenat la primera incubado-
ra europea d’alta tecnologia en im-
pressió 3D, la 3D Factory Incu-
bator, que està situada a la seu del
Consorci de la Zona Franca. 
El projecte és una iniciativa li-

derada pel mateix Consorci de la
Zona Franca i la Fundació Leitat.
Aquest nou centre tecnològic ha
necessitat una inversió de tres
milions d’euros i  ocupa uns 600
metres quadrats. 

A l’acte d’inauguració, que es
va celebrar l’11 de febrer, hi va as-
sistir el ministre de Ciència, In-
novació i Universitats, Pedro Du-
que, que va afirmar que “és una
gran notícia que comencem a es-
tar per davant en les coses que im-
porten”. Duque va afegir que es-
pera que això sigui “només el
principi d’altres moltes coses que
passaran a Barcelona”. Per la
seva banda, l’alcaldessa Colau va
destacar la importància del lide-
ratge públic “perquè el canvi tec-
nològic i la innovació científica es-
tiguin al servei de la gent”.

Joan Dausà arriba a l’Apolo
en el marc del Guitar Bcn

CONCERT4El festival Guitar
Bcn segueix oferint una carte-
llera farcida de noms interes-
sants. El pròxim protagonista
del festival serà Joan Dausà, que
oferirà un concert aquest di-
vendres a la sala Apolo a partir
de les nou del vespre.
Dausà presentarà a l’Apolo

el seu darrer disc, ‘Ara som ge-
gants’, que va publicar l’any
passat. Aquest treball disco-
gràfic mostra un Dausà pletòric
que dona el millor de si mateix
en cançons com la que dona
nom al disc o ‘La gran  eufòria’,
un hit vitalista.
El músic de Sant Feliu de

Llobregat va publicar el disc

‘Ara som gegants’ després d’un
temps apartat dels escenaris
després d’haver publicat ‘Jo mai
mai’ (2012) i ‘On seràs demà’
(2014) i haver participat en la
pel·lícula ‘Barcelona, nit d’estiu’.
Ara, amb les forces renova-

des, Dausà arriba a l’Apolo,
juntament amb la banda que li-
dera Florenci Ferrer ‘Fluren’,
immers en una gira que està
sent molt ben rebuda pel públic
i que va començar amb un con-
cert el passat mes d’abril al fes-
tival Strenes de Girona, mentre
que el primer concert a Barce-
lona el va fer al maig en un es-
cenari gairebé immillorable, el
parc del Tibidabo.

Una imatge de la instal·lació. Foto: Twitter (3D_Incubator)

Poble-sec | Integració dels menors no acompanyats
La Casa de la Concòrdia acull un projecte de l’Aula a+a+ per tal de mirar de fa-
cilitar la integració dels menors migrants no acompanyats. El projecte inclou

classes de llengua castellana i catalana i assessorament legal i psicològic. 

El consistori calcula
que les obres 
estaran acabades
el mes de maig

L’eix comercial de Creu
Coberta ha dinamitzat
l’espai durant 
els últims temps
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Comerç

EntrevistaPerfil | Una aposta per la renovació des de dins
Masià va entrar a la Cambra el 1998, al costat de l’expresident Antoni Negre. Després va formar part 
de l’equip de l’encara president, Miquel Valls, fins que es van distanciar. Ara vol modernitzar l’entitat 
des de la presidència. Haurà de guanyar les eleccions del 8 de maig (del 2 al 7, vot electrònic).

Ramon Masià / Candidat a presidir la Cambra de Comerç

Masià, economista i advocat, coneix bé la Cambra i com funciona. 
El primer que ha de millorar l’entitat, diu, és la comunicació.  “Si no

expliquem el que fem, serem una institució irrellevant”, afirma.

El seu lema és  ‘Anem per fei-
na’. Hi ha molta feina a fer a
la Cambra de Comerç?

Sí. La Cambra ha estat paralitzada
des del 2010. Necessita ser refun-
dada i repensada perquè reflectei-
xi el dinamisme empresarial. Volem
fer-la entrar al segle XXI.

Per aconseguir-ho han presentat
un pla de treball amb 11 punts.
Quins són els més importants?
Tres. Primer, la formació, que avui és

permanent. El segon, els autònoms
i les microempreses. El 97% de les
400.000 empreses que conformen la
Cambra són empreses d’una a nou
persones.I el tercer és la internacio-
nalització. Hem de facilitar els negocis
i la inversió, de Catalunya cap enfo-
ra i d’enfora cap a Catalunya. 

Barcelona és una gran ciutat tu-
rística. Vostè diu que la Cambra ha
de fer pedagogia sobre la rique-
sa que crea el turisme.
El turisme no s’ha de tractar com un
fet aïllat al marge de la ciutat. S’ha de
mirar com una activitat ciutadana,
que no hi hagi una diferència entre
nosaltres i ells.  Si es trenca aquesta

barrera, el ciutadà veurà que el tu-
risme és bo per a la ciutat. 

A la seva llista hi ha represen-
tants del petit comerç. ‘Anem per
feina’ és la seva candidatura?
Definitivament. El petit comerç és l’eix
vertebrador de la nostra candidatura
i sempre ha de ser el centre d’aten-
ció de la nostra acció. Ajuda molt a
enriquir el dia a dia de la ciutat. 

Quina és la seva aposta per re-
llançar-lo? No passa pel seu millor
moment...
Una part és la creativitat de l’em-
presari. Si no hi ha esperit empresa-
rial, no hi ha res a fer. Després hi ha

la importància de la formació, que la
Cambra l’ha de donar, i que ha d’in-
cidir en el fet de fer de la compra una
experiència interessant. Aquí és on
el petit comerç ha de demostrar la
seva professionalitat. On és imbati-
ble és en l’assessorament. 

Mirant la llista de candidats, tindrà
tres rivals més. Sembla que seran
unes eleccions disputades, però
també s’ha parlat de pactes.
Les eleccions són per això, perquè es
presenti tanta gent com vulgui. Dit
això, trobo a faltar programa en les
altres candidatures, mentre que no-
saltres l’hem treballat molt. Fa 20 anys
que estic vinculat a la Cambra i pen-

so que puc aportar coses junta-
ment amb els altres candidats. 

Un altre debat és si la Cambra ha
de tenir un perfil polític.
La Cambra fa política empresarial
però no ha de tenir un perfil polític. 

Venim d’un mandat prorrogat i
que va començar l’any 2002. Ara
s’estrenarà el vot electrònic.
Aquestes eleccions poden ser un
pas en la qualitat democràtica de
la Cambra?
Sí. El vot electrònic és el present. Però
cal aplicar-lo bé, de forma rigorosa,
perquè si no es pot donar peu a fraus
que enterboleixin les eleccions.

Albert Ribas
BARCELONA

“Hem de fer entrar la
Cambra al segle XXI”

REFORMA4Ben aviat, el Mercat
d’Hostafrancs mostrarà un as-
pecte renovat. I és que en els da-
rrers mesos s’han reubicat al-
gunes parades de la part de l’es-
querra (si s’accedeix pel carrer
Vilardell), que s’han mogut a la
part del centre per agrupar-les
amb altres botigues. De la ma-
teixa manera, els responsables
de l’equipament han tornat a de-
manar que es faci un manteni-
ment més gran del recinte.

El president dels paradistes,
Òscar Alonso, ha dit a El3.cat que
els comerciants havien dema-
nat el trasllat “perquè les parades
es trobaven en un cul de sac, sen-
se visibilitat”. Alonso també va
apuntar que, després de les for-
tes pluges que van caure durant
el mes d’agost de l’any passat,
considera que cal canviar la teu-
lada. Hi ha previstes algunes ac-
tuacions, tot i que els paradistes
no saben en què consistiran.

RECONEIXEMENT4Premi a la
feina ben feta. La Granja Elena,
un històric restaurant situat al
número 228 del passeig de la
Zona Franca, ha rebut el guardó
Qualitat gastronòmicade la se-
gona edició dels Premis Barce-
lona Restauració que es van
anunciar abans-d’ahir. Aquesta
categoria dels premis reconeix
“l’ampli recorregut gastronòmic
avalat pels clients del barri, veïns
i les seves diverses associacions”.
La Granja Elena va obrir les se-
ves portes l’any 1974, i en aquests
45 anys s’ha convertit en un dels
locals de referència al barri de la
Marina, al districte i a la ciutat. 
El regidor de Comerç, Agus-

tí Colom, el president de l’Insti-
tut de Mercats de Barcelonaa,
Màxim López, o el president del
Gremi de Restauració de Barce-
lona, Pere Chías, eren alguns
dels membres del jurat.
L’Ajuntament va crear els

premis l’any passat “amb la vo-

luntat de reconèixer els restau-
rants de barri perquè el prestigi
que ja tenen en el seu entorn arri-
bi al conjunt de la ciutat”.

TRADICIÓ FAMILIAR
Actualment, els tres germans
Sierra (Guillermo, Patricia i Bor-
ja) són els responsables d’aquest
negoci familiar que es va posar en
marxa el 1974. Clients i crítics
gastronòmics han destacat les se-
ves receptes casolanes i populars,

amb plats com el cap i pota, el
melós de pastís de formatge o di-
versos tipus de kokotxes.

DOS PREMIS MÉS
En els mateixos Premis Barcelo-
na Restauració es va premiar el
restaurant Petit Montjuïc en la ca-
tegoria Integració en el barri i La
Porca en la categoria Local notori
o innovador. Aquests dos guar-
dons premiaven els millors locals
de restauració del districte.

El local és una referència al barri de la Marina. Foto: Google Maps

La Granja Elena rep el premi
’Qualitat gastronòmica’

Recta final dels canvis 
al Mercat d’Hostafrancs

Creu Coberta | Trobada artística
L’espai ‘Meeting Point’ de Creu Coberta va acollir el passat dissabte 9 de febrer
la trobada artística ‘La Casica Cool Art’, que va reunir una trentena d’artistes

arribats d’arreu del país. També hi va haver diferents artistes mexicans.
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Activar el comerç, activar la ciutat

Els polítics comencen a estar nerviosos,
perquè ve el transcendent moment de
presentar-se i guanyar les eleccions mu-
nicipals. A Barcelona, una plaça forta tan
desitjada per tots els partits, i tot sovint
vital per als interessos del país i de l'estat,
la lluita es presenta complexa i aferris-
sada. Nogensmenys, hi ha un conflicte
polític de primer grau, amb presos polí-
tics, amb gent a l'exili, amb mig país amb
ganes de marxar i altre mig país amb
ganes de quedar-se... 
Tanmateix, tenim la sensació que el

país i la ciutat rutllen sols, malgrat els
governs respectius. I dic malgrat, per-
què tot sovint sembla que si les coses
funcionen, és per inèrcia, pel teixit so-
cial, cultural, empresarial del país, i per
un conjunt de tècnics i funcionaris que
fan la seva feina diàriament sense pen-
sar les batusses dels despatxos de dalt.
Tenim la sensació, en general i amb
honrades excepcions, que ha faltat fer
feina a l'Ajuntament, i que també falta
fer feina des de la Generalitat. 

Aquesta inèrcia no durarà sempre.
No podem viure de rendes tota la vida. 
Hi ha assumptes, en el sector co-

merç, urgents, importants i en els
quals no val passar-se la pilota entre
administracions i partits. No val a fer-
ne carnassa electoral. Han de ser con-
sensos grans de sector, però també
han d'incloure propostes arriscades i
trencadores per a espais, eixos, asso-
ciacions, gremis, col·lectius o empre-
ses concretes. 
Els consensos de sector han de

marcar la línia, a Barcelona, per als
pròxims quatre anys. N'hi ha, i no són
pocs. Per exemple, ajudar a dinamitzar
el comerç, implementar els bids, trobar
una solució pel top manta, incrementar
la seguretat als eixos, descarregar la
pressió fiscal dels autònoms, garantir
la igualtat d'oportunitats en l'ecom-
merce, frenar la distribució massiva de
mercaderies mitjançant vehicles pri-
vats, distribuir la taxa turística equitati-
vament als barris, impulsar el turisme
sostenible... Cal, en tots aquests as-
pectes, un pla econòmic de ciutat que
ho integri, i del qual participem tots.
Però no pot quedar, tot això anterior,
en paper mullat, en reunions vagues,
en un dossier al calaix. Calen respos-
tes i calen solucions. 
Si hi ha grans consensos de ciutat

que els partits, tots, han d'assumir,
també hi ha casos particulars en què
cal arribar a pactes molt localitzats.

Perquè responen a problemàtiques
molt concretes. En el nostre cas, a
Creu Coberta i Hostafrancs, cal treba-
llar en la gestió de l'espai. Fa uns anys,
tots els carrers tenien comerços que
estructuraven socialment el barri, amb
llum, amb seguretat. Al llarg d'aquest
temps el comerç s'ha traslladat a l'eix.
Paral·lelament, moltes botigues de tota
la vida han tancat. Tot i mantenir cert
mix comercial, s'han instal·lat més es-
pais de restauració, hi ha un flux d'o-
bertura i tancament molt més elevat
que abans, i hi ha certa pèrdua de qua-
litat en el comerç. La superilla, amb tot,
no avança. Al panorama s'hi ha afegit
els problemes de ciutat que abans es-
mentàvem. La crisi que tenim és greu.
I passa, més o menys igual, a tots els
barris i districtes. 
I ja no és qüestió de mantenir un

sistema comercial perquè sí, en detri-
ment del comerç online. Imagineu-vos
que eliminem de la balança la neces-
sitat de mantenir llocs de treball de la
gent del comerç als barris, eliminem
també la balança els beneficis que im-
plica tenir comerços i comprar al cos-
tat de casa. Deixem només al nostre
costat de la balança tres elements:
sostenibilitat, seguretat ciutadana i co-
hesió social. Només amb això, ja
guanyem. 

Lluís Llanas 
President de Creu Coberta
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Més art, d’aquí i de tot 
arreu, al Meeting Point

El passat dissabte 9, el Meeting Point es va convertir en l’escenari de la trobada
artística La Casica Cool Art, on es van reunir una trentena d’artistes arribats d’a-
rreu del país. Molts d’ells van estar el matí pintant en directe al nostre espai. Com
que l’activitat estava coordinada en part per Casa Mèxic (amb seu davant del Me-
eting Point) també van participar-hi artistes mexicans sobre l’escenari. Entre les
autoritats i els amics que van visitar aquest esdeveniment cultural hi havia l’ex-
conseller de cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, la cantant Núria Feliu, i el
conseller de cultura del Districte, Joan Sanromà.

A la tarda, les activitats es van traslladar a Casa Mèxic, on es va celebrar una 
subhasta solidària.

Fa un parell d’anys, quan l’artista urbà Uriginal va pintar sobre el mur lateral d’una finca al Meeting
Point el rostre de la cantant Rosalía, molts ni tan sols coneixien qui era. Alguns especulaven que era
una amiga de l’artista, d’altres un rostre inventat i, fins tot, alguns explicaven que era una cantant. Ara,
després d’un boom internacional que l’ha fet guanyar fins i tot un Grammy, el gran mural de Rosalia
presideix el Meeting Point Creu Coberta i s’ha convertit en lloc de peregrinació de molts dels seus fans,
que volen fer-se una foto amb aquesta gran pintura. Fins i tot, el diari El País va fer un article que va
publicar la darrera setmana.

L’artista ja ho ha penjat, emocionada, al seu propi Instagram. Aquesta gran imatge, igual que la
resta de pintures de l’street art que representa el Meeting Point, tenen com a element comú la diver-
sitat. Llarga vida a aquest mural!

Rosalía es converteix 
en punt de peregrinació
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Creu Coberta ha ajudat en la producció de l’espectacle
El Gran Circ d’Erik Satie, que es representarà el pròxim
16 de març al Casinet d’Hostafrancs, gràcies a l’acord
de l’entitat amb el Club Rotary. Es tracta d’una gran
obra de teatre, en format cabaret, en la qual els assis-
tents podran gaudir de l’experiència de situar-se en un
espai similar als escenaris del París de finals del segle
XIX. L’obra ja s’ha estrenat i ha fet gira, amb un gran
èxit, per diversos teatres de Catalunya.

‘El Gran Circ
d’Erik Satie’,

al Casinet

Després de l’èxit i la gran acollida de la pri-
mera edició de La Calçotada, el Poble Es-
panyol ofereix aquest any, de nou, una
jornada gastronòmica i de cultura popular
pensada per a tots els públics. 

El pròxim dissabte 9 de març, els
amants dels calçots tindran l’oportunitat de
gaudir d’una gran festa gastronòmica a
ritme de rumba catalana i altres activitats:
concurs de menjar calçots, ball de gegants
i tast de vins, entre d’altres. A la colla de
gegants del Poble Espanyol –membre de
la Coordinadora de Colles Geganteres de
Barcelona– s’hi afegiran colles convidades
de la resta de la ciutat.

A l’hora de dinar s’oferiran calçots amb
salsa de Conserves Ferrer, vi i pa del Forn

de Cabrianes. Hi haurà l’opció de comple-
tar el menú amb botifarra a la brasa. Els
més gourmets podran adquirir productes
de proximitat a les paradetes de la Plaça
Major del recinte i podran participar en el
tast de vins D.O. Catalunya. Els més atre-
vits podran participar en el concurs de cal-
çots. El guanyador s’endurà un lot de
productes catalans!

Entrada + menú calçots = 12 €
Entrada + menú complet = 14 € 
Entrada + menú infantil = 8 €

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

Calçotada i cultura 
popular al 

Poble Espanyol
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4Consells dels Mossos d’Esquadra 4Cláusulas suelo
+34 93 289 40 10
+34 93 421 23 30

c/ Creu Coberta, nº 57, 1er 1a, 0814 Barcelona
www.portaasesoria.com

¿Cómo puedo recuperar lo pagado de
más?
Si tu hipoteca incluye una cláusula suelo,
es decir, que tiene un límite por el cual los
intereses nunca podrán reducirse por de-
bajo de éste, normalmente un tres por
ciento, debes primeramente presentar
una solicitud de anulación de dicha cláu-
sula y devolución de lo pagado de más
ante tu entidad bancaria. Dicha entidad
debería darte una respuesta en un plazo
de tres meses, aceptando o no devol-
verte lo pagado de más.

Sin embargo, en la gran mayoría de
las ocasiones esta solicitud es rechazada
por el banco, si es que contestan. 

En estos casos, la única vía recomen-
dable es acudir a los Tribunales, y si la
cuantía estimada por el Juez es superior a
la ofertada por el Banco, si es que ha ofer-
tado algo, los gastos judiciales serán a
cargo del Banco. 

¿Y si mi hipoteca ya está pagada?
La devolución de la cláusula suelo tiene
efectos retroactivos. Es decir, si tu hipo-
teca incluye una cláusula suelo abusiva,
tienes derecho a recuperar el dinero aun
habiendo amortizado la hipoteca.

¿Por qué Porta Assessoria Jurídica?
La cláusula suelo, en principio, es vá-

lida. Sin embargo, cuando se incorpora
en el préstamo hipotecario, se exige el
control de inclusión y el control el de
transparencia material, que deberán
comprobar su existencia, abogados es-
pecialistas para cada caso concreto. 

En Porta Assessoria Jurídica, como
despacho de abogados con más de 25
años de experiencia, te asesoramos en la
reclamación de la cláusula suelo y te
acompañamos hasta la recuperación de
todas las cantidades abonadas de más.
Solicítanos una cita sin compromiso lla-
mando al teléfono 93 289 40 10.

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

ABP Sants-Montjuïc
Regió Policial Metropolitana Barcelona  

Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra

4Recomanacions 
de la Guàrdia Urbana

José Ángel Burrel Ferrer
Guàrdia Urbana

Intendent en cap - UT3 Sants-Montjuïc

A Collserola una part de la població de
senglars ha perdut la por a les persones.
Alguns d’aquests senglars s’estan tor-
nant cada cop més exigents i poden
arribar a ser agressius. Darrerament
s’han produït alguns incidents en àrees
de lleure i altres equipaments del Parc.
Des del Consorci es demana precaució
en cas d’encontre amb aquest animal.
En cas d’incident cal trucar al 092. Com
que molts dels nostres veïns de Barce-
lona, acostumen a visitar Collserola,
aquests són alguns dels consells de la
Guàrdia Urbana.

Recomanacions als veïns/es i visitants
Darrerament s’han produït alguns inci-
dents en àrees de lleure i altres equipa-
ments del Parc de Collserola i per això
cal extremar les precaucions davant la

presència de senglars, i seguir les se-
güents recomanacions:

• Evitem que els animals salvatges
s’acostumin i perdin la por a la pre-
sència humana.

En cas d’encontre
• No us hi apropeu. Poden reaccionar
amb agressivitat.
• No els toqueu. Hi ha risc de mosse-
gada o envestida.
• No els hi doneu menjar.
• Feu soroll i gesticuleu per allunyar-los.

A les àrees de pícnic: Estigueu
alerta i controleu les vostres bosses.
Si veieu senglars, guardeu el menjar,
us el podrien prendre agressivament.

A la xarxa viària: Conduïu amb
precaució, poden travessar la carre-
tera i provocar una col·lisió.

4La sequedat ocular

- Em piquen els ulls.
- És com si tingués sorra.
- Em ploren.
- Tinc els ulls vermells.

Tots aquests símptomes són caracte-
rístics de l’ull sec.

La sequedat ocular (o ull sec) es pro-
dueix quan la producció de llàgrimes és in-
suficient o de mala qualitat, i això provoca
una lubricació insuficient i l’ull s’asseca.

Quines són les causes?
- Envelliment.
- Canvis hormonals (com la menopausa).
- L’ús de fàrmacs. Alguns medicaments
provoquen sequedat ocular.
- Factors ambientals, com la contamina-
ció, recintes tancats, calefacció, poca il.lu-
minació o el tabac, entre altres.
- Televisió, ordinadors, videojocs... passar
massa temps davant la pantalla.
- L’ús de lents de contacte.
- Alimentació deficitària.
- Beure poca aigua.

Què podem fer?

- Si estàs veient la televisió o al davant de
l’ordinador, has de fer descansos i  parpe-
llejar de tant en tant.
- Mantenir l’ambient de l’habitació o lloc
de treball humit, i abaixar la calefacció o
l’aire condicionat.
- Dormir les hores adequades, entre 6 i 8
hores cada dia.
- Seguir una dieta rica en àcids grassos
omega 6 i omega 3 (amb peix, peix blau,
anous...) i en la qual no faltin les vitamines.
- Protegir-nos del sol portant ulleres ade-
quades.

Si això no és suficient i continuen les
molèsties, cal fer servir llàgrimes artificials
humectants cada dia.

Hi ha moltes classes, marques i for-
mats. Sempre trobareu la més adequada
per a vosaltres, pregunteu a la farmàcia. Si
els símptomes no es curen, aleshores hau-
reu d’anar al metge.

Recordeu que per cuidar la vostra
salut ocular és recomanable anar un cop
a l’any a l’oftalmòleg.

Els experts del barri

Àngels  Escolà i Marco
Farmacèutica Comunitària

C/ Sant Roc 26

Si la teva parella et truca o t’envia mis-
satges contínuament, o et demana ex-
plicacions per a tot, això són estratègies
de control.

Si No li agrada que vagis amb les ami-
gues o que vegis la teva família, aques-
tes actituds provoquen l’aïllament.

Si li tens por, t’insulta o t’humilia, t’a-
menaça de quedar-se amb els teus fills i
filles, això són accions intimidatòries.

Si t’ha pegat o t’ha donat empentes,
si t’ha obligat a mantenir relacions se-
xuals, aquestes conductes són agressions.

HAS DE SABER QUE...

Tu no has provocat aquesta situació;
només la persona que exerceix la violèn-
cia n’és la responsable.

Les situacions personals com la pèr-
dua de feina, els problemes econòmics,
el consum d’alcohol o drogues poden fa-
cilitar la violència, però no en són la
causa.

La violència masclista no és una
qüestió privada, tens dret que t’escoltin,
t’ajudin i et protegeixin.



| 12

líniasants.cat 20 de febrer del 2019

veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

veïns en líniaveïns en línia

Reclamen que la iniciativa per ampliar la xifra de pisos protegits s’apliqui a més municipis

Un 30% arreu del país?
HABITATGE/ La Plataforma d'Afectats per
la Hipoteca de Barcelona (PAH), l’Observa-
tori DESC, la Federació d'Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), l’Assem-
blea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS) i el Sindicat de Llogaters i Llogateres,
les entitats impulsores de la iniciativa que
reclama que el 30% de tots els pisos nous
que es construeixin siguin habitatges pro-
tegits, volen que aquesta victòria en la ma-
tèria d’habitatge que es va aconseguir a la
ciutat el passat mes de desembre també es
pugui aplicar a la resta de pobles i ciutats
de Catalunya. 

Per tal de poder fer-ho (les entitats as-
seguren que mentre durava la tramitació,
diversos col·lectius i municipis de la resta
del territori es van interessar per poder
aplicar-la), a finals del mes passat van en-
llestir un kit o manual d’instruccions per
donar suport a totes les entitats i movi-
ments socials de Catalunya que vulguin
exigir als seus municipis l’aprovació de la
mesura. I per explicar el projecte encara
millor, les entitats van organitzar un taller
a l’edifici de la Lleialtat Santsenca, al barri
de Sants, durant la tarda del passat dis-
sabte 9. En aquesta sessió van participar
membres de la PAH, del Sindicat de Lloga-
ters i Llogateres i de l’Observatori DESC
que van explicar quins passos van fer en el
seu procés de lluita per aquesta fita.

L’objectiu del manual és ajudar aques-
tes iniciatives i fomentar-ne d’altres expli-
cant com s’ha de fer el procés d’impuls,
tramitació i aprovació d’aquest 30% per-
què no sigui l’excepció sinó la norma, tal
com preveu la Llei del dret a l’Habitatge de

Catalunya. En aquest kithi ha tot el que les
entitats consideren rellevant, tant des del
punt de vista jurídi, com de les perspecti-
ves de comunicació, de relació amb els po-
lítics, de negociació i, fins i tot, directrius
per fer pressió al carrer.

Els impulsors d’aquest material denun-
cien que, a Catalunya, cada dia hi ha 60
desnonaments oberts i que, a la ciutat, la
quantitat d’habitatge públic que hi ha ac-
tualment és d’un 1,5%, i apunten també
una pèrdua en la quantitat d’habitatge
protegit barceloní, que podria rondar el
40%, però que per culpa de les vendes
continua minvant. En aquest sentit, posen
com a exemple estats com els Països Bai-

xos, Dinamarca o Àustria, que protegeixen
el dret a l’habitatge de la majoria de la seva
població, al mateix temps que abaixen els
preus de mercat.

Les entitats conclouen que no es pot
deixar la creació del parc protegit en mans
dels pressupostos públics, perquè no arri-
ben als nivells necessaris, i asseguren que
també cal implicar-hi el sector privat. i ins-
ten la Generalitat a incloure el 30% en el
nou Pla Territorial de l’Habitatge.

URBANISME/ L’Associació de Veïns de la Sagrada Famí-
lia va presentar, a finals del passat mes de gener, diver-
ses al·legacions contra l’acord que l’Ajuntament i el Patronat
de la Sagrada Família van signar el passat 18 d’octubre.

Des de l’entitat veïnal denuncien que la modificació
dels plans urbanístics que han pactat el consistori i el Pa-
tronat no especifica com s’acabarà la façana de la Glòria.
Aquesta qüestió genera polèmica perquè el Patronat vol
construir una gran escalinata al carrer Mallorca, cosa que
implicaria l’expropiació de diferents edificis, ja que el Pla
General Metropolità qualifica l’espai com a zona verda. 

En una roda de premsa, Joan Itxaso, responsable de
les qüestions urbanístiques de l’entitat, va denunciar que
la modificació del pla urbanístic fa referència als canvis al
carrer de Provença  –el Patronat preveu fer créixer el tem-
ple dos metres i mig a la vorera mar – però no als del ca-
rrer de Mallorca, que són molt més substancials. Segons
Itxaso, tot i que l’Ajuntament va dir que aquesta qüestió
es tractarà més endavant, hi ha una estratègia “per forçar
la llei a trossets”.

Per últim, des de l’entitat es van manifestar contra l’am-
pliació del temple el passat dia 16 de febrer. Els veïns te-
nen previst allargar les  mobilitzacions  fins a les eleccions
municipals.

Al·legacions veïnals a l'acord entre 
la Sagrada Família i l'Ajuntament HABITATGE/ “Davant la vulneració de drets hem dit prou

desnonaments oberts. Volem acabar amb aquestes pràc-
tiques despiadades inhumanes que provoquen més angoixa
i patiment a les famílies”. Aquestes paraules resumeixen l’es-
perit de la campanya Prou desnonaments oberts, que la PAH
va presentar el passat 15 de gener amb un acte públic al
davant de la Ciutat de la Justícia.

En un manifest, la PAH denuncia que aquests desno-
naments sense data “incompleixen la legalitat, donat que
la possibilitat de fixar desnonaments en dates obertes no
es troba recollida a cap norma” i que “malgrat la claredat de
la llei, veiem un increment en l’exercici d’aquesta pràctica
arbitrària dels tribunals que neix per accelerar els desno-
naments i boicotejar la desobediència civil”. La plataforma
crida a la participació veïnal per intentar frenar-los.

Presenten la campanya
‘Prou desnonaments oberts’

Les entitats volen que 
la Generalitat inclogui 
el 30% en el nou Pla

Territorial de l’Habitatge
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MOBILITZACIÓ/ El passat dis-
sabte 2 al matí, Marea Pensionista
va tornar a organitzar una pro-
testa per reclamar unes pen-
sions dignes. El punt de trobada
de la concentració organitzada
pels pensionistes va ser la plaça
de la Universitat, al punt de les 11.
En la manifestació, a banda de ju-
bilats de la ciutat, van participar-
hi persones arribades de Cas-
telldefels, Gavà, Granollers, Mar-
torell, Viladecans, Vallirana o Sant
Vicenç dels Horts, entre altres.

Poca estona després, la mar-
xa va començar a caminar cap a
l’edifici central de la Tresoreria Ge-
neral de la Seguretat Social, situat
al carrer d’Aragó.

Nova manifestació
per reclamar unes
pensions dignes

SERVEIS/ La plataforma Aigua és Vida i la
FAVB, les dues entitats que han lluitat més
perquè s’impulsi una consulta als veïns per
plantejar la remunicipalització de l’aigua,
han sol·licitat al Consell Assessor de Trans-
parència, Participació i Acció Social d'Agbar
que insti l’empresa a retirar les demandes
que la multinacional francesa Agbar-Suez i
la Cámara de Concesionarios y Empresas
del Sector Público han presentat al Jutjat
Contenciós Administratiu 3 i 11 de la ciutat
i que volen evitar que es pugui fer aquesta
consulta ciutadana (que es faria conjunta-
ment amb el possible canvi de nom de la
plaça d’Antonio López). 

Les entitats consideren que és el mo-
ment de canviar “la gestió de l’aigua a la
ciutat, que sempre s’ha decidit en despat-

xos i de forma opaca” i que “una gestió pú-
blica i democràtica és l’única forma de
gestió de l’aigua que garantirà en un futur
el Dret Humà a l’Aigua”, i demanen que hi
hagi un control públic i ciutadà.

Aigua és Vida i la FAVB creuen que les
denúncies que s’han interposat són “un
nou atac a la democràcia” i que l’actitud
de l’empresa és “una clara mostra de com
la transnacional francesa sap que la ciuta-
dania no vol que es faci negoci i s’extre-
guin beneficis milionaris amb un dret
humà com és l'aigua”.

El comunicat conjunt torna a instar el
Consell Assessor a retirar els contenciosos
i a “deixar de dificultar l'aprofundiment
democràtic“ que les entitats de la ciutat
han treballat durant anys.

La FAVB vol que Agbar retiri les
demandes per evitar consultes veïnals

URBANISME/ L’Associació de
Veïns del barri de Porta, al dis-
tricte de Nou Barris, té la intenció
d’accelerar la seva reivindicació
relacionada amb els horts de
Maladeta, situats en un solar de
propietat privada d’aquest mateix
carrer. Fa més de 10 anys un
grup de jubilats va decidir ocupar
l’espai per donar-li una utilitat. Els
veïns fa temps que reivindiquen
que el solar sigui públic i servei-
xi perquè s’hi facin equipaments.

La problemàtica es remunta
a l’any 2004, quan es van expro-
piar els solars del carrer en el
marc del procés de remodelació
del barri. La intenció era cons-
truir-hi blocs de pisos.

Els Veïns de Porta
protestaran pels
horts de Maladeta

EDUCACIÓ/ La Plataforma per
l’Educació Pública del Poblenou
va celebrar, el passat dissabte 2,
una nova festa reivindicativa i una
cercavila pel barri per protestar
contra la massificació a les esco-
les públiques.

L’espai de la cruïlla de la ram-
bla del Poblenou amb el carrer de
Pere IV es va anar omplint, a par-
tir de les 11 del matí, amb des-
enes de persones, que van tornar
a reclamar la creació de més línies
per millorar la qualitat de l’en-
senyament.

La jornada va acabar amb la
cercavila pels carrers del barri i la
festa reivindicativa, que es va
celebrar a Can Saladrigas.

El Poblenou
protesta contra la
massificació escolar

Satisfacció entre les entitats per 
l’acord per la futura unió del Tram

MOBILITAT/ El 25 de gener del
2019 ja és una data que queda
marcada, per sempre més, en la
història de la mobilitat de la ciu-
tat. I és que en la primera sessió
plenària de l’any es va desblo-
quejar la unió del tramvia per la
Diagonal, una iniciativa que ha
estat en el debat públic i polític
durant més d’una dècada. La ini-
ciativa tira endavant gràcies als 24
vots de l’equip del govern d’Ada
Colau, d’Esquerra, del PSC i dels
regidors no adscrits Gerard Arda-
nuy i Juanjo Puigcorbé. En canvi,
els 17 regidors del PDeCAT, del
Partit Popular i de Ciutadans van
votar-hi en contra. De moment
no s’han fixat terminis concrets
(les eleccions municipals són im-
minents), però la decisió ha gene-
rat una enorme satisfacció entre
les entitats que defensaven la
connexió dels dos extrems.

D’aquesta manera, Unim els
Tramvies, la Plataforma Pel Trans-
port Públic, la Plataforma per la
Qualitat de l’Aire o la FAVB, entre
altres, van voler compartir la seva
felicitat amb comunicats i missat-
ges a les xarxes socials aquell ma-
teix divendres, pocs moments
després que es confirmés que el
projecte tirava endavant.

De fet, el president de la Plata-
forma Pel Transport Públic,  Ricard
Riol, que era un dels assistents a la
sessió al Saló de Cent, va ser un
dels que va mostrar la seva alegria
d’una forma més efusiva. Riol,
amb un gran somriure, duia una
maqueta d’un tramvia i es va aixe-
car del seu seient per simular la fu-
tura unió.

Aquesta satisfacció, però, és
compartida més enllà de la ciutat.
I és que a Sant Adrià i Badalona, les
dues ciutats on també arriba el
Trambesòs, o a Esplugues i Sant
Just Desvern, els municipis per on
passa el Trambaix, també s’ha
rebut amb optimisme aquesta no-
tícia, una sensació positiva com-
partida també per la CONFAVC.

2020, PUNT DE PARTIDA?
Ara, doncs, falta que es passi de
les decisions a les accions. En
aquest sentit, durant la primera
setmana d’aquest mes, l’Ajunta-
ment va demanar a l’Autoritat del

Transport Metropolità (ATM) que
publiqui l’estudi informatiu sobre
la unió que es va elaborar el 2017.
La intenció de l’actual govern mu-
nicipal seria començar les obres
durant l’any que ve.

“BRINDIS AL SOL”
Des de l’oposició, el PDeCAT va
definir l’acord com un “brindis al
sol” i va insistir en la seva aposta
pel bus elèctric. Ciutadans, per la
seva banda, va dir que “no és
prioritari gastar 600 milions”,
mentre que el PP va qualificar l’a-
cord de “gesticulació”.

La votació va tirar
endavant amb 

24 vots favorables
i 17 en contra
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Els dos sèniors de waterpolo del
Medi han tingut una caracterís-
tica comuna en les seves respec-
tives edicions de la copa: només
han perdut contra els equips que
han guanyat la competició. Però
amb una diferència: el sènior
masculí va tornar a una final 23
anys després (va ser el subcam-
pió de la Copa del Rei diumenge
passat a Mataró), mentre que el
primer equip femení va caure a la
ronda de semifinals.
Els de Jahzeel Martínez, que

ja estan protagonitzant una gran
campanya a la Divisió d’Honor, es
van plantar a la final d’aquesta
33a edició de la Copa, celebrada
a la piscina Joan Serra de Mata-
ró entre divendres i diumenge de
la setmana passada. El camí cap
a aquest partit pel títol, però, no
va ser gens fàcil; en una cita que
dona molt poc descans entre par-
tit i partit, els santsencs van acon-

seguir derrotar el CN Sabadell
divendres (9-7) resistint l’em-
penta dels vallesans en la recta fi-
nal del partit. La semifinal, l’en-
demà, va fer que els de Martínez
es veiessin les cares contra els am-
fitrions, un CN Mataró extra mo-
tivat per jugar a casa. Malgrat
això, el Medi va portar la inicia-
tiva gairebé en tot moment (els
del Maresme només van guanyar

per 2-3 al principi del segon pe-
ríode) i va acabar segellant el
bitllet per a la final amb un 7-6.
La final, però, seria una altra

història. I és que al davant, els
santsencs van trobar-se un dels
millors equips d’Europa, l’Atlètic
Barceloneta, que no va donar
cap mena d’opció. El 12-2 final
(l’equip no veuria porteria fins
després del descans) ho diu tot:

el Medi va resistir durant el pri-
mer període (només 2-0), però no
va poder amb l’empenta dels
mariners. Guillem García (una de
les promeses del club) i Jordi Pé-
rez van ser els santsencs que van
aconseguir veure porteria.

A LES PORTES DE LA FINAL
El sènior femení de Marc Comas,
en canvi, va quedar-se a les por-
tes de jugar el partit pel títol des-
prés de caure, també de forma
clara, contra les futures campio-
nes, el CN Sabadell.
La cita, disputada fa 10 dies a

Sant Feliu, va començar amb
una victòria lluitada contra el
Terrassa (5-7) en un matx que les
de Comas no desequilibrarien
fins a la recta final. Clara Espar va
ser decisiva per a l’equip, i va ser
el principal argument ofensiu
del Medi contra les vallesanes, li-
derades per Èlia Montoya.
La semifinal, el divendres 8

contra el Sabadell, ja va ser una
altra història. Les de Comas no
van poder frenar el potencial
ofensiu de les vallesanes, que al
descans ja havien sentenciat el
matx. El resultat final va ser 4-13.

L’equip rep les medalles com a subcampió. Foto: Twitter (@esportmataro)

El Medi, subcampió 
de la Copa del Rei de waterpolo
» Els de Jahzeel Martínez no van tenir opcions contra el Barceloneta
» El sènior femení va perdre la semifinal de Copa contra el Sabadell

El Sants es complica la vida
perdent contra el Castelldefels

El Sants es jugava molt
més que tres punts en la
visita del Castelldefels
diumenge passat a l’E-

nergia, però els de Tito Lossio van
perdre (0-2) i ara han de tornar
a estar pendents dels equips que
té per sota, tot i que la zona de
descens continua a quatre punts.
El partit, a més, arribava en el

millor moment de la temporada
per als blanc-i-verds, amb l’equip
havent sumat 11 dels darrers 15
punts i donant unes sensacions
molt bones. Això es va traduir en
un tram inicial molt bo, amb

gairebé mitja hora de domini in-
contestable de l’equip. A partir
d’aleshores, les forces van co-
mençar a equilibrar-se fins al
punt que els visitants van domi-
nar el matx després del descans. 
En poc menys de 15 minuts,

però, el partit es tenyiria de groc;
primer Cano i uns instants des-
prés Piera van fer que els punts
volessin de l’Energia.
El Sants tancarà el mes aquest

diumenge al migdia contra un
Hospi intractable, mentre que el
primer partit del març serà una
nova final, contra el Santfeliuenc.

Remuntada espectacular 
del JAC contra l’Andorra B

El JAC d’Albert
Gómez ja ha ob-
tingut la novena

victòria en la lliga, però els liles
van haver d’exhibir la seva millor
versió per aconseguir-la. Va ser
diumenge passat, en un partit
apassionant contra un rival di-
recte, l’Andorra B (70-65).
De fet, si algú hagués tingut

pressa per dinar (el partit, com és
habitual, començava a la una del
migdia) es va perdre la remun-
tada dels santsencs. El JAC va
veure com els del Principat do-
minaven durant tots els minuts

abans del descans i el tercer par-
cial (44-56), però en els darrers
10 minuts alguna cosa va canviar
en el conjunt de Gómez. Les cis-
telles van començar a entrar i la
defensa va deixar els visitants en
nou punts. Gerard Rodríguez,
amb 22 punts, va liderar l’ano-
tació del JAC.
L’equip ocupa ara la sisena

posició (empatat amb un balanç
de 9-8 amb l’Arenys i el BBA Cas-
telldefels). L’últim partit del mes
serà diumenge al migdia a Palma,
mentre que el primer del març
serà rebent l’Arenys.

Efemèride | La Penya Barcelonista celebra els seus 10 anys de vida
Un col·loqui sobre futbol i ciutadania va ser el gran acte de celebració del 10è aniversari de la Penya
Barcelonista Sants-Montjuïc. A l’acte, celebrat al seu local de la plaça d’Osca, hi van anar el directiu

Pau Vilanova (responsable de la comissió social del club) o el periodista d’MD Joan Poquí, entre altres.

Pau Arriaga
SANTS

1996
va ser l’últim any en el
qual el sènior masculí
del Medi havia jugat
una final de la Copa
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Després de més de quatre anys junts, Gorka González i 
Melani Olivares han anunciat la seva ruptura. La parella es
va casar l’estiu de 2016 i, un any més tard, va néixer el seu
fill Lucho. Ara, segons va confirmar l’actriu, han decidit se-

guir camins diferents. Tot i que no va concretar el motiu
de la ruptura, la catalana va explicar que no creu que la

família tradicional sigui l’única opció. En aquest sentit, es
va posar a ella mateixa com a exemple, ja que té una fi-

lla adoptada, una altra que va sorgir de la seva relació
amb el músic Javier Rojas i, finalment, el petit Lucho.
“A la meva filla Martina, a la que vaig anar a buscar a

Etiòpia, li vaig dir que aquesta família l’havíem arren-
cat nosaltres dues. I ara m’he separat de nou i torna
a ser monoparental”, va comentar en una entrevista

que va concedir a El Periódico. Olivares, que es va
fer famosa pel seu paper a Aída, està immersa

actualment en la gravació de la sèrie 
Benvinguts a la famíliade TV3.  

| Aragami: Shadow
Nova entrega d’aquesta saga en la qual ens podem posar a la 

pell de l’ombra d’un esperit que vaga per tretze universos.

No t’ho perdis

Viu en línia

Després de l’èxit que van aconseguir
amb l’àlbum de debut el 2017 Capità
Ibuprofèn, el grup lleidatà EnZel publi-
ca el seu segon treball discogràfic, Mel i
llimó (DiscMedi, 2019), en el qual la
banda, amb noves incorporacions, se-
gueix apostant per convertir en can-
çons missatges originals i espontanis
compartits a través del mòbil.

Rodriguez acaba portant a la gran
pantalla un dels grans projectes de Ja-
mes Cameron, que finalment n’és el
productor. La protagonista desperta
sense recordar qui és en un món que li
és desconegut. Un metge, Anat, inten-
tarà protegir-la del seu passat mentre
ella intenta construir una nova vida 
en els misteriosos carrers d’Iron City.

Alita: àngel de combat
Robert Rodriguez

Mel i llimó
EnZel

Aquest llibre desfà els passos d’aquells
que es dediquen a la manta a Barcelo-
na. Emprèn un viatge des de Dakar fins
a la capital catalana amb l’objectiu de
comprendre per què moltes d’aques-
tes persones decideixen passar la jo-
ventut a bord d’una pastera per arribar
a Europa. Un text que analitza diversos
fenòmens socials des de la manta.

Vida Mantera
Yeray S. Iborra

Laia Marull i Pablo Derqui es posen a
les ordres de Pere Riera per presentar
una parella que s’està divorciant i que
vol fer net traient tots els draps bruts
d’una relació viciada. La discussió entre
el pare i la mare, la lluita dialèctica que
protagonitzen els actors, els portarà a
ells mateixos i al públic al límit. 

A La Villarroel de Barcelona.

La dansa de la venjança
Jordi Casanovas

A LES XARXES...

Ser una actriu reconeguda
És la protagonista de la sèrie ‘Benvinguts a la família’

Famosos

Confirmar la ruptura amb el seu marit 
Olivares estava casada amb el músic Gorka González

Mostres d’afecte i missatges d’ànim  
Els seguidors de la catalana li donen el seu suport

QUÈ HA FET?
ÉS FAMÓSA PER...

M E L A N I  O L I V A R E SQUI ÉS?
La fitxa

Dijous de filologia
El cicle de divulgació Els Dijous de Filologia! ja està en marxa a

la Universitat de Barcelona, el qual pretén donar a conèixer
la recerca que es fa a la Facultat de Filologia a tota la ciutada-
nia de la ciutat. És la primera edició del cicle, però això no els

ha impedit fer un programa d’allò més complet. Hi haurà
deu sessions conduïdes per experts i expertes de la Facultat i

tractaran temes tan diversos com el Lazarillo de Tormes, la
novel·la negra, l’actualització de la normativa del català o la

figura de Rosalía de Castro. Totes les cites són en dijous i gra-
tuïtes. Trobareu tota la informació al web de la universitat.

Llibres Teatre Música Pelis i sèries
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DISSABTE 1 DE MARÇ
22:00 Green Cow, una banda de rock impulsat
i produït per l’Orange Bunker Studio, una en-
titat del barri de Sants, es presenta amb un
concert. / Sala New Underground (Les Corts).

AVUI 20 DE FEBRER
18:00 En el marc de les activitats del programa

A Barcelona residu zero, es farà un taller de re-
paració i d’electricitat bàsica a la llar. Activi-
tat gratuïta, cal inscripció prèvia. / Bibliote-
ca Francesc Candel.

DES DEL 5 DE MARÇ
20:00 El primer dimarts del mes que ve co-
mençarà el curs Episodis claus de la Història
de Catalunya, un taller d’història que coor-
dinarà el professor Jordi Pisa. / Centre Cívic
Font de la Guatlla.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra Ferro
bell, de Jordi Palli. Mirant aquests objectes sor-
gits del no-res ens retrobem de bell nou
amb l’univers perdut del joc. / Centre Cívic Cot-
xeres de Sants.

FINS AL 28 DE FEBRER
Matí-Tarda Darrers dies per visitar la mostra Re-

miniscències, d’Eduard Ant. Anta és el pintor
del detall, la paciència, la pulcritud, de la me-
mòria, de les atmosferes càlides i  dels cla-
robscurs. / Biblioteca Francesc Candel.

DIVENDRES 22 DE FEBRER
Tarda A partir de dos quarts de cinc es farà una
jornada solidària amb activitats i tallers que
tindrà com a gran moment una Jam Session.
/ Escola Pau Vila.

DIMECRES 27 DE FEBRER
18:00 Noemí Caballer serà l’encarregada de l’es-
pectacle Juguem amb les paraules, que s’em-
marca en el cicle Lletra petita - Llibres a escena.
Activitat gratuïta, places limitades. / Biblio-
teca Francesc Candel.

DIUMENGE 3 DE MARÇ
12:15 Partit de futbol corresponent a la tren-
tena jornada del grup 5 de la Tercera Divisió
entre la UE Sants i l’FC Santfeliuenc. / Camp
Municipal de l’Energia.

La contacontes Núria Clemares serà la
responsable de coordinar la pròxima
narració del Contes a la mà. / Biblioteca
Vapor Vell.

Núria Clemares coordina 
la sessió de ‘Contes a la mà’
Divendres 22 de febrer a les 18:00

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 Po-
ble-sec - Francesc Boix.

Continua en marxa el 
taller d’escriptura creativa

Tots els dijous a les 11:30

Després de gairebé dues dècades so-
bre els escenaris, Delorean diu adeu.
La banda basca ha decidit que un
dels concerts de comiat sigui al districte.
/ Sala Apolo.

La gira de comiat de Delorean
fa una aturada a la Sala Apolo
Divendres 22 de febrer a les 20:00

Partit de bàsquet corresponent a la vin-
tena jornada de la lliga EBA entre el JAC
i l’Arenys Bàsquet Joventut. / Polies-
portiu de l’Espanya Industrial.

El JAC estrena el març
rebent l’Arenys Bàsquet

Diumenge 3 de març a les 13:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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