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La xacra dels assassinats
de dones a mans d’homes:
les xifres de la vergonya

El Mago Pop, nou propietari
del Teatre Victòria: “Em fa il·lusió
tenir una casa a Barcelona”
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La Síndica denuncia la situació
dels menors no acompanyats
Vilà diu en el seu informe del 2018 que és “intolerable que malvisquin a la intempèrie” com a Montjuïc pàg 10

“Colau deixarà
Barcelona
molt pitjor
de com se la
va trobar”
Joaquim Forn
Candidat a l’alcaldia per
Junts per Catalunya
pàgs 8 i 9

300 PERSONES pàg 10

Manifestació contra
els pisos rusc i a favor
d’un habitatge digne
LLIBERTAT SEXUAL pàg 10

Detingut per vexar
dues noies en un bar
COMERÇ pàg 14

El Mercat de Sants presenta
la seva Aula Gastronòmica
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La Diputació va presentar l’informe sobre el feminicidi a Catalunya, elaborat per Feminicidio.net. Foto: A.M.

Ni una menys
» Els feminicidis segueixen sent una xacra social, tot i l’empenta que ha agafat el moviment feminista
» Més de 160 dones han estat assassinades per un home durant els últims vuit anys a Catalunya
Augusto Magaña
BARCELONA
El moviment feminista viu un
dels moments més importants de
la seva història. Les últimes mobilitzacions per commemorar el
Dia Internacional de les Dones,
que se celebra cada any el 8 de
març, han estat multitudinàries.
L’empenta que ha agafat el feminisme ha permès que el seu discurs s’hagi introduït a les institucions i, sobretot, a la cultura popular i a l’imaginari de bona part
de la societat.
Però encara queda molt camí
per recórrer i el moviment feminista ha de lluitar contra la xacra
social que més profundament
afecta les dones: els feminicidis
i la violència de gènere.

TENDÈNCIA A LA BAIXA
La Diputació de Barcelona va
presentar l’1 de març un informe
sobre els assassinats de dones a
Catalunya del 2010 al 2017, elaborat per l’observatori ciutadà Feminicidio.net. Les dades d’aquests últims vuit anys confirmen
que la tendència a tot el territori
català és que els feminicidis van
a la baixa. “Catalunya té les taxes
de feminicidis més baixes d’Europa”, explica la directora de l’informe, Graciela Atencio.
Tot i això, els números segueixen sent inacceptables: a Catalunya s’han registrat 163 assassinats de dones a mans d’homes
des del 2010. Però el que és més
preocupant és que entre el 50% i
el 55% dels assassinats de dones
van tenir lloc en el marc de la parella i un de cada deu casos són feminicidis que tenen lloc entre

membres de la mateixa família.
“En el 93% dels casos les dones
són assassinades per homes coneguts”, subratlla Atencio.
EMPODERAR LA SOCIETAT
Segons Atencio, una de les causes
dels feminicidis és que l’augment
de la precarietat està incrementant
també la violència. Per contrarestar aquest fenomen és fonamental “empoderar la societat civil” perquè faci “un rol actiu de prevenció propera”, i això s’hauria de
treballar als municipis, apunta la
directora de l’informe.
Un altre dels aspectes a treballar és el paper de les administracions, ja que “a l’estat espanyol
hi ha un dèficit democràtic, perquè
no s’ajuda els observatoris independents”. Catalunya ha estat
l’únic territori que ha aportat documentació a l’informe.

La justícia patriarcal, la gran
barrera que cal superar

ANÀLISI4Mentre que les dades sobre feminicidis demostren una tendència a la baixa,
els indicadors sobre la justícia
en matèria de violència de gènere a Catalunya són alarmants. De les denúncies presentades als jutjats de Barcelona el 2017, només un 15% van
acabar en condemna.
A més, el 40% de les denúncies que es presenten són
arxivades i més del 50% de les
ordres de protecció que es
demanen són denegades. “Hi
ha una situació d’impunitat
respecte a les dones que denuncien”, critica la directora

de Feminicidio.net, Graciela
Atencio.
El 2017 hi va haver el cas
d’una dona assassinada amb
una ordre de protecció en vigor.
Segons Atencio, en aquests casos “l’Estat és directament responsable i hauria d’indemnitzar la víctima”.
El problema és que “tenim
una justícia patriarcal” i uns jutjats sobrecarregats de feina, assenyala Atencio. Aquests dos
fets són factors directes de la violència institucional. “Tenim uns
jutges que no estan preparats
per jutjar-ho. És aquí on hem de
posar l’èmfasi”, conclou.
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Els semàfors

La lupa

Caminant a la corda fluixa
per Francesc Reina

Montserrat Gili

Montserrat Gili ha estat guardonada
amb un dels premis Sants-Montjuïc per
la seva implicació i contribució al món
de la sardana als barris del districte. Gili
és l’organitzadora de l’Aplec de la Sardana, una trobada que té més de 30 anys.
pàgina 10

Fer funambulisme consisteix a mantenir- això és rodó el circ, com el món, perquè que inculpen la gent de la seva "mala ratse en equilibri caminant per una corda la desgràcia no pugui ocultar-se en les xa" mentre les classes corruptes segufluixa. Una estabilitat acrobàtica que re- cantonades.
eixen immunes, mentre la distribució de
quereix la virtut de la concentració i altres,
Col·locats en la vora de l'abisme, al la riquesa no regula el desenvolupament.
no menys importants, per mantenir-se límit de les coses temeràries, les gestes
Enlloc se sent més la misèria que en
dempeus: la paciència, la constància, re- impossibles que se'ls espera són una cara el desterrament d'un cop de porta. La vida
flexos ... No hi ha dubte que a més del ta- vetllada i clandestina que, sovint, s'es- de pobresa és com caminar per una corlent innat, aquestes piruetes que ens po- capa a la mirada de l'espectador, perquè da fluixa i sense xarxa, una línia molt fina
sen el cor encongit mentre es mouen, re- no tot es veu a simple vista.
que brolla laboriosament en la pell dels
quereixen molt entrenament. Les caiguSota la carpa dels nostres somnis, un perdedors, que delimita la desgràcia o la
des són reiterades, la xarxa de seguretat gran salt mortal desdibuixa l'emoció d'un possibilitat de sobreviure. Sembla que noque salva, ajuda a superar el vertigen que joc que se serveix del risc per camuflar més existim si guanyem, com el nàufrag
sura en l'atmosfera.
que torna després.
Aquest art de caminar al
Es fa fàcil mirar a una alllarg d'un prim filferro o cor- La vida de pobresa és com caminar per una tra banda, no pensar ni tan
da, però també des del gronsols en la solidaritat més
corda fluixa i sense xarxa, una línia molt primària, la que et du a doxador on trapezistes ballen
volant, o on homes bala surnar un cop de mà al teu gerfina que brolla laboriosament en la pell mà,
ten llançats cap al buit, on dola teva mare, la teva fines serveixen de diana per al
lla o a aquest cosí separat
llançament de punyals o es postren sota imatges sospitoses que aborden un pro- després d'un desnonament indecent. Enel pes de grans animals, són generalment cés estrany i dolorós. És difícil constru- tre familiars, al veïnat, les amistats, es reactes d’una gran alçada. Sovint la tensió ir un relat sobre la pobresa que activi les clama una dignitat perduda després de
del que passa és tan greu que no hi ha més consciències més enllà de certa caritat l'atur, el tall de prestacions o d'aigua i
remei que tancar els ulls.
privada, aquesta que surt de l'ànima per llum, presons incòmodes escrites des
És el circ el teatre de la vida, de l'es- fer callar històries d'entorns vulnerables dels marges que culpen al soroll que no
pectacle, on les persones sobreviuen ju- i biografies que depenen de voluntats deixa veure formes d'explotació invisigant-se la pell al mig de l'audiència, on alienes. Però caldrà explicar-ho, caldrà bles, infrahabitatges, barreres burocràes palpa la imminència del drama. Per posar en dubte la funció d'institucions tiques, la immensitat d'un moment.

La Marina Viva

L’entitat del barri de la Marina també
s’ha endut un premi Sants-Montjuïc. En
aquest cas per la seva innovació a l’hora
d’organitzar les activitats per als veïns,
ja que tenen un component que reforça
el sentiment de pertinença al barri.
pàgina 10

Sant Pere Claver

El tercer premi Sants-Montjuïc ha estat
per a la Fundació Sant Pere Claver en
reconeixement a la seva tasca social i sanitària i la seva vocació de servei als
veïns del Poble-sec. L’entitat va celebrar
el seu 70è aniversari l’any passat.
pàgina 10

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@joethebrew

Nadie habló de “violencia” de los independentistas en los días inmediatamente posteriores a la “rebelión”. Ni la condenaron, ni la rechazaron,
ni la mencionaron. Independentista
o no, hay que reconocer que el relato
de la violencia independentista es un
invento judicial.

@aramateix
Llegeixo a través dels
mitjans que Marchena
em dona 5 dies per “recapacitar” i decidir si volem declarar. Sí,
volem declarar a la fiscalia, a l’advocacia i a les defenses. Però legitimar VOX
com a acusació popular és legitimar
l’extrema dreta i a aquesta se la combat. #nopassaran.

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

Dipòsit Legal: B 10856-2003

@paullonch
La declaració de @jcuixart no és només un
far per a l’independentisme (el màgic, l’implementista, l’eixamplador i tot déu). També és una lliçó per a l’esquerra acovardida que havia d’assaltar els cels i està xuclant cadira i pagueta sense enfrontar-se mai
a cap poder així. #EndavantCuixart.
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@Marta_Sibina
Quin dia es votarà pensant de veritat en la
gent i no pas pensant
en quin partit es posa la medalla? És lamentable. I els partits que amb el seu
vot no han permès que hi hagi una funerària pública ho haurien d’explicar.
Sobretot els “d’esquerres”. #precampanya. #AixíNO.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

’associació ultraconservadora Hazte Oír ha llogat un autocar
per fer una campanya contra el que ells anomenen “feminisme
radical” per demanar al PP, Ciutadans i Vox la derogació de les
lleis de gènere i contra la violència masclista. Al bus l’entitat hi ha
col·locat una imatge d’Adolf Hitler amb l’etiqueta #StopFeminazis.

L

l futbolista del Barça Gerard Piqué va tornar a parlar clar
sobre qüestions polítiques després de la victòria dels blaugrana al Bernabéu per 0-3. Piqué va afirmar que Espanya
aniria millor com a país si les televisions parlessin més del judici
“injust” als presos polítics i no de les polèmiques sobre el VAR.

E

’històric cotxe 600 de la marca Seat tindrà la seva versió elèctrica
ben aviat. L’empresa Little Electric Cars, especialitzada en la fabricació de petits cotxes elèctrics, ha desenvolupat una versió
d’aquest mític model que es presentarà el pròxim 13 de març a la fira
Motortec Madrid. Torna la nostàlgia, però ara sense contaminar.

L

ichael Cohen, exadvocat del president dels Estats Units,
Donald Trump, ha afirmat que el líder de la primera potència mundial “és un racista, un estafador i un mentider”. Cohen entrarà a presó després d’haver-se declarat culpable de diversos delictes durant la investigació de la trama russa.

M

’artista Santiago Serra ha tornat a ser el protagonista de la fira
Arco de Madrid després de l’obra sobre els presos polítics de
l’any passat. Enguany Serra ha presentat un ninot de més de
quatre metres de Felip VI. El preu de l’obra era de 200.000 euros i el
comprador s’havia de comprometre per contracte a cremar el ninot.

L

El + llegit

líniasants.cat

1

Protesta a Can Batlló per demanar
habitatge cooperatiu

2

El banc de productes de La Nau
podria desaparèixer

3

Provisionals

4

El Medi, subcampió de
la Copa del Rei de waterpolo

5

La Granja Elena rep el premi
’Qualitat gastronòmica’

Indignat

La repressió espanyola

per Jordi Ribera

per Lola Salmerón

Com n’és d’indignant de veure el
govern de Catalunya pres i jutjat
per l’Estat espanyol. Això és el
que hem de veure cada dia uns
quants milions de catalans que
creiem que l’autodeterminació
de Catalunya s’hauria de poder
decidir en unes urnes. Van ser
presos per haver promogut un
referèndum on vam votar els que
vam poder, perquè la policia espanyola va intimidar-nos, pegant
a la gent i robant les urnes perquè
no poguéssim votar. I malgrat tot
vam votar més de dos milions de
persones. El millor de l'1 d’octubre de 2017 va ser l’actitud heroica de la gent que va protegir,
sempre pacíficament, les urnes,
aparegudes del no-res després de
mesos de recerca infructuosa per
part de la policia espanyola. Va
ser un dels dies més emocionants
de la meva vida. La meva dona i
la meva filla de quatre anys havien dormit en una seu electoral
a L’Hospitalet de Llobregat per
evitar que fos precintada per la
policia. Jo, durant tot el dia, vaig
estar protegint les urnes i organitzant les cues de votants. Vam
saber que, a tot el país, la policia
espanyola estava repartint cops
de porra i estirades de cabells a
dones, joves i gent gran. Van disparar bales de goma que van
deixar un votant sense ull. Les
imatges van fer la volta al món.
El govern espanyol va dir que
eren fake news, però a Catalunya ho vàrem patir en carn pròpia. I també vam sentir l’emoció
i l’orgull de poder finalment fer el
recompte i confirmar que hi havia hagut referèndum. I, per posar urnes, els han empresonat i
els estan jutjant.

El 12 de febrer va començar el
judici als nostres dirigents polítics catalans. Se'ls acusa de rebel·lió (delicte que implica lluita armada o violenta) i sedició
(alçament multitudinari per la
força o fora de la legalitat). L'1
d'octubre del 2017, més de dos
milions de persones vam anar
a votar en un referèndum per
la nostra independència. Catalunya ara forma part d’Espanya, però és una nació amb
més de mil anys d'història,
amb cultura, idioma i manera
de ser pròpies, molt diferents
de les d’Espanya. Els catalans
sempre hem patit moltes limitacions de part d'Espanya en
relació a polítiques socials, econòmiques, culturals, de gestió
dels impostos... Després de la
Guerra Civil espanyola, durant la dictadura de Francisco
Franco (1939-1975), els catalans vam patir una gran repressió. I avui, 40 anys després
de la mort de Franco, el seu es-

perit encara és vigent en els
partits de dretes, que van disfressats de demòcrates, però
governen com si fos llavors. El
Govern espanyol va deixar clar
que no permetria que els ciutadans catalans votéssim i, uns
dies abans del referèndum, va
desplegar tota una maniobra
repressiva, efectuant escorcolls
a diferents institucions i detenint a alts càrrecs del govern regional català. I el dia del referèndum van intentar impedir
per la força les votacions, malgrat que s'estaven realitzant
de forma pacífica. El resultat va
ser del 90% per al ‘sí’ a la independència. Però va ser un dia
trist perquè 1.060 persones
van resultar ferides per la policia espanyola i perquè 16 polítics catalans es troben empresonats i exiliats. Sabem que
aquest judici no serà just perquè la sentència ja està decidida abans de començar. El poble català necessita ser escoltat.

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

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

A les xarxes

#Judici1O

@324cat: Juan Ignacio Zoido: “Jo no vaig
donar l’ordre del que havien de fer els diferents agents dels cossos de seguretat
espanyols. Ho decidien els operatius”.

#JustíciaPerAltsasu

@FonsiLoaiza: Hoy los chavales de Alsasua
cumplen 837 días en prisión por una pelea
de bar. Mientras, los nazis que asaltaron la
Blanquerna siguen campando a sus anchas.

#LaBregaDePiqué

@ClubMitjanit: Piqué: “Si les càmeres d’Espanya dediquéssiu més temps al judici injust
dels presos polítics en comptes de parlar
tant del VAR aniríem millor com a país”.
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6 de març del 2019

“Abans del judici i la sentència
Manuel Valls ja m’ha condemnat”
Joaquim Forn

Candidat a l’alcaldia per Junts per Catalunya
Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Arxiu
o podem començar sense
preguntar-li pel judici. És
optimista? El seu advocat
ha dit que “les proves ens porten
a una absolució”. Confia en la imparcialitat del tribunal?
Amb el codi penal a la mà, l’única
sentència que podem contemplar
és l’absolució. Organitzar un referèndum, una consulta, va ser despenalitzat l’any 2005. Tot el relat de la
violència que apunten des de Fiscalia a partir d’atestats de la Guàrdia
Civil no s’aguanten i podrem demostrar-ho. És cert que durant la
fase d’instrucció hem vist algunes irregularitats, però afrontem el judici
amb serenitat i amb el convenciment que podrem desmuntar les
acusacions de la Fiscalia i de l’Advocacia de l’Estat.

N

El primer dia que va declarar va
optar per una defensa molt tècnica i alhora va rebatre amb claredat les acusacions de la Fiscalia i
l’Advocacia de l’Estat. Està satisfet
de com està anant el judici?
Tots teníem ganes que comencés el
judici, gairebé tantes com ganes que

s’acabi. Les declaracions de tots els
encausats crec que han anat raonablement bé. Tots hem deixat molt
clar que no renunciem als nostres
ideals i que tenim prou arguments
per desmuntar el relat de la violència
i la malversació, o l’acusació d’inacció
dels Mossos d’Esquadra. Hi ha molts
punts comuns entre les nostres defenses, i cadascú posa l’accent en les
seves especificitats. Per desmuntar
els delictes de rebel·lió, de sedició o
de malversació calen arguments tècnics. No hi ha cap advocat que renunciï a una defensa tècnica. Hi ha
arguments jurídics per desmuntar
aquest relat i no tindria cap sentit renunciar-hi. Com tampoc ningú està
renunciant a una defensa política.
El fet que hàgim de fer aquesta
entrevista per carta evidencia la
seva situació d’excepcionalitat a
causa del seu empresonament
preventiu. Es veu capaç de poder
disputar l’alcaldia de Barcelona
en aquestes condicions?
És evident que la meva situació no
és irrellevant i que és molt probable
que no pugui participar presencialment en la campanya, però aquesta
és una tasca d’equip. Els membres
de la llista tenen prou experiència i
coneixements per substituir-me allà
on sigui necessari. I ells faran arribar

el nostre projecte de canvi per a la
ciutat a tot arreu.
Manuel Valls deia en una entrevista recent a Líniaque“el futur de
la ciutat no es pot planificar des
de la presó”. Què li respon?
Valls ha dit moltes coses sobre la
meva persona. També ha dit que era
una provocació que jo em presentés. Abans del judici i la sentència ja

“Amb el codi
penal a la mà,
l’únic que
contemplem
és l’absolució”
m’ha condemnat. És molt significatiu com menysprea el principi de
presumpció d’innocència. El seu desconeixement de la ciutat, la manca
d’un model de ciutat propi, fa que se
senti més còmode amb aquest tipus
de debats. Jo soc a la presó per posar
les urnes i per defensar la llibertat, i
ell es troba a la plaça Colón de Madrid amb els que voldrien tornar a
aplicar el 155 a Catalunya.

Vostè ha remarcat que és molt important parlar de la ciutat, però no
el preocupa que la seva situació
personal acabi deixant en un segon
pla el seu projecte municipal?
No serà pas per la meva voluntat. Em
presento per debatre i per defensar
un model alternatiu de ciutat al de
Colau. Ja he dit, i forma part dels nostres primers missatges, que volem
posar Barcelona al centre de tot, i al
centre de Barcelona el benestar, la
prosperitat i la qualitat de vida dels
barcelonins. Crec que el debat de les
idees i la confrontació de models és
positiva. No hi ha res que m’agradaria
més que poder fer aquest debat en
llibertat, però això no depèn de mi.
“Tinc Barcelona al cap i al cor. La
conec. L’he trepitjat de dalt a baix”,
deia a la carta on anunciava que
es presentava a l’alcaldia. El seu
bagatge al consistori és la seva
principal arma electoral?
Poso el meu coneixement i la meva
experiència al servei de la ciutat i de
la candidatura de Junts per Catalunya. Sí, he estat més de 18 anys regidor de Barcelona; he estat també
primer tinent d’alcalde, amb la màxima responsabilitat sobre la seguretat i la Guàrdia Urbana; he negociat
i acordat amb veïns i entitats de la
ciutat, amb els grups polítics de l’o-

posició i amb els governs de Jordi
Hereu, Joan Clos i Ada Colau. Però
certament amb això no n’hi ha
prou. I per aquest motiu tenim un
equip solvent, experimentat, que
coneix bé Barcelona. Jo aporto la
meva part, però es complementa
amb l’esforç i el coneixement de
més persones. Un equip cohesionat i fort.
“Volem recuperar l’ambició, el
rigor, el diàleg i el lideratge”, diu.
Creu que Barcelona ha perdut tot
això durant el mandat de l’alcaldessa Colau?
Colau deixarà Barcelona molt pitjor
de com se la va trobar quan va ser escollida alcaldessa. I si ella continua al
govern es mantindrà aquest deteriorament. Estem pitjor en temes bàsics
com la seguretat, les dificultats per
accedir a un habitatge o la gestió del
turisme. Oferim ambició, rigor, diàleg
i lideratge, perquè són justament
quatre atributs que no trobaran en
l’acció del govern Colau. Volem una
Barcelona amb ambició de tornar a
fixar el benestar i la prosperitat de la
seva gent com a prioritat, que actuï
amb el rigor i la solvència d’un govern amb experiència i que faci del
diàleg amb tothom, i no només amb
els que pensen com tu, l’eix de la
feina de l’Ajuntament.4
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“No s’han de prometre coses
que després no es poden complir”
3Per aconseguir-ho, vostè diu
que prepara una candidatura al
màxim de transversal possible.
Com es planteja l’encaix entre el
PDeCAT i la Crida a Barcelona?
L’encaix entre diferents persones,
grups o partits és possible quan hi ha
un objectiu comú, quan es comparteixen projectes i il·lusions. El PDeCAT
i la Crida comparteixen la necessitat
que a Barcelona cal un canvi i que
aquest canvi cal fer-lo des d’una candidatura àmplia. Una candidatura de
ciutat que vagi més enllà dels partits.
Això requereix generositat per part
de tots. Quan s’avantposen els interessos col·lectius als personals o de
partit, aleshores aquest encaix és
possible. És el que estem fent a Barcelona, però no només amb la Crida
i el PDeCAT, sinó també amb persones independents que comparteixen aquests principis.
El preocupa no haver aconseguit
incorporar a la seva llista Jordi
Graupera i que la seva candidatura li pugui restar vots?
Quan jo vaig anunciar la meva candidatura, Jordi Graupera ja havia dit
que ell no s’incorporaria a cap candidatura. No ha estat cap sorpresa.

“Elsa Artadi
és capacitat
de treball,
solvència
i modernitat ”
Els resultats de les eleccions deixaran un Ajuntament molt fragmentat. El vot d’ERC amb el tramvia
apunta cap on poden anar els pactes? Creu que els republicans apostaran per un pacte d’esquerres?
Què implicaria per al procés sobiranista que Barcelona seguís sense
tenir un alcalde independentista?
Tenir un alcalde independentista a
Barcelona està a les nostres mans i
a les d’ERC. Amb una llista única sobiranista, això estaria garantit. ERC
ha renunciat des de fa temps a
aquesta estratègia. Què passarà
després de les eleccions? Sembla
clar que hi haurà una gran fragmentació i aquest escenari afavoreix Colau. Algunes decisions d’ERC
d’aquestes darreres setmanes, com
la del tramvia, suposen un canvi
respecte al discurs que havien fet
fins ara. Si aquest canvi d’estratègia
és per preparar el terreny per a un
acord postelectoral amb Colau,
només ho sap ERC.
Ha dit que s’imagina pactant
grans acords amb Colau, PSC i
ERC.Vol dir que l’alcaldessa també

s’imagina pactant grans acords
amb vostè?
Si es confirma la fragmentació a l’Ajuntament serà inevitable arribar a
grans acords entre els partits. La
manca de diàleg i la incapacitat d’arribar a acords del govern municipal
ha aturat o ha endarrerit molts projectes a Barcelona. Necessitem un
govern fort, que escolti, que entengui que es governa més enllà d’unes
sigles i que la ciutat és plural. Nosaltres ja hem arribat a acords amb
Colau, sobretot en l’àmbit de l’habitatge. Sempre estem disposats a
seure i parlar. Malauradament, amb
aquest govern no sempre ha estat
fàcil. Sovint s’ha imposat una visió
excessivament estreta i partidista, i
s’ha preferit la gesticulació a l’acord.
En qüestions de seguretat, que serà
un dels grans temes de la campanya, o respecte al top manta, per
exemple, els pactes podrien ser
amb Manuel Valls?
Al llarg d’aquest mandat hi ha hagut
unanimitat dels partits de l’oposició
per reprovar les polítiques de seguretat del govern Colau. En el darrer
baròmetre municipal, la seguretat
s’ha convertit en el problema més
greu de la ciutat per a un 21% dels
ciutadans. Feia 11 anys que això no
succeïa. Crec que aquesta unanimitat s’hauria de reflectir també en un
gran acord entre els partits a l’hora
de definir quines són les polítiques
de seguretat per a Barcelona.
L’habitatge seguirà sent un dels
grans reptes. Era una de les banderes de Colau, però l’exlíder de la
PAH no ha acabat amb els desnonaments, els preus del lloguer
han pujat molt, s’ha avançat poc
en habitatge públic... Vostè ho pot
fer millor? Com?
El primer que s’ha de fer és no prometre coses que després no es
poden complir. Ningú no té una
vareta màgica per solucionar un
problema que s’hauria hagut de
preveure fa molts anys, quan Barcelona disposava de sòl públic i es
va acabar venent, a subhasta, a promotors privats per tenir ingressos.
Amb el govern de l’alcalde Trias
vam fer un canvi transcendental:
vam apostar per ampliar de forma
decidida el parc públic d’habitatge
de lloguer. Colau també ho va entendre així, i el Pla d’Habitatge que
vam acordar fins al 2025 també ho
té com una prioritat. Cal mantenir
aquesta estratègia els pròxims anys
i incorporar-hi també una dimensió
metropolitana.
El seu partit ha estat molt crític
amb Colau aquest mandat, però
hi ha algun projecte de l’alcaldessa que consideri interessant i
que continuarà si governa?
Aquest Pla pel Dret a l’Habitatge

2016-2025 que conjuntament vam
aprovar el govern Colau i el nostre
grup municipal és un bon pla, un
bon full de ruta, que parteix de la
feina ja iniciada durant el mandat de
l’alcalde Trias, fa un bon diagnòstic
de les necessitats de la ciutat i fixa les
prioritats i els objectius per als pròxims 10 anys. Estic convençut que
gestionat per nosaltres li traurem un
rendiment més bo.

“Canviarem
el discurs del
decreixement
pel d’afavorir
l’economia”
Quina serà la primera decisió si
vostè, o el seu número dos, arriba
a l’alcaldia?
Hi ha temes que són urgents, on
caldrà una acció ràpida i decidida,
i altres que són més de fons, de
model de ciutat, que requereixen
molt diàleg i grans acords polítics
i ciutadans, en els quals Colau i el
seu equip s’han demostrat incapaços. Pel que fa als primers, cal
recuperar la confiança dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona en
matèries tant bàsiques com la convivència, la seguretat i l’equilibri en
l’ús de l’espai públic. Tornarem a
donar tot el suport i la confiança al
cos de la Guàrdia Urbana i canviarem el discurs del decreixement
pel d’afavorir la generació d’economia i llocs de treball com a garantia de benestar i progrés social
per a tothom.
Parlant del número 2, sembla clar
que serà Elsa Artadi. A diferència
de vostè, ella no té la seva experiència municipal. Què creu que
pot aportar a Barcelona?
Amb Neus Munté, que va guanyar
les primàries del PDeCAT, estem
treballant per fer una candidatura
transversal i guanyadora, l’alternativa més forta per evitar un govern
municipal de Colau o de Valls.
Amb Elsa Artadi també hi estem
treballant perquè estic convençut
que amb ella podem ser més forts.
Abans parlàvem d’ambició, rigor,
diàleg i lideratge, doncs crec que
tots quatre els encarna Elsa Artadi
a la perfecció. L'Elsa és també preparació, capacitat de treball, solvència i modernitat. Amb ella, la
nostra proposta política es converteix en un projecte amb capacitat per afrontar els reptes de la
ciutat de Barcelona per als pròxims 20 anys, que és el que ara necessita la capital i el conjunt del
país. Confio que tot anirà bé.<

– Què implicaria que Barcelona
seguís sense tenir un alcalde
independentista?
–Tenir-lo està a les nostres
mans i a les d’ERC.
– El vot dels republicans amb
el tramvia apunta cap on
poden anar els pactes?
– Suposa un canvi respecte
al que havien fet fins ara.
– Creu que apostaran
per un pacte d’esquerres?
– Això només ho sap ERC.
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Sants-Montjuïc per la Independència organitza un autocar per anar a la manifestació
que es farà a Madrid el 16 de març en rebuig al judici als presos polítics. L’autocar
sortirà el mateix dia 16 a dos quarts de set del matí des de la plaça de Sants.

El bus D20 i els MENA, a l’informe
de la Síndica sobre el districte
» El funcionament de la línia de bus va ser una de les grans queixes
veïnals del 2018 i preocupen els menors no acompanyats
CIUTADANIA4L’informe que la
Síndica de Greuges ha elaborat
sobre les queixes registrades
durant el 2018 per la ciutadania,
i que la mateixa Maria Assumpció Vilà va presentar fa pocs
dies a l’Ajuntament, inclou les
principals denúncies fetes pels
santsencs durant l’any passat.
Són les següents: el funcionament de la línia de bus D20, els
problemes de males olors que hi
va haver al carrer Premià i el problema amb l’amiant que hi havia
en una nau abandonada al carrer
Juan de Sada, que ja va ser enderrocada.
En declaracions a El3.cat,
Vilà va explicar fa pocs dies que,
en el cas del bus D20, hi va haver moltes queixes “per la quantitat de passatgers que porta”, especialment a l’estiu. Des de l’entitat ja es va demanar que es facin servir busos més grans en
aquesta línia durant aquesta època de l’any, tot i que Vilà va afe-

El bus D20 s’omple molt a l’estiu. Foto: Arxiu

gir que “TMB ens diu que ho tenen en compte però les queixes
segueixen arribant”.
Pel que fa al cas del carrer
Premià, la Síndica va qualificar
“d’escàndol” el cas de les males
olors. La pudor es va allargar durant molts mesos i finalment es
va poder solucionar un cop detectat el seu origen, que venia d’unes obres d’Adif a la plaça de
Sants. Respecte del cas de l’amiant, les queixes per la nau
abandonada van provocar que la
Síndica censurés el temps que el

Districte va trigar a enderrocar la
nau. El juny del 2017 un veí va
alertar d’esfondraments parcials
de la coberta de la nau, que havien començat el 2010.

DISCRIMINACIÓ4La Guàrdia
Urbana va detenir la matinada
de dilluns un home després que
insultés i vexés dues noies en un
bar del Poble-sec per la seva
condició sexual.
Els fets van tenir lloc al voltant
de dos quarts de tres de la matinada. A banda dels insults, l’home també els va llançar un got de
vidre. De seguida, els responsables del local van avisar la Guàrdia Urbana, que només arribar es
va endur l’home. El detingut està
acusat d’un presumpte delicte
d’odi i discriminació i també de

resistència a l’autoritat. A través
de la xarxa social Twitter, la
Guàrdia Urbana va fer públic el
cas i va aprofitar per recordar que
“les manifestacions intolerants,
els tractes discriminatoris i el
menysteniment a persones pel
simple fet de formar part d’un
grup o ser-ne inclòs són una vulneració de drets humans i un atac
a la societat en conjunt”.
Fa uns mesos l’Ajuntament
va fer públic l’augment dels delictes d’odi a la ciutat contra
persones que formen part del
col·lectiu LGTBI.

Manifestació per l’habitatge
digne i contra els pisos rusc

L’ATENCIÓ ALS MENA
D’altra banda, l’informe també fa
referència a la problemàtica amb
els menors no acompanyats
(MENA). La Síndica lamenta la situació dels menors que “malviuen a la intempèrie”, com a
Montjuïc. Una situació, afegeix
l’informe, “intolerable”.

La Marina tindrà un skate park
a la plaça del Moviment Obrer

ESPAI PÚBLIC4El Districte va
anunciar dimecres passat l’inici de
les obres per construir un gran
skate park de 3.000 metres quadrats a la plaça del Moviment
Obrer –antiga Porta Firal, a la
cruïlla del passeig de la Zona
Franca i el carrer del Foc– del barri de la Marina.
El projecte contempla la construcció de tres espais diferenciats. La principal, que farà 2.000
metres quadrats, inclourà les

Detingut per vexar dues
noies en un bar del Poble-sec

construccions més importants
per poder patinar. Una altra serà
la que es crearà, aprofitant les espirals, en forma d’una mena de
piscina patinable, mentre que la
tercera serà una zona d’iniciació
sense obstacles.
D’altra banda, el parc també
tindrà una zona familiar per tal
que tota la gent del barri que no
vulgui patinar també tingui una
nova zona on passejar o passar
una estona.

HABITATGE4Unes 300 persones es van manifestar el 24 de febrer, convocats per l’Assemblea de
Barri de Sants i el Grup d’Habitatge de Sants, a favor d’un habitatge digne i contra el model “especulatiu” que promou l’empresa
Haibu a través dels seus pisos rusc.
Durant la protesta, els manifestants es van aturar davant del
pis de mostra que Haibu té al carrer Constitució per empaperarlo i deixar diferents missatges
contra l’empresa. Llum Oliver, del
Grup d’Habitatge de Sants, va
afirmar que la protesta tenia

Aquest cap de setmana passat, al Sants Teatre hi ha hagut molta activitat musical.
Dissabte a la tarda ens van acompanyar dues bandes del país valencià. La primera va ser la Banda de
música de la Universitat Jaume I de Castelló, que ens va oferir un concert molt amè. En segon lloc, la Banda
“La Valenciana”, afincada a Barcelona i molt coneguda ja per tots nosaltres perquè no és la primera vegada
que actua al nostre escenari. Com en altres ocasions vam poder gaudir molt del seu repertori.
Diumenge va tenir lloc la 4ª trobada de Cant Coral que organitza el Mercat de Sants. Van actuar la Coral
Estel i el Grup N’Clau Vocal del Centre i la Coral Jove de Sant Medir. Va ser una tarda molt agradable on
es va combinar l’estil d’una generació més madura amb la frescor d’un jovent amb molt talent i molta
“marxa”. No cal dir que agraïm profundament l’estreta col·laboració del Mercat de Sants amb el nostre Sants
Teatre.
Com sempre, us recomanem que estigueu ben atents a totes les nostres activitats i
MOLTES GRÀCIES A TOTS ELS QUE JA ENS SEGUIU!!!!!!

com a objectiu “assenyalar els culpables del sistema especulatiu,
que ens venen aquest negoci dels
pisos rusc com una solució digna
al dret de l’habitatge”.
OCUPACIÓ D’UN PIS
La manifestació es va acabar
amb el Grup d’Habitatge de
Sants fent pública l’ocupació
d’un bloc al carrer Gayarre, concretament el número 42. Es
tracta d’un bloc propietat de
l’empresa MK Premium on el
Grup d’Habitatge hi ha reallotjat “famílies sense casa”.
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El 6 d’abril, una Mostra
de comerç amb moda i dansa

Ja comencem a animar-vos per a la XIV Mostra
de Comerç de Creu Coberta, que un any més
servirà per donar a conèixer tots els nostres comerços associats. Es tracta d’una festa ciutadana
en què les botigues de l’eix tornen al carrer i
poden donar a conèixer tot allò que ofereixen,
sigui en productes o serveis, durant tota una jornada festiva. Creu Coberta, a més, presentarà
les pròximes setmanes un programa al qual
grans i petits hi esteu convocats.
Un dels protagonistes d’enguany serà el món
de la dansa. Volem celebrar que la dansa agermana, uneix, i és una de les fórmules millors per
expressar els nostres sentiments. Així doncs, en
la diada catalana de l’amor i l’amistat que és Sant
Jordi, la dansa ens servirà per poder-nos desitjar
allò millor els uns als altres.
No us ho deixeu perdre, perquè des de la
dansa més clàssica a la més contemporània,
passant per estils molt diversos, danses del món,
i músiques de tots els estils, Creu Coberta vibrarà
com encara no ho ha fet abans. Durant les pròximes setmanes anireu descobrint quins grups participaran d’aquesta trobada tan interessant.
Podreu gaudir, no només de comerciants i
empreses del nostre entorn, sinó que també hi

haurà espai per als artesans que treballen al
Poble Espanyol, recinte associat al nostre eix comercial. Un any més la cultura popular, la música, la dansa, i les entitats del barri hi tindran un
pes important.
És el moment, aquesta Mostra, en la qual
volem recordar el missatge contra la violència
que cada any refermem, un compromís a favor
de la llibertat i de la igualtat, en què farem l’acte
“Mil cops contra el cop”. Activitats infantils, delícies gastronòmiques i altres esdeveniments especials al Meeting Point creu Coberta, serviran
per arrodonir aquesta festa ciutadana. El dia de
l’amor es viurà amb molta intensitat al nostre eix,
que s’omplirà també de roses i llibres dels nostres establiments associats.

Moda per a tothom!
Una de les activitats que preparem per al 6 d’abril és una mostra de moda amb passarel·la on
desfilaran models amb peces de joves dissenyadores de Barcelona, a més de botigues associades a l’eix. Creiem que serà una iniciativa
molt profitosa i que servirà per poder donar a conèixer tots els productes de moda i complements que tenim al nostre eix comercial.
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Creu Coberta homenatja
les seves dones

Aquest divendres 8 de març tornem a
celebrar el Dia de la Dona. En aquesta
pàgina podeu veure els rostres d’algunes de les dones que formen part dels
establiments de Creu Coberta.
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El Festival de Titelles de Barcelona
celebra el seu 10è aniversari

Mantenint la seva ubicació original, el
Poble Espanyol, el cap de setmana del 16
i el 17 d’aquest mes arriba la 10a edició del
Festival de Titelles de Barcelona. Fidel als
seus objectius, reivindica el teatre de titelles en totes les seves variants i ofereix dos
dies de diversió i d’històries apassionants,
especialment als més petits.
La programació d’aquest certamen està
integrada per un total de 13 espectacles –
entre els quals una estrena absoluta– de
companyies emergents o consolidades del
nostre país i també internacionals. Grans i
petits podran gaudir de més de 60 funcions
en diversos horaris. A més, com en l’edició
anterior, hi haurà un espai lúdic i de creació, la instal·lació Cal Titella, on es convidarà als nens a ser titellaires i poder crear
petites històries amb més de 140 titelles de
diferents tècniques de manipulació.

Els més petits, de 0 a 3 anys, podran
gaudir de dos espectacles dirigits a la primera infància i comptaran amb un espai
pensat específicament per a ells amb canviadors, zona de lactància, zona d'esbarjo... i moltes sorpreses!
El Festival de Titelles es consolida
doncs com a activitat cultural per a famílies a Barcelona i proposa una programació que pretén captivar nens i també adults
i que dóna especial protagonisme al carrer
com a espai escènic, traient el màxim profit del potencial arquitectònic del Poble Espanyol i del fet que està tancat al trànsit.
En aquest cas són vuit escenaris diferents,
la majoria a l’aire lliure, els que acolliran les
diverses representacions.
Més informació i venda d’entrades amb
descompte a www.poble-espanyol.com

Comprant a l’eix tindrem un barri millor

Creu Coberta és el vostre eix comercial. Això vol dir que els mateixos comerciants s’organitzen per dinamitzar el barri, per ajudar-se entre ells, per realitzar accions que permetin incrementar les vendes, la qualitat... Un barri amb comerç és un barri amb més llum, més segur de dia i de nit, amb més ulls
que vigilen els avis que surten sols, els nens que tornen a casa. És un barri on es pot comprar de tot, i que dona feina als veïns. És responsabilitat de tots,
dels establiments i dels emprenedors formar part de l’eix comercial. I també és responsabilitat de tots els veïns, comprar al nostre barri, evitant el tancament d’establiments, i empobrint-nos tots plegats.

Aquesta és una sèrie de serveis que podeu obtenir tots els associats a Creu Coberta.

Serveis gratuïts

- Falca de ràdio a Sants 3 Ràdio
-Aparició en plànols generals de l’eix
- Plànols específics en funció del
tipus de botiga
- Articles i promocions gratuïtes a
Línia Sants
- Participació en les llums de Nadal
- Participació en les accions socials
de Creu Coberta: Nadal, accions
contra la violència a les dones, participació en els programes de Radars i Camins Escolars, beacons
- Ús de la figura del defensor del
client
- Punts de llibre
- Fulletons, flyers, cartells i adhesius
de campanyes de l’eix

- Òpera al Comerç, Lletres al comerç...
- Agenda de l’any
- Publicitat gratuïta al Meeting Point
- Aparició de la botiga a les webs,
blog, xarxes socials, apps i altres
mecanismes digitals de l’associació
- Ús de la sala de juntes de la seu de
l’associació
- Participació en els concursos i els
sortejos que realitzem
- Participació en les accions de les
campanyes de Nadal, sortejos, Barcelona Shopping & Shooting
- Etiquetes de rebaixes
- Logotip Q de Qualitat
- Logotip S de Botigues Singulars
- Caramels, bolígrafs, globus
- Mediació amb forces de seguretat

- Cursos de formació gratuïta
- Assessorament per a l’adaptació
del comerç a persones amb mobilitat
reduïda
-Mediació amb l’administració
-Participació en accions encaminades al turisme sostenible i de qualitat
(Campanya del Silenci, Citizens for
a responsible tourism)

Serveis amb descompte.

- Participació en les fires només abonant el cost del lloguer de la carpa
a) Mostra de Comerç
b) Fira Medieval
c) Jornades Romanes
d) Christmas Market
e) Altres fires

- Assessoria jurídica, legal, comptable i laboral
- Publicitat amb anunci propi al periòdic Línia Sants
- Publicitat extra a plànols
- Serveis bancaris, segons acords
generals de Creu Coberta per a associats
- Aparcaments per a clients
- Bosses
- Servei de transport de les compres
amb vehicles elèctrics
- Arquitecte, servei d’assessorament
integral i personalitzat en obres, llicències i permisos
- Descompte en la recollida d’escombraries

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

11 |

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

líniasants.cat

6 de març del 2019

Els experts del barri Opinen
4Consells dels Mossos d’Esquadra
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

Contra la violència de gènere
Si la teva parella
• Et truca o t’envia missatges contínuament
• Et demana explicacions per tot
Això són estratègies de control.
• No li agrada que vagis amb les amigues o que vegis la teva família
Aquestes actituds provoquen l’aïllament.
• Li tens por
• T’insulta o t’humilia
• T’amenaça de quedar-se amb els teus
fills i filles
Això són accions intimidatòries.

• T’ha pegat o t’ha donat empentes
• T’ha obligat a mantenir relacions sexuals
Aquestes conductes són agressions.

HAS DE SABER QUE...
Tu no has provocat aquesta situació;
només la persona que exerceix la violència n’és la responsable.
Les situacions personals com la pèrdua de feina, els problemes econòmics,
el consum d’alcohol o drogues poden facilitar la violència, però en cap cas en són
la causa.
La violència masclista no és una
qüestió privada, tens dret que t’escoltin,
t’ajudin i et protegeixin.

4Recomanacions
de la Guàrdia Urbana
José Ángel Burrel Ferrer
Guàrdia Urbana
Intendent en cap - UT3 Sants-Montjuïc

Com evitar els robatoris al vehicle
Al garatge de casa
• Assegureu-vos que no entri amb vosaltres cap desconegut quan obriu la
porta d’accés al garatge.
• Espereu que es tanqui la porta darrere vostre, tant a l’hora d’entrar com
de sortir, abans de reprendre la marxa.
Cal regular el temporitzador al mínim.
• Recordeu tancar amb clau la porta
d’accés de veïns quan entreu o sortiu a
peu del garatge.
• Endueu-vos la targeta o comandament d’obertura del pàrquing.
• Eviteu deixar paquets i objectes que
estiguin a la vista a l'interior del vehi-

cle (bosses, targetes, documents, aparells electrònics, etc.).
• Tanqueu el vehicle amb clau, deixant
les finestres totalment tancades i l’alarma, si en teniu, connectada.
En pàrquings públics
• Eviteu deixar objectes o paquets a la
vista.
• Aparqueu, si és possible, en una plaça
propera al caixer o dins l’angle de visió
del personal de vigilància o de les càmeres de seguretat.
• Recordeu-vos de tancar el vehicle
amb clau i assegureu-vos que les finestres estan totalment tancades.
• Endueu-vos la targeta de control
d’entrada.

4Eleccions municipals: debat en clau
de barri d’Hostafrancs
Dídac Boza
Director de Ràdio Hostafrancs
En aquest temps en què el discurs polític de moda sembla ser el missatge
més simplista i binari; ara que tan difícil resulta debatre sobre la micro política, sobre allò que s’ha de fer a la
ciutat i el que afecta directament el veïnat de cada barri i de cada carrer, justament ara, en aquest moment, es
presenten les eleccions municipals.
Probablement arribarem a les urnes
del 26 de maig, exhausts després d’una
previsible batalla caïnita a les eleccions
generals espanyoles. Raó de més per
reivindicar, com mai, la rellevància dels
comicis locals.
La qualitat democràtica d’un país
es mesura, en bona part per la bona o
mala salut de la seva política local i
per les possibilitats que tingui la ciutadania de participar en les decisions
que li són més properes. En aquest
sentit hem de dir clarament que Barcelona ha perdut una oportunitat de
cara a aquestes eleccions municipals.
La inacció dels partits –de tots– a l’Ajuntament i al Parlament ha impedit
que es desenvolupi el que preveu la
Carta Municipal de Barcelona: l’elecció
directa dels consells de Districte. El 26
de maig tornarem a trobar una sola
urna per escollir els regidors del Consell Municipal.
Si hagués existit voluntat política,

hauríem pogut escollir, en una altra
urna, el nom dels nostres representants més propers als districtes. Fins i
tot hauríem triat directament un conseller o consellera de barri. Però de moment, res. Seguirem amb l’elecció
indirecta dels consellers de Districte
controlada pals partits. Facin-s’ho
mirar, senyores i senyors dirigents.
En tot cas, amb la voluntat de facilitar el debat polític de proximitat i
amb la vocació de posar en valor la micropolítica, Ràdio Hostafrancs, en
col·laboració amb la Fundació Cultural
Hostafrancs (escola Joan Pelegrí) organitzen un debat en clau de barri.
Serà el 25 d’abril a la tarda, a la sala
d’actes de la Fundació (c. Torre d’en
Damians, 6). Escoltarem què pensen
totes les candidatures sobre problemes i reptes que té Hostafrancs. L’agenda de temes la marcaran les
entitats més representatives: la FAECH,
l’Associació de Comerciants de Creu
Coberta i l’Associació de Veïns d’Hostafrancs. També s’hi implicaran estudiants de 3r d’ESO de l’escola Joan
Pelegrí que elaboraran un reportatge
en vídeo recollint opinions i impressions del veïnat. La societat civil d’Hostafrancs posarà damunt la taula les
seves demandes, queixes o aspiracions
i els polítics –tots– hauran de respondre.

4Mitos sobre las lentillas
Ruth Amat / Ignacio Almirall
Tel.: 617 33 50 24 / 93 241 90 63
Email: amatruth@gmail.com / ialmirall@dcomm.es
Son muchas las dudas que se generan en
torno al uso de lentillas. Ante el desconocimiento, es fácil caer en la creencia de
ciertos mitos que se dan por válidos y pueden generar reticencia a la hora de decidir
entre usar lentes de contacto o no. Por este
motivo, Alicia Escuer, directora técnica y de
formación de Óptica Universitaria, desmiente los ocho mitos más comunes relacionados con el uso de las lentillas.
1. El mito que más preocupación suele
causar es el que hace referencia a que la
lente de contacto se puede perder detrás del ojo. “Esto es imposible, dado que
existe una membrana delgada llamada
conjuntiva que recubre el ojo y conecta
con la parte interior del párpado, logrando que ningún objeto pueda desplazarse hacia la parte posterior del ojo”
comenta Alicia Escuer.
2. Otra falsa creencia es que las lentillas
sólo sirven para personas con problemas
visuales leves. Escuer comenta que, gracias a los avances tecnológicos de los últimos años, prácticamente todas las
prescripciones pueden solucionarse con

lentillas. Existen lentes de contacto multifocales para pacientes con presbicia, lentes blandas o duras que corrigen el
astigmatismo, y lentillas que se pueden
personalizar para ajustarse a necesidades
específicas.
3. A los mitos ya mencionados se les une
la creencia de que las personas mayores
ya no pueden usar lentes de contacto,
algo que está muy lejos de la realidad, ya
que, con las lentillas multifocales y la variedad de materiales nuevos que aportan
comodidad, una edad avanzada no es un
impedimento para llevarlas
4. Las lentillas serán incómodas y no
podré acostumbrarme a llevarlas. Éste es
un argumento muy frecuente entre las
personas que optan por no usarlas. Pero
Escuer explica que “tras un breve periodo
de adaptación, todo el mundo se acostumbra e incluso no nota que las lleva
puestas. Si no, para aquellos que continúan experimentando incomodidad, existen varias soluciones que se pueden
aplicar una vez se haya identificado la
causa del malestar”.
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Premien Gili, La Marina Viva
i la Fundació Sant Pere Claver
CERIMÒNIA4El premis SantsMontjuïc, un dels guardons més
importants del districte, van celebrar la 27a edició en una gala
que va tenir lloc el passat dijous
21 de febrer a la seu del Districte. Montserrat Gili, la Fundació
Sant Pere Claver i La Marina
Viva van ser les persones i les entitats premiades.
Gili va ser premiada per la
seva implicació i contribució al
món de la sardana als barris
del districte. Juntament amb el
seu marit, Jaume Canals, va encarregar-se de l’organització de
l’Aplec de la Sardana, una de les
activitats més importants organitzades per la Federació de la

La 27a edició dels
premis Sants-Montjuïc
es va celebrar el passat
21 de febrer
Festa Major de Sants. Aquesta
trobada té ja més de 30 anys, i
cada vegada aconsegueix que
vinguin cobles de més prestigi.
De fet, des de fa dos anys, Gili és
la vicepresidenta de la Coordinadora d’Entitats Sardanistes
de la ciutat i actualment presenta

Sants-Montjuïc

6 de març del 2019

La foto de família dels guanyadors. Foto: Districte

el programa Sants Sardana,
que s’emet tots els dissabtes i
diumenges entre les 9 i les 10 del
matí a Sants 3 Ràdio.
El reconeixement col·lectiu
va ser per a la Fundació Sant
Pere Claver per “la seva tasca social i sanitària i la seva vocació de
servei als veïns i veïnes del Poblesec” i d’altres barris del districte. L’entitat, que va néixer el
1948 (l’any passat va complir 70
anys), vetlla per atendre els
col·lectius més vulnerables, es-

pecialment els infants i els adolescents, els sense-sostre, els
immigrants i els refugiats.
Per últim, l’associació La Marina Viva va rebre el reconeixement a la innovació per l’organització de diferents activitats
durant l’any passat. Segons el jurat, propostes com les Precampanades o On ets Marina? reforcen el sentiment de pertinença al barri i fan que els veïns,
siguin d’on siguin, s’impliquin i
vulguin participar-hi.

El Mago Pop és el nou
propietari del Teatre Victòria

CULTURA4És un dels mags més
prestigiosos del món i, a partir
d’ara, també és empresari. Divendres passat es va confirmar
que Antonio Díaz, El Mago Pop,
és el nou propietari del Teatre
Victòria, un dels equipaments
culturals més emblemàtics del
Paral·lel i de la ciutat.
“Em fa molta il·lusió tenir
una casa a la meva ciutat en els
anys més importants de la meva
carrera. Poder tenir un teatre
com el Victòria serà clau per poder continuar creixent”, va assegurar l’il·lusionista en declaracions als mitjans al davant del
Victòria. Díaz va admetre que tenia molt avançades les negociacions per comprar un teatre a

Madrid, però que finalment va
decidir-se per Barcelona perquè
“de gran em veia aquí”. Ser el propietari d’un teatre, va afegir, era
el somni de la seva vida.
Díaz rellevarà (el canvi es
farà el 30 de juny) les companyies
Dagoll Dagom, el Tricicle i la
productora teatral Anexa, que
en les darreres dècades han estat
les gestores del Victòria.
ESPECTACLE PRORROGAT
Pel que fa a l’activitat teatral, fa
uns dies es va anunciar la pròrroga de La plaça del Diamant,
l’adaptació de l’obra de Mercè Rodoreda. Les darreres funcions
es faran avui, demà i dimecres i
dijous de la setmana que ve.
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Poble Espanyol | Festival de Titelles
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El Poble Espanyol acollirà el cap de setmana del 16 i 17 de març la 10a edició
del Festival de Titelles de Barcelona, que té el suport de l’eix comercial Creu
Coberta. La programació del festival la formen un total de 13 programes.

El Mercat de Sants presenta la
seva nova Aula Gastronòmica
MERCATS4El Mercat de Sants
està d’estrena. Des de fa dies ja té
enllestida la seva nova Aula Gastronòmica, una nova cuina d’última generació ubicada a la seva
sala d’actes. Avui es presentarà el
nou espai, després que el passat
cap de setmana ja es va fer una
sessió de portes obertes per tal
que els veïns del barri poguessin
descobrir l’aula.
Així doncs, l’Aula Gastronòmica es dedicarà, principalment,
a acollir cursos per a les escoles
del barri. L’objectiu, explica a Línia Sants el president del Mercat, Francesc Leyva, és que “els
nens i nenes de les escoles tinguin un espai on conèixer els
productes de temporada i poder
cuinar-los”.

A la nova cuina s’hi
faran cursos per a les
escoles als matins i per
a adults a les tardes

La nova aula es presenta avui. Foto: Mercat de Sants

A banda de ser un espai per a
les escoles, l’Aula Gastronòmica
també es convertirà en un club de
cuina a les tardes. S’hi organitzaran cursos i tallers per a adults.
“S’organitzaran cursos de tot tipus, per exemple sobre diferents
cuines del món. Un dia es podrà
aprendre a fer sushi, un altre dia
hi haurà un curs sobre arrossos...”, relata Leyva.

La construcció d’aquesta cuina, que es tanca amb una persiana automàtica, també ha comportat una reforma a la sala d’actes, que s’ha ampliat. Des d’aquesta sala, doncs, a banda de tenir una magnífica vista de totes les
parades del mercat, també es podrà aprendre a cuinar. Els mercats
també es reinventen i el de Sants
n’és un bon exemple.

La cistelleria Siscart tancarà
aquest estiu per jubilació

BOTIGUES4Hostafrancs perdrà
aviat un dels seus comerços més
emblemàtics. I és que recentment s’ha conegut que la cistelleria Siscart, tota una institució
de l’eix comercial de Creu Coberta, abaixarà la persiana aquest
estiu perquè la propietària actual,
Joana Siscar, es jubila.
La cistelleria va obrir a finals
del segle XIX. Joana Siscart,
que fa 40 anys que és al capdavant del negoci, explica, en declaracions a Betevé que “la boti-

ga requereix moltes hores, poques festes i avui en dia es viu
d’una altra manera”. Un sacrifici, el que implica tenir un negoci propi com aquest, que no és fàcil de fer, ja que dificulta molt la
conciliació familiar.
Des de fa uns dies a la botiga ja hi ha penjat el cartell de liquidació. Encara falten mesos
pel tancament però Siscart vol
acomiadar-se amb temps d’una
clientela on hi ha amics i coneguts del barri.
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| Trials Rising Gold
Nova entrega de la saga d’Ubisoft per als fanàtics de les
motos de trial. La jugabilitat s’ha millorat de forma notable.

Famosos

No t’ho perdis

L’humorista Berto Romero viu un bon moment professional. Per una banda, el programa de ràdio Nadie
sabe nada de la Cadena Ser, que comparteix amb
Andreu Buenafuente, fa anys que triomfa entre l’audiència i, per l’altra, la segona temporada de la sèrie
Mira lo que has hecho ha aconseguit una bona acollida entre el públic. Els nous capítols d’aquest últim projecte es van estrenar divendres 22 de febrer
a Movistar Series i molts espectadors van confessar que durant el cap de setmana ja havien vist
tots els episodis. De fet, Romero va agrair la marató de la seva sèrie que havien fet molts seguidors
a través de les seves xarxes socials. Mira lo que has
hecho explica l’experiència personal de Romero
en el món de la paternitat i compta amb ell mateix com a protagonista de la trama. Una de les
novetats principals de la segona temporada és la
incorporació de Belén Cuesta i Núria Gago al repartiment d’actors i actrius de la sèrie.

Literatura per a famílies
Un any més i ja en van nou arriba la gran cita de la literatura
i de les arts infantils i juvenils a Barcelona, el FLIC, un festival
d’experiències i creació literària per gaudir de la literatura i
les arts. Del 2 al 23 de març tindran lloc les propostes per a
famílies en els grans equipaments culturals de referència de
la ciutat: Museu del Disseny de Barcelona, Museu Nacional
d’Art de Catalunya, Mercat de les Flors, MACBA i Filmoteca
de Catalunya. El primer punt d’interès serà el 2 i 3 de març al
Mercat de les Flors amb l’espectacle de dansa Ballar és cosa
de llibres. Trobareu més informació a la web del FLIC.

Llibres

?

B E R T O

QUI ÉS

...

R O M E R O

Ser un humorista i actor reconegut

ÉS FAMÓS PER

Es va fer famós al programa d’Andreu Buenafuente

?

Presentar nous capítols de la seva sèrie

QUÈ HA FET

‘Mira lo que has hecho’ estrena nova temporada

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

L’actor agraeix la resposta del públic

Molts espectadors han vist tots els capítols en pocs dies

Música

Pelis i sèries

Quaderns del port
Hilari de Cara

Lapònia
Cristina Clemente i Marc Angelet

L'ull de la tempesta
Porto Bello

Una qüestió de gènere
Mimi Leder

Llibre guanyador dels Jocs Florals de
Barcelona del 2018. L’escriptor mallorquí torna a la seva poesia vital, sensual
i intuïtiva amb aquest poemari, amb el
qual es consagra com una de les veus
més importants de la poesia en català.
Al llibre, de Cara, establert a Manacor
des del 1967, repassa diverses meditacions escrites des del port on viu.

Dues famílies es troben a Lapònia per
celebrar Nadal i esperar l’arribada del
Pare Noel. Però la revelació d’un secret
trastocarà el que havien de ser unes
vacances idíl·liques. Aquesta comèdia
ens parla i ens fa reflexionar amb humor i intel·ligència sobre la veritat i la
mentida i l’educació dels fills.
Al Club Capitol de Barcelona.

El nou disc de Porto Bello, L'ull de la tempesta (Música Global, 2019), ja és al carrer. La jove banda està preparada per
donar el tret de sortida a la gira de presentació, que començarà a la sala Apolo
de Barcelona el pròxim 10 d'abril.
Aquest estiu serà intens per als d'Altafulla, que passaran de ben segur pels principals festivals i festes majors del país.

Ruth Bader Ginsburg és una jove advocada i mare que, amb l’ajuda del seu
marit, lluita per aconseguir la igualtat
entre dones i homes en el món del
dret. El film se centra en dues dècades
de la seva vida (entre 1950 i 1970). Poc
després, Ginsburg faria història sent la
segona dona que entraria a formar
part del Tribunal Suprem dels EUA.
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PROPOSTES

Cultura

Tallers

DISSABTE 16 DE MARÇ

Recta final del curs
de guitarra de Jesús Ruiz

20:30 Recta final de les representacions de Hits:
Humor Intel·ligent Trepidant i Sorprenent, la
darrera proposta escènica del Tricicle. / Teatre Victòria.

Tots els divendres a les 18:00

Darreres setmanes en les quals es faran noves sessions del taller de guitarra
espanyola que coordina el professor Jesús Ruiz. Cal portar l’instrument. / Centre Cívic Font de la Guatlla.

Xarim Aresté presenta el
seu darrer disc a la Sala Apolo
Demà 7 de març a les 21:00

DIMARTS 12 DE MARÇ
10:00 Josep Pantrigo coordinarà la darrera
sessió del curs Munta't un viatge per internet,
on es donaran claus i s’explicaran trucs per trobar viatges i vacances a bon preu. / Punt Multimèdia - Casa del Mig.
Xarim Aresté presenta El nus i altres
mons. Un disc que, com tots, comença i acaba amb una història d’amor:la
història dels nostres nusos i de tot el
que fem per desfer-los. / Sala Apolo.

Exposicions

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra Cercant la llibertat: 1968-2018, l’exposició que es
qüestiona si la recerca de la llibertat arreu del
món ha canviat en els darrers anys. / Castell
de Montjuïc.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda El grup de 3D del Col·lectiu d’Artistes
de Sants ha preparat, en el marc de les activitats del 8 de març, la instal·lació anomenada
Art i dona. L’entrada és gratuïta. / Centre Cívic Casinet d'Hostafrancs.

Infantil

Esports
DIUMENGE 17 DE MARÇ

Núria Clemares coordina una
narració a la Francesc Candel

13:00 Partit de bàsquet corresponent a la vinti-dosena jornada del grup C-B de la lliga EBA
entre el JAC i el Martinenc Bàsquet. / Poliesportiu de l’Espanya Industrial.

Dimecres 13 de març a les 17:30

El Sants vol seguir puntuant
en la visita del Cerdanyola FC

La contacontes Núria Clemares coordina una sessió de rondalles anomenada Contes a la mà. / Biblioteca Francesc Candel.

Diumenge 17 de març a les 12:15

DEMÀ 7 DE MARÇ
18:00 Dones que fan història és un recull de breus
narracions sobre dones que han destacat per
alguna cosa al llarg del temps. Entrada gratuïta. / Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix.

TOTS ELS DIJOUS

TOTS ELS DISSABTES

09:30 Recta final del curs Puntes de coixí, que
la professora Fina Ramos ha coordinat des de
la segona setmana del mes de gener. Cal inscripció prèvia, places limitades. / Centre Cívic Font de la Guatlla.

11:00 Tata Inti coordinarà les darreres dues sessions del taller familiar anomenat Dansa creativa, moviment en família, per a nenes i nens
que tinguin entre 2 i 6 anys. / Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs.

Partit de futbol corresponent a la
trenta-dosena jornada de Tercera Divisió entre la UE Sants i el Cerdanyola FC. / Municipal de l’Energia.

Sempre podràs comptar amb nosaltres

Aigües de Barcelona se suma a la crida del Dia Mundial de l’Aigua per no deixar ningú enrere
L’aigua és un motor de canvi per
aconseguir una societat més
desenvolupada i igualitària i,
també, per combatre la pobresa
al món, que ha tornat a llocs on
semblava erradicada. El Dia
Mundial de l’Aigua, instituït per
Nacions Unides, aquest any posa
l’accent en la necessitat que la
societat avanci sense deixar
ningú enrere, és a dir, sense privar d’allò més bàsic els que passen dificultats.
Aigües de Barcelona està profundament compromesa amb el
servei a les persones i amb els
Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de Nacions
Unides. És precisament aquesta
vocació allò que l’ha portat a
posar-se al costat dels qui necessiten més ajuda. Conscient de la
seva responsabilitat com a prestatària d’un servei de primera
necessitat, la companyia va crear
l’any 2012 un Fons de Solidaritat,
capdavanter en el sector, per
atendre la situació de les famílies
vulnerables, aquelles que, a
causa de la crisi econòmica, no
es podien fer càrrec del pagament del rebut de l’aigua.
Gràcies al seu coneixement
dels usuaris i de la seva situació,

Aigües de Barcelona es va anticipar a les regulacions normatives i l’empitjorament del context econòmic i social. I, d’aquesta manera, es va convertir
en la primera gran companyia
de serveis que pot assegurar,
amb tot rigor, que no talla mai
el subministrament a aquells
usuaris que han estat identificats pels serveis socials com a
persones vulnerables.
El disseny i la implementació
del Fons de Solidaritat va ser elogiat al seu dia per l’Institut Català
d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), organisme en el
qual participa la Generalitat, que
va destacar la relació de màxima
confiança entre la companyia i
els serveis socials dels ajuntaments i les entitats d’ajuda als
més desprotegits.

mílies (7.000 de les quals, a la ciutat de Barcelona) van deixar d’abonar l’import del rebut de
l’aigua corresponent al consum,
que suposa el 34% del total. El
66% restant són taxes i impostos
de les administracions.
Com que moltes famílies encara no s’han pogut refer de la
crisi i continuen patint dificultats,
la companyia ha tornat a fer un
pas endavant. En concret, ha comunicat a totes les famílies en situació de vulnerabilitat que els
condona el deute acumulat en
els rebuts endarrerits. Es tracta
del deute que aquestes famílies
van acumular des que van deixar de pagar els rebuts per motius econòmics fins que els
serveis socials dels seus ajuntaments les van declarar en situació de vulnerabilitat.

Convenis amb 22 municipis

Tarifa social i bonificacions

El Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona ha signat
convenis amb 22 municipis de
l’àrea metropolitana per garantir el subministrament d’aigua a
les persones que, segons els serveis socials municipals, no el
poden pagar per motius econòmics. A més, gairebé 25.000 fa-

Aigües de Barcelona també
ha creat una tarifa social que
aplica des de l’1 de gener de
2014 i que representa una reducció del 25% en l’import del
servei d’aigua sobre la tarifa domèstica. Aquesta tarifa social la
poden demanar les persones
en situació d’atur, jubilades o

vídues, les que perceben una
pensió mínima contributiva per
incapacitat permanent i les persones perceptores de la renda
mínima garantida.
També disposen de bonificacions les llars on viuen més
de tres persones i les llars amb
persones amb disminucions i
amb dependència reconeguda
(que computen com si fossin
dos residents). L’any 2018, més
de 21.000 famílies es van beneficiar d’aquest tipus de bonificació, cosa que suposa un

estalvi de 56 euros anuals de
mitjana per domicili.
Cuinar, rentar els plats, dutxar-se o fer la higiene dels més
petits formen part de les rutines
de totes les llars, independentment de la seva condició econòmica. I així ha de continuar sent,
perquè l’aigua i el seu ús ens
iguala a tots i ens fa partícips
d’una comunitat que comparteix un recurs que, servit amb
eficiència i sostenibilitat, constitueix un dels pilars d’una societat desenvolupada i inclusiva.

Esports
| 18

Futbol sala | El Barnasants torna a la feina visitant l’Alcoletge

Després de l’aturada de les competicions pel Carnestoltes de la setmana passada, el sènior
del Barnasants torna a la competició amb un viatge al camp de l’Alcoletge. El conjunt del
Segrià és quart a la classificació, amb 41 punts, 10 més que el conjunt de Marc Alegre.

Victòria vital de la UE Sants a
l’Energia contra el Santfeliuenc
» El triomf fa que els de Tito Lossio s’allunyin de la zona de descens
» Vilafranca, Cerdanyola i Sant Andreu, els pròxims reptes de l’equip
Pau Arriaga
SANTS
Molt més que tres punts. La UE
Sants de Tito Lossio va obtenir
una victòria valuosíssima diumenge passat contra el Santfeliuenc (4-2) que allunya l’equip
de la zona de descens. L’Ascó i la
Fundació Grama van perdre, de
manera que els santsencs tenen
ara set punts de marge sobre els
tarragonins, el primer dels equips
que perdrien la categoria.
El Sants va saltar a la gespa
conscient de la importància de
sumar tres punts contra els del
Baix Llobregat i, quan només
s’havien jugat sis minuts, Picolo
va marcar el primer gol del matí
amb una rematada de cap imparable. L’avantatge es duplicaria abans del descans, gràcies a
un autogol de Juanjo Prior.
L’inici del segon temps va

Picolo remata de cap en el darrer partit a l’Energia. Foto: SFC

ser un moment crític per als de
Lossio. Els visitants van aconseguir restablir l’empat en poc més
de quatre minuts, amb les dianes
d’Eric Ruiz i d’Adrià Recort, però
el Sants va saber mantenir el cap
fred i contenir l’empenta dels visitants. Els de Lossio van tornar
a créixer a partir del minut 60, i
van tornar a prendre la iniciativa al 66 amb un gol de penal que
va transformar Luis Gaudioso. La
tranquil·litat definitiva, però, no

arribaria fins al 89, amb la diana de Mario Cantí.
Amb els tres punts al sarró, els
homes de Lossio afronten ara un
tram del calendari frenètic, amb
una jornada intersetmanal a l’horitzó. Abans, però, aquest dissabte
a dos quarts de cinc de la tarda,
l’equip visitarà el camp del Vilafranca. Aquest serà el darrer desplaçament abans de tres partits
seguits a l’Energia: Cerdanyola,
Sant Andreu i UA Horta.

L’Handbol BCN Sants derrota
el líder a l’Espanya Industrial

Continua el bon moment del sènior masculí de l’Handbol BCN
Sants en els partits a
l’Espanya Industrial. L’equip només ha perdut un partit en tot el
curs a casa (la segona jornada,
contra el Súria), i diumenge passat va tornar a guanyar en la visita del filial de l’OAR (30-26). Els
sabadellencs són els líders de la
lliga i només han perdut tres
partits en tota la temporada.

Els de Pedro Arbona van dominar el partit gairebé en tot
moment, i gràcies a aquesta victòria escala fins a la quarta posició del grup A de Segona Catalana (tot i que el cinquè, el Llavaneres, té un partit menys).
L’equip afrontarà un desplaçament a la pista del CE Tortosa
aquest cap de setmana, mentre
que el pròxim partit a l’Espanya
Industrial serà el següent cap de
setmana contra el Mataró B.

El JAC encadena dues
derrotes i perd pistonada

Les dues darreres
jornades, entre finals del mes de
febrer i el cap de setmana passat,
el JAC ha encadenat dues derrotes (66-62 a Palma i 36-65 a
l’Espanya Industrial contra l’Arenys) que han fet que el conjunt
d’Albert Gómez perdi pistonada
en la classificació. El conjunt
lila torna a tenir un balanç de victòries-derrotes negatiu (9-10),
lluny de la zona alta però també
amb un marge considerable sobre la zona de descens directe i de
les places de promoció. L’equip

és novè, amb el mateix saldo
que el Palma i que el SESE, i només una victòria menys que l’Alfindén o que el BBA Castelldefels.
El calendari imminent per
als santsencs farà que afrontin dos
partits que, sobre el paper, podrien servir perquè l’equip recuperi la confiança de cara a aquesta recta final del campionat. El
pròxim partit serà aquest diumenge a les set de la tarda a la pista del Barberà, mentre que el
pròxim partit a l’Espanya Industrial serà el diumenge de la setmana que ve contra el Martinenc.

El Medi perd la tercera plaça,
que ara ocupa el CN Mataró

El sènior femení del
Medi va perdre contra el
Mataró dissabte passat
(9-10) i després d’aquest
resultat cedeix la tercera posició
de la lliga al conjunt maresmenc.
Les de Marc Comas van acusar
un mal inici de partit a la Josep
Vallès i van haver de perseguir les
visitants durant gairebé els quatre períodes. Malgrat la magnífica actuació de Clara Espar, autora
de quatre gols, els punts van volar cap a la capital del Maresme.
Aquest cap de setmana la Divisió d’Honor s’atura, de mane-

ra que el pròxim partit del Medi
serà el dissabte de la setmana que
ve a la piscina del Zaragoza.
VISITA A LA NOVA ESCULLERA
El primer equip masculí, per la
seva banda, torna a la competició
aquest dissabte a la piscina de la
Nova Escullera, la casa del tercer
classificat, el CN Barcelona.
En la darrera jornada, disputada el darrer cap de setmana del
mes passat, els de Jahzeel Martínez van perdre per la mínima a
la Josep Vallès contra el setè, el
CN Sabadell (9-10).
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Sants-Montjuïc
Ernest Maragall: “L’electoralisme és dolent
per a la salut i ara també per a la cultura”

Respecte del conflicte del CAP
Raval Nord, el candidat a l'alcaldia de Barcelona per ERC assegura que el que està sobre la
taula és un simple anunci de foto
per part del govern municipal.
D'aquesta manera, Esquerra ha
decidit prendre la iniciativa i accelerar el procés per trobar, de
forma immediata, un nou espai
que ofereixi als veïns la millor solució per no haver de triar entre
salut i cultura.
“Ja comencem a estar-hi acostumats. El tramvia, el dentista
municipal, la funerària... Aquest
govern no està fent bé les
coses”, afirma Maragall conven-

çut que no és el moment de prendre mesures buides sinó de buscar una bona alternativa. Per
això, afegeix el candidat d’ERC,
“Esquerra accelerarà el procés
per intentar trobar un nou espai
que encaixi amb l'ampliació del
museu i garanteixi el CAP Raval
Nord. No estem parlant ni d’ajornar ni d’aturar, sinó d’accelerar:
es pot fer”.
Respecte de la funerària pública, que es va tractar al darrer
ple municipal, l'alcaldable recorda la proposta d'ERC que ja es
va aprovar per oferir un servei públic a 1.800 euros i justifica l'abstenció perquè la nova proposta

del govern municipal és “poc solvent”, tot i mostrar-se a favor
d'estudiar uns serveis funeraris
públics de qualitat. “El que està
en joc és el bon govern. Aquesta

A Sants-Montjuïc
Barcelona se la juga
La Barcelona del futur que sovint es
parla com a capital de la democràcia, els drets i la cohesió social, de
la ciutadania compromesa o la República Catalana, segurament se la
juga als barris del nostre districte.
Perquè els reptes de la ciutat
tenen, en major o menor mesura, el
seu epicentre o la seva rèplica als
nostres barris. Al Poble-sec, a la
Marina, a la Bordeta, a Sants, a
Sants-Badal, a Hostafrancs o a la
Font de la Guatlla es pateixen els
grans problemes i reptes que avui

té plantejats Barcelona. Perquè al
nostre districte, tots els barris
sense excepció tenim una renda familiar disponible inferior a la mitjana de la ciutat. La crisi i les
desigualtats ens colpegen més que
a la mitjana de la ciutat.
Perquè aquesta Barcelona lliure
de pobresa, que ofereixi igualtat
d’oportunitats i accés a l’habitatge,
no és possible si no revertim els
èxits econòmics i de projecció de la
ciutat cap a barris com els nostres.
Perquè la Barcelona republicana
del civisme i la convivència que
volem se la juga amb el model de
turisme, la incorporació de la nova
ciutadania com a subjecte actiu i de
drets o la degradació de l’espai públic i els comportaments incívics
cada dia més estesos. Tots ells reptes molt presents als nostres barris,

esquerrabcn.cat/districtes

Jordi Fexas

que compten amb una increïble
xarxa associativa que cada dia
planteja respostes i solucions.
Perquè el nou model econòmic
d’economia del coneixement, d’economia de la cooperació que
volem per a Barcelona es juga
també, i molt, al nostre districte, el
qual compta amb la zona industrial
i logística més important de la ciutat i les infraestructures econòmiques més estratègiques d'aquesta.
Perquè la ciutat sostenible que
ha de posar els seus ciutadans
com a centre de tot té en els nostres barris grans oportunitats de
transformació cap a un nou
model d’urbanisme i de concepció de les relacions socials en els
nous ecosistemes urbans en
transformació com Can Batlló i la
Marina del Prat Vermell.

@ERChg7

ciutat no es pot permetre que la
foto i el primer pla impossibilitin
decisions que demanen rigor, exigència i servei a la ciutat”, assegura Ernest Maragall.

Conseller
de Districte
d’ERC a
Sants-Montjuïc

Tenim doncs, als nostres barris, el termòmetre del que ha
de ser l'èxit del model de ciutat, i segurament també del
país que volem. Sabem, perquè
coneixem el territori, quines
són les grans problemàtiques
que afecten els nostres barris,
però també els seus potencials
per fer-hi front. I si bé és cert
que tenim concentrats tots els
reptes i problemes que té plantejats la ciutat, i que tots són
complexos, també creiem que
als nostres barris hi tenim els
potencials, el talent, les capacitats, el coneixement i les condicions per trobar les solucions
i les respostes als problemes i
els reptes de la Barcelona del
futur.
És per això que estem convençuts que si guanyem SantsMontjuïc, Barcelona guanya.

/esquerra.santsmontjuic
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