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“A mi també m’afecta l’augment
dels lloguers. Me l’han apujat
300 euros!”. Aquestes paraules
les va pronunciar l’alcaldessa
Ada Colau l’agost de l’any passat
en una entrevista, però podrien
formar part d’un munt de con-
verses que molts barcelonins han
tingut els últims anys. I és que
l’augment del preu dels lloguers
s’ha convertit en una de les grans
problemàtiques de la ciutat. 

Les últimes xifres, publicades
fa poc per la Generalitat, mostren
com el preu mitjà del lloguer s’ha
enfilat fins als 929 euros. Els
preus fan referència a l’any 2018
i mostren un augment d’un 6%
respecte de l’any anterior. La cres-
cuda dels preus es produeix per
cinquè any seguit després que
aquests van arribar a baixar el
2013, a causa de la crisi econòmi-
ca, fins als 618 euros. És a dir, en-
tre el 2013 i el 2018, l’augment va
ser del 36,4%.

REGULAR ELS LLOGUERS?
Aquesta realitat ha provocat que
des de fa temps diferents veus
apostin per la regulació dels preus
del lloguer. Qui defensa amb cla-
redat aquesta opció és l’actual
govern municipal de Barcelona En
Comú. L’alcaldessa Colau, en un
acte electoral celebrat a finals de
febrer, va demanar al president es-
panyol, Pedro Sánchez, que reguli
els lloguers abans de les eleccions
espanyoles del 28 d’abril. “Com-
pleixi el seu compromís de regu-
lació dels lloguers abusius que va
signar”, va afirmar Colau adreçant-
se a Sánchez. Pocs dies més tard,
però, l’executiu espanyol va apro-
var el nou decret d’habitatge i
lloguer, que no contempla la re-
gulació de preus. Això va provocar

que Colau acusés Sánchez de “ce-
dir davant els fons immobilia-
ris”. En la mateixa línia de l’A-
juntament es mou el Sindicat de
Llogaters, que considera “im-
prescindible” que els preus del llo-
guer es regulin per lluitar contra
“una intolerable i injusta realitat
que molta gent pateix i que asfíxia
el seu present i futur”.

Quin no comparteix gran part
del diagnòstic que fan des de
l’Ajuntament i des d’entitats com
el Sindicat de Llogaters és la
Cambra de la Propietat Urbana.
El seu gerent, Òscar Gorgues,
explicava fa poc en un debat or-
ganitzat per Betevé que “una
part de l’augment dels preus for-
ma part de la recuperació eco-
nòmica, ja que el 2008  el preu
mitjà era de 813 euros”. Gor-
gues també va apuntar que el
principal motiu perquè el mercat

de lloguer estigui com està és molt
clar: “Hi ha molta demanda i poca
oferta”. Per fer créixer aquesta
oferta és evident que faria falta
construir, però Gorgues afegeix
que “hi ha molt pocs solars lliu-
res i, de fet, només s’estan fent
1.000 habitatges nous cada any”.

LA MESURA DEL 30%
Per combatre aquesta realitat l’A-
juntament va aprovar fa uns me-
sos l’obligació de destinar el 30%
de les noves promocions que facin
més de 600 metres quadrats a ha-
bitatge protegit. Mentre que el Sin-
dicat de Llogaters ho va conside-
rar una victòria, el gerent de la
Cambra de la Propietat Urbana
diu que “serà difícil d’aplicar a llarg
termini per l’estructura de la pro-
pietat que té Barcelona i encarirà
i dificultarà moltíssim, si no im-
possibilitarà, la rehabilitació”. 

Albert Ribas
BARCELONA

El lloguer no toca sostre
» El preu mitjà d’un lloguer al conjunt de Barcelona segueix augmentant i s’enfila fins als 929 euros 
» Colau demana regular els preus mentre la Cambra de la Propietat parla d’un problema d’oferta

El Sindicat de Llogaters reclama des de fa temps la regulació del preu del lloguer. Foto: Línia

HABITATGE4Any 2013, 596
euros. Any 2018, 803 euros.
Aquest és l’augment que ha ex-
perimentat el preu del lloguer
al districte en els últims sis
anys. La crescuda és del 35%
entre l’any que els preus van
tocar fons a causa de la crisi
econòmica i l’any passat, amb
els preus immersos en una
inèrcia que, tot i haver-se mo-
derat, no s’atura. Les últimes
xifres del 2018 les ha publicat
recentment la Generalitat.

Si es fa un cop d’ull al re-
sum de la darrera dècada es
pot apreciar com el 2018 va ser
el primer any que es va trencar

la barrera dels 800 euros, ja
que l’any anterior, el 2017, el
preu mitjà era de 763 euros.
Així doncs, el darrer incre-
ment anual  –de 763 euros a
803 euros– ha estat del 5,2%.
Aquest percentatge situa
Sants-Montjuïc com un dels
districtes on en el darrer any
l’augment dels preus va ser
més moderat. Ciutat Vella i
Sant Andreu, amb un 10,3% i
un 8,1% respectivament, van
ser els districtes on els preus
van augmentar més, mentre
que Sarrrià-Sant Gervasi i les
Corts van ser els llocs on els
preus van pujar menys.

Els preus al districte han pujat
un 35% els últims sis anys
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La lista de políticos y
periodistas que min-

tieron el #11demarzo de
2004 es tan extensa que haría sonrojar
a los más expertos fabricantes de fake
news. Aquella falsedad provocó dos
nuevas víctimas que no aparecen en los
recuentos oficiales: Ángel Berrueta y
Kontxi Santxiz. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Al grito de "maricón
de mierda", 4 neonazis

y la nazi que graba han
pegado una paliza a un chaval en
León (España). Estos son los cachorros
del régimen español, siempre espo-
leados por la diaria y sistemática pro-
paganda del fascismo en la televisión
y la prensa española.

@_ju1_

Los que ahora protes-
tan con indignación

por el tuit de Elsa Artadi
sobre Ana Frank son exactamente los
mismos que se callaron cuando Al-
bert Rivera comparó el lazo amarillo ca-
talán con la esvástica nazi. Parece que
la condena de la banalización es se-
lectiva. 

Davant de l'auge dels
atacs racistes cal ur-

gentment una taula de
partits i entitats amb el compromís de:
1) Situar la lluita antiracista com a
prioritària i al marge de qualsevol dis-
puta electoral i 2) Exigir-nos la màxima
responsabilitat en el tractament me-
diàtic.

@wagensberg@ArielKanievsky@jonathanmartinz

La lupa

per Enric Bárcena (Barcelona en Comú)

Parla amb la teva veïna

Ja fa unes setmanes que els activistes
de Barcelona en Comú ens hem or-
ganitzat als nostres barris per anar de
porta a porta a parlar amb els nostres
veïns. En aquestes sortides, busquem
arribar a tothom, sense excepció, i re-
collir els neguits i interessos d’a-
quells que viuen replà per replà o a la
nostra mateixa illa de ca-
ses. Es tracta de fer allò
que millor sabem fer, la
política a peu de carrer, la
més propera, la dels que
coneixem els carrers pam
a pam, porta a porta. 

Gràcies als milers de
converses que estem tenint per tota la
ciutat donem veu a històries de perso-
nes lligades als barris i que val la pena
de compartir. Són les històries de la
Barcelona que no es dóna per vençuda:
veïns que han pogut refer la seva vida
gràcies a un ajut després d’haver per-
dut casa seva i que ara lluiten conven-
çuts pels drets dels veïns del seu nou

barri; veïnes que per primera vegada se
senten interpel·lades perquè no ens
prenguin el futur i per baixar al carrer
tot preguntant “i jo? Què puc fer?”. Dar-
rere d’aquestes decisions hi ha històries
de persones que mai no s’havien inte-
ressat per la política, però que ara sen-
ten que poden fer alguna cosa per se-

guir canviant el rumb de la ciutat. 
I què trobem a l’altre costat de les

portes? “Gràcies per venir-me a veure
i escoltar-nos!”. Aquesta és una de les
frases que més ens repeteixen els veïns
i veïnes quan piquem a la seva porta.
Quan ens ho diuen no deixem de sor-
prendre'ns, i a la vegada ens confirma
que en una societat tan mediatitzada el

més radical que podem fer és parlar en-
tre veïns i veïnes. 

Dedico el meu temps lliure a picar
portes i parlar amb els meus veïns
perquè m’omple d’energia i conven-
ciment l’agraïment que rebem: “mai
ningú ha vingut a preguntar-nos res,
és la primera vegada” o fins i tot un

“us estàvem esperant”. Hi
ha agraïment, també re-
trets, i moltes ganes d’as-
senyalar allò que encara
queda per fer. 

Obrir la porta és escoltar
i parlar  amb una veïna on
descobrim sovint que la

seva història és també la nostra. És la
de tanta gent que volem ser escoltades
i tingudes en compte, que volem un
món millor on ningú quedi enrere. 

Comencem donant veu i escoltant
aquells que mai són preguntats. Picant
la porta de les persones que no conei-
xem però que volem convidar a fer nos-
tre el futur de la ciutat entre totes. 

En una societat tan mediatitzada 
el més radical que podem fer és parlar 

entre veïns i veïnes

Els semàfors

Can Batlló
L’Ajuntament va aprovar ahir definitiva-
ment la concessió a l’Espai Comunitari i
Veïnal Autogestionat de Can Batlló per-
què gestioni durant 50 anys aquest em-
blemàtic espai que els veïns han lluitat

per preservar des de fa molts anys. 
pàgina 8

JAC
El sènior masculí d’Albert Gómez ha en-
cadenat quatre derrotes i, malgrat que

no ha caigut ni al descens ni a la zona de
promoció, ha d’anar amb compte. El ca-
lendari immediat, a més, el farà jugar

contra els dos millors equips de la lliga.
pàgina 16

Mercat de Sants
El Mercat de Sants ha estrenat recent-
ment l’Aula Gastronòmica. Es tracta

d’un espai amb una cuina d’última ge-
neració que servirà perquè les escoles hi
facin classes de cuina i per organitzar
cursos culinaris per als veïns del barri. 

pàgina 14
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El + llegit
Premien Gili, La Marina Viva 
i la Fundació Sant Pere Claver1

2
Protesta a Can Batlló per 
demanar habitatge cooperatiu

Victòria vital de la UE Sants 
a l’Energia contra el Santfeliuenc

Manifestació per l’habitatge 
digne i contra els pisos rusc

Forn: “Colau deixarà Barcelona 
molt pitjor de com se la va trobar”

3

4

5
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Les claus

Hi ha qui no es vol mirar al mirall,
perquè no li agradaria la imatge
reflectida. L'Estat espanyol es
posa davant del mirall, com la ma-
drastra de La Blancaneu i pre-
gunta qui és la més maca de totes?
El mirall, trucat i al seu servei, li
respon reiteradament: La més
maca ets tu. Així corren els dies i
els anys. Miguel de Cervantes
amb El Quixot, a principis del se-
gle XVII, posà el mirall davant la
societat del seu temps i en féu una
caricatura amb una duríssima crí-
tica social. Ara és Catalunya, que
amb el seu contenciós amb l'Estat
espanyol, posa també el mirall al
davant d'una societat que encara
està en altres temps, que no ha
evolucionat ni s'ha modernitzat,
que no vol mirar per no veure-
s'hi lletja. Una societat pretesa-
ment democràtica que no vol
veure la imatge desagradable de
les mancances de l'exercici d'in-
complir contínuament les con-
vencions internacionals dels Drets
Humans. Algun dia ho haurà de
fer, perquè no hi ha escapatòria si
vol formar part del club d'estats
que compleixen els seus deures
democràtics.

Al parc d'atraccions del Tibi-
dabo, hi ha una sala de miralls
que reflecteixen les imatges de-
formades de qui s'hi posa al da-
vant. Potser a la Sala del Tribunal
Suprem, també hi ha un mirall
que deforma la realitat del que
passà l'any 2017 a Catalunya. Tot
per a conveniència dels poders
fàctics i així poder empresonar a
polítics, líders socials, caps de de-
partaments i mossos d'Esquadra.
A tots aquells que els fan nosa,
per poder continuar en el poder a
la seva conveniència. 

Mirar-se al mirall
per Jordi Lleal 

Éssers rendits
per Francesc Reina 

Ens trobem en el camí que ha-
víem desitjat evitar i encara que
ens fem grans i les pors desapa-
reixen, la ficció cobra sentit. De
què ens serveix enganyar-nos?

Hi ha èpoques en què les
paraules són un exercici de
nostàlgies i malenconies. El
nom es diu absència, ara ja un
buit, una història dolorosa. Es
deia Manuel.

Curant oblits per rescatar,
una toponímia revela que allà al-
guna vegada va habitar algú: un
paleta, un ferrer, un conductor,
una administrativa, una de-
pendenta, una comercial, però
tot això pertany a edats geolò-
giques desaparegudes, on avui
no queda més que roba bruta,
mans tremoloses, i en la pe-
nombra, un fred acumulat que
traspassa les pedres, el paviment
del carrer. La geografia del seu
món és extraordinàriament di-
fícil, cobert de regions, depres-
sions i altiplans en unes goles
que s'apilen entre cartons i hu-
mitat. Penjats en una mena de
pont de sospirs, beguts, la terra
enfonsada mostra el que va
quedar en aquella bassa morta
amb olor de velles coses ocultes
en un ample de parets cobertes
de taques al llarg del cel i el fum.

Habiten un país nocturn de
gent en silenci que només es des-
perta quan s'aixequen les am-
polles buides entre gats malalts,
un país de visions, menuts i
fantasmes, de mànigues trenca-

des i sabates flotant com fulles se-
ques entre metalls doblegats,
estesos, aixafats. Els vestits sen-
se vida, tremolosos com motlles
freds viatgen a la ferralla. Món
mort de visions i formes fràgils
amb petjades i evocacions d'un
tèrbol cabal que roda. Tots els
temps bateguen, i vénen i van en
ressaca d'ulls aclucats que en rit-
me maldestre repeteixen les ma-
teixes paraules de despit o d'a-
mor encès, penjat del cor.

Romàntica gàbia d'animals
devorats, com una colònia d'o-
cells en un bosc d'ombres on fa
olor de roba bruta i vi ranci. S'i-
maginen un lloc polit i transpa-
rent on només hi ha miratges, re-
flexos, descomposicions d'una
pantalla fictícia.

No aniran gaire lluny. On
han d'anar a parar tan ullero-
sos i pàl·lids si tan sols és hora
de somiar? Apuntant al cel,
on la guerra es viu entre veïns,
l'esclavitud sembla una cosa
impossible.

Diu la Bíblia que els lleons no
van poder obrir la boca per aca-
bar amb en Daniel, que no li van
fer mal perquè era innocent,
perquè no havia fet res dolent.
Sembla que els miracles existei-
xen quan es pot arrencar la Car-
me, la Sílvia, el Josep, el Jordi o
l'Andrés de les urpes del mal, en-
cara que de vegades se'ns esca-
pen altres vides, la del Manuel i
alguns altres, com el Juan, que
no trigarà a caure. 

Polèmica al PP després que diversos mitjans publiquessin que
el partit de Pablo Casado hauria proposat endarrerir l’expulsió
de les dones immigrants sense papers que entreguin el seu fill

en adopció. La notícia va córrer com la pólvora per les xarxes socials.
L’endemà, Casado va negar la veracitat d’aquestes informacions.

Surt a subhasta la primera gravació d’Starman, un dels
grans èxits de David Bowie. El preu de sortida és de 10.000
lliures i a la cinta es pot escoltar Bowie explicant que enca-

ra no ha acabat de compondre la cançó. Es tracta d’una peça mí-
tica d'un dels artistes més importants del segle XX.

Internet celebra el seu 30è aniversari amb nombrosos homenat-
ges i felicitacions a tota mena de pàgines web. El 12 de març de
1989, Tim Berners-Lee va crear la World Wide Web, un espai il·lu-

sionant, lliure i obert perquè tota la humanitat pogués compartir
idees i coneixements, segons el creador. 

Una balena s'empassa un bussejador i l'escup viu a Port
Elizabeth (Sud-àfrica). Rainer Schimpf,  bussejador i di-
rector d'una agència de viatges submarins, va sortir il·lès

de l'experiència. Tot i això, afirma que "res no et prepara per
acabar dins d’una balena. No hi ha temps per tenir por". 

Donald Trump és campió d'un torneig de golf sense participar-
hi. El president dels Estats Units va desafiar al guanyador real,
Ted Virtue, a un 'match play' en el qual Trump va vèncer. Des-

prés d'assegurar a Virtue que els dos eren cocampions, la placa no-
més mostra Trump com a únic guanyador de la competició.

Les millors
perles

per Alex Suárez

A les xarxes

@danisenabre: Si Griezmann está para
sentarse en la mesa de Cristiano, yo estoy
para sentarme en la de Gandhi, Mandela
y Maria Teresa de Calcuta. 

@pilarcalvo13: Confirmado: Zoido se
hizo instalar un tirador de cerveza en su
despacho del Ministro. Sin más comen-
tarios. 

#Zoido

@mohagerehou: Uno tiene que verse
muy en retroceso ahora para tener que sa-
car el legado imperial como una victoria
de 2019. 

#PortadaABC #JuveAtleti
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Sants-Montjuïc

EQUIPAMENTS4Ja és oficial. Can
Batlló tindrà gestió veïnal  durant
un període de 30 anys amb la pos-
sibilitat de dues pròrrogues de 10
anys cadascuna després que ahir
la Comissió d’Economia i Hisen-
da de l’Ajuntament aprovés la
concessió   a l’associació Espai Co-
munitari i Veïnal Autogestionat de
Can Batlló.

La confirmació d’aquesta
aposta per la gestió veïnal a Can
Batlló va arribar ahir després que
el passat mes de desembre ja es va
aprovar de forma inicial. Des del
consistori ja van explicar llavors
que l’aposta per aquest model
de gestió comunitària és “inno-
vadora, sense precedents a Es-
panya, ja que introdueix la figu-
ra del valor del retorn social en
una concessió administrativa i
que aposta per buscar sempre el
consens”. 

Per la seva banda, des de l’Es-
pai Comunitari i Veïnal Auto-
gestionat de Can Batlló van cele-

brar la notícia des de la plaça Sant
Miquel, a l’exterior de l’Ajunta-
ment. L’entitat, que va definir la
notícia com “una gran victòria per
al barri”, va organitzar una xoco-
latada per seguir en directe la Co-
missió d’Economia i Hisenda.

BALANÇ BIANUAL
L’acord per a la gestió veïnal du-
rant els 30 anys i els 20 prorro-
gables implica que l’Espai Co-

munitari i Veïnal Autogestionat de
Can Batlló faci un balanç cada dos
anys per tal d’avaluar els projec-
tes i l’anàlisi del seu retorn social.
També haurà de presentar una
memòria anual i es crearà una co-
missió de seguiment, que tindrà
la potestat de decidir l’abast de les
inversions i com es prioritzaran
aquestes en relació a la rehabili-
tació del recinte, ja que encara hi
ha reformes pendents.

Foto familiar per celebrar la cessió de Can Batlló al veïnat. Foto: @CanBatllo

Confirmat: Can Batlló tindrà
gestió veïnal 50 anys més

» Aprovada la concessió a l’Espai Comunitari i Veïnal Autogestionat
de Can Batlló durant 30 anys amb dues pròrrogues de 10 anys

Colau amenaça Haibu amb
una multa de 900.000 euros

HABITATGE4L’Ajuntament li
ha enviat recentment un re-
queriment a Marc Olivé, un
dels socis fundadors de l’em-
presa promotora dels pisos
rusc Haibu,  per exigir-li que
informi el consistori de la ubi-
cació exacta dels locals o habi-
tatges que té a la ciutat on ja hi
ha o té previst fer-hi pisos rusc.
Si Olivé no revela la ubicació
dels pisos rusc, cosa que de
moment no té intenció de fer,
podria ser sancionat amb una
multa que va dels 90.000 als
900.000 euros.

El requeriment municipal,
firmat pel gerent d’Habitatge,
Javier Burón, fa referència als
incompliments legals que Olivé
i Haibu haurien comès, com
ara la manca de llicències sobre
l’ús del sòl o la de llogar o cedir
l’ús d’habitatges que no res-
pecten la normativa vigent.

El primer local amb pisos
rusc que Haibu va promoure és
el del carrer Constitució, que
posteriorment va acabar sent un
espai de mostra del projecte
d’aquesta empresa a causa de la
pressió municipal.

El cas del cementiri de Montjuïc
segueix aixecant polèmica

SOCIETAT4L’ensorrament de
144 nínxols del cementiri de
Montjuïc  –68 es van ensorrar i
76 van haver de ser enderrocats–
del setembre de l’any 2017 se-
gueix portant cua.

Recentment un informe pe-
ricial encarregat pels familiars
afectats ha conclòs que l’actuació
posterior de l’Ajuntament va ser
“la pitjor possible”. L’informe
també determina que el consis-
tori va fer la seva feina “molt ma-
lament”. El peritatge, que les
gairebé 60 famílies afectades
han entregat al consistori, el va

fer el catedràtic d’Antropologia
Física i Forense de la Universitat
de Granada, Miguel Cecilio Bo-
tella López. Segons el catedràtic,
les tasques posteriors a l’enso-
rrament es van fer “lluny, no no-
més de qualsevol protocol, sinó
del més elemental sentit comú”.

Per la seva banda, des de l’A-
juntament asseguren que no té
constància que l’autor de l’in-
forme s’hagi identificat mai per
fer les tasques de peritatge i re-
corden que l’informe ja no va ser
admès com a prova ni pel jutge
ni la Fiscalia.

Xarim Aresté arrenca des de
l’Apolo la gira del seu nou disc

MÚSICA4El músic de Flix Xa-
rim Aresté va donar el tret de
sortida de la gira del seu nou
disc el passat 7 de març des de
la Sala Apolo. 

El concert d’Aresté, doncs,
va servir per presentar el disc ‘El
nus i altres mons’ davant d’un
públic que va poder gaudir d’un
dels músics més en forma de
l’actual escenari català de pop i
rock. El nou treball d’Aresté té
l’amor com a gran protagonis-

ta. Parla de la història dels nu-
sos amb les quals les persones
sovint s’emboliquen i el que
fan per desfer-los.

En més d’una ocasió, el
músic de Flix ha explicat que
aquest disc i aquesta gira re-
presentin la paradoxa de l’exis-
tència sencera resumida en una
història d’amor i una intuïció in-
concreta però persistent: des
d’allò més carnal i material fins
al més sublim i essencial.

Política | Colau arrenca el cicle electoral des de les Cotxeres
Més d’un miler de persones van omplir diumenge les Cotxeres de Sants durant l’acte que va
marcar el tret de sortida de Barcelona En Comú cap a les eleccions municipals, espanyoles i

europees. Colau va denunciar una campanya per fer fora “la gent comuna” de les institucions.
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Agredeixen un grup de
menors estrangers a la Marina

CONVIVÈNCIA4El barri de la
Marina de Port va ser l’escenari,
el passat 9 de març, d’una bara-
lla entre dos grups de joves,  un
dels quals estava format per cinc
menors magrebins tutelats per la
Generalitat, coneguts com a me-
nors no acompanyats (Mena).

Segons va relatar El Perió-
dico, els menors, que viuen en
un centre del barri, van ser
agredits per un altre grup molt
nombrós de joves després que
un dels menors increpés una
noia de l’altre grup. Això hauria
provocat que els joves que l’a-
companyaven comencessin la
baralla al carrer de l’Energia. Se-
gons el Periódico, un dels joves
hauria pujat a casa seva a bus-
car una porra extensible, amb la
qual hauria pegat els menors. Al
cap de poca estona més joves

del barri es van afegir a la ba-
ralla. La situació va provocar
que diversos veïns truquessin al
112 per alertar sobre el que es-
tava passant. Els cinc menors
migrants van haver de ser ate-
sos per contusions i van ser
traslladats al centre sanitari
d’urgències de Manso. 

DGAIA: SENSE MOTIU RACISTA
Després dels fets, la secretaria
d’Infància, Adolescència i Jo-
ventut de la Generalitat (DGAIA),
Georgina oliva, va negar que da-
rrere de la baralla hi hagués mo-
tius racistes. En declaracions a
TV3, Oliva va afirmar que es
tractava “d’una disputa per un
tema d’adolescents” i va recor-
dar que no hi havia hagut cap
“crit xenòfob ni apel·lacions a
l’origen dels menors”.

SOCIETAT4Més de 200 veïns
del Poble-sec, convocats per la
Unió d’Associacions de Veïns del
Poble-sec, es van manifestar el
passat 14 de març per denunciar
“la inseguretat” que, asseguren,
pateix el barri des de fa de temps.

Sota el lema ‘Sec de solu-
cions’, els veïns es van concentrar
a l’inici del passeig de Montjuïc
i es van dirigir cap al passeig Jo-
sep Carner. Un cop tallat aquest
passeig van llegir un manifest per
demanar que “els polítics pren-
guin consciència de la proble-
màtica que afecta el barri i bona
part de Barcelona”. En el mateix
manifest, els veïns van reivindi-
car el seu dret a “poder passejar
tranquils pels carrers i parcs, a
anar pel carrer i no trepitjar
merdes ni olorar pixums”.

POLÈMICA PRÈVIA
La convocatòria de la manifesta-
ció havia provocat polèmica al ba-
rri uns dies abans, després que els
organitzadors citessin la situació
dels menors estrangers no acom-
panyats (Mena) com un dels pro-
blemes que afronta el barri –fa
temps que menors estrangers
dormen al mirador del Poble-
sec–, al costat de “les agressions
sexuals, l’incivisme i la insegure-
tat”. De fet, a principis de febrer

els Mossos d’Esquadra van atri-
buir a un Mena les diferents
agressions sexuals  que van tenir
lloc al barri a finals de l’any pas-
sat. La menció als Mena va pro-
vocar que des de la colla castellera
dels Bandarres s’acusés la Unió
d’Associacions de Veïns del Po-
ble-sec “d’estigmatitzar i crimi-
nalitzar” aquest col·lectiu de me-
nors. A través d’un comunicat,
que també van signar altres en-
titats i col·lectius, les entitats van
reivindicar els carrers com “un es-
pai de trobada, d’acollida i de co-
neixença entre tots” i van acusar

la Unió d’Associacions de Veïns
del Poble-sec de tenir una “acti-
tud racista”. També van mostrar
la seva oposició a “una concepció
de civisme punitiva i que només
hi entén de càstigs”. 

En declaracions a Línia Sants,
el portaveu de la Unió d’Associa-
cions de Veïns del Poble-sec, Ser-
gi Gàzquez, afirma que el comu-
nicat dels castellers “es va fer de
forma totalment malintenciona-
da”. Gàzquez afegeix que no tenen
“la voluntat d’estigmatitzar ningú,
només demanen solucions perquè
fa molt que el barri està degradat”.

Una imatge de la protesta del 14 de març. Foto: Unió d’Associacions de Veïns 

Manifestació al Poble-sec 
per exigir més seguretat al barri

La baralla va tenir lloc entre els carrers de l’Energia i de la Mecànica. Foto: Arxiu
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Una Mostra de Comerç amb 
moda i dansa el dia 6 d’abril

Queden pocs dies per a la XIV Mostra de Co-
merç de Creu Coberta, que un any més servirà
per donar a conèixer tots els nostres comerços
associats. Es tracta d’una festa ciutadana en la
qual les botigues de l’eix tornen al carrer i ens
permeten conèixer tot allò que ofereixen, sigui en
productes o serveis, durant tota una jornada fes-
tiva. Creu Coberta, a més, presentarà durant les
pròximes setmanes un programa d’activitats en
el qual grans i petits hi estan convocats.

Un dels protagonistes de l’edició d’enguany
serà, un any més, el món de la dansa. Volem
celebrar que la dansa agermana, uneix, i que
és una de les millors fórmules per expressar els
nostres sentiments. Així doncs, en la diada ca-
talana de l’amor i l’amistat que és Sant Jordi, la
dansa ens servirà per poder-nos desitjar allò mi-
llor els uns als altres.

Al llarg d’aquesta jornada podreu escoltar,
també, diverses agrupacions musicals de l’Es-
cola Jam Session, amb les quals, si voleu, fins
i tot podreu ballar. Pel que fa a la dansa, en
aquest dia ens acompanyaran els grups BCN
City Ballet, Barcelona Dance Center, La Com-
panyia DancEmotion, Espejismo a contra luz,
Xauru i The Project Dance a més de la com-
panyia Elven d’Espai Lur, que s’incorpora a les
nostres escoles. Un any més la cultura popular,
la música, la dansa, i les entitats del barri hi tin-
dran un pes important. 

Aquesta Mostra també és el moment en el
qual volem recordar el missatge contra la vio-
lència que cada any refermem, un compromís a
favor de la llibertat i de la igualtat, i farem l’acte
Mil cops contra el cop. Activitats infantils, delí-
cies gastronòmiques i altres esdeveniments es-

pecials al Meeting Point creu Coberta, serviran
per arrodonir aquesta festa ciutadana. 
Moda per a tothom!
Una de les activitats que preparem per al 6 d’a-
bril és una mostra de moda amb passarel·la on
desfilaran models amb peces de joves dissen-
yadores de Barcelona, a més de botigues as-
sociades a l’eix. Creiem que serà una iniciativa
molt profitosa i que servirà per poder donar a
conèixer tots els productes de moda i comple-
ments que tenim al nostre eix comercial.
Comerç singular
I si voleu conèixer quines botigues són les més
singulars del nostre eix comercial, us esperem
a les cinc de la tarda davant de la seu del Dis-
tricte de Sants-Montjuïc, per fer un passeig per
la història i el comerç del nostre barri, de la mà
d’Albert Torras.

Programa d’actuacions de la
14a Mostra de Comerç de Creu Coberta
A partir del matí i durant tot el dia, a l’escenari Districte hi haurà
música amb els grups de l’Escola Jam Session:

11:30 Zumba Poliesportiu Espanya Industrial. Escenari prin-
cipal, a Creu Coberta amb Rector Triadó.
12:00 Acte contra la violència. A l’escenari principal.
12:30 Barcelona Dance Center. Dansa clàssica. A l’escenari
principal.
13:00 Espejismo a contraluz. Dansa contemporània. Esce-
nari principal.
16:45 La Companyia. Dansa clàssica. A l’escenari principal.
17:00Música amb l’escola Jam Session. Tota la tarda a l’es-
cenari Districte.

17:00 Ruta pel comerç Singular del nostre barri. La sortida
es farà des del davant de la seu del Districte.
17:45Yadira Project Dance. Danses urbanes. Escenari principal.
18:00 Passarel·la de moda. Amb diverses dissenyadores.
Escenari principal.
18:30 Barcelona Dance Center. Dansa clàssica. A l’escenari
principal.
19:00 DanceEmotion. Dansa contemporània. Escenari prin-
cipal.
19:30 Xauru. Dansa contemporània. Escenari principal.
20:00 Companyia Elven d'Espai Lur. Dansa contemporània.
Escenari principal.
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El Districte aprova per 

unanimitat una moció a favor 
del comerç de Creu Coberta

La moció, presentada pel grup municipal del Par-
tit Demòcrata planteja accions per a la defensa
del comerç de proximitat i l’estudi de la conver-
sió en zona per a vianants del carrer.

En el plenari del Districte del dijous de la set-
mana passada, els grups municipals es van
sumar a la proposta presentada pel Grup demò-
crata en aquests termes: 
Lluís Sergi Sarri i Camargo, Conseller Portaveu
del Grup Municipal Demòcrata al Consell Munici-
pal del Districte de Sants-Montjuïc, en el seu nom
i representació, exposa:
· El Comerç de Creu Coberta fa uns anys que
passa per una situació complicada. Enguany, a
més a més, uns quants comerços tradicionals

tanquen per jubilació i se sumen a la vintena de lo-
cals en traspàs o en liquidació. L’augment de lo-
cals buits i l’alta volatilitat fa que la percepció de
desertificació s’agreugi. Cosa que perjudica la
resta de comerços que fan mans i mànigues per
tirar endavant.
·Creu Coberta ha de recuperar l’atracció com una
de les principals entrades del Districte amb la Fira
de Barcelona, la plaça Espanya i l’espai monu-
mental de la muntanya al costat. Tot sabent que
l’aprovació del pla d’usos farà més difícil ara que
fa tres anys, trobar la manera d’omplir els locals
buits també pot ser una oportunitat per a treballar
solucions imaginatives i a mitjà termini per deixar
de veure persianes tancades.

·A la vegada el Mercat d’Hostafrancs, al bell mig
de Creu Coberta, cal que guanyi més força i
ajudi alhora a revitalitzar el comerç de l’avin-
guda. La seva ubicació és immillorable per fer-
li guanyar atracció de nou, agafant solera més
enllà del barri. El Mercat no només ha d’anar bé,
ha d’anar molt bé i semblar-ho. I per això és ne-
cessari dur a terme un pla de remodelació i
manteniment que el posi al dia sense que els
paradistes hagin de traslladar-se.

Per això, i d’acord amb el que estableixen els
articles 60.2 i 54.1 del Reglament Orgànic Mu-
nicipal, formula la següent proposició / declara-
ció de grup:
-Que es faci un pla de xoc a Creu Coberta que
tingui com a objectius: intentar mantenir la ma-
teixa activitat en aquests comerços tradicionals
que quedin buits, incentivar que vinguin a l’avin-
guda activitats econòmiques d’alt valor afegit
amb la capacitat d’esdevenir un clúster, que s’im-
pulsi una remodelació del Mercat d’Hostafrancs
que inclogui entre altres actuacions de manteni-
ment necessàries canviar la teulada d'uralita, les
façanes opaques per material translúcid, posar
els lavabos en planta baixa, repintar-lo, així com
consensuar amb els concessionaris l'ús de l'es-
pai lliure de manera que reverteixi en la dinamit-
zació del Mercat i que, en el marc d’aquest pla
de xoc s’estudiï una possible peatonalització del
carrer Creu Coberta des de plaça Espanya fins
al carrer Consell de Cent.

Els grups municipals van votar i aprovar-la
per unanimitat.
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Ja comencem a tenir definida l’agenda
d’activitats del Meeting Point Creu Coberta
per als pròxims mesos. Aprofitant l’arribada
de la primavera tornarem a obrir el nostre
espai més singular i ho farem amb un con-
junt d’activitats molt diverses que esperem
que us agradin.
Aquí tenim una prèvia perquè aneu re-

servant dates a la vostra agenda:
6 d’abril. Activitats en el marc de la
Mostra de Comerç.
12 d'abril. L’Associació Cultural i Es-
portiva Gitana d’Hostafrancs realitzarà
un homenatge a l’excampió del món de
billar, Ramon Aguilera.
12 de maig. Festa del dia del pare de

Bolívia, amb actuacions musicals,
dansa i gastronomia.
18 de maig. Les muixerangues valen-
cianes.
26 de maig. Festa destinada a la co-
munitat de Paraguai. 
1 i 2 de juny. Activitats en el marc de
les Jornades Romanes.
8 de juny. La Fundació Inceptum i as-
sociacions de Veneçuela celebren una
jornada solidària.
9 de juny. Aniversari de l’Esbart Ciu-
tat Comtal.
12 de juliol. Festa del comerç i l’au-
tisme.
27 de juliol. Desfilada de moda africana.

El Meeting Point estrena temporada

&
Declarat com a Zona d’Interès Artesanal
per la Generalitat de Catalunya, el Poble
Espanyol proposa, des de fa uns mesos,
diferents tallers d’artesania per a petits
grups dirigits per professionals que tre-
ballen cada dia al recinte.

En un espai dedicat a l'arquitectura, a
la cultura i a les tradicions, no pot faltar
una bona mostra d'artesania. Es tracta,
de fet, de la millor i més àmplia mostra
d'artesania de la ciutat i de Catalunya, in-
tegrada per professionals de diferents
generacions que treballen diàriament
amb les seves mans.

Cadascun dels artesans del Poble Es-
panyol és un artista en el seu ofici. Són
professionals de diverses generacions
que busquen l'originalitat i la distinció en
les seves creacions. Es tracta d’un cen-
tre únic d’artesania a Barcelona i un dels
llocs idonis per convertir-se per un dia en
artesà, treballant amb les pròpies mans,
i endur-se la peça elaborada a casa. 

Gràcies als més de 20 artesans que
el Poble acull, l’oferta de tallers és molt
variada. Es pot aprendre a elaborar i per-
sonalitzar una peça de vidre, cuir, joieria,
cistelleria o tèxtil, entre d’altres.

Un cop realitzada l’activitat, podeu
aprofitar l’estada per descobrir les mag-
nífiques vistes des del mirador del Mo-
nestir, conèixer el Museu Fran Daurel
d’art contemporani i deixar-se sorprendre
per les instal·lacions audiovisuals i l’es-
pai FIESTA, una espectacular experièn-
cia multimèdia relacionada amb les
festes populars. A més, podreu fer un
tranquil i agradable passeig per descobrir
la varietat del patrimoni arquitectònic de
la Península. 

Sens dubte, una proposta perfecta per
viure una experiència única amb amics o
familiars, o gaudir d’un dia especial en pa-
rella!

Més informació a
www.pobleespanyol.com

Convertiu-vos en artesans 
per un dia al Poble Espanyol

4
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Els experts del barri
“Ser consumidor, per definició, ens in-
clou a tots”. La frase va ser pronunciada
pel president John F. Kennedy davant el
Congrés dels Estats Units el 15 de març
de 1962 i avui és més vigent que mai.
Aquesta data va ser escollida per l’Orga-
nization of Consumers Union (IOCU) el
1983 per celebrar el dia del consumidor.

Voldríem aprofitar aquesta data per
algunes reflexions sobre el consum. No
cal dir que el consum te dos protagonis-
tes: el comerç i la persona consumidora.
Ambdós s’han d’entendre si volen com-
plir amb els seus objectius i basar la seva
relació en la confiança. A més cal afegir
la professionalitat de qui ofereix un pro-
ducte o un servei donat que els consu-
midors i les consumidores no sempre
tenen els coneixements suficients sobre
un tema o producte concret.

Considerem que té gran importàn-
cia la col·laboració de totes les parts im-
plicades en el consum: el comerç, les
empreses, les organitzacions de perso-
nes consumidores, les associacions em-
presarials i gremials i l’administració. És,
possiblement, una forma eficaç d’evitar
(o com a mínim disminuir) els conflic-
tes i tendir cap al consum amb respon-
sabilitat.

Quan parlem de consum, malaura-

dament parlem de conflictes. Des del de-
fensor del client de la Fundació Barce-
lona Comerç insistim que no és el mateix
reclamar contra una gran empresa, amb
el seu servei d’atenció al client, que fer-
lo contra un comerç de proximitat, que
en moltes ocasions es troba en la ma-
teixa situació que el seu client i no dis-
posa de les mateixes eines que les
persones consumidores per actuar con-
tra el seu proveïdor o la gran empresa de
serveis. 

Han passat 57 anys de les paraules de
Kennedy i els problemes no han desapa-
regut. Quan parlem de consum hem de
parlar d’estafes similars a les que hi havia
als anys vuitanta, però també hem de re-
cordar a clients i clientes que no pagant
un servei o s’emparen en uns drets no
sempre ben coneguts.

Per això, des d’aquestes línies volem
treballar perquè tinguin més ressonàn-
cia en els mitjans de comunicació els as-
pectes preventius i positius del consum i
no únicament els problemes i el mal fer
d’alguns. Recordem que disposem d’ei-
nes per buscar solucions i pensem en les
conseqüències d’un comentari a través
de les xarxes socials. Possiblement
aquest és un dels camins que cal treba-
llar, des de tots els àmbits.

L'enfortiment de les relacions amb els
clients ha estat, per descomptat, sempre
un element important del comerç mino-
rista. Però els minoristes s'han convertit en
més creatius en la manera com ho fan a
través de la botiga. La noció de "retail com
a teatre", és a dir, una font d'entreteniment
i experiència, ha tingut una nova rellevàn-
cia a través d'Apple i Tesla, que han creat
un lloc web per l'experiència de la botiga.

El local aspira a esdevenir una manifes-
tació física de la marca i, per això, ha pres un
altre enfocament oferint una àmplia gamma
d'esdeveniments  i reunions de trobades. per
participar en programes per crear conne-
xions més profundes a la comunitat

Què pot fer una botiga per innovar? Per
tenir una oportunitat de prosperar en un
entorn cada vegada més sota pressió, les
botigues  necessiten generar capacitats es-

pecífiques. Inclouen l'actualització de la
seva infraestructura tecnològica per donar
suport a més innovació i adoptar una cul-
tura àgil i de prova i aprenentatge. En molts
casos, hauran d'associar-se amb proveïdors
i empreses per crear noves capacitats i ac-
cedir a nous mercats. Però pel que fa a la
proposta de valor de la pròpia botiga, hi ha
diverses accions que els minoristes poden
prendre i incloure l'anàlisi de l'experiència
del client a la botiga, identificar quines ac-
cions associades duen a terme la interac-
ció i la conversió i, centrar-se en la
recopilació de dades de les visites de la bo-
tiga (correus electrònics,  i l'enllaç a la rela-
ció digital dels visitants a les botigues).

Les estratègies de diferenciació més
efectives es basen en una comprensió
profunda de les necessitats dels clients, i
del seu nivell de comportament.

415 de març, el dia del consumidor
Luis Alvarez, defensor del client del comerç de proximitat de Barcelona

Fundació Barcelona Comerç
defensorclient@eixosbcn.org
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La seguretat de la llar a les teves mans
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Per evitar la còpia fraudulenta, podeu triar claus amb garantia de control 
de duplicat.

Les claus  que incorporin algun element mòbil en la seva serreta són 
difícils de copiar.
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Reforceu les finestres i portes d’accés amb reixes, 
barrots o sensors d’obertura. En el cas que instal·leu 
reixes a les finestres, assegureu-vos que l’estructura 
metàl·lica no serveixi d’escala per accedir  a pisos 
superiors. 

Si teniu la possibilitat, col·loqueu dispositius 
d’alarma audibles i preferiblement connectats a una 
central receptora.
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Eviteu col·locar un espiell que es pugui 
descargolar. Al mercat hi trobareu una gran 
varietat de models digitals.
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És molt recomanable posar dos panys de diferents models 
i sistemes que disposin d’un pestell de bloqueig del pany 
de cop. 

Col·loqueu bombins fabricats amb materials resistents que 
impedeixin la seva extracció i que no sobresurtin de la 
superfície de la porta. 

Protegiu el bombí amb escuts reforçats que evitin 
qualsevol intent de forçament i retardin i dificultin la seva 
manipulació.
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En el cas que col·loqueu passadors trieu els que tinguin fixacions 
reforçades per instal·lar en marcs ferms.

Instal·leu portes cuirassades o blindades amb elevats graus de seguretat 
que compleixin els estàndards tècnics. Les portes de seguretat tenen 
graus i certificacions des de l’any 2011.
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FAN SERVIR CLAUS FALSES

Opinen
4La botiga com a centre d’experiència

Dr. Cèsar Duch i Martorell, coordinador Master MBA 
Facultat d'Empresa i Comunicació -UCC, 

Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya
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Comerç

El Ple proposa un pla de xoc
per dinamitzar Creu Coberta

COMERÇ4El Plenari de Sants-
Montjuïc del passat dijous 14 de
març va impulsar un pla de xoc
per conservar i dinamitzar el
comerç tradicional de l’Eix Co-
mercial Creu Coberta.

La proposta, impulsada pel
PDeCAT, fa èmfasi en la situació
que travessa l’eix comercial, un
dels més importants del distric-
te. La iniciativa demana la re-
modelació del Mercat d’Hosta-
francs i la possible conversió en
zona de vianants del carrer Creu
Coberta entre la plaça d’Espan-
ya i Consell de Cent.

El conseller i portaveu del
grup demòcrata, Sergi Sarri, va
explicar que Creu Coberta es tro-
ba “en un punt on locals tradi-
cionals s’estan jubilant” i va aler-
tar que “no podem deixar passar
més temps per reaccionar”.

Un mes abans, el president
de l’eix comercial Creu Cober-
ta, Lluís Llanas, ja va advertir
sobre la degradació del comerç
a la zona comercial en una car-
ta pública. “Necessitem un pla
urgent que freni la constant i
creixent degradació del co-
merç”, va afirmar Llanas.

GASTRONOMIA4El Mercat de
Sants va donar la benvinguda el
passat 6 de març a l'Aula Gas-
tronòmica, una iniciativa desti-
nada a educar els nens de pri-
mària a consumir productes de
temporada i proximitat, mani-
pular-los i cuinar-los correcta-
ment. El president del Mercat de
Sants, Francesc Leyva, va pre-
sentar aquest projecte en un
acte dins la sala que acollirà
l'Aula Gastronòmica.

La iniciativa estarà dirigida
als cursos de primària de les es-
coles del barri. La previsió és que
comenci amb l'inici del curs es-
colar 2019-2020 i hi participin
1300 alumnes en total. A l'acte
també hi va assistir la regidora
del districte, Laura Pérez.

Durant la presentació, Ley-
va va explicar que els objectius
de l'Aula Gastronòmica són for-
mar els nens de primària en l'a-
limentació sana i de proximitat,
reforçar aprenentatges socials
com el treball en equip i millo-
rar el coneixement del medi
natural més proper.

ELS ADULTS TAMBÉ CUINEN
Paral·lelament, a les tardes l’Au-
la acollirà un club de cuina per
a adults. S’hi faran tallers, con-
ferències, mostres de cuina tant
de proximitat com internacio-
nals i exemples de dietes per ne-
cessitats específiques, com és el
cas dels celíacs o els vegeta-
rians. Aquesta aposta del Mer-

cat de Sants ha comportat la re-
modelació de la sala d'actes,
que ara inclou una cuina i més
espai per les activitats.

Leyva també va afirmar que el
mercat santsenc ja és un dels mi-
llors de Barcelona, tot i que va afe-
gir que l'Aula Gastronòmica el
convertirà en “un model i referent
pels altres mercats de la ciutat”.

L’Aula Gastronòmica portarà els productes de proximitat als nens. Foto: Línia

El Mercat de Sants ja té 
la seva Aula Gastronòmica 

Mercats | Josep Bou visita la Marina
El candidat del PP a l’alcaldia de Barcelona, Josep Bou, va visitar fa pocs dies el Mercat de
la Marina per conversar amb comerciants i veïns. Durant la visita, que també va incloure
altres punts del barri, la venda ambulant va ser una de les qüestions que es van tractar.
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Ja va passar a la primera volta,
però ara es repeteix en un format
molt més comprimit: la UE Sants
de Tito Lossio afrontarà, en tot
just 11 dies, tres derbis. Dos d’a-
quests, contra el Sant Andreu i la
Unió Atlètica Horta, seran a l’E-
nergia, mentre que aquest tram
frenètic acabarà diumenge de la
setmana que ve al Nou Sarden-
ya, en un matx contra l’Europa.

Els blanc-i-verds afrontaran
la darrera jornada inter setmanal,
la trenta-tresena, demà a les vuit
del vespre contra un Sant Andreu
que, d’ençà que ha tornat a cen-
trar tots els seus esforços a la lli-
ga, ha tornat a postular-se com
un dels candidats al play-off i ha
sumat 19 dels darrers 21 punts.

Aquest contra els quadribar-
rats serà el segon partit seguit a

l’Energia, però diumenge n’hi
haurà un tercer, en aquest cas
contra el quart, l’Horta. Els de
Nacho Castro són la gran sor-
presa de la competició, i vol-
dran mantenir la seva plaça.

El Sants, que ara mateix té
vuit punts i dues places de mar-
ge sobre la zona de descens (que
marca l’Ascó) vol aconseguir

bons resultats en aquests dos
partits a casa, ja que fins ara és
lleugerament millor a domicili (17
punts) que a l’Energia (16 punts).

Aquest avant penúltim mes
del curs es tancarà amb un viat-
ge al Nou Sardenya, diumenge
que ve a les 12 del migdia, on es
jugarà un Europa - Sants, un clàs-
sic del futbol de la ciutat.

Els tres pròxims partits seran molt durs. Foto: UES

La UE Sants afronta tres
derbis en els pròxims 11 dies

» El Sant Andreu i la UA Horta visitaran l’Energia aquesta setmana
» Els de Tito Lossio tenen vuit punts de marge sobre el descens

El JAC segueix enllaçant
derrotes i es complica la vida

La recta final de la
lliga EBA serà fre-
nètica. El JAC d’Al-

bert Gómez s’ha complicat la
vida, ja que fa un mes que només
acumula derrotes (les darreres, a
Barberà i a l’Espanya Industrial
en el derbi barceloní contra el
Martinenc). Tot i això, gràcies a
l’excel·lent tram inicial i central de
lliga del conjunt lila, encara té una
i dues victòries, respectivament,
sobre les posicions de la promo-
ció de permanència, que ara ma-
teix ocupen la UE Barberà i el
Sant Josep de Badalona.

Sigui com sigui, el JAC ha de
començar a sumar resultats si no
vol complicar-se i haver de patir,
fins al final de la temporada,
per garantir la seva permanència
a la categoria.

El calendari, però, no arriba
a aquesta recta final del mes
amb els rivals que, sobre el paper,
serien els més fàcils; d’aquesta
manera, aquest diumenge a la
una del migdia, l’equip rebrà la
visita del líder, el Pardinyes de
Lleida, mentre que dissabte de la
setmana que ve es desplaçarà a
la pista del segon, el CB Mollet.

Sis medalles per al Medi en
l’Open de natació de Madrid

Sis medalles de botí. Els
nedadors del Mediter-
rani van ser alguns dels
protagonistes de l’Open

d’Hivern que es va disputar a Ma-
drid el passat cap de setmana.
Antonio Arroyo, Joan Ballester,
Andrea Prades i Marta San José
van aconseguir pujar al podi i de-
mostrar el seu bon moment de
cara a la pròxima gran cita esta-
tal: el Campionat d’Espanya
Open de primavera absolut.

Ballester es va penjar l’únic or,
en la prova de 200 metres braça
(amb rècord de la prova inclòs

amb un temps de 2 minuts, 17 se-
gons i 4 centèsimes), i va com-
pletar la seva actuació particular
amb un bronze en els 100 braça.

Per la seva banda, Prades,
una de les grans esperances de fu-
tur del club, va guanyar dues
medalles d’argent, en les finals de
100 i 200 metres esquena.

Finalment, Arroyo i San José
van aconseguir bronzes en les se-
ves respectives finals; el vilade-
canenc va ser el tercer en la pro-
va dels 800 metres lliures, men-
tre que San José va ser-ho en la
final dels 200 metres braça.

L’Handbol BCN Sants 
es dispara cap a la zona alta

Quatre triomfs i un em-
pat en els darrers cinc
partits. Ara mateix,
l’Handbol BCN Sants

és l’equip que viu un millor mo-
ment de forma en el grup A de la
Segona Catalana masculina. Tots
aquests resultats recents han
servit per acostar l’equip de Se-
bas Capella encara més a la zona
alta; ara mateix, els santsencs són
quarts amb 27 punts.

En els dos caps de setmana

que falten d’aquest mes, l’equip
afrontarà dos partits en els quals,
sobre el paper, parteix amb la
condició de clar favorit. El més
imminent serà el d’aquest dis-
sabte a tres quarts de sis de la tar-
da a Santa Maria de Palautor-
dera, al Vallès Oriental.

Aquest mes de març arriba-
rà a la seva fi el cap de setmana
de la setmana que ve, quan els de
Capella rebran la visita del filial
de l’Handbol Poblenou.

Ciclisme | Sants, a punt per a una nova Matinal Ciclista
Aquest diumenge, entre quarts de nou del matí i quarts de tres de la tarda, el barri de

Sants acollirà una nova edició de la Matinal Ciclista. L’acte es farà a la placeta de Ramon
Torres Casanova i servirà per commemorar el 73è aniversari del Club Ciclista Catalunya.

Pau Arriaga
SANTS
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Viu en línia

Llibres Teatre Música Pelis i sèries

Comença el compte enrere per veure en directe Car-
los Rivera al Palau de la Música de Barcelona. La cita
amb el cantant mexicà serà el pròxim 27 de març a

dos quarts de deu de la nit i les entrades ja estan ex-
haurides. El públic podrà escoltar en directe les can-
çons de l’últim àlbum de l’artista, que es titula Gue-
rra. L’espectacle promet no deixar indiferent ningú

amb l’ajuda d’una posada en escena cuidada al de-
tall on no faltaran els efectes especials. Després

d’actuar al Palau de la Música, Rivera continuarà la
seva gira mundial en altres ciutats com Granada o

Múrcia.  A les seves xarxes socials, el mexicà ha
volgut compartir amb els seus seguidors l’èxit en

la venda d’entrades a Barcelona, posant una fo-
tografia amb la imatge del seu disc que es com-

pleta amb aquestes paraules d’agraïment del
cantant. “Barcelona, has esgotat totes les entra-
des d’un dels teatres més bonics que pot exis-

tir. Tinc moltes ganes que arribi el dia!”.

L'Home Invent ens adverteix que no és
dolent somiar en l'estiu encara que es-
tiguem en ple març. I ho fa amb el pri-
mer avançament del seu primer disc
Abrera-Mura (U98 Music, 2019). La
banda de Montcada i Reixach estrena
la cançó Carrer Galàxia, acompanyada
d'un videoclip que ens farà venir ganes
que arribi el mes de juny.

Abrera-Mura
L’Home Invent

C A R L O S  R I V E R AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant d’èxit mundial
El seu darrer àlbum es titula ‘Guerra’

Famosos

Anunciar el seu concert a Barcelona 
Serà el 27 de març al Palau de la Música

Agraeix l’exhauriment d’entrades  
També confessa les ganes que té d’actuar a Barcelona

QUÈ HA FET?

L’editorial barcelonina Ediciones Sin Fin
rescata la veu de la poeta costa-riquen-
ya Eunice Odio, una de les escriptores
més avantguardistes de mitjans del se-
gle XX. El tránsito de fuego, la seva obra
cabdal, és un poema de deu mil versos
en el qual explora la paradoxa com a
fonament d’un univers on tot és pre-
sent i, al mateix temps, res existeix.

El tránsito de fuego
Eunice Odio

La trajectòria de tres parelles es troben
i això fa esclatar un temporal de ten-
sions, recels i desitjos entrecreuats. Les
cançons dels Amics de les Arts són el fil
conductor d’aquest musical que posa-
rà a prova aquest grup d’amics, que
lluitarà per intentar estar sempre units
i adaptar-se a les noves situacions.

Al Teatre Gaudí de Barcelona.

Bed & Breakfast
Laia Fort

L’hora de la dansa
Barcelona i l’àrea metropolitana acullen entre el 13 i el 31 de

març una nova edició del festival Dansa Metropolitana, un
gran espectacle que omplirà diferents carrers, places, teatres,

cinemes i parades de metro i altres transports d’un total de
nou ciutats de dansa. A banda de Barcelona, els municipis

que acullen espectacles són Badalona, Cornellà, Esplugues,
l’Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, el Prat, Sant Cugat i
Viladecans. Al llarg d’aquestes dues setmanes el festival pro-

grama més de 190 funcions i més 100 activitats gratuïtes
que tenen com a protagonistes més de 70 companyies.

Fo
to

: D
av

id
 R

ua
no

Eastwood dirigeix i protagonitza una
pel·lícula en la qual encarna un home
que, per evitar que el desnonin, accep-
ta una feina de conductor en la qual ha
de portar mercaderies des de Mèxic als
Estats Units i a l’inrevés. Aviat, però, co-
mençarà a ser vigilat per l’Agència anti-
droga nord-americana, ja que els seus
carregaments són drogues.

Mula
Clint Eastwood

No t’ho perdis

La fitxa

| The Division 2
Segona part d’un dels darrers videojocs creats per Tom Clancy.

La divisió continua intentant protegir Nova York d’un perillós virus.
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DIUMENGE 24 DE MARÇ
18:00 Aitor Beltrán, Víctor Clavijo, Litus, Pepe
Lorente, Darío Paso i Leo Rivera s’encarrega-
ran de l’espectacle Lehman Trilogy, d’Stefa-
no Massini. / Teatre Lliure.

AVUI I 27 DE MARÇ
10:00 La professora Maria del Carme Puigvert
serà l’encarregada de coordinar el taller Ri-
soteràpia- Vine a jugar!, que es va posar en
marxa dimecres passat. / Centre Cívic Casa del
Rellotge.

TOTS ELS DIJOUS
19:00 Des de demà i fins al dia 11 del mes que
ve, cada dijous a la tarda es farà una sessió
del taller Iniciació al taitxí, per poder conèi-
xer aquesta disciplina oriental. / Sala Pepi-
ta Casanellas.

FINS AL 23 DE MARÇ
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà vi-
sitar la mostra Art i dona, l’exposició que en-
senya la feina de les dones del Col·lectiu
d'Artistes de Sants. Entrada gratuïta. / Centre
Cívic Cotxeres de Sants.

FINS AL 30 DE MARÇ
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es
podrà visitar la mostra Homenatge a Capiro-
ta, l’exposició que recorda una dona gallega
que es va enfrontar al feixisme el 1936. / La
Lleialtat Santsenca.

DIVENDRES 22 DE MARÇ
17:00 Darrera sessió del curs d’àrab per a nens
i nenes que es va posar en marxa la segona
setmana del mes de gener. Places limitades.
/ Centre Cívic La Cadena.

DIMECRES 27 DE MARÇ
18:00 Sota el meu paraigua. Poesies i altres con-

tes és el nom de la narració, que coordinarà
Judith Navarro, i que està pensada per a nens
i nenes que tinguin més de 4 anys. / Biblio-
teca Francesc Candel.

DISSABTE 23 DE MARÇ
12:00 Partit de waterpolo corresponent a la quin-
zena jornada de la Divisió d’Honor femeni-
na entre el Medi i el CN Sabadell. / Piscina Jo-
sep Vallès.

Demà passat es faran les darreres
sessions (dels dos grups) del curs de ba-
llet per a nens i nenes. / Centre Cívic
La Cadena.

El curs de ballet per a nens 
i nenes arriba a la seva fi
Divendres 22 de març a les 17:30

El professor Jesús Ruiz s’encarregarà de
coordinar la darrera sessió del taller de
guitarra espanyola que va arrencar a
principis del mes de gener. / Centre Cí-
vic Font de la Guatlla.

Darrera sessió del curs de 
guitarra amb Jesús Ruiz

Divendres 22 de març a les 18:00

Ara que es compleixen 30 anys de la
publicació del seu primer disc, Capu-
llo de Jerez torna a la ciutat per de-
mostrar que encara li queda molt re-
corregut. / Sala Apolo.

Capullo de Jerez ofereix
un recital a la Sala Apolo
Dissabte 30 de març a les 21:00

Partit de futbol corresponent a la
trenta-quatrena jornada de Tercera Di-
visió entre la UE Sants i la Unió Atlè-
tica d’Horta. / Municipal de l’Energia.

Derbi a la vista: el Sants rep
una UA Horta en plena forma
Diumenge 24 de març a les 12:15

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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