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Les drogues tradicionals conti-
nuen regnant malgrat la irrupció
de noves substàncies. MDMA,
cocaïna, speed, ketamina i LSD
són els estupefaents preferits
de la gran majoria de consumi-
dors, principalment per la faci-
litat de compra. Així ho confirma
l’informe d’Anàlisi de Substàn-
cies a Catalunya. Aquest estudi
del projecte Energy Control, de
l’ONG Associació Benestar i Des-
envolupament, va analitzar
2.428 mostres de drogues ob-
tingudes de consumidors vo-
luntaris durant el 2018. 

El consum de droga dels ca-
talans és de substàncies tradi-
cionals i més pures, ja que la ma-
joria de mostres analitzades estan
menys adulterades que en estu-
dis anteriors. Concretament, l’a-
dulteració ha caigut de mitjana en
un 69% en els dos darrers anys,
i l’amfetamina ha superat la co-
caïna com a substància menys
pura. L’adulteració o ‘tallar la
droga’ és una pràctica molt peri-
llosa, ja que el consumidor no no-
més fa front als efectes de la ma-
teixa substància, sinó també als
de l’element per adulterar-la.

DROGA NOVA, PERILL NOU
El consum de drogues noves
ha caigut considerablement a tot
Catalunya, al contrari que pas-
sa a altres països europeus. Con-
cretament, des del 2011 la pre-
sència de mostres de les ano-
menades ‘NSP’ (Noves Subs-
tàncies Psicoactives o ‘drogues
de disseny’) han disminuït en un
67%. Un dels grans perills de l’a-
parició d’aquest tipus de subs-
tàncies és que sovint s’utilitzen
per adulterar les drogues tradi-
cionals, fet que dispara encara

més els efectes i riscos per a la
salut del consumidor. Les mos-
tres on s’han trobat més drogues
noves per tallar són les d’èxtasis
(MDMA) i LSD. 

Per la seva part, la Coordi-
nadora del Servei d'Anàlisi de
Substàncies d'Energy Control,
Mireia Ventura, creu que mal-
grat el baix consum de noves
drogues, cal vigilar l’aparició de
substàncies més potents: “L'in-
terès per algunes noves drogues
ha caigut, però al mateix temps
estem observant com la seva
producció està girant cap a subs-
tàncies més perilloses, com
opioides i cannabinoides sintè-
tics”. També considera essencial
prendre l’exemple d’altres estats
europeus: “Veient tots els pro-
blemes que estan provocant al-
gunes d'aquestes noves drogues
en altres països, com és el cas

dels opioides, la nostra prioritat
en els pròxims anys serà vigilar-
ne l’aparició”. 

COCAÏNA A L’AIGUA
Un estudi recent de l’Observatori
Europeu de la Droga i les Toxi-
comanies (EMCDDA) ha situat
Barcelona com la cinquena ciu-
tat de la Unió Europea amb
més cocaïna a les aigües resi-
duals. La investigació es va fer a
73 ciutats europees de 20 països
diferents.

La publicació també indica
que la capital catalana ja no és la
ciutat europea on es consumeix
més cocaïna. Bristol (Regne
Unit) i Amsterdam (Països Bai-
xos) han superat Barcelona, tot
i que l’agència afirma que la
tendència general de consum
d’aquesta droga a la Unió Euro-
pea està augmentant.

Alex Suárez
BARCELONA

La droga nova no interessa
» Un estudi del projecte Energy Control apunta que el consum de drogues noves disminueix

» Els estupefaents clàssics continuen consumint-se, però tenen menys adulteració i més puresa

En altres països, el consum de noves drogues, com els opiacis, és una tendència preocupant. Foto: Pexels

SALUT4El subdirector gene-
ral de Drogodependències de
la Generalitat de Catalunya,
Joan Colom, destaca la im-
portància que hagi disminuït
l’adulteració de la droga pels
riscos per a la salut dels con-
sumidors. Colom assegura que
“quan una persona sap el que
està prenent, la seva concen-
tració, i si hi ha adulte-
rants –malgrat es tracti d’un
mercat il·legal–, té una apro-
ximació al consum de la dro-
ga més segura i amb menys
risc”. En aquest sentit, Colom
assenyala que cal ser realista i
considera que pensar en una

societat sense consum de dro-
ga és una utopia, per la qual
cosa veu més viable treballar
per assolir una societat més
crítica amb el consum de subs-
tàncies il·legals. 

D’altra banda, Colom des-
taca que a Catalunya no exis-
teix un consum massiu de no-
ves drogues, com els opiacis i
cannabinoides sintètics, uti-
litzats de forma perillosa per a
adulterar. En altres països,
en canvi, es tracta d’una ten-
dència preocupant i un tema
greu per a la salut pública es-
tatal, com és el cas del fenta-
nil als Estats Units.

Menys adulteració 
comporta menys riscos
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Saltar el mur

Vivim temps convulsos, i en diem con-
vulsos per no dir que l'auge de l'extrema
dreta i del feixisme ens espanta i ens pre-
ocupa. Són aquí, estan tornant amb tota
la força del món, i ho estan fent per mil mo-
tius que s'analitzen cada dia amb prou en-
cert. No hi aprofundiré, però sí que voldria
destacar-ne un, el que té a veure amb les
nostres pròpies decisions. El perquè del
món on vivim avui té a veure també amb
les nostres tries: què volem veure, què vo-
lem llegir, què volem sentir.

Les opcions que escollim
diàriament en qualsevol àm-
bit, però sobretot les que es-
collim a les xarxes socials, allà
on ens fem el menú a mida,
amb tot el sucre que ens ve de
gust, sense ingredients que
ens remoguin l'estómac, marquen les nos-
tres vides i -compte- el nostre futur
col·lectiu. Aquestes tries guiades pels
gustos personals -i per la comoditat, fo-
namentalment- estimulen la recepció
d'un únic discurs, el que diu el mateix que
nosaltres, el que pensa com nosaltres, el
que corrobora les nostres idees. I aques-
tes decisions impossibiliten l'entrada de
discrepàncies imprescindibles als nostres
imaginaris.

Això, en major o menor mesura,
passa a totes les cases, a tots els mòbils,
a cada compte obert en cada xarxa social.
I no parlo només des d'un punt de vista
polític, podem aplicar-ho a qualsevol
altre àmbit. En cada calaix del nostre cer-
vell hi introduïm només allò que cap bé,

que ens és fàcil. La resta, passa de llarg
perquè es troba amb una barrera in-
franquejable: la de les nostres decisions,
condicionades per les nostres preferèn-
cies. Tu sí, tu no. 

I d'aquesta manera es van creant
mons paral·lels, completament des-
connectats entre ells, que a la vegada es
retroalimenten perquè són incompati-
bles i viuen de ser-ho. Es polaritzen les
emocions, els estats d'ànims, i això aca-

ba traduint-se en el nostre comporta-
ment, els nostres impulsos i, evident-
ment, en la nostra manera de fer i actuar
políticament.

Fem un recompte ràpid. Quantes
persones seguim a les xarxes que no pen-
sin com nosaltres en qüestions clau, les
que ens defineixen? Quants dels comp-
tes que admirem ens fan pensar o posen
en dubte les nostres conviccions? Quants
ens trenquen estereotips o prejudicis?
Probablement, ben pocs.

I no em refereixo a seguir les idees que
representen l'antítesi absoluta de les
nostres, el monstre fàcil i caricaturitza-
ble, tot allò que reforça encara més els
nostres esquemes. Això ja ho fem tots i
no ens soluciona el problema, més aviat

ens el cronifica. Em refereixo a les opi-
nions grises, aquelles raonables, les que
pugen i baixen, les que discrepen de tu des
de la credibilitat, el rigor o l'enginy. Les
que probablement algun dia també et do-
naran la raó. No cal que se situïn a l'ex-
trem oposat. De fet, potser millor que no
s'hi situïn. N'hi ha gaires, al teu voltant,
que tu hagis escollit?

Si no hi són, potser és el moment de
prendre una decisió: que hi siguin. No

permetem que ens diguin el
que volem sentir. No ens ho
tolerem, perquè el que ens
sembla que ens fa forts per
fora ens està empetitint per
dins. Però molt, fins a límits
insospitats.

L'oportunitat que ens
donen les xarxes -gairebé com qualse-
vol altre mitjà- de seleccionar el que ens
interessa és enganyosa, perquè aca-
bem seleccionant el que ens dóna la raó.
I que ens donin la raó en tot és letal. Su-
perem-ho. Opinem, seguim, discrepem,
llegim, debatem, contrastem i posem-
nos-ho tot en dubte. Fins i tot les nos-
tres pròpies opinions.

Amb el temps ens adonarem que som
millors ciutadans, més informats, tole-
rants i oberts, sense que -a la vegada- les
nostres idees hagin canviat massa. I ens
adonarem d'una cosa encara millor, fan-
tàstica, el somni de qualsevol nadiu di-
gital: els nostres punts de vista seran tan
rics i diversos que ens semblarà que tot-
hom, poc o molt, ens dóna la raó.

Quantes persones seguim a les xarxes 
que no pensin com nosaltres en qüestions

clau, les que ens defineixen?

El faristol que recor-
dava les tortures fran-

quistes a l'edifici de Via
Laietana va ser malmès ahir a la nit. Un
grupuscle ultra ha reivindicat l'atac. És
inútil que intentin silenciar la memòria.
Restaurarem la placa i investigarem els
responsables de l’atac. A Barcelona, no
callarem.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ahora mismo Rocío
Monasterio (Vox) en los

Desayunos de TVE, Ana
Rosa entrevistando al n°1 de Vox en Va-
lencia (Telecinco) y Susanna Griso de-
batiendo sobre Vox y las armas (Ante-
na 3). El 29 de abril dirán: ¡Cómo ha
subido la extrema derecha! ¿A qué se
deberá?

@Konspyrenayko

Vecinos de Madrid re-
tiran los lazos amari-

llos que aparecieron en
los árboles de la zona creyendo que se
trataba de un gesto en favor de los po-
líticos catalanes. En realidad eran cin-
tas colocadas para combatir una plaga
de orugas. Lo que te estás perdiendo,
Berlanga.

Sáenz de Santamaria
truca al TC i no passa

res; Casado intimida el
president Torrent i no passa res; el mi-
nistre de Justícia avança resolucions ju-
dicials i no passa res. Aquesta vergo-
nyosa normalitat hauria de remoure
l’estómac a qualsevol demòcrata es-
panyol, però NO PASSA RES!

@miquelsamper@PabloMM@G_Pisarello

Els semàfors

Recuperem les 3X
La plataforma Recuperem les Tres Xe-
meneies s’ha presentat públicament fa
poc per reivindicar que aquests edificis
històrics del Poble-sec acullin pisos so-
cials i un equipament i no oficines, tal

com té previst la propietat actual. 
pàgina 16

UE Sants
L’equip de Tito Lossio torna a encade-
nar una mala dinàmica de resultats, ja

que no ha guanyat cap partit dels últims
cinc. Tot i això, l’equip és fora del des-

cens i els dos pròxims partits són, sobre
el paper, més assequibles que els darrers.

pàgina 26

Eix Creu Coberta 
L’Eix Comercial Creu Coberta celebra
aquest dissabte una nova edició de la

seva tradicional Mostra de Comerç. Un
any més l’entitat busca promoure i rei-
vindicar el comerç de barri com la mi-

llor opció de compra per als veïns. 
pàgina 20
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El + llegit
Colau, a Alamany: “És transfuguisme clàssic
i em sorprèn que ho faci per Barcelona”1

2
La UE Sants afronta tres
derbis en els pròxims 11 dies

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

Mirar-se al mirall

El Mercat de Sants presenta 
la seva nova Aula Gastronòmica

3

4

5
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Les claus

La primavera es presenta mo-
guda a Catalunya i, per extensió,
a Espanya. El 28 d'abril, les elec-
cions al Parlament espanyol ser-
viran per comprovar si les dre-
tes podran repetir el pacte
d'Andalusia, on dos partits de
dreta van pactar amb l'extrema
dreta que ha pogut entrar al
Parlament andalús gràcies a una
gran hostilitat envers els parti-
daris de la independència de Ca-
talunya. A les municipals del 26
de maig, el clàssic intercanvi de
cromos entre partits antagonis-
tes promet emocions fortes. I,
per acabar-ho d'adobar, el ma-
teix cap de setmana, votarem en
clau europea: Als 27 estats de la
Unió Europea s'escolliran 705
diputats per al nou Parlament
Europeu. El ministre d’Exte-
riors espanyol, Josep Borrell, va
manifestar en un acte celebrat el
26 de febrer al Club Suís de la
Premsa a Ginebra, que els su-
ïssos són raríssims pel costum
de votar per tot, deixant entre-
veure que Espanya no pensa
deixar votar els catalans en un
referèndum d'autodeterminació
com van poder fer els escocesos
o quebequesos. Ara que deixarà
el càrrec, amb el dubtós honor
d'haver provocat una tempesta
política cada cop que obria la
boca, serà més lliure d'expressar
el que realment pensa. Per tot
això, i mentre no puguem votar
en un referèndum d'autodeter-
minació, els catalans hem d'anar
a votar a totes les eleccions que
se'ns presentin i deixar en evi-
dència a personatges com Bor-
rell que volen amagar el multi-
tudinari suport que té la
independència de Catalunya.

La primavera
per Roger Valsells

Els arbres i el bosc
per Teresa Calveras

Vaig seguint atentament el judici
del procés amb estats d’ànim
que van variant. Pateixo, m’en-
rabio,  m’escandalitzo. Tots es-
tem pendents d’un fil processal
que de vegades esdevé molt tèc-
nic; comentem si diuen això o
allò,  si els vídeos es veuen o no,
si els advocats defensors fan o no
poden fer, si la imparcialitat
mostrada és o no és la que s’es-
pera d’un tribunal, etc.

Però res d’això importa.
Aquest judici s’ha bastit sobre
una mentida i s’alimenta de la
injustícia i la repressió. No im-
porta si els guàrdies civils van te-
nir por, ni si es van trobar més
o menys urnes, ni si algú es va
rebel·lar o no. 

A la base del judici hi ha una
negació de drets fonamentals
col·lectius; hi ha una sèrie d’ac-
tuacions policíaques poc clares
des del punt de vista legal enca-
minades a espiar un govern elec-
te;  hi ha una destitució i empre-
sonament del govern legítim del
nostre país; hi ha una jornada de
repressió als ciutadans de Cata-
lunya, pacífics, que només volien

votar de la qual ningú es res-
ponsabilitza. I, tot això continua
ara mateix, continuen les res-
triccions de drets fonamentals,
prohibició de símbols i empre-
sonaments puntuals de persones
que s’han significat en alguns mo-
ments. S’intenta de totes les ma-
neres possibles  atemorir la po-
blació seguint un estil que és ha-
bitual  a estats que no són preci-
sament democràtics. Tot això
portat a terme per un poder
opac que s’amaga darrere jutjats
completament parcials.

Recordem-ho quan el fil del
judici quotidià ens vulgui dis-
treure del que és fonamental i
portar-nos per camins legalistes
que no fan res més que amagar
la realitat. Els nostres gover-
nants pot ser que en algun mo-
ment s’equivoquessin però van
seguir un camí legítim, intentant
forçar una petita obertura en un
mur opressor que no es va
moure ni un mil·límetre. El
dret a la llibertat existeix i els qui
haurien de ser jutjats són els que
la limiten només per mantenir
els seus privilegis.  

Les millors
perles

Pamela Anderson s’ha trobat amb l’exconseller de Sanitat, Toni
Comín. La reunió va ser a Brussel·les, durant un acte polític on
l’actriu va tornar a expressar el seu suport al moviment inde-

pendentista català. Comín va compartir l’experiència amb una foto
a les xarxes socials, on assegurava que tot va ser imprevist.

Detenen un treballador a Missouri (EUA) per drogar els
seus companys de feina amb LSD. El detingut, que ja ha
estat posat en llibertat, va posar la droga a les ampolles

d’aigua dels dos col·legues. Més tard va assegurar que ho va fer
perquè “els veia molt tensos i necessitaven energia positiva”.

La NASA tornarà a la Lluna l’any 2024. Així ho ha anunciat el vi-
cepresident dels Estats Units, Mike Pence. 50 anys després de
l’arribada de l’Apol·lo 11 al satèl·lit, l’agència espacial s’ha mar-

cat un termini de cinc anys per tornar-hi. Aquesta vegada una dona
formarà part de la tripulació i trepitjarà l’astre per primer cop.

Alberto Carlos Rivera Díaz. Aquest és el nom del líder del
partit taronja que figura a la llista de Ciutadans per a les
eleccions espanyoles del 28 d’abril. El fins ara conegut

com a Albert Rivera ha rebut les burles de les xarxes socials, des
d’on s’afirma que sembla un nom de telenovel·la.

Troben 62 porcs a la part del darrere d’un cotxe mentre el con-
ductor els transportava a un poble xinès. Els animals es mo-
vien en els seients anteriors d’un vehicle, fet que va captar l’a-

tenció de la policia local. Els passatgers humans del turisme feien
contraban de marrans per vendre’ls a l’est de la Xina.

A les xarxes

@SenoritaPuri: Bricomanía, ese pro-
grama que te enseña que con 80.000€ en
herramientas de bricolaje puedes ahor-
rarte 50€ en un mueble de Ikea.

@QuimMonzo: Gràcies, pares, per haver-
me ensenyat a canviar de vorera cada cop
que passava per davant d'un col·legi de
capellans.

#Maristes

@Xuxipc: Madre mía el nivel de los pe-
riodistas alemanes... Entrevistan a Borrell,
¡Y LE PREGUNTAN COSAS! Qué falta de
profesionalidad.

#EntrevistaBorrell #Briconsell

per Alex Suárez
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Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú

“No vam dir que acabaríem 
amb els desnonaments”

Recentment ha denunciat
una “campanya d’ERC, PSC,
PDeCAT i Cs per fer fora la

gent comuna de les institucions”.
Els representants i els votants d’a-
quests partits no són gent co-
muna?
És clar que sí. El que passa és que els
partits tradicionals han estat molt
habituats a repartir-se les institu-
cions. En canvi, amb els canvis polí-
tics dels últims anys, hem aparegut
noves formacions on gent que no
havíem estat a les institucions hem
pogut entrar-hi i demostrar que es
podia gestionar millor i fer moltes
coses que ells deien que no es po-
dien fer. I això és el que els molesta. 

En el darrer Baròmetre, un 40%
dels veïns suspenia la seva ges-
tió i un 60% deia que la ciutat ha
empitjorat l’últim any. Com ho
valora?
També hi ha altres parts del Barò-
metre que valoren bé la gestió de
l’Ajuntament. El més important en
un període electoral és cenyir-nos a
les dades. I jo estic molt orgullosa
de la gestió d’aquests quatre anys,

perquè podem dir que, sens dubte,
la ciutat està millor en molts as-
pectes centrals.

Quins?
En matèria econòmica, per exem-
ple. Malgrat que hem passat un
dels períodes institucionals més di-
fícils de la història de la democràcia,
ha disminuït l’atur a la ciutat i tenim
menys deute que mai, mentre la in-
versió ha augmentat 900 milions
d’euros. També ha augmentat la
despesa social, hem fet l’oferta pú-
blica de feina més gran de la histò-
ria de la democràcia d’aquest
Ajuntament amb més de 2.000
noves places convocades, hem
atret noves inversions molt impor-
tants, com per exemple una de
1.700 milions d’euros per als prò-
xims set anys per haver estat esco-
llits capital europea de la mobilitat...

Tot això és fruit de la gestió del
seu govern o també es deu a la
recuperació econòmica?
Sempre hi ha una explicació múlti-
ple. En una ciutat com Barcelona, el
mèrit és del seu teixit productiu, de
l’ecosistema científic i investigador,
també de les polítiques de l’Ajunta-
ment... I de la situació econòmica,
però relativament. Altres adminis-
tracions ho han fet força pitjor en el

mateix període. La diferència de
gestió, si compares l’Ajuntament i la
Generalitat, és abismal. 

El seu balanç contrasta amb el
que fan els seus adversaris. Ernest
Maragall deia en una entrevista a
Líniaque vostè va generar tantes
expectatives que era difícil cor-
respondre-les. Ho comparteix?
En part sí i en part no. Soc la pri-
mera que vaig dir que sentia molt
la responsabilitat pel que nosal-
tres representàvem. És evident

que no es poden resoldre tots els
grans problemes que afecten una
ciutat en un sol mandat i hi ha
moltes coses que no són compe-
tència municipal. Tot i això, i molts
deien que enfonsaríem l’Ajunta-
ment, tots els indicadors econò-

mics han millorat. Hem demostrat
que es podien fer polítiques inno-
vadores i valentes que no s’havien
fet mai. 

Si fem un repàs a les promeses
que feien fa quatre anys, deien
que volien “una ciutat sense des-
nonaments”.
Sí, però no vam dir que nosaltres
acabaríem amb els desnonaments.
Vam dir que faríem l’impossible per
acabar amb els desnonaments i
hem fet coses que no s’havien fet
mai, com ara una unitat especial
que no existia que n’ha aturat més
de 6.000.

Segons l’Observatori DESC, els
llançaments han disminuït en
aquests quatre anys però les xi-
fres encara són altes. Quatre
anys després, hi continua havent
emergència habitacional a Bar-
celona?
Sí, continua havent-hi emergència
habitacional i és un dels principals
reptes d’aquesta ciutat i de totes les
grans ciutats. Barcelona és l’admi-
nistració de l’estat que està fent
més política d’habitatge, però no
és suficient perquè hi ha compe-
tències d’altres nivells. Per això hem
liderat la petició de regulació dels
lloguers, però el PSOE no ha com-

plert el seu compromís. També s’ha
d’actuar des de l’àmbit europeu,
perquè el problema també és a
Madrid, París, Londres...

Des del sector diuen que no
està demostrat que el control
dels lloguers hagi estat una me-
sura efectiva a ciutats com París
o Berlín.
El que cal és posar mecanismes de
control, i no només indicadors,
perquè aquests mateixos indica-
dors es compleixin. I, si no és així,
sancionar. El PSOE, però, no vol
posar sancions. El que no pot ser
és que hi hagi grans especuladors
que facin enormes beneficis ex-
pulsant els veïns amb pujades de
preus abusives. 

Carme Trilla, la presidenta de
l’Observatori Metropolità de
l’Habitatge, diu que el mercat
s’autoregula quan els preus del
lloguer són molt alts.
En un mercat normal sí, però
estem en un mercat global. Som
una ciutat global. El nostre sòl és
una inversió segura perquè som
una ciutat d’èxit, però hi ha d’ha-
ver una regulació per garantir
que no hi hagi una deriva espe-
culativa amb l’habitatge. Sempre
hi ha demanda internacional.4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

“A Barcelona
hi continua
havent
emergència
habitacional”
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3La Cambra de la Propietat Ur-
bana diu que la inversió interna-
cional només representa el 15%. 
Bé, és un 15% que té un impacte molt
gran. I si no que ho diguin als veïns i
veïnes de tots els blocs afectats, que
en tenim comptabilitzats desenes.

Seguint amb xifres, fa quatre
anys es queixava que els llogu-
ers rondessin els 700 euros i ara
arriben als 930 euros de mitjana.
Què més es pot fer?
Hem de demanar que qui hi té més
competències directes actuï o ens
doni les competències. Més enllà
de la regulació, l’Ajuntament, insis-
teixo, ha fet moltes coses que no es
feien, com per exemple posar la
maquinària al màxim rendiment
per fer el parc d’habitatge social
que no van fer els governs anteriors
durant 40 anys. Ens vam trobar
amb un parc de poc més de 6.000
habitatges de lloguer social i el
mandat que ve es doblarà.

Collboni deia també a Línia que
durant l’última etapa socialista
se’n van fer 4.000 i en aquest
mandat no s’arribarà als 800.
Això és fals. Comptabilitza molts
habitatges que feia la Generalitat i
jo només parlo de l’Ajuntament,
perquè la Generalitat ens ha deixat,
literalment, abandonats. És res-
ponsable del 60% del Consorci de

l’Habitatge de Barcelona i ara ma-
teix té dues promocions en marxa
i nosaltres en tenim 72. És abismal
la no assumpció de responsabili-
tats. Hi ha una deixadesa de fun-
cions absoluta. I els habitatges que
diu Collboni es feien en règim de
propietat privada i, per tant, avui no
els tenim perquè s’han privatitzat.
Això és una aberració que es va fer
en mandats socialistes.

Ha tornat a implicar-se personal-
ment en algun cas de desnona-
ment, tal com va fer a Nou Barris
el primer dia de ser alcaldessa?
Evidentment no es poden aturar
individualment els desnonaments
de la ciutat. Hem fet una feinada
espectacular al respecte, com ara
crear la unitat que no existia per fer
una mediació cas a cas, la qual ha
acompanyat més de 6.000 famí-
lies. Després hi ha hagut casos

concrets on he pogut fer alguna
gestió. He tingut converses amb
entitats financeres. 

Ha tornat a mitjançar personal-
ment en algun cas, per tant.
No he anat físicament a la porta
d’un habitatge però hi he interce-
dit quan ha pogut ser útil parlar
amb una propietat o entitat finan-
cera.

Ha trucat a propietaris directa-
ment?
Regularment no, perquè ho fa l’e-
quip d’habitatge. Però hi ha hagut
casos puntuals més complexos.
Sobretot negociacions amb enti-
tats financeres per reconduir els
desnonaments cap a  aquestes ne-
gociacions. 

Expectatives, en desnonaments,
se’n van generar...
Les expectatives són sempre molt
grans i mai no es pot complir amb
el 100% del que es voldria. Tot i això,
estic orgullosa que en altres temes
clau, com en pobresa energètica,
hem evitat talls a 16.000 famílies i
hem creat un operador energètic
municipal i metropolità que és una
alternativa a Endesa. Això ens deien
que era impossible i s’ha fet. 

Però aquest operador energè-
tic es basa en la planta de Sant

Adrià de Besòs, on es cremen
residus, no?
Aquí hi ha una confusió. Nosaltres
hem creat una comercialitzadora
que compra energia 100% verda al
mercat energètic i la distribueix
sense generar benefici. 

Però hi ha molt pocs ciutadans
que hi puguin accedir.
Bé, hem fet una primera fase on la
ciutat s’autoabasteix i ja no depèn
de l’oligopoli. I la segona fase, que va
començar al gener, pot arribar a
20.000 famílies. En els dos primers
mesos hem arribat a 1.000 famílies i
anem creixent a poc a poc. I, deixant
de banda això, amb el tema immo-
biliari hem duplicat ajuts al lloguer,
hem obligat els privats a fer un 30%
d’habitatge assequible, hem multat
els fons voltor per enviar un mis-
satge directe i claríssim que no són
benvinguts... I ha funcionat perquè
hem aconseguit que la inversió im-
mobiliària internacional que és es-
peculativa hagi baixat. Estic molt
orgullosa que els voltors no vegin la
ciutat tan atractiva com abans. 

Per tant, tornant a les crítiques
dels seus rivals, suposem que no
compartirà el que ens deia Joa-
quim Forn que no s’han de pro-
metre coses que no es poden
complir.
El nostre programa té un altíssim ni-
vell de compliment. Una altra cosa
és que algunes mesures no han
estat gaire ràpides, altres necessiten
dos mandats, altres s’han de nego-
ciar amb altres administracions... I
segur que hi ha coses que no hem
fet prou bé, que podríem haver fet
millor. Per exemple, sempre hem re-
conegut que amb la cultura, que és
un tema molt important per a la ciu-
tat, no vam començar bé. Però al
final del mandat hem rectificat. 

En seguretat les xifres no són
bones. Què s’ha fet malament?
Em sembla important dir que Barce-
lona, segons els rànquings interna-
cionals, és una de les ciutats més
segures del món. Tenim un pro-
blema específic de furts, que és un
delicte lleu. És important situar-ho.
També hem tingut un problema de
narcotràfic, que el tenim bastant
acotat. Amb els furts tenim un pro-
blema en dos aspectes. En primer
lloc, falten Mossos d’Esquadra, per-
què des del 2009 Barcelona no en té
de nous. Falta presència policial i nos-
altres hem creat 600 places de la Gu-

àrdia Urbana. En segon lloc, hi ha un
tema judicial. La Guàrdia Urbana ha
incrementat les detencions un 17%
però els detinguts entren al jutjat, pa-
guen una multa i surten perquè ara
no es considera la reincidència.
Estem parlant amb jutjats, fiscalia...
Busquem maneres que s’apliqui el
delicte continuat, perquè una cosa
és la petita delinqüència i una altra és
que vinguin grups organitzats.

Però aquesta legislació és la ma-
teixa a Barcelona que Madrid, on
també governa l’esquerra, i allà els
delictes només van créixer un 1%
el primer semestre de l’any passat.
A Madrid tenen un índex de crimi-
nalitat més preocupant que el nos-
tre en altres temes. I la situació dels
furts és igual a Barcelona que a tot
Catalunya, perquè falten Mossos.
No hem de fer batalla política d’això,
hem de seure i parlar. Però porto
tres consellers d’Interior i cada ve-
gada que hi ha un canvi és algú que
s’ha de situar. Amb l’últim conseller,

només arribar ens vam reunir i
sobre els narcopisos va dir que no
feia falta més policia. Després va re-
conèixer que sí que en feia falta.

Pel que fa al top manta, arribem
al final del mandat i el problema
segueix.
Hem fet avenços i s’han de valorar.
Aquí hi ha el problema, que no és
municipal, de les mercaderies falsi-
ficades. Es mouen contenidors i
contenidors que arriben pel Port o
per carretera que van a grans ma-
gatzems de l’àrea metropolitana.
Després hi ha la gestió municipal de
l’espai públic. Hem seguit actuant i
hem augmentat la confiscació de
productes. I s’han fet intervencions
cada setmana, fins i tot anant més
enllà del que ens toca, com a plaça
Catalunya, on hi havia un tema de
seguretat que és competència de la
Generalitat. Vam liderar-ho nosal-
tres una altra vegada.4

“És evident que
no es poden
resoldre tots els
problemes amb
un sol mandat”

“Et trobes amb
límits que no
coneixies i
competències
múltiples”
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3En el cas de plaça Catalunya,
es va fer una actuació que segu-
rament hauria estat difícil de
veure a l’inici del mandat...
Li tocava a la Generalitat i ho
vam liderar nosaltres. Sempre ho
hem fet, no només des d’un
punt de vista de l’espai públic,
sinó, seguint les recomanacions
del Síndic, treballant la part so-
cial, cosa que abans no es feia.
Aquesta és la gran diferència.
Durant el nostre mandat, més de
100 persones que feien venda
ambulant ara treballen en em-
preses i han pogut regularitzar la
seva situació. La Generalitat hau-
ria d’estar fent molt més, sobre-
tot en plans d’educació. I l’Estat
hauria d’assumir que hi hagi per-
misos de treball temporals. 

Pel que fa als comerciants, amb
top manta inclòs però també en
altres qüestions, el sector ha de-
nunciat que aquest Ajuntament
no se l’ha acabat de creure.
Aquí assumeixo que el primer any
de mandat hi va haver una manca
d’interlocució per diversos motius.

Érem nous, havíem de situar-nos i
érem un govern en minoria. Això
ho he parlat amb ells. Crec, però,
que hem millorat, tant en el seu
moment amb el pacte amb el PSC
com en el tram final del mandat. I
els comerciants han reconegut
que la comunicació ha estat molt
més fluida i hem anat avançant en
molts temes.

Sí, ens diuen que s’ha intentat
millorar.
La nostra política amb el comerç
de proximitat ha estat clara i in-
equívoca des del primer dia. Un
dels primers conflictes que ens
vam trobar va ser que per silenci
administratiu s’aprovaven amplia-
cions comercials pèssimes amb un
impacte terrible per al comerç de
proximitat. Aleshores Convergèn-
cia i Unió va mirar cap a una altra
banda i va permetre l’ampliació de
l’Heron City, de la Maquinista, de
grans superfícies al passeig de
Gràcia, com ara el Zara... Nosaltres
vam fer un protocol perquè no tor-
nés a passar. D’altra banda, en
mercats s’ha fet més inversió que
mai en reformes. 

El turisme és un altre dels grans
debats. La regidora de Ciutat
Vella, Gala Pin, va dir a l’Araque
“no hauríem de tenir turisme
creuerista perquè és com una
plaga de llagostes: devora l’es-
pai públic i se’n va”. Ho subscriu?
L’expressió potser és massa con-
tundent, però s’ha d’entendre que
és la regidora de Ciutat Vella, que
suporta el gruix de la pressió turís-
tica. Ella veu el patiment de la ciu-
tadania amb l’impacte i els efectes
col·laterals d’un turisme que hem
anat regulant i ordenant. El tu-
risme és positiu i ens encanta que
ens visitin.

Ella deia que no volia creuers.
No és que no vulguem visitants o
turistes, però s’ha de fer de manera
endreçada i sostenible. El que ens
vam trobar quan vam arribar era el
caos, la llei de la selva. Hi havia mi-
lers d’apartaments turístics il·legals
i avui no se’n parla. Era el gran es-
càndol. S’ha fet molta feina, n’hem
tancat prop de 5.000, hem fet ins-
peccions, hem posat multes inno-
vadores que han estat un referent
per a altres ciutats, hem aprovat un
pla especial d’allotjaments turístics
que ens van dir que seria la fi del
món i hem fet un acord amb el
Port pels creuers per deixar clar
que no es pot créixer més perquè
hi ha un límit.

Gala Pin també ha explicat que
en algun moment d’aquest man-
dat es va plantejar dimitir.  Quan
Xavier Domènech va plegar vostè
va dir que també s’ho havia plan-
tejat. Amb quins ànims afronta la
campanya?
El meu comentari, i el de la Gala
Pin, són per intentar mostrar la hu-
manitat de la política. De vegades
sembla que hàgim de ser robots,
però som persones. Ens ha tocat
un període polític molt difícil i cris-

pat amb situacions d’excepciona-
litat que no les desitjo a ningú. Ha
estat un mandat molt dur amb la
DUI, el 155, l’atemptat, les mani-
festacions... Hi ha hagut situacions
dures i, com que ets humana, et
planteges: segur que tenint dos
fills petits he de ser aquí en pri-
mera línia? Però en cap moment
m’he penedit de ser alcaldessa. Tot

el contrari. Tinc moltes ganes de
fer un segon mandat.

On feien balanç de govern era al
web ‘Barcelona en progrés’, que
han hagut de tancar. Fa quatre
anys criticava l’alcalde Trias per
barrejar la institució i el partit
en campanya. Ara sembla que li
passa a vostè...
No... Hem actuat sempre segons la
normativa. S’ha d’informar sobre
les polítiques que es fan, però si

s’obre un període electoral i no es
pot informar sobre aquestes polí-
tiques, doncs ho acatem.

En el cas del Pla de Barris, l’opo-
sició diu que s’ha executat només
el 6%, vostès el 67% i els ciuta-
dans no entenen res. En què que-
dem?
Parlin amb els ciutadans de Bon
Pastor, la Marina, la Trinitat o Zona
Nord a veure si noten el Pla de Bar-
ris i veuran com sí que el noten. El
6% només fa referència a la inver-
sió en construcció, però hi ha mol-
tes altres inversions: reforç a les
escoles amb programes culturals,
d’educació... També hi ha coses ini-
ciades que són més lentes del que
voldríem per dinàmiques burocrà-
tiques. Però cal seguir lluitant con-
tra la desigualtat.

Ha obert un canal a Youtube on
els mitjans no sortim gaire ben
parats. Tan malament ho fem?
No... [Somriu]. Em referia sobretot
al debat polític. Habitualment l’a-
genda política i mediàtica prioritza
molt uns temes per sobre de molts
altres que a la gent li interessen.
Això ho he comprovat amb les tro-
bades veïnals que he anat fent. Hi
ha un dia a dia plural i amb molts
més temes. 

Al llarg de l’entrevista ha criticat
molt la Generalitat i també l’Es-
tat. Aquests quatre anys li han
servit per constatar que des de
l’Ajuntament no es pot fer tot el
que es proposava?
Et trobes amb límits que no co-
neixies i algunes qüestions tenen
competències múltiples. Però això
no vol dir que sigui motiu per no
actuar. Nosaltres no deixem de fer
el que cal fer.<

“Amb cultura no
vam començar
bé però al final
del mandat
hem rectificat”

“El problema
de seguretat
que tenim és 
de furts, que és 
un delicte lleu”

“L’expressió de
les llagostes amb
els creueristes
potser és massa
contundent”

“Ens ha tocat un període difícil 
i crispat que no desitjo a ningú”

ERC ha incorporat Elisenda Alamany de número 2. 
Què n'opina d'aquest moviment?
No em sorprèn, perquè sabíem des de fa molts mesos
que havia pres la decisió de passar-se a ERC. Això és
legítim. Però crec que no ho ha fet bé, perquè de
facto ho ha fet ocupant un escó per la nostra forma-
ció. És transfuguisme clàssic. Com a decisió personal
té dret a fer aquest pas, però m'ha sorprès que ho faci
per Barcelona. No l'he sentit mai parlar de la ciutat ni
l'he vist participar en cap iniciativa barcelonina. Des-
conec quin projecte de ciutat pot tenir.

Hi ha hagut crítiques molt dures des del seu partit
cap a ella, com per exemple les d'Eloi Badia o Gala
Pin. Hi ha un cert ressentiment?
Bé... El transfuguisme és lleig en general. Ha passat a
totes les formacions polítiques. Sempre hi ha algú que
decideix prioritzar les seves aspiracions personals per
damunt de les col·lectives i pren determinades deci-
sions. És lleig perquè desprestigia la política.

“És transfuguisme
clàssic i em sorprèn
que ho faci per
Barcelona”

Colau, a Alamany:
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Sants-Montjuïc

El passat dissabte 30 de març i dins de la programació del festival BARNASANTS, va tenir lloc
al Sants Teatre la presentació de l’espectacle “Si volem, VOLEM” a càrrec de l’actriu Lali Ba-
renys, la cantant Namina i el músic Carles Beltrán, que ens van oferir un recital de poemes i can-
çons d’una gran bellesa amb una excel·lent interpretació. El públic assistent va disfrutar molt i ho
va demostrar amb forts i llargs aplaudiments.
Diumenge dia 31 vam poder gaudir també de l’obra de teatre “Les perfectes casades” d’Alejandro

Casona, amb una bona posada en escena a càrrec del grup SET D’ESCENARI TEATRAL, que ja ens
ha visitat en altres ocasions i com sempre fent les delícies del públic que gairebé omplia la sala.

Us mantindrem informats de totes les nostres pròximes activitats 
i us convidem a disfrutar-les amb nosaltres!

TRIBUNALS4L’últim dia del ju-
dici, celebrat dimecres passat, a
Joaquim Benítez, el pederasta
confés dels Maristes de Sants-
Les Corts, va deixar una inter-
venció del fiscal del cas que apun-
ta clarament a la responsabilitat de
l’escola en els fets. A l’informe fi-
nal, el fiscal va donar per bona l’ex-
plicació de Benítez del cas d’abu-
sos del 1986 i va assegurar que si
l’escola hagués actuat en aquell
moment “no s’haurien produït”
més abusos sexuals.

El dia abans, Benítez, va afir-
mar davant del tribunal que es va
sentir “emparat” per l’escola i que
no va tenir por a ser descobert. Al
llarg de la seva declaració, Benítez
va admetre haver abusat de dues
de les quatre víctimes enganyant-
les. Sobre aquests abusos –s’hi va
referir com a “impulsos”–, va ex-
plicar que l’escola va tenir conei-
xement d’un cas l’any 1986 –els
fets als quals es va referir el fiscal
i que no formen part del judici–

per les queixes de la família, però
que “no va passar res”. 

Sobre els altres dos casos, Be-
nítez va negar els fets. De fet, va dir
que no recordava una de les vícti-
mes que l’acusa. De l’altre cas va dir
que l’alumne havia consentit fer-
se una sessió de fotos i va negar ha-
ver-li fet cap penetració anal. 

MARISTES: “ÉS DIFAMACIÓ”
Després del segon dia del judici, la
Fundació Champagnat, que ges-

tiona les escoles Maristes, va acu-
sar Benítez de “difamació” contra
la institució. L’endemà l’advocat de
la Fundació va posar en dubte l’a-
cusació de Benítez cap a l’escola,
de la qual va dir que era “una ocu-
rrència i una intoxicació que s’es-
tà donant per bona” i va recordar
“el bon nom” dels Maristes. El pri-
mer dia del judici, però, dos Mos-
sos d’Esquadra van declarar que
el centre es va resistir a facilitar-los
informació sobre l’acusat.

Benítez, amb la cara tapada, sortint dels jutjats. Foto: Pol Solà / ACN

El fiscal apunta als Maristes
durant el judici del cas Benítez
» Diu que si l’escola hagués actuat el 1986 no hi hauria hagut més

abusos, mentre l’advocat del centre creu que Benítez vol “intoxicar” 

Gonzalo Boye presenta demà
el seu llibre a les Cotxeres

POLÍTICA4L’advocat Gonzalo
Boye presentarà demà a les Cot-
xeres, a partir de les set de la tar-
da, el seu llibre ‘...Y ahí lo dejo.
Crónica de un proceso’. Es trac-
ta d’una crònica extensa sobre el
cas dels polítics independentis-
tes exiliats.

En el llibre Boye explica de for-
ma detallada com, de forma im-
provisada perquè no hi havia
temps per gairebé res, va acon-
sellar als polítics que ara són a l’e-
xili fugir d’Espanya. L’advocat

també relata com posteriorment
va anar organitzant la defensa dels
seus representats adaptant-se a la
jurisprudència internacional. Al
llarg del llibre apareixen tots els
escenaris europeus on aquesta ba-
talla jurídica s’anirà desenvolu-
pant i les estratègies sobre les
quals pot pivotar tot el procés. 

De fet, aquest dilluns Boye va
afirmar que no té cap dubte que
hi haurà una tercera euroodre
per intentar extradir el líder de
JxCat, Carles Puigdemont.

EDUCACIÓ4L’Escola Francesc
Macià del barri d’Hostafrancs i
l’Institut Montjuïc de la Marina
van ser premiats la setmana
passada durant la segona edició
dels Premis Barcelona Innovació
Educativa.

En el cas de l’Escola Francesc
Macià se li va concedir el guar-
dó pel seu projecte ‘Vincular
per educar’, un projecte comu-
nitari que millora la vinculació
entre les famílies, les escoles i les
entitats de lleure del barri. 

En el cas de l’Institut Mont-
juïc de la Marina, el premi va re-
conèixer l’aposta del centre per
les assignatures optatives artís-
tiques en col·laboració amb equi-
paments culturals del barri i
per fomentar el treball conjunt
entre l’alumnat i el professorat
en el disseny de les assignatures.

PREMIANT LA INNOVACIÓ
Els Premis Barcelona Innovació
Educativa tenen com a objectiu
principal reconèixer i promoure

els projectes innovadors i de re-
novació pedagògica impulsats
per centres educatius a tota la
ciutat. La idea dels guardons és
mantenir viu l’esperit innovador
i constructiu característic de l’e-
ducació a la capital catalana des
del segle XX. Enguany se cele-
brava la segona edició dels pre-
mis. En total s’han premiat 17
projectes de diferents districtes
barcelonins, entre els quals hi ha
els dels centres educatius
d’Horta-Guinardó.

Boye, durant una entrevista. Foto: Aina Martí / ACN

Premi a dos projectes educatius

Solidaritat | Casa d’acollida Mossèn Pere Oliveras
Càritas de Barcelona va inaugurar el passat 24 de març la casa d’acollida Mossèn

Pere Oliveras, situada en un nou edifici situat just al costat de la parròquia de San-
ta Maria de Sants. El centre pot acollir 16 persones en situació de vulnerabilitat. 
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Creu Coberta

Aquesta és la setmana de 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 del nostre eix
tornen al carrer i ens permeten conèixer tot
allò que ofereixen, sigui en productes o ser-
veis, durant tota una jornada festiva. Creu

Coberta, a més, presentarà les pròximes set-
manes un programa d’activitats en què grans
i petits hi són convocats.
Un dels protagonistes d’enguany serà un

any més el món de la dansa. Volem celebrar
que la dansa agermana, uneix, i és una de
les millors fórmules 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.
Al llarg de la jornada podreu escoltar

també diverses agrupacions musicals de
l’Escola Jam Session, amb les quals, si
voleu, fins i tot podreu ballar. Quant a la
dansa ens hi acompanyaran els grups BCN
City Ballet, Barcelona Dance Center, La
Companyia DancEmotion, Espejismo a con-
tra luz, Xauru i The Project Dance a més de
la companyia Elven d’Espai Lur, que s’incor-
pora a les nostres escoles!

Aquest dissabte, 
la Mostra de Comerç

Migdia: Els Borinots, 
a la Mostra de Comerç

Els Castellers de Sants ens acompanyaran enguany a la Mostra de Comerç. Durant l’acte inaugu-
ral participaran amb la lectura del Manifest contra la violència, que llegirà la presidenta de l’entitat,
Assumpta Sogas. El manifest contra la violència és un dels fets més destacats de la Mostra, i ja fa
molts anys que podem fer un crit contra tota mena de violència existent a la nostra societat, llegint
el manifest, aportant frases amb els alumnes de l’Escola Joan Pelegrí, i amb moviments de dansa
a càrrec de l’Associació Espejismo a Contraluz.

Tarda: Una passarel·la 
de Moda

A mitja tarda, l’Associació de Dissenyadors Innovadors ens durà una passarel·la
de moda amb roba de disseny especialment preparada per aquesta edició. Es
tracta d’un conjunt de marques de primera qualitat, amb un disseny nou, fresc,
jove i atractiu, que lideren diverses dissenyadores i dissenyadors establerts a
Barcelona. No us ho perdeu, a les 18h de la tarda a l’escenari de davant del ca-
rrer Torre Damians.
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Programa de la XIV Mostra 
de Comerç a Creu Coberta

11.00 Passarel·la de moda. Associacions gitanes d’Hostafrancs 
11.30 Zumba amb l’Espanya Industrial
12.00 Barcelona Dance Center
- La Consagració de la Primavera. Fragments. Música de Stravinsky.
Coreografia de Carlos Bonilla
- Arbakin
- Él
- Bajo presión
- Nudo quebradizo
- Preciosité Suite. Música Benedetto Marcello. Coreografia de Marcelo
Sáenz

12.30 Acte inaugural i lectura del manifest contra la violència
13.00 Dansa: Espejismo a Contraluz
- Raíces cuadradas
- Elementos opuestos
- Como si fuéramos
- Líneas ocultas. Coreogafies de Raffaela Crapio. Assistent coreogrà-
fica Martina Nanni
- ‘se-da’. Coreografia col·laborativa de Tatiana Cortez i Marta Calatayud

16.45 La Companyia i la Petita Companyia
- Extractes del ballet Coppelia. Música Léo Délibes. Coreografia origi-
nal d’Arthur Saint Leon i retocs coreogràfics Vicent Gros i Leandro
Pérez

17.45 The Project Dance 
- Dos
- La Maga
- Habanera
- Mujeres

18.00 Passarel·la de moda amb l’Associació de Dissenyadors Innovadors
18.30 Barcelona Dance Center
- La Consagració de la Primavera. Fragments. Música de Stravinsky.
Coreografia de Carlos Bonilla
- Arbakin
- Él
-Bajo presión
- Nudo quebradizo
- Preciosité Suite. Música Benedetto Marcello. Coreografia de Marcelo
Sáenz

19.00 DanceEmotion
- Formación en Danza - Contempo 1 (4 coreos)
- Formación en Danza - Contempo 2/3 (2 coreos)
- Contempo 1 : 5 coreos  
- Contempo ( 4 solos 1 conte) 
- 2: 3 coreografías (afro jazz y conte)

19.30 Cia. Xauru
- Bolero. Coreografia Raffaella Crapio. Intèrpret Martina Nanni
- Mòviti fermu! – extracte de la peça Re-mou-te 2019, coreografia i in-
terpretació de Raffaella Crapio
- “se-da”. Coreografia col·laborativa de Tatiana Cortez i Marta Calata-
yud 

20.00 Companyia Elven d'Espai Lur

Escenari principal:
l’escenari de la Dansa i la Moda

Escenari Plaça Espanya. L’Escenari de la Música
Al llarg de tot el dia comptarem amb la millor música de
l’Escola de Música Jam Session, del barri de la Font de la
Guatlla. Jazz, twist, molt swing i músiques ballables per
gaudir de tota la jornada.
A més!
Castellers de Sants. Davant del Districte. A migdia
Vehicles històrics de l’Associació ARCA i de Sagalés que
participaran en el Proper Ral·li d’Autobusos Clàssics
Concentració de motos clàssiques i Harley Davidson. A
partir de les 11 del matí. Davant del Districte
Activitats infantils i esportives
Tallers d’Om, al Meeting Point
Raller de Yoga i d’Acroyoga amb l’Espai 3 Temps
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OM és el so universal de la creació, la vibració més alta i pura
que existeix. OM Chanting és una pràctica gratuïta en grup
que utilitza el poder de transformació de l’OM per activar el po-
tencial d’autosanació dels participants i purifica el medi am-
bient en un radi de 2 kilòmetres.
• Transforma la negativitat en energia positiva.
• Fomenta el benestar emocional, mental i físic.
• Cultiva més amor, alegria i pau pel món.
Oblidada en el temps, aquesta antiga tècnica de sanació en

grup va ser restablerta pels mestres espirituals Paramahamsa
Vishwananda i Mahavatar Babaji per ajudar la Terra i la hu-
manitat en aquest moment de necessitat. 

LLOC: MEETING  POINT 
HORARIS:
TORN A: 11-13:00h
TORN B: 15-17:00h
TORN C: 18-20:00h
Contacte: Pashyanti Dasi (685510213)
-Aportació voluntària.
-Podeu portar una ampolla d’aigua.
-Confirmeu assistència, si us plau.
-Es prega molta puntualitat. Gràcies.
Bhakti Marga ofereix diferents pràctiques meditatives i físiques
de ioga per donar suport a diferents necessitats, interessos i
estils de vida.

sadhana.bhaktimarga.org/es

OM CHANTING: 
ajudant la humanitat

&
El Poble Espanyol, envaït per l’esperit de
la primavera, pels seus colors i les seves
olors, ofereix una agenda d’activitats
ideal per gaudir del bon temps, la música
i el millor ambient amb família i amics.
El mes d’abril comença ple de pro-

postes musicals per a tots els gustos:  el
dia 7 l’esdeveniment de música electrò-
nica Brunch–In the City, pensat també
per a pares que volen compartir la seva
passió per la música electrònica amb els
seus fills, arriba amb una llarga llista d’ar-
tistes, activitats infantils i propostes gas-
tronòmiques. Els dies 12 i 13 d’abril el
Cruïlla Primavera omplirà la Plaça Major
del Poble Espanyol de música i bon am-
bient amb dos concerts molt esperats:
IZAL i La Pegatina.  
El diumenge 14 d’abril el recinte oferirà

un espectacle d’humor gestual ideal per
gaudir d’una entranyable estona en famí-
lia: L’avi Tonet. Combinant l’humor i la ten-

dresa, us farà viure els records d’un nét
que estimava molt el seu avi alhora que
descobrireu un personatge molt divertit! 
I per Setmana Santa, passejar pel

Poble Espanyol es convertirà en tota una
experiència pels sentits! La quarta edició
de De Flor en Flor, Festival de Flors i Jar-
dins de Barcelona, omplirà el recinte amb
decoracions de flors i plantes, exposicions,
mostres d’art floral, música en directe, ta-
llers per a nens i/o adults i activitats rela-
cionades amb la sostenibilitat.
Arrodoniu la vostra visita fent un agra-

dable passeig per descobrir la varietat ar-
quitectònica de la Península, gaudiu de
les magnífiques vistes des del mirador,
observeu la gran varietat d’art contem-
porani del recinte i deixeu-vos sorpren-
dre per les instal·lacions audiovisuals! 

Més informació a
www.pobleespanyol.com

Celebreu la primavera al Poble Espanyol!

4
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Els experts del barri Opinen
4Recomanacions dels Mossos 

d’Esquadra als joves

L’important no és llegir des de ben pe-
tits, quan abans millor, sinó gaudir amb
la lectura. I que ensenyar a llegir és una
gran responsabilitat pels pares i els
mestres, atès que alterem físicament el
cervell dels infants i condicionem no
només la manera com percebran la lec-
tura a partir d’aquell moment, sinó
també la manera com percebran el món
i com es percebran a ells mateixos dins
aquest món.

Normalment, cap als 4 o 5 anys d’e-
dat el cervell dels infants ha madurat
prou, i això es fa visible no només en la
capacitat de comprendre moltes parau-
les i d’incorporar-ne de noves de manera
automàtica, sinó també en la d’organit-
zar les frases sintàcticament i fer coinci-
dir aspectes com el nombre, el gènere,
els temps verbals més senzills (present,
passat, futur i condicional), etcètera. 

Però amb això no n’hi ha prou per

aprendre a llegir. Cal que la zona del cer-
vell que gestiona els pensaments abs-
tractes també hagi començat a madurar,
atès que el llenguatge llegit és abstracte.
És a dir, el fet que d’un pal vertical del
qual surten tres palets horitzontals en
diguem “E” és una abstracció, perquè per
ell mateix aquest símbol arbitrari no
porta cap so associat.

Per això, la millor manera de ga-
rantir un bon aprenentatge de la lec-
toescriptura és oferir als infants
aquesta possibilitat però no forçar-los,
i esperar que sigui el seu cervell qui els
ho demani. Obligar-los abans dque el
seu cervell estigui prou madur pot ge-
nerar un efecte no desitjat: que avo-
rreixin la lectura abans de poder
començar a gaudir-ne. I quin profit en
trauran quan siguin adolescents, joves
i adults, si llegir els avorreix o directa-
ment els atemoreix?

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

ABP Sants-Montjuïc / Regió Policial Metropolitana Barcelona  
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra

4Recomanacions 
de la Guàrdia Urbana

José Ángel Burrel Ferrer
Guàrdia Urbana

Intendent en cap - UT3 Sants-Montjuïc

Com evitar robatori, a les nostres
botigues
Sistemes de seguretat

• Doteu de sistemes de tancament segur
tots els accessos a l’establiment, inclosos
els del magatzem, patis, escales i finestres.
Aquests sistemes han de poder permetre
l’evacuació de les persones en cas d’e-
mergència.
• Instal·leu un sistema d'alarma visible des
de l’exterior i connectat a una centraleta
de vigilància en concert amb la policia.
• Feu visibles tots els elements de protec-
ció de què disposa l’establiment: alarmes,
caixes de seguretat, extintors i mànegues.
• Considereu el reforç d’espais comuns
(vestíbuls, escales, etc.) o elements de se-
paració (portes i envans) si el local està si-
tuat en contigüitat amb altres edificis.
• Si el tipus de negoci ho permet és acon-
sellable instal·lar un sistema de timbre i
control a l’obertura de la porta d’accés, ja
es tracti d’un passador o de sistemes d’ac-
tivació remota.
• És recomanable instal·lar un polsador
d’alarma silenciosa.
• Instal·leu sistemes d’intercomunicació
(telèfons, intèrfons, walkietalkies, etc.)
entre les diferents zones de l’establiment.
• Valoreu la conveniència d’instal·lar siste-
mes que permetin visionar tots els racons
de l’establiment (miralls, càmeres, etc.), ja
que a més de facilitar la vigilància són dis-
suasius.
• Pengeu el plànol del recorregut d’eva-
cuació del pla d’emergència, ja que en cas

de necessitat facilitarà les operacions tant
dels bombers com de la policia.

Operativa diària
• Assegureu-vos que no resta ningú dins
l’establiment abans de tancar. Recordeu-
vos de connectar els sistemes d’alarma.
• Mantingueu encès algun llum de façana
durant les hores que l’establiment roman
tancat. Dissuadirà la manipulació de
panys i persianes.
• Establiu codis de comunicació entre el
personal de manera que en cas de qual-
sevol mena d’incident us pugueu comu-
nicar sense alarmar els clients.
• Doteu de sistemes de protecció mecà-
nics o electrònics els articles exposats a la
venda i mantingueu fora de l’abast del
públic els de més valors.
• Porteu un registre dels articles en expo-
sició la botiga i dels que tingueu al ma-
gatzem. Us ajudarà a inventariar les
pèrdues després d’un robatori.
• No espereu a fer el recompte de caixa al
darrer moment, abans de tancar. És millor
que ho feu acompanyats i en un lloc apar-
tat de la vista del públic.
• Fixeu un límit màxim de diners a la caixa
registradora i aneu retirant durant el dia
les quantitats de diners que l’excedeixin,
deixant-hi només els que necessiteu per
canviar. Segons les característiques del
comerç, valoreu la conveniència d’ins-
tal·lar caixes de seguretat amb obertura
codificada i retardada en un lloc ben visi-
ble al públic, indicant que el personal de
l’establiment no hi té accés.

4El cinema, una oportunitat
per al comerç de proximitat

A Creu Coberta fa uns quants anys ja que
fem el Barcelona Shopping & Shooting,
que recordareu que, en origen, es deia
Creu Coberta Shopping & Shooting, però
que uns anys després el varem oferir a Bar-
celona Comerç. Ara ja es fa per als 25 eixos
comercials.

Això de fer cinema i rodar a les boti-
gues ha estat una idea genial. Després d’a-
quests anys han estat ja centenars els
comerços implicats. Però el més important
no és aparèixer només a un curt, i prou.
Perquè veure’l a la gala de lliurament de
premis està molt bé, en pantalla gran i tot
plegat. L’important del concurs ha estat
l’impacte que ens ha donat, a tots els es-
tabliments, en les visualitzacions que hem
tingut sobretot a Internet. En alguns anys,
més de dos milions i mig de clics, que fan
que els espectadors, a la vegada que s’e-
mocionen, riuen, ploren,o s’espanten amb
les històries que els equips ideen, també

coneixen la riquesa del comerç de la nos-
tra ciutat, i del nostre barri. A més, comp-
tem amb un jurat de grans professionals,
actors i actrius coneguts, directors, pro-
ductors... que acaben coneixent les vostres
botigues!

Potser us semblarà una estratègia
poc adequada per divulgar el vostre co-
merç. Però fa anys que diem, des de l’or-
ganització del BCN Shopping &
Shooting, que els comerços del futur són
aquells en què hi passen coses. I que un
establiment sigui l’espai on passen his-
tòries tan singulars com les que han
creat els realitzadors és un fet no només
creatiu i divulgatiu, sinó que també diu
molt d’aquells que el regenten. Gent
amb idees, comerciants amb futur.

Visiteu el nostre web 
www.bcnshoppingandshooting.cat 

i us sorprendreu.

Joan Riedweg
Director del Concurs BCN Shopping & Shooting

Membre de la junta de l’Eix Comercial Creu Coberta

Amb els ordinadors, tauletes o mòbils... Se-
gueix aquests consells per als diferents dis-
positius: ordinador de sobretaula, ordinador
portàtil, tauleta...

- És millor deixar els l’ordinador a l’institut o a
l’escola, on disposen d’espais de seguretat
adients per guardar-lo.
- Evita presumir d’ordinador. Quan siguis fora
de casa o de l’escola, porta’l sempre en un lloc
segur (motxilla o funda) i no el perdis mai de
vista.
- Tingues especial cura del teu ordinador en
llocs públics com bars, cafeteries, parcs.
- Sigues curós i evita que algú tingui accés vi-
sual al dispositiu quan introdueixis la contra-
senya o el patró gràfic de desbloqueig.
- Revisa que els connectors (plugins) per als
navegadors (complements per obrir o llegir
informació que el navegador, amb la confi-
guració bàsica, no pot; és el cas de Flash, Java,
Quicktime o altres funcionalitats afegides als

navegadors) no comprometen la seguretat
del dispositiu i que estan actualitzats.
- Fes còpia de seguretat de la informació que
hi ha als teus dispositius.
- Evita connectar-te a xarxes wifi desconegu-
des o obertes (sense contrasenya d’accés);
quan et connectes a Internet amb aquestes
xarxes algú pot accedir i tenir control a les pà-
gines que navegues, tenir control de les teves
xarxes socials o al correu electrònic.
- Evita aparellaments amb bluetooth amb
dispositius desconeguts. 
- Comprova que l’antivirus, el sistema opera-
tiu i els navegadors estan sempre actualitzats
i operatius.
- Apaga i tapa la càmera web quan no l’u-
tilitzis.
- No responguis trucades ni missatges de
persones desconegudes.
- Sigues prudent i conscient del que fas da-
vant de la càmera, un cop fer se’n perd el
control.

Isaac López 
Abacus Sants

Creu Coberta, 93
08014 Barcelona 

sants@abacus.coop

4Llegir  per transformar
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La història de la Canadenca,
vista 100 anys després

HISTÒRIA4La Biblioteca Fran-
cesc Boix va acollir la setmana
passada la xerrada ‘La Vaga de la
Canadenca a través de la prem-
sa de l’època’, que va pronunciar
Josep Guzmán, historiador i
membre del Centre de Recerca
Històrica del Poble-sec (CER-
HISEC). Guzmán va estar acom-
panyat de Víctor Pelegrí. 

La xerrada va tractar sobre  la
cobertura que la premsa de l’è-
poca va fer de la vaga, que va co-
mençar el 5 de febrer de 1919 a
causa d’una retallada dels salaris
que va provocar l’acomiadament
de vuit treballadors. Els fets van
fer augmentar les protestes la-
borals i el govern central va de-
clarar l’estat de guerra i més de
3.000 obrers van ser detinguts.
Després d’unes negociacions en-

tre les parts es va arribar a un
acord i es va establir una jorna-
da laboral de vuit hores, la read-
missió dels treballadors i l’aixe-
cament de l’estat de guerra, en-
tre d’altres. L’acord, però, no es
va complir, ja que una vuitante-
na de treballadors seguien em-
presonats, cosa que va provocar
que es declarés la vaga general a
tot el principat.

Durant la seva xerrada, tal
com va recollir El3.cat, Guzmán
va explicar que la vaga, que va du-
rar 45 dies, es pot considerar “la
primera  molt possiblement l’ú-
nica vegada que l’obrer ha pogut
guanyar al capital”. Pelegrí, per la
seva banda, va afirmar que li re-
sulta “incomprensible” imagi-
nar-se “un conflicte com aquest
el dia d’avui”. 

PATRIMONI4Un grup de veïns
del barri del Poble-sec i repre-
sentants d’altres entitats veïnals
de la ciutat van presentar el pas-
sat 21 de març la campanya ‘Re-
cuperem les Tres Xemeneies per
als barris’, que té com a objectiu
reivindicar que aquest emble-
màtic espai es transformi en un
equipament comunitari i també
aculli pisos socials.

Des de la nova plataforma
Les Tres Xemeneies per al barri
han fet aquest pas endavant des-
prés de comprovar que l’actual
propietat de l’antiga seu de Fec-
sa, el grup inversor Conren Tram-
way SL, ha començat a enderro-
car, segons denuncien des de la
plataforma, tot el que no són ele-
ments estructurals dels dos edi-

ficis. La intenció d’aquest grup in-
versor és transformar les Tres
Xemeneies en un edifici d’oficines. 

Ara mateix, doncs, sembla
difícil aconseguir frenar el projecte
que preveu fer oficines a l’edifici.

Així i tot, des d’aquesta platafor-
ma exigeixen “un compromís
ferm i definitiu” dels partits polí-
tics que es presentin a les pròxi-
mes eleccions municipals per
“aturar qualsevol intent present o
futur de canvi de qualificació en
oficines i per assegurar que les
Tres Xemeneies es quedin per
sempre al servei de les necessitats
del veïnat del Poble-sec i dels
barris veïns”.

“MOBILITZACIONS POTENTS”
Els promotors de la iniciativa
creuen que els barris adjacents a
les Tres Xemeneies tenen neces-

sitats a les quals cal donar res-
posta, especialment en matèria
d’habitatge però també en equi-
paments com poden ser espais
per a la gent gran, escoles bressol,
espais de joves, una biblioteca, un
auditori...

Si l’escenari que reivindiquen
no es compleix deixen clar que, se-
guint l’exemple d’alguns col·lec-
tius veïnals de Berlín i Nova York,
apostaran per “mobilitzacions
potents”, amb les quals han acon-
seguit “impedir uns projectes es-
peculatius semblants, promoguts
per les multinacionals punteres
Amazon i Google”.

Els promotors de la iniciativa, el passat 21 de març. Foto: Twitter (@3Xbarris)

Demanen un equipament i pisos
públics a les Tres Xemeneies 

El grup inversor
propietari dels edificis
té un projecte en marxa
per fer-hi oficines
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Identificar un tumor gairebé invisible, predir si un trac-
tament serà efectiu o confirmar la resolució d'una ma-
laltia, són només algunes de les possibilitats que l'últi-
ma tecnologia disponible en diagnòstic per la Imatge
permet apropar al pacient. Es tracta de tècniques hí-
brides amb les quals els experts aconsegueixen un dia-
gnòstic precoç, precís i fiable.

"Les tècniques híbrides permeten, amb les mínimes
exploracions indispensables i amb tècniques mínimament
invasives, identificar una patologia, avaluar globalment
les anomalies que està provocant en els òrgans i predir
si el tractament està sent efectiu", explica el Dr. García Gar-
zón, metge nuclear responsable d'aquest centre.

Per tal de fer realitat aquest objectiu d'obtenir
la màxima precisió, optimitzar recursos i aportar

al pacient el màxim confort, CETIR ha implantat a
Barcelona el primer centre híbrid de Diagnòstic per
la Imatge d'Espanya, ja en ple rendiment. El cen-
tre CETIR-ASCIRES Viladomat està codirigit per met-

ges radiòlegs i metges nuclears que treballen al
costat de tècnics i infermers experts en aquestes
tecnologies.

 Més de 15 milions d'euros en 1.200 m2, el con-
verteixen en una de les principals concentracions de
tecnologia mèdica per metre quadrat a Europa. Es
tracta d'un centre on el pacient pot realitzar-se pro-
ves que van des de TC de baixa dosi, tomosíntesi ma-
mària, ecografies d’alta gamma i densitometries 3D,
fins a ressonàncies magnètiques de 3T, i moltes altres.
Són proves vinculades al radiodiagnòstic i a la me-
dicina nuclear i genòmica. A més, el centre compta
amb una Unitat de Genètica Mèdica. Aquesta unitat
suposa un valor diferencial per a ASCIRES, i permet
personalitzar el tractament a cada pacient amb la mà-
xima precisió.
De la primera ressonància magnètica al primer
PET/RM digital d’Espanya

Si la primera ressonància magnètica (RM) d'Espanya
i el primer servei de Medicina Nuclear de Catalunya ja
van venir de la mà de CETIR, ara ha arribat el torn del pri-
mer centre híbrid de Diagnòstic per la Imatge del país.
El centre incorpora el primer equip PET/RM amb de-
tectors digitals, que és el més avançat del sector i l'ú-
nic a l’estat amb aquestes característiques; presenta una
reducció de la radiació de fins a un 80% respecte a al-
tres equips PET/TC.

El primer centre híbrid de Diagnòstic 
per la Imatge d’Espanya s’implanta a Barcelona

CETIR aglutina l’última tecnologia mèdica d’avantguarda i ha invertit 
15 milions d'euros en el nou centre de CETIR-ASCIRES Viladomat

Aquestes tècniques permeten 
des d'identificar un tumor 
gairebé invisible fins a predir 
si un tractament serà efectiu
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Comerç

Sants Establiments Units
surt al carrer aquest dissabte
MOSTRA4L’eix comercial Sants
Establiments Units organitza
aquest dissabte una nova edició
de la seva tradicional Mostra de
Comerç de Primavera al carrer
de Sants.

Des de l’entitat col·locaran
tres escenaris, on hi haurà dife-
rents actuacions al llarg del dia. A
les 12 del migdia, a l’escenari que
hi haurà a davant de les Cotxeres
es farà la tercera edició de la Pas-
sarel·la Comerç i Moda, que estarà
animada per l’Orquestra del Ca-
rrer de Sants El Guateque. 

A banda de la passarel·la,
també hi haurà activitats pen-
sades per als més petits, que po-
dran gaudir d’activitats infantils
i d’un teatre de titelles. 

Al llarg del dia, doncs, els co-
merços d’aquest emblemàtic ca-
rrer santsenc podran oferir a
tots els assistents a la mostra els
seus productes més interessants
i les seves millors ofertes. La jor-
nada servirà, un any més, per de-
mostrar que els santsencs tenen
una gran oferta de comerç de ba-
rri a tocar de casa.

FIRA4La 14a edició de la Mostra
de Comerç de Creu Coberta ja és
a tocar. Aquest dissabte se cele-
brarà una nova edició d’aquesta
jornada que organitza l’eix co-
mercial i que s’ha convertit des de
fa anys en un clàssic del comerç
de barri.

Així doncs, un any més els co-
merços de Creu Coberta tornaran
a trepitjar carrer per oferir els seus
millors productes i les seves mi-
llors ofertes. Part del protagonis-
me de la trobada, com ja és habi-
tual, tornarà a ser la dansa. Al llarg
del dia els assistents a la mostra
podran gaudir de les actuacions

dels grups  BCN City Ballet, Bar-
celona Dance Center, La Com-
panyia DancEmotion, Espejis-
mo a contra luz, Xauru i The

Project Dance. També hi haurà
actuacions musicals, com ara la de
l’Escola Jam Session. 

PASSAREL·LA DE MODA
Un altre dels moments més inte-
ressants del dia serà la passarel·la
de moda, que servirà per pre-
sentar les peces de roba més des-
tacades de joves dissenyadors de

la ciutat i de les botigues associa-
des a l’eix. 

D’altra banda, la història i el
patrimoni també tindran el seu
espai durant el dia. I és que a par-
tir de les cinc de la tarda es po-
sarà en marxa la ruta pel comerç
singular del barri. L’encarregat
de fer-la serà l’escriptor i perio-
dista Albert Torras. 

La Mostra de Comerç se celebra aquest dissabte. Foto: Creu Coberta

Tot a punt per a la 14a Mostra 
de Comerç de Creu Coberta

Normativa | Aprovat el pla d’usos del Paral·lel
El Paral·lel ja té el seu nou Pla d’Usos després que l’últim Ple municipal aprovés 
definitivament el document. La nova normativa té com a objectiu, tal com ha 

explicat el govern municipal, trencar “el monocultiu de la restauració i l’oci nocturn”.

La dansa tornarà
a ser una de les grans
protagonistes de 
la Mostra de Comerç
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4Les mandonguilles s'estan
acabant de coure lentament, la
truita de patates –no gaire
feta– deixa caure el suc de l'ou
i el bacallà de l'empedrat està
al punt de sal... Són delícies
amb productes de mercat que
formen part de la nostra iden-
titat. Els gustos i olors de la cui-
na de la terra es barregen a la
sala d'actes del Mercat de
Sants. Allà es va presentar l'Au-
la Gastronòmica el passat 6 de
març, una iniciativa adreçada
als més petits per educar-los en
la cultura dels productes de
proximitat i de temporada. En
definitiva, la idiosincràsia del
mercat. Allò que fa d'aquests
espais únics, on es combinen i
concentren productes frescos,
una peça clau de la cultura cu-
linària mediterrània.

Aquesta iniciativa enfocada
als cursos de primària del barri
de Sants començarà amb l'inici

del curs escolar 2019-2020 i està
previst que hi participin 1.300
alumnes en total. Una proposta
que pretén que els nens desco-
breixin, coneguin, manipulin i
s'alimentin dels productes de
proximitat que ofereix el mercat

i que sovint no són tan apreciats
com ho haurien de ser. 

Per al president del Mercat
de Sants, Francesc Leyva, "és
fonamental inculcar la cultura
del producte fresc, de proximi-

tat i de temporada". Els efectes
d'aquest coneixement són am-
plis: des de promoure l'alimen-
tació sana, reforçar aprenentat-
ges socials, conèixer el medi
proper o estalviar i menjar millor
consumint productes de tem-
porada.

Hivern, primavera, estiu i
tardor. Com les estacions de
l'any, l'Aula Gastronòmica que-
darà dividida per treballar d'a-
cord amb les temporades dels
productes. D'aquesta forma,
Leyva considera essencial des-
cobrir als nens productes com
la carxofa del Prat. "Han d'en-
tendre que hi ha vuit formes di-
ferents de cuinar-la, que és un
dels millors aliments que te-
nim i que ara estem en plena
temporada per aprofitar-la a
bon preu i gran qualitat".

Però el projecte de l'Aula
Gastronòmica no és l'única no-
vetat. També es posa en marxa

el Club de Cuina, un espai on
els adults podran gaudir i ex-
perimentar amb l'alimentació.
En el marc d’aquesta iniciativa
es realitzaran tallers, confe-
rències, cursos de cuina tant de
proximitat com internacionals

i exemples de dietes per a ne-
cessitats específiques, com és
el cas dels celíacs o els vege-
tarians. També s’hi faran ta-
llers de com preparar sushi,
receptes de cuina fusió i xe-

rrades de les últimes tendèn-
cies del món de la cuina.

D'altra banda, la gent gran
hi tindrà un paper destacat, ja
que es busca que comparteixin
els seus coneixements i formes
de cuinar perquè perdurin a la
nostra cultura. És per això que
des del Mercat de Sants s'ha
contactat amb casals d’avis i
centres de gent gran per pro-
moure activitats dins el Club de
Cuina. Les receptes que a tots
ens encanta assaborir i que vé-
nen directament de la mà dels
nostres avis seran un al·licient
destacat.

La iniciativa ha suposat la
reforma de la sala d'actes, que
acompanya la narrativa que es
busca impulsar. Això es demos-
tra amb el gran finestral que
s'ha instal·lat i des d'on es pot
veure perfectament la vida al
mercat. A l'altre costat de l'espai
es pot observar el carrer, la pro-

Educar en la proximitat
» El Mercat de Sants estrena l’Aula Gastronòmica i el Club de Cuina

» L’objectiu és promoure el coneixement i el consum de productes de proximitat

Pàgines especials

santsmercat.com

L’Aula 
Gastronòmica 

descobrirà als més
petits els productes 

de proximitat

També començarà
el Club de Cuina,
on els adults 

experimentaran
amb l'alimentació
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ximitat del barri des dels fo-
gons. A més, també s'hi ha cons-
truït una cuina amb tot el que és
necessari per a l'Aula Gastronò-
mica i el Club de Cuina.

En definitiva, amb aquest
nou projecte el Mercat de Sants

compta amb l'equipament ne-
cessari per acompanyar les ac-
tivitats que s'hi faran i així cata-
pultar el mercat com a referent
i model. 

Però l'Aula Gastronòmica va

més enllà d'això. Es tracta d'una
via des d'on rescatar l'essència tan
important del concepte de mer-
cat, que sovint sembla en perill
d'extinció davant els grans su-
permercats i la tendència de des-
conèixer els productes propis.
Segons Leyva, cal educar en la
proximitat com a forma de con-
cebre el món, entendre la cuina
com a eina per tenir una millor sa-
lut i impulsar l'economia local.

Per al president del Mercat
de Sants, els venedors del mer-
cat són interlocutors culturals i
consellers culinaris. Transmetre
els coneixements gastronòmics
es torna quelcom més impor-
tant que una simple transmissió
de receptes. Es tracta de man-
tenir viva la cultura, de crear
un llegat ric i únic al món. Amb
la base de la cuina mediterrània,
és gairebé una obligació man-
tenir viva aquesta tradició culi-
nària tan important.<

4Un projecte tan ambiciós com el de l’Aula
Gastronòmica ha de comptar amb un finança-
ment igualment ambiciós per fer-lo realitat. I el
desplegament financer no era gens fàcil d'a-
conseguir pel Mercat de Sants en solitari. 

Per això, Francesc Leyva agraeix a l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona l’ajuda a
l’hora de tirar endavant l'Aula. Per als vene-
dors locals, es tracta d’un projecte que ser-

veix per incentivar l'economia local i educar
futurs consumidors de productes de proximi-
tat i de temporada, una oportunitat única per
al barri. Igualment, per a Leyva va ser una sor-
presa la bona acollida del projecte i la reper-
cussió que ha tingut a tot el barri. Un dels
exemples és que els dispensadors d’aigua ins-
tal·lats a la cuina de l’Aula Gastronòmica han
estat cedits per l'empresa 'Happy Agua'.<

Col·laboracions diverses
» El projecte es finança mitjançant el mateix Mercat 

de Sants, les institucions i diverses empreses del sector

S’ha reformat la sala
d’actes, que ara

compta amb cuina
pròpia i un gran 

finestral

santsmercat.com
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L'any 1990, Ryoei Saito va comprar un
famós quadre de Van Gogh. Indignat
pels impostos que el govern japonès li
exigia per la compra, va anunciar en
una roda de premsa que desapareixe-
ria juntament amb el quadre. Des de
llavors, no se n'ha tornat a saber res. La
cerca de l'obra d'art és el centre de la
nova novel·la de Matilde Asensi.

Llibres

Sakura
Matilde Asensi

Recordant el 80è aniversari del gran
poeta Federico García Lorca, Pep Tosar
explora la vida de l’autor d’una forma
íntima i apassionant. El misteri capti-
vant de l’andalús més universal el re-
cull aquesta obra que busca retratar
Lorca com no s’havia fet fins ara. 

Es pot veure al Teatre Goya de Bar-
celona fins al 28 d’abril.

Teatre

Federico García
Pep Tosar

Leiva torna amb el seu característic
rock lleuger que continua l’estil dels
anteriors discs. A més, s’ha proposat
recompensar aquells que comprin el
seu disc en format físic amb un extra
molt personal: les notes de veu grava-
des amb mòbil que recullen les prime-
res gravacions del disc crues i sense
cap mena d’edició. Pura música.

Música

El reconegut director es treu de la mà-
niga el seu millor cinema a ‘Dolor y
gloria’. El film ha estat valorat pels crí-
tics com una de les seves millors obres.
Un espectacle emocional sobre un di-
rector de cinema en els últims anys de
la seva carrera. Antonio Banderas tam-
bé s’ha endut l’aplaudiment de la críti-
ca pel seu rol protagonista.

Pelis i sèries

Dolor y gloria
Pedro Almodóvar

Nuclear
Leiva

Barcelona animada
Torna el festival més important de cinema d’animació. La

desena edició del NonStop Barcelona Animació serà al MAC-
BA i a l’Arts Santa Mònica fins al 31 de març. Tallers, xerrades,
classes magistrals, projeccions... Tota mena d’activitats adre-
çades als fanàtics i aficionats de l’animació. Enguany el festi-
val continua aposant per noves formes d’animació cinema-

togràfica i de videojocs. Un dels grans atractius d’aquesta
edició és que hi haurà una sessió d’Elevator Pitch, que consis-

teix en la presentació de projectes en 5 minuts davant d’un
grup d’experts, artistes i professionals diversos. 

La cantautora i compositora Rozalén ha tornat a ser
protagonista pel seu activisme social. Aquesta vegada

ha pujat a bord d’un vaixell de l’ONG Open Arms a Bar-
celona per denunciar l’abandonament d’immigrants al

mar Mediterrani. Rozalén va afirmar que li sembla “un
problema enorme que estiguin morint persones a l’ai-
gua i ningú faci res”. Durant la seva visita a l’embarcació
de rescat, va anunciar que vol crear una cançó dedica-
da a les vides perdudes al fons del mar. La denúncia de

l’artista se suma a altres reivindicacions, com quan va
dir que donaria un zasca als polítics que parlen de femi-

nisme rodejats de dones a les quals tracten com a ob-
jectes. Rozalén sempre té en compte el vessant de de-
núncia social a les seves cançons i espectacles. Un dels

exemples a l’hora de crear concerts inclusius és que
sempre actua acompanyada d’una intèrpret en el llen-
guatge de signes. Combinant una música íntima i que

barreja gèneres, ja és un gran nom de la música d’autor
a tot l’estat. A més, actuarà al Festival de Cap Roig 2019.

R O Z A L É N
Ser una cantautora reconeguda

Combina el talent musical amb l’activisme social

Famosos

Visitar un vaixell d’Open Arms
Ha denunciat la indiferència amb les morts al mar

Aplaudeixen la implicació de la cantant
Agraeixen la seva solidaritat amb els problemes socials

QUÈ HA FET?

| Yoshi’s crafted World
Un retorn als jocs de plataformes clàssics amb l’entranyable Yoshi. Un dels grans atractius és la pos-
sibilitat de superar els nivells de formes diferents segons la direcció en la qual es decideixi avançar.Viu en línia

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

QUI ÉS?
La fitxa
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Viu en línia
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P R O P O S T E S
DEL 4 AL 7 D’ABRIL
20:30 El despertar de la primavera és un musi-

cal pop rock que tracta sobre l’amor adoles-
cent, la repressió, la por, l’abús de poder i la
incomprensió. / Teatre Victòria.

TOTS ELS DILLUNS
19:45 Ja està en marxa un curs d’italià en el qual,

amb la professora Lucia Patarca, es treballaran
la la gramàtica, l'article, els substantius i els
adjectius o els numerals, entre altres. Places
limitades. / Escola Barrufet.

TOTS ELS DIJOUS
17:30 Des de demà i durant gairebé tres mesos,

cada dijous a la tarda es faran sessions del ta-
ller Cuina del món, que coordinarà la profes-
sora Begoña Trujillo. / Centre Cívic Cotxeres
de Sants.

DEL 5 AL 7 D’ABRIL
Matí-Tarda Durant els tres dies que durarà l’e-

dició d’enguany del Saló del Còmic es podran
visitar exposicions, a bandar de poder gaudir
de les principals novetats del sector i altres ac-
tivitats. / Fira Barcelona.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Des d’abans-d’ahir es pot visitar la

mostra Txernòbil: la ciutat del silenci, l’expo-
sició de Jorge Franganillo sobre la desolado-
ra situació que viu aquesta ciutat d’Ucraïna.
/ Biblioteca Francesc Candel.

AVUI 3 D’ABRIL
18:00 La contacontes Mon Mas arriba al Poble-

sec per encarregar-se de la narració L’illa d’en
Lluís, del cicle Llibres a escena. Entrada gra-
tuïta. / Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix.

6, 7, 13 I 14 D’ABRIL
12:00 Magic Gospel és el nom de l’espectacle fa-

miliar que combina una trobada màgica
entre la qualitat del gòspel fresc i potent de
The Gourmets Vocal Quartet i l'il·lusionista in-
ternacional Sergi Buka. / CaixaForum.

DIUMENGE 7 D’ABRIL
12:15 Partit de futbol corresponent a la tren-

ta-sisena jornada del grup 5 de Tercera Divi-
sió entre la UE Sants i el Martinenc. / Muni-
cipal de l’Energia.

La companyia Patawa presentarà un
dels seus espectacles per a nens, ano-
menat A la voreta del mar. / Bibliote-
ca Vapor Vell.

La companyia Patawa
arriba amb un espectacle

Dijous 11 d’abril a les 17:30

El professor Carlos Gutiérrez coordina
aquest curs trimestral pensat per
aprendre a dominar la tècnica de di-
buix de personatges de còmic. / La Bàs-
cula Espai Musical.

En marxa un curs de dibuix
de personatges de còmic

Tots els dilluns a les 19:00

Guiu Cortés, més conegut com El niño
de la hipoteca, aterra a l’Apolo per fer
una repassada a la primera dècada de
la seva particular carrera musical. / Sala
Apolo.

El niño de la hipoteca celebra
10 anys sobre els escenaris

Dijous 11 d’abril a les 21:00

Partit de waterpolo de la vint-i-une-
na jornada de la Divisió d’Honor mas-
culina entre el Mediterrani i el Con-
cepción. / Piscina Josep Vallès.

El Medi es prepara per a
la visita del Concepción
Dissabte 13 d’abril a les 18:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Esports

Nova ratxa de mals resultats en el
moment clau del curs. El Sants de
Tito Lossio encadena cinc partits
seguits sense guanyar (un empat
i quatre derrotes) que han tornat
a fer que rivals com el Castellde-
fels i el Figueres avancin l’equip,
que ara només té quatre punts de
renda sobre l’Ascó, el primer dels
quatre que perdrien la categoria.

El conjunt blanc-i-verd afron-
tarà, en els dos pròxims caps de
setmana, enfrontaments que han
de servir per reforçar anímica-
ment l’equip i per trencar aques-
ta inèrcia negativa recent. El
Sants rebrà, diumenge a un quart
d’una del migdia, un Martinenc
que té un peu i mig a Primera Ca-
talana, mentre que el pròxim
desplaçament dels santsencs serà
a Vilatenim, el del Figueres. 

I és que a banda de les quatre
places de descens, com cada tem-
porada caldrà estar pendent dels
descensos compensats, pels con-
junts que perdin la categoria de
Segona B i dels que no tinguin èxit
en el seu play-off d’ascens.

DERROTA AMB POLÈMICA
L’últim dels partits perduts pels
de Lossio (1-0 diumenge passat al

Nou Sardenya contra l’Europa) va
encendre els ànims de la UES pel
que fa a les decisions arbitrals. El
col·legiat no va assenyalar un
clar penal sobre Sergio Navarro,
mentre que sí que va assenyalar-
ho, al minut 90, després d’una ju-
gada molt discutible entre Fa-
bregat i l’escapulat Serra. Ya-
mandú Morgade no podria atu-
rar el xut del ‘10’ de l’Europa.

L’arbitratge en el matx contra l’Europa no va deixar content l’equip. Foto: CEE

El Sants encadena cinc
jornades sense guanyar 

» Els de Tito Lossio només tenen quatre punts de renda sobre l’Ascó
» Martinenc i Figueres, dues finals en les setmanes que han de venir

Els sèniors del Medi es juguen
la posició d’inici dels ‘play-offs’

La fase regular de les Di-
visions d’Honor de wa-
terpolo encara la seva
recta final i, per tant, els

dos sèniors del Medi jugaran
partits clau durant les pròximes
setmanes per determinar el seu
punt de partida en els respectius
play-offs pels dos títols. En tots
dos casos, hauran d’afrontar tres
jornades abans del final.

Les de Marc Comas, que ara
són quartes amb 28 punts i es
creuarien contra el CN Sabadell
en la semifinal, visitaran la piscina
del CN Terrassa aquest dissabte
a les quatre de la tarda, mentre

que després d’aquest, la compe-
tició s’aturarà fins a finals de
mes, quan es jugarà el penúltim
partit a la piscina del Sant Feliu.

Per la seva banda, el primer
equip masculí també haurà d’a-
frontar tres jornades abans de la
post temporada. Els de Jahzeel
Martínez visitaran el Catalunya a
la piscina de Sant Jordi dimecres
que ve i hauran de recuperar
forces ràpidament, ja que la pe-
núltima jornada del tram regular
de la lliga serà aquest dissabte a
la piscina Josep Vallès contra el
cuer, l’únic equip que encara no
ha guanyat, el Concepción.

Ciclisme | ‘Superman’ López guanya la Volta Catalunya a Montjuïc
Com és habitual, la muntanya de Montjuïc va ser l’escenari de la darrera etapa de la Volta

Ciclista a Catalunya, que va coronar el colombià Miguel Ángel Superman López. El colombià,
cap de files de l’equip Astana, va estar acompanyat al podi per Adam Yates i Egan Bernal.

Pau Arriaga
SANTS

El sènior del JAC
d’Albert Gómez
afronta les darre-

res tres jornades del curs o, dit
d’una altra manera, el tram on es
decidirà el futur immediat de
l’equip. El conjunt lila pot acabar
salvat (i repetir a la lliga EBA la
pròxima temporada 2019-20) o
havent-se de jugar aquesta pos-
sibilitat en la promoció de per-
manència, però els de l’Espanya
Industrial depenen d’ells matei-
xos per assolir el seu gran objec-

tiu. Aquest podria quedar encar-
rilat diumenge contra l’Alfindén.

I és que si l’equip suma tres
victòries, no caldrà estar pendent
de res més, però la permanència
també seria possible en funció
dels resultats del Barberà i del
Sant Josep, els dos equips que
ara mateix s’haurien de jugar la
seva continuïtat contra el pe-
núltim i l’avant penúltim del
grup C-A de l’EBA.

Després d’aquest partit con-
tra els aragonesos, el JAC podria

deixar completament segellada la
salvació (o complicar-se la vida)
dissabte de la setmana que ve a
la pista del Sant Josep.

FONT DEBUTA AMB EL BARÇA
Per altra banda, diumenge pas-
sat Aleix Font va debutar amb el
primer equip del Barça a l’ACB.
L’escorta, format al JAC (on va
jugar fins a l’any d’infantil, quan
va marxar al conjunt blaugrana)
va jugar sis minuts i va anotar set
punts contra el Manresa.

Setmanes clau per al JAC
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Pàgines especials

Els participants al 59è Congrés re-
gional d'Esquerra Barcelona van
aprovar a finals de març la llista de
la candidatura encapçalada per Er-
nest Maragall amb un 91% de vots
a favor.

La candidatura d'Esquerra Re-
publicana-Ernest Maragall Alcalde +
Barcelona-Nova/Nou Futur va pre-
sentar la seva llista sencera per a
les eleccions municipals amb una
foto de família de tots els seus inte-
grants. El candidat que l'encapçala,
Ernest Maragall, va voler destacar
l'objectiu del seu projecte per go-
vernar Barcelona treballant, no
només per a la seva gent, sinó per a
tots els veïns i veïnes de la ciutat:
“La tria és entre el que representa
el govern de Colau i l'ambició repu-
blicana de la nostra candidatura.

Nosaltres no només treballarem per
a uns quants, per als 'nostres'. Els
nostres són tots”, va afirmar durant
l'acte de presentació.

Maragall també va voler destacar
que la Barcelona real també és la
que surt al carrer i lluita per les
seves necessitats: “No volem una
ciutat callada o resignada. Volem
una ciutat crítica i que ens exigeixi
per fer millor les coses, perquè al
costat de la protesta, la denúncia i
la crítica, ha d'haver-hi solvència”.

Entre els primers noms que figu-
ren a la llista aprovada pel congrés
regional destaquen Elisenda Ala-
many, en representació de Nova-
Nou Futur; Miquel Puig, de la
plataforma Ernest Margall + Bcn; la
presidenta del Grup Municipal
d'ERC, Montse Benedí; el regidor i

portaveu, Jordi Coronas; la diputada
al Parlament, Eva Baró; la regidora
Gemma Sendra; el candidat per la
JERC, Max Zañartu, els indepen-

dents Maria Buhigas, Rosa Suriñach
i Pep Salas i els consellers de dis-
tricte Jordi Castellana, Marina Gas-
sol i Jordi Fexas, entre d'altres.

Esquerra Republicana aprova la seva
llista per a les eleccions municipals

El passat dilluns 18, el
casal d’Esquerra de Sants-
Montjuïc va organitzar una
trobada amb la comunitat
educativa del districte, per
parlar del paper que té i ha

de tenir l’educació a la ciu-
tat de Barcelona.

Com a republicans en-
tenem l’educació com un
procés al llarg de la vida
que comporta una con-

cepció holística de l’edu-
cació i la política educa-
tiva, i Barcelona ha de
poder liderar l’evolució
d’una societat cada ve-
gada més complexa i di-
versa, i fer front amb
valentia als reptes glo-
bals, socials, mediam-
bientals, digitals o de
canvi de model productiu
amb què ens trobem en el
nostre dia a dia.

Barcelona ha de garan-
tir els recursos i les condi-
cions humanes i materials
perquè els centres educa-
tius de la ciutat siguin ca-
paços d’afrontar els reptes
complexos que els infants
i adolescents de la ciutat
necessiten. Garantint una

educació transformadora,
empoderant, de qualitat,
inclusiva i equitativa, que
promogui l’oportunitat d’a-
prenentatge al llarg de
tota la vida.

Barcelona cal que ga-
ranteixi que els drets més
bàsics de la infància, ado-
lescència i joventut esti-
guin atesos amb una
educació inclusiva i amb
un mapa de recursos, ser-
veis i programes que aju-
din al coneixement dels
seus drets i deures, que
potenciïn les seves capaci-
tats i n’estimulin l’autono-
mia. Ha d’acompanyar el
seu creixement, potenciar
la seva participació i apor-
tacions i garantir-ne les

oportunitats per tal que el
talent que representen no
n’acabi sent expulsat.

Després d’escoltar la
comunitat educativa, i
poder debatre entre totes
i tots què pot fer Barce-
lona per ajudar la comu-
nitat, vàrem concloure
que calen més espais per
parlar i coordinar les polí-
tiques educatives amb la
comunitat, així com impli-
cant-hi tots aquells actors
que intervenen en l’àmbit
educatiu i que donen su-
port a les escoles, especial-
ment en serveis relacionats
amb les persones treba-
lladores socials, psicòlo-
gues, integradores socials
i mediadores.

L’educació no és un servei públic més
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