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La generació de residus creix any
rere any a Catalunya. Mentrestant,
la recollida selectiva s’estanca.
L’any 2017 la mitjana de reciclat-
ge net va ser del 32%, segons da-
des de l’Agència de Residus de Ca-
talunya, molt per sota de l’objec-
tiu d’arribar al 50% l’any 2020,
com es planteja el Programa de
Prevenció i Gestió de Residus i Re-
cursos a Catalunya (PRECAT 20).

“El model de gestió de residus
es troba en un estadi d’estanca-
ment”, explica Mercè Girona, fun-
dadora del Centre d’Ecologia i
Projectes Alternatius (CEPA), una
de les més de trenta entitats que
ahir van crear la Plataforma Ciu-
tadana Residu Zero, la qual apos-

ta per acabar amb els abocaments
i la incineració.

UNA NOVA LLEI
La plataforma neix amb una pro-
posta clara: promoure una Llei
Catalana Residu Zero de pre-
venció de residus. “El millor re-
sidu és el que no es produeix”, as-
senyala Girona. Un dels princi-
pals canvis que hauria d’inclou-
re aquesta nova normativa, se-
gons l’entitat, és obligar els pro-
ductors d’envasos a assumir els
costos de la gestió dels productes
que posen al mercat. “L’admi-
nistració fa recaure la responsa-
bilitat als ciutadans, però no fan
complir la responsabilitat als pro-
ductors”, destaca Girona.

A més, la plataforma proposa
la prohibició dels productes d’un
sol ús, la revisió urgent dels pro-
grames de gestió de residus apro-

vats per la Generalitat, del pro-
grama de gestió de l’AMB (el qual
està en procés d’aprovació) i fixar
com a objectiu arribar al 70% de
la recuperació de residus el 2030.

INVERSIÓ PER EVITAR RESIDUS
Segons la plataforma, la Genera-
litat està incomplint la Directiva de
Residus europea, que ordena que
la recuperació de matèria dels re-
sidus és prioritària abans que la re-
cuperació energètica. 

A Catalunya, segons l’entitat,
el 81% de les inversions en gestió
de residus són destinades al trac-
tament de la “fracció resta”, inci-
neradores i abocadors. Només el
19% del pressupost es destina a
processos directes de prevenció i
recuperació material de residus. “A
l’administració parlen molt de re-
sidu zero, però fets i pressupost
diuen el contrari”, critica Girona.

Combatent els residus
» Neix la Plataforma Ciutadana Residu Zero per demanar una nova llei de tractament de residus

» Exigeixen respostes per l’estancament del reciclatge net a Catalunya: arriba només al 32%

Augusto Magaña
BARCELONA

La plataforma, que es va presentar el 10 d’abril, està constituïda per més de 30 entitats. Foto: A.M.

TERSA4Entitats de la ciutat
com la FAVB, les associacions
de veïns de Diagonal Mar o el
Maresme i l’Ateneu l’Harmonia
de Sant Andreu s’han apuntat
a la plataforma amb un objec-
tiu clar: acabar amb Tersa.

Una de les propostes més
importants que, segons la pla-
taforma, hauria d’incloure la fu-
tura Llei Catalana de Residu
Zero és el compromís de tancar
totes les incineradores de Ca-
talunya abans del 2030. Des de
la plataforma apunten que l’e-
nergia generada en la incine-
ració no es pot considerar ener-
gia renovable i, per tant, les co-

mercialitzadores d’energia re-
novable, com Barcelona Ener-
gia, haurien de desvincular-se
totalment de la incineradora de
Sant Adrià.

A Tersa es produeixen més
de 360 tones anuals de CO2,
segons el registre estatal d’e-
missions i fonts contaminants.
A més, als “ecoparcs” només
s’aconsegueix aprofitar entre
un 8% o un 9% de tots els re-
sidus que hi entren, segons els
càlculs de l’entitat. En contra-
posició a aquesta dada, prop
del 6% dels gasos hivernacles
del territori s’atribueixen al
tractament per incineració.

Aposta clara pel tancament
de totes les incineradores
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Els semàfors

Ajuntament
L’Ajuntament ha expulsat del Castell de
Montjuïc l’associació Amics del Castell,
que des del 2015 ocupava il·legalment
una sala del recinte. El 2015 va intentar
organitzar una missa pels difunts de la
Guerra Civil, una tradició franquista. 

pàgina 8

CN Montjuïc
L’entitat celebra enguany el 75è aniver-
sari de la seva fundació i dissabte passat
ja va organitzar el primer gran acte. El

calendari inclourà l’organització d’esde-
veniments socials i de competicions de
natació, waterpolo o tennis, entre altres. 

pàgina 16

Generalitat
El CAP del carrer Roger, al barri de
Sants-Badal hauria d’haver obert les

seves portes fa mesos. Ara la Generali-
tat ha dit que el mes de maig és la data
definitiva. Els veïns, però, creuen que

encara trigarà uns mesos més. 
pàgina 8

La lupa

per @Modernetdemerda                                                                                                                       

Ni aigua

Imagineu què hauria passat si Quim
Torra o Gabriel Rufián haguessin pu-
blicat una piulada on s'hi llegís "Els uni-
onistes no tindran ni aigua amb un go-
vern independentista!". Aneu-ho ima-
ginant. Portades escandaloses a tots els
diaris durant dies i dies. Qüestió na-
cional. Ana Rosa, Griso i Ferreras sen-
se donar l'abast. Declara-
cions diàries de l'unionisme
exigint la dimissió del pro-
tagonista. Anuncis de me-
sures contundents contra
l ' i n d e p e n d e n t i sm e ,
apel·lant a la necessitat de
domesticar-lo. Rodes de
premsa a Europa per denunciar odi, et-
nicisme i tot el que fes falta. Un nou 155
i més repressió per controlar aquesta
colla de supremacistes hitlerians.

Aquest, a grans trets, és l'escenari
que tindríem avui. Però aquest escenari
no arribarà a existir mai, perquè qui va
escriure aquesta piulada no va ser cap
líder independentista, sinó el compte
de Ciudadanos. Deia així: "¡Los sepa-
ratistas no tendrán ni agua con un Go-
bierno de Albert Rivera! El próximo
28A tendremos la gran oportunidad de
enviar al Sanchismo a la oposición para
sacar las zarpas de Torra, Rufián y Pu-

igdemont de nuestro país”. D'aquest
vòmit real i infame -i sense conse-
qüències, evidentment- en trec tres
conclusions ràpides.

La primera, que el silenci que l'ha en-
voltat és el silenci de la impunitat. De qui
és conscient que pot dir el que vulgui per-
què sap que és el fort, qui té el poder, la

violència, les institucions, la justícia, les
influències i la capacitat de destruir im-
punement. I tot el seu entorn estatal -fins
i tot el més antagònic- també ho sap, des
de l'extrema dreta fins a l'esquerra més
pura; tots ells avalen aquest llenguatge
amb el seu silenci perquè, inconscient-
ment, els és propi, vàlid, legítim. I aquest
mutisme mediàtic és tant o més in-
quietant que la mateixa expressió.

La segona té a veure amb un altre
silenci majoritari: el nostre. Fins a
quin punt les nostres ments s'han
acostumat a ser esventrades que ja ni
ens pertorba una declaració com aques-

ta. Quina pell tan dura tenim, i quin
sentit de l'honor tan minat com a país.
Ens amenacen amb una frase que
busca novament la deshumanització
del col·lectiu i no som capaços ni d'ai-
xecar el dit i protestar. Perquè ja ho te-
nim assumit, ens és intrínsec, es veu
que hem nascut perquè ens recordin

cada dia que en algun mo-
ment acabaran definitiva-
ment amb nosaltres.

I, finalment, l'última con-
clusió té a veure amb el con-
tingut mateix de la piulada.
‘Ni agua’. Aquest ‘ni agua’ és
molt significatiu, perquè fa

un tuf a literalitat que espanta. Pot
semblar una simple expressió, però és
també una declaració d'intencions. Si no
tinguessin ulls a sobre -força estràbics,
per cert- estarien temptats d'aplicar-lo
bastant al detall. Ni aigua. Ni el més pe-
tit dels gestos contra aquest enemic
que se'ns resisteix incomprensiblement
i a qui ja no sabem com condemnar. 

No tinc clar quina de les tres con-
clusions em preocupa més. Però tam-
poc tinc clar quina de les tres conclu-
sions preocupa menys als ciutadans
d'aquest Estat que de mica en mica va
esmicolant-s'ho tot.

Ens amenacen amb una frase que busca
novament la deshumanització del col·lectiu 

i no som capaços ni d’aixecar el dit

Per defensar Eduardo
Inda s’argumenta que

ha destapat molts casos
de corrupció. Bé, tu pots administrar els
casos a conveniència per perjudicar o
beneficiar sectors de partits afins o en-
emics. Traficar amb la informació a
conveniència és més vell que anar a
peu...

El Twitter en paper

Aquest home ha en-
tregat la vida per de-

nunciar crims de guerra.
Des del seu captiveri no va callar i va se-
guir denunciant la injustícia genera-
litzada. No va dubtar a reivindicar la
causa catalana malgrat pressions. La
detenció de Julian Assange ens inter-
pel·la a tots i totes.

Decenas de periodistas
y políticos que crecie-

ron con el mito del Wa-
tergate, soñando desde la adolescen-
cia con lo heroicos que serían frente un
Watergate español. Y ahora que lo tie-
nen en frente... hablan tan bajito. Como
debe doler ese silencio en la soledad
del espejo.

Es poden deixar morir
milers de refugiats al

mar. Es poden vendre ar-
mes a règims assassins. Es poden fer
guerres que maten desenes de milers
de persones. I no passa res. Però ai d'a-
judar a morir una persona malalta ter-
minal que ja en té prou... El nostre, ab-
surd, món.

@JuanDiegoBotto@iuforn @Jordi_Armadans @AlbanoDante76

Aquí es
piula
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Sants-Montjuïc

El divendres 12 i el diumenge 14 d’abril van tenir lloc en el Sants Teatre les re-
presentacions de l’obra de Concepció Llach “Una casa de cuento”, a càrrec del
quadre escènic del Centre. Es tracta d’un vodevil escrit als anys 70 amb una gran
dosi d’humor. Els actors i actrius, amb les seves brillants interpretacions, van fer
gaudir al públic assistent que els va correspondre amb fortes rialles i aplaudi-
ments.  Gràcies a tots el que vàreu venir!!!!!! 

I EN PREPAREM MÉS, ESTIGUEU ATENTS A LA 
NOSTRA PROGRAMACIÓ DEL MES DE MAIG!!!

EQUIPAMENTS4Els veïns de
Sants-Badal fa temps que esperen
l’obertura del nou Centre d’A-
tenció Primària (CAP) Roger. El
nou equipament ja està cons-
truït però la seva  obertura es po-
dria endarrerir a l’estiu, segura-
ment cap al setembre.

El nou edifici va acollir el 2 d’a-
bril el Consell de Barri de Sants-
Badal. La jornada va servir per
presentar el nou espai als veïns.
Durant la sessió, la regidora Lau-
ra Pérez va explicar que la Gene-
ralitat ja ha comprat el mobiliari,
que és l’única cosa que ara mateix
li falta al nou equipament.  La re-
gidora va afegir que des de la Ge-
neralitat se’ls ha dit que el CAP
obrirà al maig, tot i que va mati-
sar que “si al final s’endarrereix,
espero que abans del setembre ja
estigui en funcionament”.

ESCEPTICISME VEÏNAL
Des de l’Associació de Veïns de
Badal-Brasil-Bordeta lamenten

que el CAP encara no hagi pogut
obrir les seves portes. El seu
president, Alfredo Martínez, afir-
ma en declaracions a Línia Sants
que “el barri fa molt de temps
que reclama i espera el CAP” i
afegeix que, amb les cites elec-
torals que estan a punt d’arribar,
“l’obertura encara s’endarrerirà
més”. Martínez també recorda
que el nou ambulatori havia d’o-
brir abans de Nadal i que el
passat mes de juliol ja es va or-
ganitzar una visita a l’edifici que

“representava que era prèvia a
l’obertura”.

NOUS EQUIPAMENTS
D’altra banda, fa pocs dies han
començat les obres de construc-
ció del nou edifici d'equipa-
ments al carrer de Roger, 48-64.
El nou edifici ha d’acollir una es-
cola bressol, un espai familiar i
un poliesportiu de dues pistes. El
cost del projecte és de nou mi-
lions d’euros i està previst que es-
tigui acabat a finals del 202.

L’últim Consell de Barri de Sants-Badal es va fer al CAP. Foto: El3.cat

L’obertura del CAP Roger podria
endarrerir-se fins a l’estiu

» L’edifici està acabat i la Generalitat diu que es podrà obrir al maig
» Pérez: “Si s’endarrereix, espero que funcioni abans del setembre”

Rebel·lió per l’IBI al pàrquing 
soterrani de la rambla Brasil 

IMPOSTOS4Al voltant de 400
usuaris de l’aparcament soterra-
ni que hi ha a la rambla Brasil
s’han rebel·lat contra l’Ajunta-
ment després que l’Institut Mu-
nicipal d’Hisenda els hagi recla-
mat el pagament de l’Impost de
Béns Immobles (IBI) de l’any
passat i d’enguany. Les protestes
dels usuaris es deuen al fet que
des de l’any 1994, quan van sig-
nar el contracte amb l’empresa
Saba, no havien pagat mai l’IBI.

Els veïns que des de mitjans
dels 90 fan servir aquest aparca-
ment argumenten que no han de

pagar l’IBI perquè no són els
propietaris dels aparcaments i
recorden que ja paguen, de forma
trimestral, el manteniment.   

En declaracions a El3.cat,
un dels afectats, Josep Manel
Gay, explica que “som conces-
sionaris durant 50 anys, però
després d’això hem de marxar
perquè la propietat és de l’A-
juntament”. Des del Districte
han fet arribar una petició a
l’Institut Municipal d’Hisenda
per tal que es reuneixin amb els
afectats i els expliquin els motius
del cobrament de l’impost.

L’AMPA de l’Escola Cal Maiol
rebutja el parc de neteja

VOTACIÓ 4L’AMPA de l’Escola
Cal Maiol va decidir a principis de
la setmana passada rebutjar la in-
clusió d’un parc de neteja  que el
Districte té la intenció de cons-
truir a sota del futur Institut-Es-
cola Cal Maiol.

L’AMPA va organitzar una
votació que va durar dos dies en-
tre les famílies del centre educa-
tiu. La consulta va tenir un 43%
de participació i va donar com a
resultat que una quarantena de
famílies es van oposar al projec-
te, mentre que una vintena van
votar-hi a favor i la resta en

blanc. Els organitzadors de la
votació havien establert que feia
falta un 35% de participació per-
què fos considerada vinculant. En
declaracions a El3.cat, la presi-
denta de l’AMPA, Meritxell Font,
afirma que “a partir d’ara veurem
com ens organitzem per mostrar
aquest rebuig”. Font admet que
“serà complicat” organitzar-se
per mostrar l’oposició al projec-
te perquè el procés ha tensat
l’associació.

Per la seva banda, el Districte
ha deixat clar que la construcció
del parc de neteja tirarà endavant.

Els “nostàlgics del franquisme”,
fora del Castell de Montjuïc

ENTITATS4L’Ajuntament va exe-
cutar dijous passat el desallotja-
ment de l’associació Amics del
Castell, l’entitat que ocupava des
de fa anys una oficina del Castell
de Montjuïc que feien servir de
seu social.

Amics del Castell ocupava
l’espai de forma irregular des del
2015. L’entitat es dedicava a la di-
vulgació de la història militar. La
seva acció estava envoltada de
polèmica, ja que el 2015 va or-

ganitzar una missa pels difunts
de la Guerra Civil, una tradició
instaurada durant el règim fran-
quista. El govern municipal,
però, els hi va prohibir.

Un cop anunciat el desallot-
jament, el primer tinent d’alcal-
dia, Gerardo Pisarello, va afirmar
que s’havia posat fi a una “ano-
malia”, mentre que el tercer ti-
nent d’alcaldia, Jaume Asens,
va afirmar que s’havia “fet fora els
nostàlgics del franquisme”.

Sentència |Dos anys de presó pel soroll d’un bar
La propietària d’un bar del carrer Piquer, al Poble-sec, ha estat condemnada a dos anys de presó,
dos d’inhabilitació per treballar en hostaleria, una multa i 10.000 euros d’indemnització per tenir
el volum del local massa alt i trencar el precinte municipal que l’Ajuntament havia posat al bar. 

Foto: Pere Francesch/ACN
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC), aprovada al Parla-
ment de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva im-
plementació està sent progressi-
va i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones be-
neficiàries ja en cobraran el 100%.  

Avui, el nombre de beneficia-
ris de l’RGC és de 120.500 perso-
nes, de les quals un 85% han sig-

nat el compromís del pla d’inser-
ció laboral.

Aquesta orientació cap al mer-
cat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant fei-
na pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva res-
pecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la pres-
tació  –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de for-
ma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que com-
pleixen les condicions per accedir-
hi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut. 

En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lec-
tius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les perso-
nes soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174  euros respecte al que per-
cebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millo-
rar l’orientació.

Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arri-
bat a un 30%.

Per tant, la taxa de resolucions
que compleixen els requisits s’ha
doblat des del mes de maig de
2018. Per últim, també s’ha acon-
seguit millorar el temps de res-
posta dels expedients de renda
garantida de ciutadania, que ac-
tualment ja es tanquen en dos
mesos i mig. 

120.000 beneficiaris
» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral 

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens expli-
ca el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Ren-
da Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de for-
mació que va permetre que s’in-
serís laboralment de manera
exitosa.

La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). No-
més tenia una experiència la-
boral procedent d’un pla d’ocu-
pació com a pintora.

A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva for-
mació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin ti-
pus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li fal-
tava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tor-
nar a treballar i que la seva si-
tuació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acom-
panyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de se-
guiment es van treballar les ba-
rreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció. 

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Tre-
ball i Formació de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania del De-
partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.

La història d’èxit de la Ta-
mara demostra que, amb un su-
port continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i re-
forç de les competències bàsi-
ques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de re-
tornar al món laboral.

La història de la Tamara

El 85% de la gent es
beneficia del pla
d’inserció laboral

Les resolucions 
favorables s'han 
doblat des de 2018

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

rendagarantida.gencat.cat
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Més obres per fer avançar
la superilla d’Hostafrancs

URBANISME4La transformació
del carrer Consell de Cent per in-
tegrar-lo a la superilla d’Hosta-
francs avança. A principis de mes
es van fer les obres per millorar la
calçada del carrer, deixar-hi no-
més un carril de circulació i fer-hi
un nou carril bici a la banda mar,
que està separat del carril de cir-
culació per tota una filera d’a-
parcaments de motos. També
s’ha col·locat senyalització nova,
peces separadores i pilones.

Aquesta és una de les actua-
cions que es fa per completar la
superilla del triangle de Sants-
Hostafrancs, després de la trans-
formació en plataforma única
d’anys enrere dels carrers de
Forn, d’Ermengarda o de Miquel
Bleach. El projecte, però, va ai-
xecar polèmica al llarg de l’any
passat després que els veïns de-

nunciessin que la superilla no
avançava. Des de  l’Associació de
Veïns i Veïnes d’Hostafrancs es
va criticar que l’Ajuntament pre-
sentés “un projecte molt agosa-
rat de dos milions d’euros” pel
qual no hi havia diners. 

La situació va provocar que,
finalment, veïns i Ajuntament
acordessin una proposta de mí-
nims que ha implicat la reforma
del carrer Consell de Cent i tam-
bé la del carrer Sant Nicolau, en
el qual s’ha invertit el sentit de
circulació perquè pugui servir de
zona de sortir de la part que s’ha
pacificat. Un cop aplicada la
proposta de mínims, els veïns
continuen instint que fan falta
més mesures per reduir el volum
de trànsit de la zona. Qui també
vol una pacificació de carrers
més gran són els comerciants.

URBANISME4El cobriment tot-
tal de les vies de Sants és des de
fa anys una obra que avança
molt lentament i per fases que
sempre acaben patint endarre-
riments. Ara, tal com avançava
Betevé fa uns dies, la primera
part de la tercera fase de les
obres ha patit un nou problema,
ja que el Districte va comunicar
fa unes setmanes al veïnat que
l’enderroc dels edificis situats a
la confluència dels carrers Bur-
gos i Riera de Tena encarà tri-
garà. Els edificis s’havien d’en-
derrocar durant aquest primer
trimestre d’any però no ha es-
tat així.

El problema principal és el
desallotjament que cal fer de la
finca situada al número 17 del
carrer Burgos, que està ocupa-
da des de fa temps. Ajunta-

ment i Districte estan pendents
d’una ordre judicial que permeti
el desallotjament, però de mo-
ment no arriba. Això provoca

que també estigui paralitzada la
solució per als veïns que que-
daran afectats per aquesta fase
de la cobertura de les vies, ja
que el solar que quedarà lliure
quan s’hagin fet els enderrocs
han de servir per construir els
edificis on es reallotjarà els
afectats. 

Aquesta paralització del pro-
jecte fa que els veïns afectats va-
gin veient com les seves cases es
van degradant, ja que són molt
velles i fa molts anys que no les
poden reformar, precisament

pel fet d’estar afectades pel pla
urbanístic. 

El total de famílies que estan
patint aquesta situació arriba a
la quarantena. L’Ajuntament
els ha d’expropiar les cases i re-
allotjar-los. En paral·lel, hi ha
una denúncia al contenciós per
part dels afectats després que el
consistori dividís la tercera fase
en diferents parts. Els veïns,
que critiquen la informació que
reben de l’Ajuntament, s’hi van
oposar i per això van portar la
decisió a la justícia.

L’enderroc dels edifcis de Burgos amb Riera de Tena no s’ha fet. Foto: Arxiu

La tercera fase de la cobertura
de les vies de Sants va per llarg

Els veïns afectats diuen
que mentre  el projecte
no avança les seves
cases es van degradant

El carril bici encara no s’ha estrenat. Foto: El3.cat
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UNA FESTA del comerç 
i de la ciutadania

La passada Mostra de Comerç de Creu Coberta va omplir
el nostre carrer en la seva catorzena edició. Una jornada
festiva, amb milers de visitants, que varen poder conèixer
els nostres serveis i productes, els establiments singulars,
les escoles i companyies de dansa del nostre barri, la mú-
sica de la Jam Session o assistir a la desfilada de moda de
l’Associació de Dissenyadors Innovadors. A més, els Cas-
tellers de Sants, una ruta pel comerç singular, i l’acte con-
tra la violència, en què l’Assumpta Sogas va llegir el
manifest.

Entre les autoritats participants, els consellers del dis-
tricte de gairebé totes les formacions, l’exconsellera i can-
didata Elsa Artadi i el candidat Josep Bou. Va cloure l’acte
la consellera de comerç del districte, Carolina López.
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Associació de Comerciants

Creu Coberta
RESUM FOTOGRÀFIC

En aquestes dues pàgines podeu veure
un resum fotogràfic amb imatges del
nostre fotògraf Ferran Descàrrega.
Moltes gràcies a tots els col·lectius 

i entitats participants!
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Laura Pérez
Regidora del

Districte de Sants-
Montjuïc, Barce-

lona en Comú

L'eix comercial Creu Coberta és
un dels més potents i innovadors
de Barcelona. Malauradament, en
el darrer temps hem vist com tan-
caven botigues de proximitat per
causes diverses. Per això, a l'últim
plenari es va decidir amb totes les
forces polítiques apostar per un
pla de xoc per a Creu Coberta que
inclou inversió per la millora del
Mercat Hostafrancs i un estudi per
peatonalitzar l'avinguda fins a
Consell de Cent. Però aquest pla
de xoc no es pot quedar en unes
poques mesures sense continuï-
tat: a l'eix comercial Creu Coberta
li cal un estudi d'hàbits de consum
per detectar amenaces i oportuni-
tats i un pla de dinamització de bai-
xos comercials, vinculat a una
sèrie de mesures concretes per
augmentar la viabilitat i competiti-
vitat dels comerços, amb formació
personalitzada i a mesura que tin-
gui lloc al mateix districte, així com
línies de subvencions pel lloguer i
reforma dels locals, i bonificacions
dels diferents impostos i taxes que
més afecten les botigues.

José Antonio
Calleja Clavero
Conseller-porta-

veu Municipal PP
Sants-Montjuïc

Creu Coberta necessita urgentment
un Pla de dinamització econòmica
per frenar la degradació que ja fa
temps pateix el Comerç i que creix.
Cal invertir més en urbanisme. Més
consens per tirar endavant el pro-
jecte superilla d’Hostafrancs i exe-
cutar el referent a Creu Coberta.
Valorar més la feina feta per l’Asso-
ciació de Comerciants i les seves
propostes, tant a l’hora de pacificar
l’eix com per dinamitzar-lo. Cal im-
pulsar i fer millores importants al
Mercat d’Hostafrancs. Implementar

programes alternatius al Reempresa
perquè noves persones es facin cà-
rrec dels negocis; mantenir comerç
tradicional i convertir en zona de via-
nants el tram de Creu Coberta entre
Consell de Cent i plaça Espanya.

David Labrador. 
Conseller 

de Cs a
Sants-Montjuïc

Defensem mesures de promoció i
assessorament per donar suport al
comerç de proximitat al carrer de la
Creu Coberta. Estudiarem en col·la-
boració amb les entitats d'Hosta-
francs l'ús més adequat del solar
disponible al carrer Diputació per
construir equipaments de barri
(Casal de Gent Gran, espais per
entitats, etc.). Impulsarem de ma-
nera prioritària la reparació de les
deficiències detectades en l'edifici
del Mercat d'Hostafrancs i la millora
del manteniment de les instal·la-
cions. Serà necessari fer labors de
mediació amb les entitats del barri
per resoldre els problemes de con-
vivència en l'espai públic, provocats
per comportaments incívics, la bru-
tícia i el soroll.

Georgina 
Lázaro

Consellera del
PDeCAT a 

Sants-
Montjuïc

El comerç de Creu Coberta fa uns
anys que viu una situació compli-
cada. Enguany a més uns quants
comerços tradicionals tanquen per
jubilació i se sumen a la vintena de
locals en traspàs o en liquidació.
L’augment de locals buits i l’alta vo-
latilitat fa que la percepció de de-
sertificació s’agreugi. En aquest
sentit proposem que es realitzi un
Pla de Xoc que tingui per objectius:
Mantenir la mateixa activitat en
aquests comerços tradicionals que
quedin buits. Incentivar que vinguin
a l’avinguda activitats econòmiques
d’alt valor afegit amb la capacitat

d’esdevenir un clúster. Impulsar una
remodelació del Mercat d’Hosta-
francs. Estudiar en el marc del  pla
de xoc una possible conversió en
zona de vianants del carrer Creu
Coberta, entre la plaça Espanya i el
carrer Consell de Cent.

Jordi Fexas
Conseller por-

taveu d’Esquerra
Sants-Montjuïc

Els pròxims quatre anys treballarem
per intensificar accions indirectes
d’entorn que puguin afavorir el co-
merç de Creu Coberta, com ara;
continuar desenvolupant la superi-
lla d’Hostafrancs, millores al Mercat,
accions i desenvolupament del pro-
jecte d’equipament al carrer Diputa-
ció i millora general de l’espai públic
(neteja, il·luminació...). Les accions
indirectes hauran d’anar acompan-
yades de les polítiques actives i els
projectes de suport directe al co-
merç de Creu Coberta i de proximi-
tat en general, com ara; intentar
activar el projecte Comerç i Cultura
que va aprovar el Consell Plenari a
proposició nostre, seguir recolzant
les mostres de comerç al carrer,  es-
pecial atenció a la il·luminació du-
rant la campanya de Nadal,
desenvolupar amb ambició tot el
potencial per a Creu Coberta del
Pla de Desenvolupament Econòmic
2017-21 o treballar per incloure
Creu Coberta en el model d’APEU
que es desenvolupa de manera
pilot en altres llocs de la ciutat.

Àngels Boix
Consellera del

Partit Socialista 
de Catalunya a
Sants-Montjuïc

Ens comprometem a desencallar el
PERI d’Hostafrancs en la seva to-
talitat entre Creu Coberta i Gran Via
i el carrer Mir i Giribert, desafectant
els habitatges per la no necessitat
d’executar el projecte inicial de l’o-
bertura de Diputació fins a Gran
Via. Així, es podrà dotar el barri d’un

equipament i/o centre de referència
que doni cabuda a les necessitats
dels veïns i les entitats en el nou
espai d’obertura del carrer Diputa-
ció amb Creu Coberta, que està
mancat d’equipaments.

Cal iniciar l’estudi i/o el pro-
jecte d’ordenació de la Plaça Es-
panya, prioritzant l’entrada per
Creu Coberta, promocionant la
venda de productes de proximitat,
de qualitat i frescos, adequats a
les necessitats dels barris i els
veïns i implementar els BIDS o
APEUS en totes aquelles zones
on sigui viable fer-ho. També cal
dinamitzar els eixos comercials,
repensant el comerç juntament
amb els actors i afavorint els es-
pais públics  perquè siguin punts
de referència dels veïns i veïnes.
Per últim, cal promoure la conver-
sió en zona de vianants dels ca-
rrers adients, que puguin generar
més comerç de qualitat i comuni-
quin espais rellevants amb zones
de més de l’interior dels barris.

Neus Roca
Consellera 
de la CUP
de Sants-
Montjuïc

Cal repensar el carrer de Sants i
Creu Coberta en clau de vianant,
s’ha de pacificar més la zona per
salut pública i per potenciació del
comerç local. Una bona fórmula
per caminar cap a aquests dos ob-
jectius seria impulsar el repartiment
a domicili dins els barris amb un
model semblant al de ‘Som mobili-
tat’ usat des de la Lleialtat. Cal una
reformulació del pla d’usos del
Triangle que reguli l’activitat per
evitar que la voràgine de turistifica-
ció de plaça Espanya degradi la
qualitat del petit comerç de barri i
les nostres vides i finalment vol-
dríem impulsar un pla participatiu,
seguint el model del pla paral·lel
d’aquesta legislatura, per generar
un pla d’usos al voltant del mercat
d’Hostafrancs i fer-hi una bona di-
namització, no només comercial,
sinó també cultural.

Què proposen els partits polítics per a Creu Coberta?
Els hem preguntat quines propostes tenen 

per al nostre eix de cara la pròxima legislatura
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L’Associació Cultural Gitana
d’Hostafrancs, amb el suport de
la Federació Catalana de Billar i
de l’eix comercial Creu Coberta
van homenatjar fa pocs dies l’ex-

campió estatal de billar, i veí del
barri, Ramon Aguilera. 

L’acte va incloure el lliurament
d’una placa a les seves filles en
record del campió.

El Col·lectiu gitano 
homenatja 

Ramon Aguilera

&
Aquesta Setmana Santa passejar pel Poble
Espanyol es convertirà en tota una expe-
riència pels sentits! Flors, plantes, colors i
olors seran els protagonistes de la quarta
edició del De Flor en Flor, el Festival de
Flors i Jardins de Barcelona. 

Del 19 al 22 d’abril, els assistents podran
gaudir de decoracions florals repartides pels
carrers i places del Poble, música en directe
i una llarga llista d’activitats per a tota la fa-
mília com una exposició d’orquídies,  una
mostra de bonsais i de diferents exemplars
de roses i xerrades pensades per a gaudir
de les plantes i descobrir-ne les curiositats.

Els més participatius podran fer diver-
sos tallers que tindran com a protagonistes
les misterioses orquídies, els sempre ad-
mirats bonsais, els bulbs o les exòtiques
kokedames. També hi haurà un taller de
plantes grasses i cactus, un d’iniciació en
l’art floral i un taller d’iniciació en l’art de cul-
tivar un hort urbà.

Però això no és tot! Un dels principals
atractius seran les  activitats relacionades
amb el respecte al medi ambient. Els as-
sistents podran veure en directe el procés
de decoració d’un equipament fet amb mo-
bles reciclats i gaudiran d’una mostra de
decoracions de materials reciclats, reparti-
des en diversos racons del recinte. Una
altra activitat destacada en aquest sentit
serà la projecció d’una cuidada selecció de
curtmetratges relacionats amb la natura i la
seva fauna a través dels quals s’explicarà
als més petits la importància de vetllar per
la preservació del medi ambient.

Deixeu-vos endur per l’esperit de la pri-
mavera, pels seus colors i les seves olors,
i no us perdeu aquesta activitat única per
gaudir de la Setmana Santa al barri.

Més informació a
www.pobleespanyol.com

El Poble Espanyol s’omple de flors 
i de colors per la Setmana Santa

4

Creu Coberta celebra un
Sant Jordi multicultural 

al Meeting Point
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Els experts del barri Opinen
4Recomanacions dels Mossos 

S’acosta Sant Jordi i ja va tocant pensar
en quins llibres regalem als més petits.
Ara bé, abans de decantar-nos per una
lectura o una altra potser ens podem
preguntar quin tipus de llibre volem
comprar-los. Per això, us presentem una
petita tria de joies que vol posar-vos
sobre la pista de títols originals, dife-
rents i sorprenents!

Sota les onades, de Meritxell Martí i
Xavier Salomó (Flamboyant)

Possiblement aquest llibre és la joia
d’entre les joies i va camí de convertir-
se en un dels més venuts de les prope-
res setmanes.Una delicadesa que ens
acompanya tot el llibre, mostrant unes
il·lustracions delicioses i un text escàs
però concís que ens endinsaran a les
profunditats de la nostra pròpia interio-
ritat. Allí dins podrem descobrir-hi pors,
vergonya, rebuig o nous reptes i a més
a més, tal com podem trobar en el fons
del mar més desconegut… un merave-
llós tresor.

La gran enciclopèdia de les àvies, d’É-
ric Veillé (Blackie Little Books)

Aquest llibre presenta un divertidíssim
catàleg il·lustrat sobre les àvies i del
propi univers que l’autor ha creat al seu

voltant. A través de diferents capítols es
van descobrint misteris tals com: Per
què els agrada tant caminar? Per què es
fan pentinats estranys? Per què és tan
freqüent trobar-les a l’autobús? Per què
els agrada tant mimar-nos? Per què van
tortes tan sovint? Quants anys tenen?
Per què duen sempre sabatilles d’estar
per casa? Un llibre que trenca tòpics i li
dona una volta interessant a la visió que
tenim de les nostres àvies.

T’avorreixes, Minimoni?, de Rocío Bo-
nilla (Animallibres)

La petita Minimoni, la divertidíssima i
creativa protagonista de “De quin color
és un petó?”, s’ha fet gran i ja va a l’es-
cola dels grans. De dilluns a dissabte, la
Minimoni està molt ocupada entre l’es-
cola, les extraescolars, passant un dia
amb l’àvia o anant a la biblioteca. Però,
i el diumenge? Ai, el diumenge! El diu-
menge s’avorreix molt. Tant que ha de
passar mil i una vicissituds per a esbri-
nar la causa del seu terrible avorriment.

Descobreix aquests llibres i molts més a
la nostra botiga del carrer Creu Coberta
o a online.abacus.coop! I gaudeix del
Sant Jordi més literari amb Abacus coo-
perativa. Perquè enguany, més que mai,
#somllibres!

Comissaria de Policia 
Mossos d’Esquadra Sants-Montjuïc

C/ Ulldecona 35
Telèfon 112

4Recomanacions 
de la Guàrdia Urbana

José Ángel Burrel Ferrer
Guàrdia Urbana

Intendent en cap - UT3 Sants-Montjuïc
www.bcn.cat/guardiaurbana

Aquests dies són de desplaçaments per la
nostra xarxa viària. Aquestes són algunes
de les recomanacions de la Guàrdia Ur-
bana si aneu en cotxe:

Vianants
Els i les vianants sempre tenen prioritat.

Cinturó
Utilitzeu sempre els cinturons de segure-
tat, tant els ocupants dels seients de da-
vant com els que viatgin al darrere. Els
menors d'edat amb alçada igual o inferior
a 135 centímetres han d'utilitzar un sis-
tema de retenció infantil homologat i
adaptat al seu pes i alçada en el seient de
darrere.

Cotxe
No ocupeu els espais que estan reservats
per als vianants i tingueu la màxima pre-
caució en el moment de sortir o d’entrar
als llocs d’estacionament. Quan ho feu,
utilitzeu la porta que dona al costat de la
vorera.

Stop
Respecteu les normes de circulació: la
senyalització, els semàfors i els límits de
velocitat.

Precaució
No feu servir cap mena d’aparell ni de
dispositiu electrònic que us puguin dis-
treure quan conduïu.

4Risotto de pera, gorgonzola i nous
per a quatre persones

Ingredients: 300 grams d’arròs especial per
a risotto, 1 litre de brou de pollastre i ver-
dures suau, 2 peres mitjanes, 200 grams de
gorgonzola, 1 ceba dolça, 100 grams de
nous, mantega, vi blanc, sal i pebre.

1.   Tallar la ceba a daus, salar i sofregir amb
uns 40g de mantega a foc fluix (no ha
d’agafar color, només la textura tendra)

2 .  Afegir l’arròs amb el foc una mica alt
perquè agafi una mica de duresa

3.   Afegir ½ got de vi blanc i deixar que re-
dueixi.

4.  A poc a poc anirem afegint el caldo i re-
movent el risotto constantment per-
què tregui el midó

5.   A banda a una paella, afegir una culle-

rada no gaire gran de mantega, la pera
pelada i tallada a daus d’1x1cm aproxi-
madament, a foc fluix perquè tregui el
sucre i agafi color

6. Remoure constantment l’arròs uns
quinze minuts fins que veiem que es va
espessint.

7.  Quan ja és espès, afegim la pera i les
nous

8.  Un cop fet, enretirar del foc i afegir el
gorgonzola a daus, remenant per da-
rrera vegada.

9.  Personalment, un cop és al plat, m’a-
grada moldre pebre negre, que dóna
més personalitat al plat.

Gràcies i que aprofiti.

Mònica Noguera 
Plats Cuinats Hostafrancs

C/ Consell de Cent, 17

Si aquests dies de Setmana Santa els passeu
fora de casa, els Mossos d’Esquadra us reco-
mana el següent, per millorar la vostra segu-
retat a la llar:
- Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.
- Comproveu que portes i finestres quedin
ben tancades i connecteu l’alarma.
- Aviseu persones de confiança de la vostra
absència.
- Demaneu a algú que us reculli la corres-
pondència i doni un cop d'ull de tant en tant
a l'habitatge.
- Sigueu discrets a l’hora de comentar l'ab-
sència, eviteu donar detalls a les xarxes so-

cials o comentar-ho amb gent desconeguda.
- No tanqueu del tot les persianes o porticons
no deixeu senyals visibles que facin pensar
que sou fora de casa.
- Demaneu a algú que us reculli la corres-
pondència.
- No  deixeu  al  contestador  automàtic  cap
missatge en  què  es  dedueixi  que  sou  fora.
Podeu  activar el  desviament  de  trucades
per  poder  respondre sempre.
- És  convenient  que  tingueu  un  inventari
d'objectes amb  el  número  de  sèrie,  la
marca  i  el  model:  facilita la identificació dels
objectes en cas de robatori.

Abacus Sants
C/ Creu Coberta 93
www.abacus.coop

4Les joies de Sant Jordi



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 2217 d’abril del 2019

| 12

líniasants.cat



17 d’abril del 2019Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

13 | 

líniasants.cat



líniasants.cat 17 d’abril del 2019

Comerç

| 14

La Mostra de Comerç de
Primavera triomfa a Sants

FIRA4Sants Establiments Units
va exposar el millor dels comer-
ços del seu eix el passat 6 d’abril
a la Mostra de Comerç de Pri-
mavera i la Passarel·la de Moda al
carrer de Sants. 

Amb la combinació de serveis,
productes i música, els comer-
ciants van brindar el millor de
cada negoci, acompanyats per les
terrasses dels bars i restaurants del
barri. L’acte va estar repartit en
tres zones: la part de l’eix comer-
cial amb el carrer Arizala, la zona
de Badal i les Cotxeres de Sants. Al
primer sector es va poder escoltar
pop i rock de la mà d’UME Musi-
cal. Per la seva part, l’escola de mú-
sica Deisi va animar la zona de Ba-
dal, mentre que a les Cotxeres es
va oferir la passarel·la de moda i

comerç. Amb la participació de 25
negocis de l’eix comercial, la des-
filada va ser tot un èxit.

PRESÈNCIA POLÍTICA
A l’acte hi van assistir diversos re-
presentants polítics de la ciutat,
com l’alcaldable de Junts per Ca-
talunya, Elsa Artadi, i el candidat
del Partit Popular, Josep Bou. Ar-
tadi va explicar que van voler vi-
sitar l’eix i el seu mercat, “per es-
tar amb la gent que hi treballa i
per compartir inquietuds i pen-
saments sobre el comerç de pro-
ximitat”. Per la seva banda, Bou,
va dir que cal escoltar “tant les as-
sociacions de veïns com de co-
merciants per saber les seves ne-
cessitats, ja que Barcelona és un
gran aparador”.

FIRA4La XIV Mostra de Co-
merç de Creu Coberta es va cele-
brar el passat 6d’abril a l’eix co-
mercial. L’acte va transcórrer a
peu de carrer, on els comerciants
de la zona van mostrar els seus
millors productes i ofertes al pú-
blic assistent. Així, botiguers de di-
versos sectors i serveis de res-
tauració presents a l’eix comercial,
van aprofitar la visibilitat que
aporta aquesta jornada per als
seus negocis. L’acte, organitzat per
l’Associació de Comerciants de
Creu Coberta, va estar marcat per
la lluita contra la violència mas-
clista, una reivindicació clau dels
organitzadors. 

Per començar l’esdeveniment,
els Castellers de Sants van formar
un pilar format exclusivament
per dones com a símbol de la pro-
testa. També es van poder llegir
manifestos contra aquesta xacra
social de la veu directa de dos
alumnes de l’Escola Joan Pelegrí.
Els joves van explicar que “la
violència és un obstacle insalva-
ble per a l’evolució, la més terri-
ble pobresa és no ser reconegut o

estimat, i per això la violència és
el pitjor problema”.

En aquest sentit, la consellera
de comerç del Districte, Carolina
López, va agrair el compromís de
l’associació a l’hora de combatre
el masclisme. López també va
afegir que “l’associació ja fa molts
anys que llegeix aquest manifest,
ja que cada any ha anat augmen-
tant la conscienciació dels co-
merciants contra la violència”.
També va destacar que una boti-

ga “no és només un acte simbòlic,
també és un espai de seguretat”.

EL VESSANT SOCIAL DE L’EIX
El president de Creu Coberta,
Lluís Llanas, va voler reivindicar
el paper social que juguen els co-
merciants de l’eix comercial. Lla-
nas va explicar que, a part de
vendre, “els comerciants fan una
funció social, de cara als veïns”. A
més, va demanar un pla de xoc per
impulsar l’eix comercial.

Creu Coberta es va tornar a omplir de gent. Foto: El3.cat

Creu Coberta celebra la 14a
Mostra de Comerç de l’eix

Eleccions |Debat sense Colau
El Macba va acollir el 9 d’abril el debat de Barcelona Comerç i Barcelona Oberta. Sense la presència
de l’alcaldessa Colau, va rebutjar anar-hi i els organitzadors només acceptaven el número 1 de les

llistes, i la CUP  –no va ser convidada–, els cinc alcaldables van oferir una imatge de consens. 



17 d’abril del 2019Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22 líniasants.cat
15 | 



Esports
| 16

S’ha acabat el patiment. El JAC
d’Albert Gómez va aconseguir,
dissabte passat, certificar la seva
permanència a la lliga EBA. El
conjunt lila depenia de si mateix
en la seva visita a una pista his-
tòrica del bàsquet català, la del
Sant Josep de Badalona, i no va
fallar (57-65). 

Aquesta onzena victòria dels
santsencs en aquesta temporada
serveix per garantir que el curs
2019-20 l’equip tornarà a formar
part de l’EBA, al mateix temps
que condemna el Sampep (i el
Martinenc, que també va perdre)
a jugar la promoció per no per-
dre la categoria. 

Així, Gómez ha aconseguit
millorar els resultats de la pas-
sada temporada (la darrera en la
qual Roger Grimau va estar al

capdavant de l’equip i que va tan-
car-se amb un balanç final de 10-
16 que també va contribuir a la-
salvació), mentre que, en el mi-
llor dels casos, els liles podrien
igualar els resultats obtinguts
en la campanya 2016-17, també
amb Grimau a la banqueta del
JAC, i en la qual l’equip va aca-
bar en desè lloc en un grup du-

ríssim amb un saldo final de re-
sultats de 12-14.

Així, doncs, el partit de la da-
rrera jornada serà una festa com-
partida amb l’afició. Serà dis-
sabte de la setmana que ve, en ho-
rari unificat amb la resta de la jor-
nada (a les set de la tarda), quan
el JAC tancarà la temporada con-
tra el BBA Castelldefels.

El conjunt lila ha resolt el curs amb una jornada d’antel·lació. Foto: BCA

Objectiu aconseguit: el JAC
segella la permanència a EBA

» El triomf contra el Sant Josep fa que el conjunt d’Albert Gómez ja
no hagi de jugar-se-la a en l’últim partit contra el BBA Castelldefels

El punt de partida al ‘play-off’,
en joc per als sèniors del Medi

La temporada regular
de les Divisions d’Honor
de waterpolo ja encara
la recta final, de mane-

ra que els dos sèniors del Medi es
jugaran, en els pròxims partits, les
seves respectives posicions d’inici
en els play-offs. 

Els números més senzills són
els del sènior masculí, que només
ha de jugar un partit més, el dia
27 a Mataró. En funció del re-
sultat al Maresme, el panorama
pot canviar per als de Jahzeel
Martínez; un triomf significaria
avançar els mataronins i afrontar

la sèrie contra el CNM amb el fac-
tor camp a favor. Un empat o una
derrota faria que l’equip fos, en el
millor dels casos, cinquè, ja que
una derrota combinada amb un
triomf del Sant Andreu faria que
el Medi es veiés les cares contra
el Barcelona en els quarts.

El femení de Marc Comas, en
canvi, jugarà dues jornades que
decidiran si l’equip juga la semi-
final pel títol contra el Sabadell o
contra el Sant Andreu. Els dos
partits seran contra el Rubí (al
Vallès el dia 27) i contra el Sant
Feliu (també a domicili).

Natació | En marxa els actes del 75è aniversari del CN Montjuïc
Enguany se celebren 75 anys de la fundació del CN Montjuïc i, dissabte passat, l’entitat va 
posar en marxa el calendari de celebració d’aquests tres quarts de segles de vida. En el seu 

parlament, el president del club, Pere Padró, va destacar el paper històric i social del club a la ciutat.

Pau Arriaga
SANTS

1.000 persones vibren amb la
vetllada de BCN Boxing Nights

BOXA4Gairebé mig any des-
prés de la seva presentació en so-
cietat, dissabte passat, BCN Bo-
xing Nights va tornar a reunir
prop d’un miler d’aficionats a la
boxa al districte. Si el novembre
del 2018 va ser a la Cúpula de les
Arenas, en aquesta ocasió l’esce-
nari escollit va ser l’hotel Barce-
ló Sants, que va tornar a acollir un
gran aspecte per gaudir de com-
bats amateurs i professionals.
“Va ser una vetllada perfecta, el
recinte es va quedar petit”, diu
Sandor Martín, púgil de la Pros-
peritat, a Línia Sants.

En els combats professionals,
el rubinenc Víctor Vega va de-
butar com a professionar amb un
empat (nul) contra Rubén López;
el georgià establert a Barcelona
Irakli Kurasbediani va guanyar
per punts contra el gallec Aveli-
no Vázquez; el basc Sebastián Pé-
rez, també aconseguiria una vic-
tòria als punts contra el nicara-
güenc Christian Narváez. En les
dues lluites principals, Cristóbal
Lorente, del KO Verdun, va de-
rrotar Bryan Alexis, i Miriam
Gutiérrez es va imposar a la hon-
garesa Bianka Nagy.

L’hora de la veritat: la UE
Sants es juga seguir a Tercera

Quatre jornades deci-
diran el futur esportiu
de la UE Sants la tem-
porada que ve. I és que

entre demà passat i el 12 de
maig, el conjunt de Tito Lossio
afrontarà els partits que li resten
d’aquesta temporada històrica
de retorn a Tercera amb un ob-
jectiu: que no sigui una única.

Els blanc-i-verds rebran,
demà passat a les 12 del migdia
(serà l’únic partit que es jugarà en

Divendres Sant), l’AE Prat en la
penúltima jornada del curs a l’E-
nergia. El mes, competitivament,
s’acabarà diumenge de la setma-
na que ve, a Terrassa, al camp del
San Cristóbal, un conjunt molt
fiable jugant com a local.

Al maig, la UES afrontarà dos
partits: a casa contra el Santboià
i a Cambrils contra el Reus B. Se-
ria convenient deixar els deures
fets en aquest, ja que l’equip des-
cansarà en l’última jornada.s

Cristóbal Lorente, del KO Verdun, celebra el seu triomf. Foto: Adrián Rubio
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Què ha aportat Catalunya al món?
Aquesta és la pregunta sobre la qual
gira aquest llibre, dirigit pel catedràtic
Borja de Riquer i escrit amb la col·labo-
ració d’un centenar d’historiadors i ex-
perts. L’obra busca divulgar la història
catalana de forma rigorosa, amb l’ob-
jectiu d’analitzar el passat, entendre el
present i pensar en el futur del país.

Llibres

Història mundial de Catalunya
Borja de Riquer

Basada en  ‘Greek’  d’Steven Berkoff, l’o-
bra explora el mite grec d’Èdip, que na-
rra la història d’un jove separat dels
seus pares i criat per una altra família.
Un endeví li revelarà que matarà el seu
pare i s’enamorarà de la seva mare, un
destí que sembla inevitable. L’obra està
ambientada en l’Anglaterra dels anys
80, en plena efervescència punk. 

Teatre

Com els grecs
Josep Maria Mestres

Amb referències a històries d’amor, la
primavera i els embolics de la vida,
Xarim Aresté presenta el seu nou
disc. Aquesta vegada hi afegeix nous
instruments, com la trompeta i el sin-
tetitzador, i estils com el jazz i el funk.
Fins i tot s’ha atrevit amb el polèmic
‘autotune’, que sembla omnipresent a
la música actual.

Música

La nova sèrie dels creadors de ‘Camera
Café’ transporta l’espectador a l’època
dels romans, amb una comèdia basa-
da en l’humor absurd. El protagonista
és Mani Semproni Galba, interpretat
per Julián López. Aquest patrici, fill
d’un heroi de Roma, haurà d’entrar for-
çadament a l’exèrcit després d’un des-
afortunat accident amb un senador.

Pelis i sèries

Justo antes de Cristo
Pepón Montero i Juan Maidagán

El nus i altres mons
Xarim Aresté

Cerveses entre punxes
Amb l’arribada de la primavera, cada vegada ve més de gust

aprofitar els vespres per prendre una cervesa i xerrar amb
els amics. Això és el que ofereix ‘Fridays Late’, una experièn-
cia única a la Casa de les Punxes de Barcelona. Cada darrer
divendres de mes, es podrà gaudir d’un escenari tan únic

com l’obra de Puig i Cadafalch per relaxar-se i desconnectar
de la rutina. El pròxim divendres 26 d’abril i el 31 de maig

són les dues últimes cites. A més, l’activitat inclou la visita a
l’exposició de l’edifici i, per descomptat, pujar a la terrassa

per veure de prop les punxes que donen li donen nom.

A L F R E D  G A R C Í A

ÉS FAMÓS PER... Concursar a Operación Triunfo 2017
També va ser representant d’Espanya a Eurovisió 2018

Actuar a la Sala Barts de Barcelona
Alfred va omplir la sala i es van veure grans cues

Els seguidors es desfan en elogis pel concert
Alfred agraeix l’èxit i diu que aviat anunciarà noves dates

QUÈ HA FET?

| Sekiro: Shadows Die Twice
Un guerrer ha de rescatar al seu jove amo i venjar-se del seu etern enemic. Amb escenaris propis del

Japó feudal, Sekiro s’ha convertit en un fenomen a les xarxes socials per la seva elevada dificultat. 

La fitxa
QUI ÉS?

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Operación Triunfo 2017 ha deixat grans noms d’artistes
que cada vegada són més mediàtics, i un d’ells és el

d’Alfred García. El cantant d’El Prat de Llobregat va
arrassar les nits de l’11 i el 12 d’abril a la Sala Barts de

Barcelona, on va fer sonar el seu rock. Les entrades per
a l’espectacle es van esgotar en menys de 15 minuts i es

van poder veure cues de fins a 16 hores per assistir-hi.
Alfred va presentar ‘1016’, el seu nou àlbum, el títol del

qual fa referència al seu número de càsting a ‘OT’. Alfred
García -o simplement Alfred- ha estat un dels concur-
sants més icònics i seguits d’Operación Triunfo. Al seu

bon resultat a l’acadèmia s’hi va sumar la participació a
Eurovisió 2018, amb la seva amiga i companya d’esce-
naris, Amaia Romero. El mateix any, va fer de pregoner
de la Festa Major d’El Prat. Ara comença a fer-se un lloc
al complicat món musical, tal com demostra que el seu

nou àlbum hagi arribat a ‘disc d’or ‘ poc temps després
de llançar-se.

Famosos
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21 I 28 D’ABRIL
18:00 El somriure al peu de l'escala ha arribat al

Lliure una temporada després del que esta-
va previst i es podrà gaudir fins al dia 5 del
mes que ve. / Teatre Victòria.

DIMARTS I DIJOUS
11:00 Estimulació de la memòria és un curs per

estimular la memòria, l'atenció i el càlcul mit-
jançant exercicis, fitxes o música per treba-
llar aquesta eina. Places limitades. / Centre
Cívic La Cadena.

TOTS ELS DIMECRES
19:00 Des de principis d’aquest mes està en mar-

xa un curs anomenat Càmera digital: Reflex
nivell 2 (composició), per a alumnes que ja tin-
guin unes nocions bàsiques. / Centre Cívic Cot-
xeres de Sants.

FINS AL 26 D’ABRIL
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra Paisatges, diferents pintu-
res d’aquest tipus fetes pels alumnes del ta-
ller de pintura dels matins. / Centre Cívic Font
de la Guatlla.

DES DEL 2 DE MAIG
Matí-Tarda El pròxim dijous 2 de maig es po-

sarà en marxa la mostra Impacte cultural: la
guerra civil i la memòria internacional, l’impacte
del conflicte a nivell cultural. / Biblioteca Po-
ble-sec - Francesc Boix.

20 I 21 D’ABRIL
18:00 Darreres dues representacions de l’es-

pectacle anomenat Magic Gospel, amb The
Gourmets Vocal Quartet i l'il·lusionista in-
ternacional Sergi Buka. / CaixaForum.

TOTS ELS DIVENDRES
17:30 Des de principis d’aquest mes està en mar-

xa un curs de ballet per a nens, que permet
que els més menuts facin un acostament  a
aquesta discipilina artística. / Centre Cívic La
Cadena.

DISSABTE 27 D’ABRIL
19:00 Partit de bàsquet corresponent a la vint-

i-sisena jornada del grup C-B de la lliga EBA
entre el JAC i el BBA Castelldefels. / Pavelló
de l’Espanya Industrial.

Tots els dimecres (tret dels festius) es
faran noves sessions del curs d’anglès
per a nens i nenes que impulsen els Bo-
rinots. / Castellers de Sants.

Continua en marxa el curs
d’anglès impulsat pels Borinots

Tots els dimecres a les 17:00

Des del passat dia 1 està en marxa un
curs de guitarra pensat per tal de po-
der aprendre a tocar aquelles melodies
que tant ens agraden. / Escola de
Música Farré.

Uns curs d’iniciació a la
guitarra a l’escola Farré
Tots els dilluns a les 18:30

Xavi Sarrià, el frontman de la banda va-
lenciana Obrint Pas, arriba al distric-
te per interpretar els temes de la car-
rera que també ha tingut en solitari.
/ Sala Apolo.

Xavi Sarrià, d’Obrint Pas, 
en solitari a la Sala Apolo
Dissabte 27 d’abril a les 21:00

Partit de futbol corresponent a la
trenta-vuitena jornada del grup 5 de
Tercera Divisió entre la UE Sants i el
Martinenc. / Municipal de l’Energia

El Sants rep el Prat a 
l’Energia el Divendres Sant
Divendres 19 d’abril a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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