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Qualsevol titular sobre què pas-
sarà a les eleccions municipals del
26 de maig a Barcelona necessi-
ta un interrogant. Perquè una
suma de dubtes no fa una certe-
sa. I de certeses, aquest cop, n’hi
ha ben poques. Per no dir cap. 
Tots els partits ho tenen clar.

Tant, que fins i tot el favorit a les
enquestes, Ernest Maragall (ERC),
es resisteix a acceptar aquesta
etiqueta. “Si ens creiem les en-
questes, segur que perdo”, deia fa
uns mesos en una entrevista amb
aquesta publicació, afegint que, si
vol convertir les expectatives en re-
sultats electorals, s’ho haurà de
guanyar “a pols”.
El cert, però, és que Esquerra

no només arriba al 26-M amb les
enquestes a favor, sinó també
amb l’impuls de l’històric resultat
que va treure a les recents eleccions
generals. Les municipals tenen
una lògica pròpia, d’acord. Però els
resultats dels republicans el 28 d’a-
bril, quan van ser la primera for-
ça a Barcelona per 2.733 vots de di-
ferència sobre el PSC, confirmen

que la música sona bé: victòria en
38 dels 73 barris i en 5 dels 10 dis-
trictes. “La ciutadania va parlar
clar. És hora que això es confirmi,
però no es traslladi només a un
crit, sinó també a un projecte de
màxima ambició republicana”,
demana Maragall. ERC aspira a
entrar al club dels grans partits que

han aconseguit l’alcaldia de Bar-
celona i l’independentisme es juga
tenir o no la capital del país.

QUEDA EFECTE COLAU?
Que això passi dependrà, en gran
part, del resultat que acabi acon-
seguint Ada Colau. L’alcaldessa
arriba a la cita després del retrocés
del 28-A –els comuns només van
guanyar en dos barris–i amb una
llista desdibuixada, on no hi ha ni
Gerardo Pisarello ni Jaume Asens
(han anat al Congrés), però tam-
poc Laia Ortiz, Josep Maria Mon-
taner, Agustí Colom, Mercedes
Vidal o Gala Pin –bé, la regidora de
Ciutat Vella sí que hi és, però en
una posició simbòlica (37)–. 
Però sobretot Colau arriba al

26-M amb un balanç de mandat
agredolç –vegis la situació de
l’habitatge o la seguretat– i amb
força complicitats erosionades,
especialment amb la resta de par-
tits i amb el sector privat. Caldrà
veure si es conserva –i en quina
mesura– l’efecte Colau del 2015 i

com afronten els comuns aques-
ta recta final de campanya, més
enllà dels controvertits vídeos de
l’alcaldessa a Youtube.

“ELS SOCIALISTES HEM TORNAT”
Qui confia en un retrocés dels co-
muns i en recuperar posicions –i
fins i tot donar la sorpresa– és el
PSC. Els bons resultats que va
aconseguir a les generals a Barce-
lona, on es va disputar la victòria
global amb ERC i va imposar-se en
29 barris i 5 districtes, han injectat
una bona dosi de moral a les seves
files. “Els socialistes hem tornat”,
exclamava poc després del 28-A
Jaume Collboni, que ha organitzat
la campanya de les municipals
com una segona volta de les gene-
rals. La marca torna a vendre i el
vell feu socialista, Nou Barris, ha
tornat a ser íntegrament vermell a
les generals. Ingredients suficients,
argumenten des del partit, per fer
un bon resultat el 26-M.
On no hi ha tanta eufòria és a la

seu de campanya de Manuel Valls

als Jardinets de Gràcia. L’exprimer
ministre francès, que va arribar
amb grandeura Barcelona i des de
certes esferes ja se’l feia alcalde,
sembla haver-se anat desinflant a
mesura que avançaven les setma-
nes. Els discrets resultats de Ciu-
tadans a la ciutat el 28-A no són
precisament un bon auguri. 

JxCAT REIVINDICA LA GESTIÓ
Qui sembla que tampoc ho té fà-
cil és Junts per Catalunya. La
candidatura de Joaquim Forn i
Elsa Artadi no apareix al capda-
vant de les enquestes, però els re-
sultats que el partit va aconseguir
el 28 d’abril a la ciutat són simi-
lars als dels comicis espanyols
del 2016. Amb tot, han resistit i es-
peren recuperar posicions fent
bandera de la seva experiència de
gestió. “El 26 de maig la qüestió ja
no serà com aturar l’extrema dre-
ta espanyola, sinó quina propos-
ta política garanteix el canvi a Bar-
celona per construir la gran capi-
tal que volem”, defensen.

Menys aspiracions tenen al
PP. Després de la desfeta a les elec-
cions generals, sembla que els
populars es donaran per satisfets
si aconsegueixen obtenir repre-
sentació municipal i no quedar

fora del plenari. Al partit confien
que l’aposta –no exempta de de-
bat– per Josep Bou els permeti
salvar els mobles.
I per últim caldrà veure quin

resultat treuen la CUP –amb una
massa de votants sempre fidel– i
Barcelona és capital-Primàries,
amb un Jordi Graupera que podria
entrar al consistori. Qui sembla que
es quedarà fora, almenys atenint-
nos al 28-A, és VOX. Només va
arribar a un 3,41% dels vots.

Arnau Nadeu
BARCELONA

El moment d’Esquerra?

El candidat d’ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall (esquerra), durant la celebració dels resultats electorals el 28-A. Foto: ACN/Elisenda Rosanas

Colau ha perdut Asens,
Pisarello, Montaner,
Ortiz, Colom, Vidal i
Pin, que va al número 372.733

vots de diferència van
fer possible la victòria
d’ERC per davant del
PSC a la ciutat el 28-A

» ERC afronta el 26-M a Barcelona amb les enquestes a favor i l’impuls del resultat de les generals
» Els comuns hi arriben desdibuixats, Valls desinflat, JxCAT resistint i el PSC recuperant la moral
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Els semàfors

Carles Vallejo
El president de l’Associació Catalana
d’Expresos Polítics del Franquisme re-
brà la Medalla d’Honor de la ciutat per
la seva destacada trajectòria com a acti-
vista sindical en defensa de les llibertats
civils i polítiques durant més de 40 anys. 

pàgina 8

Fund. Champagnat
La Fundació Champagnat, propietària de
les escoles Maristes, ha estat declarada

responsable civil subsidiària en el cas dels
abusos de l’exprofessor dels Maristes

Sants-Les Corts Joaquim Benítez, que ha
estat condemnat a 21 anys de presó. 

pàgina 10

Castellers Poble-sec
Els Bandarres rebran la Medalla d’Ho-
nor de la ciutat l’any del seu 20è aniver-
sari. El guardó destaca la seva trajectò-
ria com a entitat social i cultural del 
Poble-sec. La colla s’ha caracteritzat 
sempre per la seva sensibilitat social.  

pàgina 8

La Junta Electoral Cen-
tral ha asumido ahora

el papel de mamporrero
contra el independentismo, saltándo-
se la Constitución y las leyes. No se dan
cuenta de que están destruyendo el ré-
gimen de elecciones libres. Para hun-
dir a Puigdemont hunden todo el sis-
tema democrático.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No le pidan más nada.
Relájense. Paguen una

entrada para verlo o
prendan la televisión y mírenlo. Dis-
fruten a Messi. Disfrútenlo como dis-
frutaron a Mohamed Ali, a Ayrton Sen-
na, a Jordan, a Federer, a Tiger Woods,
a Diego, y a los pocos extraterrestres
que visitaron nuestra tierra...

@arevalo_martin

Durante meses y me-
ses las derechas logra-

ron instalar un imagina-
rio según el cual los catalanes estaban
divididos por la mitad en cuestiones
como la inmersión, el 155, TV3 o la con-
vivencia. Entre los tres partidos han ob-
tenido 7 de 48 diputados. Ese es el ta-
maño real de la farsa.

Atenció on treu vots a
Catalunya això de Vox.

Aquests són tres dels mu-
nicipis amb més percentatge de vo-
tants d'extrema dreta: Sant Climent
Sescebes (base militar),14,6%; Talarn
(acadèmia militar), 12,7%; Sant An-
dreu de la Barca (seu de la Coman-
dància de la Guàrdia Civil), 6%.

@sergipicazo@apuente@jpurias

Tribuna

per Ernest Maragall, candidat d’ERC a l’alcaldia

És l’hora de Barcelona

Barcelona demana ser governada! És
urgent definir un projecte clar, impulsat
per un equip solvent. La ciutat ens exigeix
posar la ciutadania al centre i alhora li-
derar, des de la capital del país, el procés
d’emancipació republicana de Catalu-
nya. Hem de ser pioners a l’hora d’abor-
dar els grans debats globals i plantejar so-
lucions per a les realitats concretes de cada
un dels barris de la ciutat. 
Barcelona necessita afrontar la reali-

tat amb bon govern i feina ben feta, però
no n’hi ha prou amb dir-ho o prometre-
ho, sinó que cal arremangar-se per fer-ho
possible. Volem donar res-
posta a les necessitats dels ciu-
tadans. Per això la ciutat me-
reix un govern compromès
amb l’equitat, que afronti
amb valentia el problema de
l’habitatge, que vetlli perquè
els joves puguin viure i tre-
ballar dignament i que lluiti, alhora, con-
tra els problemes de convivència i la
sensació d’inseguretat. Un govern, tam-
bé, que faci una gestió integral del feno-
men turístic per tal de distribuir-ne mi-
llor els costos i beneficis a tota la ciutat. Un
govern, en definitiva, que socialitzi els èx-
its que Barcelona genera dia rere dia.
I volem fer-ho partint de l’educació i

la cultura com a pal de paller des d’on tot
comença, és a dir, com a eines d’empo-
derament de la ciutadania. És en l’edu-
cació i la cultura on s’amaguen totes les
respostes del futur, ja que Barcelona serà
una ciutat més oberta, inclusiva, creativa
i viva només si la ciutadania i l’economia

pivoten sobre el coneixement. Els veïns de
Barcelona mereixem viure en una ciutat
sostenible i encarada cap al futur. Per això
no només creiem que cal potenciar una
mobilitat segura, neta i econòmica, sinó
que hem d’anar més enllà i promoure la
generació d’energia local o una estratègia
de residu zero.
Barcelona ha de ser una capital que en-

capçali les grans lluites globals, recuperant
i potenciant el nostre paper internacional,
però sobretot ha de ser la capital que li-
deri la lluita per la llibertat, la democrà-
cia, la solidaritat i els drets civils. En

aquests moments, en els quals afloren de
nou els vells extremismes o observem, atò-
nits, l’erosió de la democràcia d’un Estat
espanyol que ha atacat les institucions i
els ciutadans del nostre país, Barcelona  ha
de ser un baluard contra el feixisme i les
injustícies. Ens cal construir la capital de
la República Catalana. Per això estem dis-
posats a liderar grans acords transversals
amb el compromís d’unitat d’acció inde-
pendentista per la República, ja que la nos-
tra Barcelona és la del 15-M, la del 8 de
març, la del “Welcome refugees” i, evi-
dentment, també la del 20-S, l’1-0 i el 3-
0: la Barcelona de la llibertat i la demo-
cràcia. La Barcelona que és exemple de

convivència i de combat, de dignitat i d’es-
perança. La Barcelona que lluitarà in-
cansablement i sense ambigüitats contra
la injustícia que suposa tenir presos po-
lítics i exiliats.
Els reptes per als pròxims anys als nos-

tres barris sabem que són grans. Però ve-
nim amb la il·lusió i el convenciment que
també ho són les oportunitats que tenim
al davant.
Tenim accions i propostes per afron-

tar qüestions que som conscients que pre-
ocupen molt la ciutadania: la millora de
la neteja, el creixement de l’incivisme,

l’empitjorament de la sen-
sació de seguretat que tenen
una part important dels ciu-
tadans, la dificultat creixent
d’accés a l’habitatge en tots els
barris o la precarietat laboral
i dels salaris i les desigualtats
associades.

Venim amb la il·lusió de donar em-
penta i resposta a les transformacions a
la Marina, al Prat Vermell, o a la Bordeta
amb Can Batlló-Magòria. Tenim un
compromís ferm de completar els equi-
paments que manquen a Badal, al car-
rer Roger i liderar un projecte ambiciós
i de ciutat que ens permeti desbloque-
jar les reformes al voltant de l’Estació.
Volem  donar resposta al Poble-sec a les
seves necessitats socials i les de planifi-
cació dels seus equipaments futurs. I a
Hostafrancs regenerar el teixit urbà de
la part sud del barri o a la Font de la Gu-
atlla desenvolupar la nova planificació
sorgida de la desafectació del Turó.

Volem donar resposta al Poble-sec
a les seves necessitats socials i 

planificar els seus equipaments futurs
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Sants-Montjuïc

RECONEIXEMENT4El Ple de l’A-
juntament de divendres passat va
servir per aprovar les Medalles
d’Honor de Barcelona d’aquest
2019. En el cas de Sants-Montjuïc,
les medalles seran per  l’activista
sindical Carles Vallejo i pels Cas-
tellers del Poble-sec, coneguts
també com els Bandarres.
En el cas de Vallejo, el guardó

li reconeixerà la seva “destacada
trajectòria com a activista sindi-
cal en defensa de les llibertats ci-
vils i polítiques”. Vallejo, expres
polític del franquisme, va co-
mençar la seva relació amb el mo-
viment obrer a finals dels anys sei-
xanta, quan va entrar a treballar
a la SEAT, on va ingressar al sin-
dicat CCOO. A finals dels 70, en-
mig de la repressió franquista, va
ser detingut i acomiadat. En
aquest període va ingressar al
PSUC i va  patir tortures durant
els 20 dies que va estar reclòs a la
comissaria de Via Laietana. Des-
prés de la campanya pels aco-

miadats de la SEAT, que va aca-
bar amb l’ocupació de la fàbrica,
Vallejo va tornar a ser detingut i
es va acabar exiliant a Itàlia des-
prés que el fiscal demanés una
condemna de 20 anys de presó.
Amb l’amnistia del 1976 va tornar
a Barcelona, on es va reincorpo-
rar a la SEAT.
Pel que fa als Borinots, el

guardó destaca, en l’any del 20è
aniversari de la colla, “la seva

trajectòria com a entitat social i
cultural del barri del Poble-sec”.
Els Borinots, a banda del seu pa-
per com a colla castellera, han des-
tacat des del seu naixement per la
implicació en diferents qüestions
del barri. A banda, un dels exem-
ples dels projectes que la colla ha
impulsat és el del Castelloscopi,
que el 2016 va rebre el premi Ciu-
tat de Barcelona per la seva difu-
sió del món casteller.

Vallejo (dreta), en un acte l’any passat. Foto: ACN/Núria Julià

Carles Vallejo i els Bandarres
rebran la Medalla d’Honor

» Vallejo és activista sindical i va ser pres polític durant el franquisme
» Els Castellers del Poble-sec celebren enguany el 20è aniversari

El teixit associatiu celebrarà la
seva gran festa el 18 de maig

ENTITATS4Els carrers de Sants,
Creu Coberta, l’Espanya Indus-
trial, Llobet i la plaça Joan Pele-
grí acolliran el pròxim dissabte 18
de maig una nova edició del Fi-
rentitats, la gran festa de les as-
sociacions santsenques. 
Així doncs, més de 150 enti-

tats sortiran al carrer per mos-
trar els projectes i les activitats
que impulsen a diari gràcies al
compromís dels voluntaris que
dediquen moltes hores a fer-ho
possible. HI haurà representa-
ció d’àmbits tan diferents com
la cultura, l’esport, els drets cí-

vics i socials, l’educació en el
lleure, la interculturalitat, la
formació, la sostenibilitat, la
solidaritat... 
Al llarg del dia s’organitzaran

més de 50 entitats molt diverses,
com ara la trobada castellera, els
concerts de les corals, l’actuació
gegantera, la tabalada dels dia-
bles, les activitats de la Taula
d’Esports, el festival Expressions
del Món, iniciatives solidàries, el
concurs d’Instagram...
La jornada arrencarà a les 11

del matí i s’allargarà fins a dos
quarts de nou del vespre.

Línia Sants es torna a
distribuir a la seu del Districte
COMUNICACIÓ4A partir d’avui,
els santsencs poden tornar a tro-
bar exemplars de Línia Santsa la
seu del Districte, després d’un any
i mig sense que la capçalera de re-
ferència de Sants-Montjuïc es
distribuís en aquest edifici.
L’empresa editora va decidir

deixar de distribuir exemplars a la
seu del Districte arran d’un incident
que no es va poder depurar com
s’esperava. Concretament, el 20 de
desembre del 2017, un dia abans de
les eleccions catalanes del 21-D, van
desaparèixer 150 exemplars de
Línia Sants de la seu del Districte

coincidint amb una portada críti-
ca amb el govern Colau: “Ocupen
el Districte unes hores per dema-
nar habitatge digne”, deia el titu-
lar. Des de la direcció de Comuni-
cació de Sants-Montjuïc van asse-
gurar que no sabien el que havia
passat ni se’n van fer responsables,
malgrat que un dels conserges va
dir a un distribuïdor de Línia
Sants que no volien “que arribes-
sin més porqueries al taulell”.
L’empresa editora ha decidit

tornar a distribuir exemplars a la
seu del Districte perquè el mandat
del govern actual ja s’ha acabat.

Ramon Cotarelo, protagonista
de dos actes polítics al districte
POLÍTICA4La plaça Benet i Moi-
xí va acollir dissabte a les 12 del
migdia una nova edició del cicle
Birres per la República, que va te-
nir com a protagonista el politò-
leg i escriptor Ramon Cotarelo.
Cotarelo va estar acompanyat de
Joan Canadell, empresari funda-
dor del Cercle Català de Negocis.
Durant la xerrada, Cotarelo va

fer referència a les darreres notí-
cies relacionades amb la polèmi-
ca decisió de la Junta Electoral so-

bre la participació en les eleccions
europees de Carles Puigdemont,
Clara Ponsatí i Toni Comín.
D’altra banda, una estona

abans la plaça de la Marina havia
acollit  un acte del cicle de xerra-
des Mirades Republicanes, on
també hi va ser Cotarelo.  Els al-
tres protagonistes van ser Eduar-
do Reyes, fundador de Súmate i
exdiputat al Parlament i Laura
Masvidal, dona de l’exconseller
d’Interior Quim Forn.

Habitatge | Denuncien que el Bloc Gayarre pot ser desallotjat
El Grup d’Habitatge de Sants ha denunciat que les famílies que viuen al bloc de pisos ocupat del carrer
Gayarre podrien ser desallotjats aviat per la propietat de l’edifici. Des de l’entitat recorden que durant els

mesos que l’edifici ha estat ocupat han intentat aconseguir un lloguer assequible per a les famílies.
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Dos detinguts per vendre
objectes robats a la ciutat 

SUCCESSOS4La Guàrdia Ur-
bana i els Mossos d'Esquadra
van detenir dijous passat dues
persones en un dispositiu con-
junt al districte per la venda
d'objectes robats en diferents
punts de la ciutat. 
Els agents van registrar un

pis i un local on els detinguts
guardaven el material que ha-
vien comprat per a la seva pos-
terior venda. Els objectes que
emmagatzemaven procedien de
furts comesos a la ciutat. La po-
licia també investiga dues per-

sones més.Segons els dos cossos
policials, en el marc de l'opera-
ció es van comissar 15.860 eu-
ros en metàl·lic, 37 telèfons
mòbils, 10 ordinadors portàtils,
4 rellotges de luxe, 4 càmeres di-
gitals, 2 tauletes electròniques,
1 dron, 1 defensa elèctrica i di-
verses bosses de mà.
Tal com va publicar Betevé,

citant fonts pròximes a la in-
vestigació, una de les actua-
cions policials va tenir lloc al
carrer del Radi, al barri de la
Marina del Port.

ABUSOS4Joaquim Benítez, l'ex-
professor de l’escola Maristes
Sants-Les Corts condemnat per
l'Audiència de Barcelona a 21
anys i 9 mesos de presó per
quatre delictes d'abusos sexuals,
continuarà en llibertat fins que
la sentència sigui ferma. 
El tribunal va desestimar ahir

les peticions d’ingrés a presó de les
acusacions perquè considera que
les mesures cautelars establertes
sobre Benítez  –retirada del pas-
saport, la prohibició de sortir del
territori espanyol, l'obligació de
comparèixer setmanalment a la
policia i la prohibició de realitzar
activitats amb menors i acostar-
se a les víctimes–, s'estan complint
sense incidències. La sala va as-
segurar que no veu “raons objec-
tives” que justifiquin la presó
provisional.

ACTITUD “HUMILIANT”
Dilluns, abans que es conegués
que Benítez seguirà de moment
en llibertat, Ester Garcia, advo-
cada d’una de les víctimes, va de-
nunciar que l’exprofessor dels
Maristes va tenir durant el judi-
ci una actitud “humiliant” amb
les víctimes i no pas de perdó i

penediment. En declaracions
recollides per l’ACN, Garcia va
afirmar que “no és cert” que
Benítez hagi reconegut tots els
fets, sinó que només ho va fer de
forma “parcial”.  

SENTÈNCIA “ESPERADA”
D’altra banda, el dilluns de la
setmana passada, dia que es va co-
nèixer la sentència de 21 anys i 9
mesos de presó a Benítez, els
Maristes van assegurar que aques-
ta era “esperada i necessària”.

Des de la institució van remarcar
que ja van “afrontar” els fets i que
van ser els primers a denunciar
l’exprofessor. “Hem estat els pri-
mers interessats en el fet que la
justícia pugui actuar”, van afirmar
els Maristes a través d'un comu-
nicat després de conèixer la sen-
tència. A més, van reiterar que
han posat “tots els mitjans per tal
que això no torni a passar”. “Te-
nim la convicció que avui les es-
coles i els centres maristes són se-
gurs”, van apuntar.

Benítez marxa corrent després de conèixer la sentència. Foto: Pol Solà/ACN

Joaquim Benítez no entrarà
de moment a la presó

ELECCIONS 28-A4Uns 1.300
vots. Aquesta és la diferència que
va permetre a ERC guanyar les
eleccions espanyoles del passat 28
d’abril al districte davant d’un
PSC que també va obtenir un bon
resultat. Concretament, els re-
publicans van aconseguir un to-
tal de 23.587 vots (25%), mentre
que els socialistes van obtenir
22.280 suports (23,7%). La par-
ticipació va ser del 76,2%, 11
punts més que al 2016.
Per darrere d’ERC i PSC, en la

tercera posició, es va situar En
Comú Podem, que va aconseguir
un 18,4% dels suports (17.299
vots). El resultat dels comuns, tal
com va passar arreu de Catalun-
ya, va ser pitjor que el de les elec-
cions espanyoles del 2016. Lla-
vors, el partit va obtenir la victò-
ria al districte amb gairebé el
30% dels vots gràcies a la con-
fiança de més de 24.000 sant-
sencs. Aquesta vegada, però, la
candidatura que liderava Jau-
me Asens va perdre més de 7.000
vots respecte de fa tres anys.
A molta distància dels tres pri-

mers partits es va quedar Ciuta-
dans, amb un 10% dels vots grà-
cies als 9.614 suports aconse-

guits. La cinquena formació va ser
Junts per Catalunya (8.158 vots),
mentre que el PP només va poder
ser el sisè partit, amb un 5,2% dels
vots. Per últim, el Front Republicà
va aconseguir un 3,6% dels vots
(3.412 suports) i VOX es va que-
dar amb un 2,9%. La formació
d’extrema dreta va tenir el suport
de 2.722 santsencs.

ELS BARRIS
Pel que fa als resultats als barris,
ERC va obtenir la victòria en sis
dels vuit (Sants, Sants-Badal,  la
Bordeta, Hostafrancs, Poble-sec
i la Font de la Guatlla), mentre
que el PSC ho va fer en els dos res-
tants (la Marina del Port i la Ma-
rina del Prat Vermell).
El barri on els republicans van

treure el millor resultat va ser a
Sants, ja que hi van aconseguir el
suport del 28,6% del cens. En el
barri més poblat del districte,
un total de 23.108 persones va
triar la papereta d’ERC.  Els so-
cialistes, per la seva banda, van
obtenir el mateix percentatge de
vot en els dos barris on van guan-
yar. Tant a la Marina del Port
(4.942 vots) com a la Marina del
Prat Vermell –un barri molt poc

poblat– (156 vots), els socialistes
van aconseguir el 30% dels vots.

ERC GUANYA A LA CIUTAT
Al conjunt de la ciutat la victòria
també va ser per a ERC. El re-
sultat va ser molt ajustat, ja que
el PSC es va quedar a pocs vots
dels republicans. Així doncs, al
conjunt de Barcelona, la llista
que encapçalava Oriol Junqueras
va aconseguir 201.616 vots

(23,1%), mentre que el PSC, amb
Meritxell Batet de cap de llista, va
obtenir 198.883 suports (22,8%).
Un dels grans derrotats de la

nit electoral va ser En Comú Po-
dem. Després de guanyar còmo-
dament les eleccions espanyoles
del 2016 a la ciutat, els comuns
van perdre més de 53.000 vots i
van quedar relegats a la tercera
posició amb el 16,4% dels suports.
Després dels comuns, a força

distància, es va situar Ciutadans.
La formació taronja va obtenir
una mica més de 100.000 vots
(11,7%), mentre que a prop seu hi
va quedar Junts per Catalunya
(10,8%). El partit d’extrema dre-
ta VOX va aconseguir 29.601
vots (3,4%) i a molt poca distàn-
cia seva s’hi va situar el Front Re-
publicà, que no va entrar al Con-
grés però a la ciutat va tenir
28.793 vots (3,3%).

28-A: victòria ajustada d’ERC
» Els republicans van ser el partit més votat al districte en les eleccions espanyoles del passat 28 d’abril
» El PSC també va obtenir uns bons resultats a Sants-Montjuïc i només es va quedar a 1.300 vots d’ERC

ERC i el PSC van ser els dos partits que van rebre més suport dels santsencs. Infografia: Línia Sants
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El Circ a cel obert

arriba a Creu Coberta
Els propers 1 i 2 de juny, Creu Coberta es con-
verteix en la Fira del Circ a cel obert. Per primera
vegada, hem decidit que el Circ arribi al nostre
barri amb una fira temàtica que substituirà les Jor-
nades Romanes després de deu anys de dedi-
car-les al món imperial.
En aquest cas, serà una festa molt més di-

vertida, amb activitats i propostes per a tots els
públics, inspirades en el món del circ. Òbviament,
sense animals, ja que estem d’acord en el fet que
els circs no tinguin cap animal tancat en gàbies! 
Però pel que fa a la resta, tot està previst

per aquesta fira que inclourà pallassos, equili-
bristes, dansa, tallers, bombolles, maquillatge,
globoflèxia, malabaristes, màgia i un especta-
cle de foc!
Durant la jornada, els escenaris de Creu Co-

berta estaran plens d’activitats que recordaran el
món del circ. Tindrem il·lusionisme i màgia, amb
espectacles que ens permetran conèixer alguns
dels trucs més divertits d’aquests autèntics mags!
També podrem assistir a diversos tallers al Mee-
ting Point de Creu Coberta, gràcies a l’escola de
circ del nostre barri, La Colombina, com taller de
bombolles gegants, un taller d’equilibri per a tots
els que vulguin saber què se sent caminant per
una corda fluixa. A més, un taller de maquillatge,

per si tots els nens i nenes es volen pintar el ros-
tre d’arlequí o pallasso. I també globoflèxia, que
és la capacitat per crear figures amb globus.
Si coneixeu el Filikrusty pallasso, el tindrem

amb un espectacle a l’escenari principal a mitja
tarda. I el diumenge podrem gaudir dels Beatbox
Circ, un show molt especial en què podrem co-
nèixer una altra forma de circ. No us podreu per-
dre tampoc els tallers d’Acroioga, i altres activitats
paral·leles.
Però sens dubte, un dels espectacles més im-

portants serà el de Llum i foc que tindrà lloc el dis-
sabte al vespre a l’escenari principal. Serà un
faquir? Serà un malabarista? En tot cas ho des-
cobrireu el dissabte al vespre!
Amb aquesta nova proposta de Fira del Circ

a Creu Coberta volem recuperar les festes anti-
gues que tenien lloc als nostres barris, en espe-
cial als volts de l’estiu i de la Festa Major. Volem
recuperar i reivindicar el màgic món del circ que
de petits tant ens va fer gaudir, i que encara so-
breviu a Catalunya gràcies a la feina de moltes
companyies, artistes i escoles, que estan convi-
dades a participar d’aquesta nova iniciativa.
Després d’uns anys de fer la Fira romana,

unes jornades que comptaven amb recreació his-
tòrica, decidim donar un tomb a la temàtica per tal

de donar noves possibilitats i atractius al nostre
eix, conservant la Fira Medieval, com a fira tradi-
cional del nostre eix i amb una temàtica de ves-
sant històric!

Sumeu-vos-hi!
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La imatge és d’un gran envelat durant la Festa
Major d’Hostafrancs, el 1908, al mig d’una fu-
tura Plaça d’Espanya sense urbanitzar. Un
gran envelat que, talment en forma de circ,
acollia espectacles de tota mena! També
veiem el Circ Eqüestre que tingué lloc a prin-
cipis de segle dins de Les Arenes, un espec-
tacle meravellós retratat per Frederic Ballell.

Fotos: AMDS i AFB

El Circ, anys 
enrere

En el marc de la
Fira del Circ a cel
obert, us propo-
sem una activitat
molt divertida, la
primera Freak Cir-
cus Show Parade
a Barcelona, en
què convoquem a
tots els fans dels
circs dels horrors a
passejar per Creu
Coberta a partir de
les 19h. Si voleu
vestir-vos del pa-

llasso malèfic, de la
dona barbuda, de
l’home elefant, i de
tots els personatges
que formaven part
dels clàssics circs
dels horrors, veniu
el dissabte a les 19h
a l’escenari principal
de Creu Coberta. I
pel que millor s’hagi
vestit, hi haurà un
regal que pròxima-
ment donarem a co-
nèixer!

Convocatòria Freak Circus Show

Parlem amb la Mar Bassany, de La Colombina,
que de cara la propera Fira del Circ a cel obert a
Creu Coberta està preparant moltes coses per a
aquesta festa.

Què feu des de la Colombina?
La Colombina som una escola dedicada a les

arts escèniques i sobretot al circ. Tenim grups de

nens de 3 anys, joves, adults i també treballem
amb persones amb neurodiversitat. Fem activi-
tats durant el curs regular i també escola d'estiu
i casals. La nostra filosofia és aprendre jugant
amb les arts i el circ en particular, valors com l'es-
forç, la constància, o el treball en equip.

Què et sembla que enguany fem la 1a Fira
del Circ a cel obert a Creu Coberta?
Ens sembla una gran oportunitat per por-

tar el circ a la vora de casa. El circ al nostre
país ha anat creixent, però encara ens queda
molt camí per fer. És important que a Cata-
lunya puguem anar fent gran el circuit d'exhi-
bició per incentivar les companyies, que el
públic tingui una oferta més variada i això
també és un benefici per a les escoles que

ens posa la responsabilitat de formar ade-
quadament els futurs artistes.

En què consistiran els vostres tallers i ac-
tuacions per a la fira?
A la fira hi serem amb les nostres activitats

d'acrobàcies aèries. Si voleu pujar a un trapezi
per primer cop, no us deixeu passar aquesta
oportunitat.

Feu tot l'any activitats? On us poden trobar?
Durant l'any, ens podeu trobar a la nostra es-

cola, La Colombina, on fem activitats de circ, ma-
labars, trapezi, teles, Aro, acrobàcies, etc. També
fem tallers a les escoles que ens ho demanen. A
més, l'Aurora i jo som les integrants de CIA. Pas-
serell, una companyia de teatre i circ que fun-
ciona des de fa més de 10 anys.

Entrevista a Mar Bassany
de l’escola La Colombina
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Dins de la nostra habitual
col·laboració amb entitats d’a-
rreu del món establertes a Bar-
celona, durant tot aquest
diumenge està previst que la
comunitat paraguaiana de la
ciutat visiti el Meeting Point
Creu Coberta per celebrar les
seves tradicions. 
L’acte oficial es posarà en

marxa a les quatre de la tarda,
i s’espera que hi assisteixin les
autoritats municipals en matè-
ria de diversitat.

Paral·lelament, al llarg de la
jornada hi haurà mostres de
gastronomia, actuacions musi-
cals, espectacles de tota mena
i molta il·lusió, tot de la mà de
la comunitat paraguaiana, que
un cop més vol compartir amb
nosaltres la seva cultura.

La Festa del Paraguai 
se celebra al Meeting Point

&
Aquest cap de setmana el recinte de Mont-
juïc tornarà a ser un típic Biergarten ale-
many. Del 10 al 12 de maig, cervesa i
gastronomia es combinaran amb tallers,
concursos, música i molta diversió per a
adults i també nens en una gran festa a
l’aire lliure. 
Els assistents podreu triar entre més de

20 varietats de cervesa diferents i degustar
delicioses propostes gastronòmiques: cer-
veses de blat, negres, d’abadia, Pilsener,
Lager, frànkfurts, bratwursts, picantwursts,
garró, brètzels, amanida alemanya... tot bo-
níssim i amb el millor ambient!
Cervesa i gastronomia es combinaran

amb concursos de menjar frànkfurts i d’ai-
xecament de gerres, activitats infantils i
molta música! Durant les sessions del DJ hi
sonaran tant les cançons tradicionals ba-
vareses com els hits del moment i la pro-

posta es completarà amb actuacions musi-
cals en directe.
Però això no és tot! Aquest any la San Mi-

guel Biergarten fa un pas més per difondre
l’essència de la cultura que envolta la cer-
vesa i, amb aquest objectiu, s’imparteixen di-
versos tallers per aprendre a servir cervesa
i es proposen maridatges. A més, us podreu
acostar al racó ‘Cervesers inquiets’ per tas-
tar les especialitats més selectes i gaudir de
l’última novetat de San Miguel.
Sens dubte és l’excusa ideal per gaudir

de la primavera compartint una bona estona
amb amics o família. No us perdeu la Festa
de la Cervesa més divertida de Barcelona!
L’entrada a la San Miguel Biergarten és,

un cop més, gratuïta per a residents a Ca-
talunya.

Més informació i venda de menús a
www.poble-espanyol.com

La 6a Festa de la Cervesa al Poble 
Espanyol homenatja la cultura cervesera
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Els experts del barri Opinen
4Els Consells dels Mossos d’Esquadra

Consells de seguretat per als mòbils

Catalunya es caracteritza per tenir un
gran teixit empresarial configurat per
petites i mitjanes empreses. Davant d’a-
questa realitat i considerant que una de
les missions de la universitat és l’apro-
pament al territori i la implicació en el
seu desenvolupament, tenim  l’objectiu
de cobrir una demanda de formació de
professionals especialitzats en el món
de les PIMES i donar resposta a l’entorn
empresarial.

En un mercat global cada vegada
més competitiu, els professionals del
món de l’empresa necessiten una for-
mació en la direcció estratègica de
l’empresa que els permeti ser referents
en el seu sector i competitius respecte
als seus competidors. Amb l’objectiu
de potenciar el talent que ja existeix a
les empreses, el Màster en Direcció
MBA pretén donar eines per donar
més valor als professionals que hi tre-
ballen. 

L'alta direcció comporta la respon-
sabilitat de la gestió global de la gene-
ració de valor en tots els eixos que
permeten les empreses. L'eficàcia eco-

nòmica, unida a la gestió responsable,
amb una visió proactiva i un resultat
sostenible, requereix directius capaços
de comprendre les variables que confi-
guren els models de negoci i les seves
dinàmiques actuals i futures. Les capa-
citats de lideratge, motivació, comuni-
cació, creativitat i rigor intel·lectual, són
avui dia indispensables per convertir-se
en catalitzadors del canvi.

Una de les característiques bàsiques
del directiu de petites i mitjanes em-
preses d'avui és la capacitat d'aprenen-
tatge constant i la detecció de noves
tendències en management que li per-
metin aprofitar les oportunitats de ne-
goci.

La capacitat d'assumir nous reptes i
la creació de noves empreses, amb les
garanties i seguretat que requereixen
les empreses PIMES, implica una for-
mació i experiència sòlida en múltiples
disciplines.

Incrementar el valor de la gestió en
cada nova responsabilitat només s'a-
consegueix amb una solvent concepció
integral de la direcció d'empreses.

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

En algunes ocasions de l’any, Barcelona
viu episodis de gran contaminació, afa-
vorits per algunes condicions climàti-
ques que estanquen sobre la ciutat els
gasos contaminants. En aquestes situa-
cions, l’Ajuntament de Barcelona reco-
mana:
– Intentar no fer servir el vehicle privat.
– Aturar el motor del cotxe quan estigui
parat o si es troba en un embús.
– Conduir amb suavitat i no fer servir la
climatització inútilment.
– Compartir vehicle per als trasllats dia-
ris, quan sigui possible.
– Utilitzar mitjans de transport més sos-
tenibles (bicicleta, transport públic o ca-
minar).
– Mantenir la temperatura de casa i de

l’oficina a 20ºC.
– Limitar l’exercici a l’aire lliure a les hores
en què els nivells de contaminació són
inferiors (fora de les hores punta).
Aquells ciutadans que siguin especial-
ment sensibles als efectes de la conta-
minació atmosfèrica, cal que tinguin en
compte els següents consells:
– És convenient limitar el temps de per-
manència en els llocs on es produeixen
les concentracions màximes de conta-
minació de l’aire, és a dir, als llocs de mà-
xima circulació de vehicles.
– Es recomanable canviar la rutina es-
portiva al moment del dia en què les
concentracions de contaminants són
inferiors (per exemple a primera hora
del matí).

4Més de 30 anys donant una 
finalitat social a la roba usada

Humana Fundación Pueblo para Pueblo
va néixer el 1987 amb la col·locació dels
primers contenidors de roba usada al ca-
rrer i l’obertura de la primera botiga de se-
gona mà a Catalunya. Des d’aleshores ens
hem consolidat com a agent fonamental
de la reutilització del tèxtil amb un clar ves-
sant social, avalat per més de tres dècades
d’experiència: recollim una mitjana de
5.000 tones anuals a Catalunya, la qual
cosa equival a més de 10 milions de peces
de roba recuperades que tenen una se-
gona vida gràcies a la reutilització i el reci-
clatge. A més, tenim 19 botigues com la
del número 110 de Creu Coberta, on im-
pulsem la moda sostenible a preus asse-
quibles.

Després de les fraccions clàssiques, el
residu tèxtil és la cinquena fracció que més
generem i la que presenta el percentatge

de valorització més alt, per sobre del 90%.
Des del principi vam considerar que
aquest residu podia ser un recurs amb què
contribuir a la sostenibilitat del planeta
(fèiem economia circular sense saber-ho!).
Amb els fons que obtenim de la gestió, i
sempre amb vocació social, financem i
desenvolupem projectes de cooperació
internacional, de suport local i de sensibi-
lització al territori. 

Humana enforteix any rere any el seu
compromís amb la ciutadania, basat en
la transparència de la gestió, la traçabili-
tat del residu gràcies a estrictes meca-
nismes de control i la confiança en què
les donacions als contenidors de color
verd (cerca’n la localització a www.hu-
mana-spain.org) o a les nostres botigues
de moda secondhandes converteixen en
recursos amb finalitat social. 

Humana Creu Coberta
c/ Creu Coberta, 110
Telèfon 936 676 007 

Quan adquireixis un nou terminal...

• Guarda el número de l’IMEI, el necessi-
taràs  en el cas de pèrdua o robatori.
Obtén-lo marcant la seqüència *#06# .
• No emmagatzemis l’IMEI al telèfon
mòbil.
• Utilitza els sistemes de seguretat que t’o-
fereix el teu aparell o protegeix el mòbil
amb un PIN, una contrasenya o un patró
gràfic de desbloqueig. (No només prote-
giràs l’accés a la informació del mòbil,

també podràs realitzar algunes accions
abans que els lladres accedeixin al dispo-
sitiu).
• Assegura’t que les contrasenyes que in-
trodueixis no siguin fàcils d'endevinar.
• És recomanable disposar d’una aplicació
‘antirobatori’ que permeti  esborrar les
dades i localitzar el telèfon un cop sostret.
• Guarda la factura de compra i el número
de sèrie de l‘aparell. En el cas de recuperar
el telèfon, aquestes dades serviran per
identificar l’aparell.

Dr.  Cèsar Duch i Martorell
Coordinador Màster MBA

Facultat d'Empresa i Comunicació
-UCC, Universitat de Vic

4Fer un màster MBA
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INICIATIVA4El Museu d’His-
tòria de Barcelona acollirà
demà a partir de les cinc de la
tarda la presentació del Dia
Europeu del Comerç de Proxi-
mitat, una iniciativa pionera
que té la Fundació Barcelona
Comerç al darrere.
L’acte servirà per fer la pre-

sentació pública del ‘Manifest de
Barcelona: Fem Comerç, Fem
Ciutat, Fem Europa’ i del llibre
amb les conclusions de les 14es
Jornades Europees del Comerç
i Turisme, en les que experts eu-
ropeus de diferents àmbits re-
lacionats amb el comerç van
reflexionar sobre el futur del co-
merç de proximitat.

L’objectiu de la jornada és
posar en valor el comerç de

proximitat com a factor princi-
pal d’identitat local, cultural i eu-
ropea. La iniciativa té el suport
de Vitrines d'Europe, la Fede-
ració d'Associacions Europees
de Comerciants i la col·labora-
ció de les institucions europees. 
L’acte estarà presidit per

Salva Vendrell, president de
Barcelona Comerç; Ferran Ta-

rradellas, director de la repre-
sentació de la Comissió Euro-
pea a Barcelona; Lluís Llanas,
Secretari General de Vitrines
d’Europe i Agustí Colom, regi-
dor de Turisme, Comerç i Mer-
cats. Tots ells estaran acom-
panyats per representants dels
eixos comercials de la ciutat i
del comerç català.

El comerç és un pilar de l’economia de la ciutat. Foto: Júlia Pérez/ACN

El Dia Europeu del Comerç de
Proximitat es presenta a la ciutat

Moda | Galera Moda Home tanca una etapa de 63 anys
L’emblemàtica botiga Galera Moda Home d’Hostafrancs dirà aviat adéu després de 63 anys
d’història. Joan Galera, el propietari, es jubila. Tot i això, la botiga no tancarà del tot, ja que

no hi ha relleu familiar però el negoci es traspassarà. Cal veure si el nom es mantindrà. 

Es presentarà el
‘Manifest de Barcelona:
Fem Comerç, Fem
Ciutat, Fem Europa’

Arriba una nova edició
de l’Òpera al Comerç

ACTES4Un total de 230 co-
merços protagonitzaran la sego-
na edició de la iniciativa Òpera al
Comerç a partir del pròxim 9 de
maig i fins al 28 de novembre.
En el cas del districte, la pri-

mera parada d’aquest cicle de
música tindrà lloc el 16 de maig
en diferents botigues de l’eix
comercial Poble-sec-Paral·lel.
Tal com es va fer durant la pri-
mera edició, les actuacions seran
els dijous a la tarda  i consistiran
en 10 àries d’òpera diferents,
cosa que permetrà crear una
ruta lírica  que es podrà anar se-
guint pels 10 establiments pro-
tagonistes de les actuacions de la
jornada corresponent.

Entre els cantants partici-
pants cal destacar les veus que en
l'edició anterior van triomfar
entre els veïns que van apropar-
se als comerços, com ara la de les
sopranos Charo Tris, Charo Pi-
cazo, Alina Furman, Mireia Dolç,
els barítons Joan Sebastià Colo-
mer i Fernando Álvarez i el con-
tratenor Sergio Monsalve. 
També hi haurà noves incor-

poracions, com les de Natasha Tu-
pin o Sara Bermúdez, que aniran
oferint petites joies de la lírica al
llarg de tots aquests dijous on la
fusió d'òpera i el comerç de pro-
ximitat de la ciutat tornarà a ser
un gran reclam per als amants
d’aquest gènere musical.

| 12
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“Aquest Ajuntament ha fet una
diferenciació entre comerciants i
veïns. I això no és així. Només es
preocupen dels veïns però els co-
merciants també ho som”. Són
paraules de Xavier Llobet, president
de l’eix comercial Cor Eixample.
Som a finals de mandat i és l’hora
de fer balanços. Un dels sectors eco-
nòmics de la ciutat que sempre hi
té molt a dir és el del petit comerç.
Parlem, especialment, amb els co-
merciants que no són dels barris
més cèntrics. Però no només.
No es pot dir que les paraules

de Llobet siguin extensibles a ca-
dascun dels eixos comercials amb
qui aquesta publicació ha parlat,
que han estat una desena. La
melodia, però, és similar en línies
generals. De la mateixa manera
que ho és una altra opinió: el go-

vern de l’alcaldessa Ada Colau va
començar malament amb el sec-
tor, però les relacions han anat mi-
llorant. Hi ha opinions variades,
gairebé sempre expressades amb
moderació, però la relació, en
general, no ha acabat de ser bona.

Després de Llobet parlem amb
Josep Escofet, el president de
Sants-Les Corts. Escofet veu un
panorama “sense alegria” per al
comerç local. Des d’aquest Ajun-
tament, afegeix, “s’han intentat fer
coses, però no és suficient”. “No-
saltres no rebem els beneficis del
turisme i estem patint una mica”,
diu. Escofet creu que un dels prin-
cipals problemes és el dels locals
buits, “perquè genera un efecte do-
minó”. En la línia de Llobet, afe-
geix que, “a l’inici de la legislatu-
ra, al comerç no se li donava im-
portància, però es van adonar
que és molt important per a la ciu-
tat. Han posat pedaços i han do-
nat ajudes perquè van veure que
la política del principi era errònia”. 

CLAROBSCURS
Si passem de Sants-Les Corts a
Cor d’Horta, el diagnòstic és que
la situació del comerç “no és bona
en general”. Des d’aquest eix
creuen que “cada partit aposta pel
comerç a la seva manera i de tots
es poden dir coses positives i ne-
gatives”. “No podem dir que
aquest hagi estat dels pitjors go-
verns. Amb el tema de la dina-
mització, per exemple, hem fet un
pas enrere amb el cas de les pas-
sarel·les de moda, però han des-
centralitzat els actes de Nadal”,
conclouen. 
Seguint amb els eixos més

perifèrics ens desplacem fins a
Nou Barris. Juan Tornero, presi-
dent de l’Eix Nou Barris, afirma
que “la situació del comerç no ha
millorat” i descriu un panorama

amb “molts comerços tancats”.
Creu que un dels problemes és
que el comerç tradicional no té re-
lleu generacional i que fa temps
que “les botigues que obren duren
molt poc”. Sobre el balanç del
mandat de Barcelona En Comú,
Tornero lamenta que els han
prestat “poca atenció i s’han cen-
trat més en la ciutadania”, però re-
marca que ells també són veïns.

PLA DE XOC
Una de les veus que fa temps que
denuncia que el comerç local viu
un procés de decadència és Lluís
Llanas, president de l’eix comer-
cial Creu Coberta i vicepresident
de la Fundació Barcelona Co-
merç. Al febrer Llanas va llançar
un crit d’alerta per la “degradació”
del comerç i afegia que a Creu Co-
berta fa falta “un pla de xoc ur-
gent”. Un pla de xoc que Llanas
estendria a tota la ciutat i que hau-
ria d’incloure una reducció de
les barreres administratives, des-
comptes en llicències per als em-
prenedors, rebaixes en tributs, l’a-
plicació de l’impost de la Gene-
ralitat a les grans superfícies...
Pel que fa a la política del go-

vern municipal, Llanas creu que
“al principi no hi havia un conei-
xement exacte de què represen-
ta el comerç, però l’han anat aga-
fant i al següent mandat hi ha
d’haver més pactes entre els par-
tits per acordar un pla de xoc”. El
president de Creu Coberta tam-
bé creu que un altre problema és
el dels locals buits.
Qui també és vicepresident de

la Fundació Barcelona Comerç és
Pròsper Puig, que alhora és pre-
sident de l’Eix Sant Andreu. Puig
fa una valoració més positiva de
les relacions amb aquest govern
municipal. “Ha estat bastant po-
sitiva. Pràcticament no tinc cap
queixa. Sempre hi ha matisos, co-
ses bones i dolentes, però en ge-
neral la relació ha estat fluida i
hem estat ben tractats”, diu Puig.
El president de l’Eix Sant Andreu
creu que el gran problema del co-
merç local és “la caiguda del po-
der adquisitiu de la gent”.

ELOGIS AL PSC
Durant aquest mandat la regido-
ria de Comerç va estar en mans del
PSC un any i mig –de fet, els
canvis de nom al capdavant de la
regidoria han marcat aquests qua-
tre anys–. Des d’Encants Nous, si-
tuat a la frontera de l’Eixample i
Sant Martí, el seu president, Da-
vid Pou, afirma que “el comerç està
decrèpit” i  deixa clar que a la seva
zona el turisme no es nota. Pou
creu que el millor moment del
mandat va ser quan els socialistes
van liderar la regidoria. “Funcio-
nava millor. Es notava la seva ex-
periència i trencar el pacte va ser
un error”, diu.
D’elogis, però, també n’hi ha

per a la tasca feta durant el man-
dat, concretament de Sant Anto-
ni Comerç. El seu president, Vi-
cenç Gasca, celebra que “hi ha ha-
gut una evolució”. Es refereix a l’a-
cabament de les obres del mercat
i a l’inici de la reforma del seu vol-
tant. Urbanísticament, Gasca la-

menta que no s’hagi acabat la re-
forma de la ronda Sant Antoni. 
També arriben bones paraules

de Sants Establiments Units, que
destaquen els contactes que han
tingut amb la regidora del Districte,

Laura Pérez, així com amb el ge-
rent i la regidoria de Comerç. Tot
i que com a eix comercial valoren
bé el govern, afegeixen que els co-
merços i el sector de la restauració
“no han tingut la mateixa sort” i cri-
tiquen que “l’empresa privada no
ha estat ben valorada, ja que s’han
posat moltes traves, tant amb no-
ves normatives com amb restric-
cions de llicències i l’augment d’al-
gunes taxes”. “S’ha mirat més per
incentivar el món cooperatiu que
el benestar del petit autònom o em-
presari”, afegeixen.
Un dels eixos que tampoc ho

ha tingut fàcil és el del Raval. El seu
president, Josep Lamiel, afirma
que “la inseguretat” els ha afectat
“moltíssim”. “Hem mirat de bus-
car solucions, però les ocupacions,
les drogues... El Raval està bastant
fotut i el comerç necessita un ba-
rri amb una imatge sana”, afegeix.
Un altre crit d’alerta també arriba
del Born. Els comerciants denun-
cien abandonament en matèria de
seguretat, neteja i il·luminació.

Els comerciants afirmen
que a l’Ajuntament
li ha costat entendre la
importància del sector

Albert Ribas
BARCELONA

» Els comerciants evidencien que no han acabat de tenir una bona relació amb el govern Colau  
» Tot i algunes valoracions positives, diuen que no se’ls ha tractat com s’esperaven, sobretot a l’inici

Més ombres que llums

“S’ha incentivat més 
el món cooperatiu 
que el petit autònom 
o l’empresari”

Josep Escofet (Sants-Les Corts)
“A l’inici de la legislatura, al comerç no se 

li donava importància, però després es van 
adonar que és molt important per a la ciutat”

Xavier Llobe
t (Cor Eixam

ple)

“Aquest Ajuntament ha fet una 

diferenciació entre comerciants i veïns.

Només s’han preocupat dels veïns, 

però els comerciants també ho som”

Encants Nous“Quan el PSC va liderar la regidoria funcionava millor. Es notava la seva experiència 
i trencar el pacte va ser un error”

Lluís Llanas (C
reu Coberta)

“Al principi no hi havia un 

coneixement exacte de què representa

el comerç, però l’han anat agafant”

Josep Lamie   
“La insegureta    
ens han afecta   
Necessitem un 
amb una imat  

Sants Estab  “L’empresa pri    ben valora    posa   
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DEBAT ELECTORAL4L’últim
exemple de la difícil relació en-
tre el  comerç i Barcelona En
Comú es va veure durant la ce-
lebració del debat electoral or-
ganitzat per la Fundació Bar-
celona Comerç i la Fundació
Barcelona Oberta el passat 9
d’abril, ja que l’alcaldessa Colau
va decidir no assistir-hi.
Les dues principals enti-

tats del comerç de la ciutat ha-
vien deixat clar que només ac-
ceptarien la presència dels caps
de llista. Davant la decisió de
l’alcaldessa de no anar al debat,
adduint motius d’agenda, els
comerciants van decidir deixar
la cadira de Colau buida per fer
encara més evident la seva ab-
sència. Durant l’acte, el presi-

dent de Barcelona Oberta, Ga-
briel Jené, va lamentar l’ab-
sència de Colau. “Creiem que és
per tacticisme electoral”, va
afirmar. 
Les crítiques que Jené va di-

rigir a Colau no eren les pri-
meres del mandat. Al novem-
bre de l’any passat, durant la ce-
lebració de la cita anual que or-
ganitza Barcelona Oberta, el
president d’aquesta entitat va
afirmar que el comerç “neces-
sita recuperar la confiança de
l’Ajuntament”. Al llarg de l’ac-
te, la gestió del top manta i la
implementació de les Àrees de
Promoció Economia Urbana
(Apeu) van ser dues de les
qüestions que van provocar
més crítiques cap als comuns.

GOVERN4Les competències de
Comerç a l’Ajuntament van co-
mençar en mans del comissionat
Miquel Ortega, després les va as-
sumir el regidor Agustí Colom,
més tard Montserrat Ballarín i fi-
nalment un altre cop Colom. 
Aquest últim fa un balanç del

mandat força diferent del dels
comerciants. L’actual regidor
de Comerç assegura que la re-
lació amb el sector “ha estat
molt bona”. Afegeix que “sem-
pre hi poden haver discrepàncies
amb algunes qüestions”, però
destaca que “en conjunt” han fet
“una bona feina”. Com a exem-
ples d’aquesta bona feina, Colom
cita l’acord sobre els horaris de

les zones turístiques o la targe-
ta de fidelització Viba.Barcelona. 
Al llarg de la conversa, el re-

gidor es mostra molt conciliador
i mesurat. Preguntat sobre les
crítiques del sector que el con-
sistori ha rebut durant aquests
anys, diu que “això depèn de les
percepcions, i cadascú té la seva”.
“Jo em quedo amb el fet que hi
ha hagut entesa”, assegura.  
Pel que fa a les crítiques de

l’oposició, Colom respon que el
seu govern ha “defensat el co-
merç de proximitat” i posa com
a exemples els diferents Plans
d’Usos que s’han impulsat, l’a-
posta per no aprovar via silenci
administratiu les ampliacions

dels centres comercials, l’acord
sobre horaris o la feina feta res-
pecte de la modernització tec-
nològica del sector.

EIXOS PERIFÈRICS
Sobre les dificultats econòmiques
dels eixos més perifèrics, Colom
diu que hi ha de tot: “Va per zo-
nes i depèn també del tipus de
negoci, ja que el comerç ali-
mentari funciona”. El regidor rei-
vindica “el pla estratègic” fet a
Sant Andreu, mentre que de
Creu Coberta diu que “és un eix
molt dinàmic que va patir però
que ara està millor”. De Nou Ba-
rris admet que “hi ha alguna
zona complicada”.

Agustí Colom, regidor de
Comerç: “Hi ha hagut entesa”

Jené: “Ens cal recuperar 
la confiança del consistori”

 el (Eix Raval)
 at i les drogues
  at moltíssim. 

 n barri
  tge sana”

Pròsper Puig (Eix Sant Andreu)“Sempre hi ha matisos, coses bones i dolentes, però en general la relació  amb aquest govern municipal ha estat fluida”

Juan Tornero (Eix Nou Barris)
“L’Ajuntament ens ha prestat poca 
atenció  i s’ha centrat més en els veïns, 
però nosaltres també ho som. 
Tenim molts comerços tancats”

 bliments Units ivada no ha estat ada, ja que s’hanat moltes traves”
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En una ciutat en guerra, l’encarregat
d’una bugaderia ha d’inventar-se his-
tòries gracioses per tenir contents uns
milicians i que així el protegeixin. Amb
l’ajuda del seu fill, crearà relats esboja-
rrats que demostraran la importància
de prendre’s la vida com un acudit.
Així, els lectors llegiran els contes com
si ells mateixos fossin els milicians. 

Llibres

Acudits per a milicians
Mazen Maarouf

Una política emergent d’esquerres i
ecologista defensa que sempre ha vis-
cut a un barri popular, però guarda un
secret que no pot sortir a la llum: s’ha
instal·lat un jacuzzi caríssim a casa. Així,
obliga a l’encarregat de muntar-lo a
signar una clàusula de confidencialitat.
Es pot veure fins al 20 de maig a la sala
Flyhard de Barcelona.

Teatre

Jacuzzi
Marc Rosich i Clara Peya

El grup bascocatalà de reggae i rap tor-
na amb un nou disc, molt més enfocat
en temes acústics. La formació s’ha de-
cantat per un estil més relaxat i íntim,
abandonant les guitarres elèctriques i
agafant les clàssiques. Green Valley
conserva l’esperit optimista, amb 
cançons relacionades amb la madure-
sa i la paternitat. 

Música

Tres faroners arriben a una illa isolada
del nord d’Escòcia per substituir els an-
tics treballadors. Després d’una brutal
tempesta, comencen a passar fenò-
mens estranys i la paranoia i la tensió
augmenten exponencialment. En
aquest escenari, un vaixell apareix a l’i-
lla i sembla ser la clau per respondre
què està passant. 

Pelis i sèries

Keepers
Kristoffer Nyholm

Bajo la piel
Green Valley

Barcelona, ciutat poètica
La capital catalana es transforma del 8 al 16 de maig amb

‘Barcelona Poesia’, que porta debats, conferències i altres ac-
tivitats relacionades amb la poesia a la ciutat. El museu Fre-

deric Marès, el Centre d’Arts Santa Mònica o el cementeri del
Poblenou seran alguns dels entorns on es podran escoltar

els versos recitats.  També tornarà ‘Epic Ring BCN’, que consis-
teix en un ‘combat’ poètic entre dos artistes que hauran

d’improvisar sobre un ring de boxa. La versió poètica de la
ciutat tancarà el 16 de maig amb el XXXV Festival Internacio-

nal de Poesia de Barcelona, al Palau de la Música Catalana.

El món del futbol mai no tornarà a ser el mateix quan es
retiri Leo Messi. Per això, la Generalitat de Catalunya ha de-

cidit premiar el geni de Rosario amb la Creu de Sant Jordi
per la seva aportació a l’esport mundial, on ha dut el FC

Barcelona a l’època més gloriosa de la seva història.
A banda de títols, rendiment individual i impacte

mundial, Messi també ha contribuït a millorar la
societat catalana amb la seva fundació homò-
nima. És el cas del finançament que va fer per

a la construcció del centre mèdic ‘Sant Joan
de Déu Pediatric Cancer Center’, dedicat a
tractar el càncer infantil. El millor jugador
del món –i, per a molts, de la història– va
arribar a Barcelona amb 13 anys des del

Newell’s Old Boys argentí. Des de lla-
vors, el seu lligam amb el FC Barcelona
ha anat creixent, i avui en dia no es pot

entendre un Messi sense Barça 
ni un Barça sense Messi.

L E O  M E S S I

ÉS FAMÓS PER... Ser el crack i el capità del Barça
Per a molts és el millor jugador de futbol de la història

Famosos

Rebrà la Creu de Sant Jordi
Ha estat escollit pels seus mèrits esportius i solidaris

Els aficionats feliciten Messi pel guardó
Els seguidors de l’argentí destaquen que mereix la Creu

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

No t’ho perdis

| Days Gone
En un món infestat per zombis, el jugador haurà de sobreviure aprofitant tot el que trobi. Amb l’aju-

da d’una moto, es podrà recórrer un escenari ple d’amenaces i gaudir d’un gran apartat gràfic. 

QUI ÉS?
La fitxa
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DIVENDRES 10 DE MAIG
21:00 Els veterans rockers argentins Babasóni-

cos arriben a la ciutat per oferir un dels
concerts de la vintena edició del Festival del
Mil·leni. / Sala Apolo.

TOTS ELS DIMARTS
19:00 La professora Irene Ródenas s’encarrega

del curs Iniciació a l’Illustrator i al tall làser, per
aprendre a fer logos, icones i creacions sobre
tota mena de superfícies. / Punt Multimèdia
de Sants - Montjuïc Casa del Mig.

TOTS ELS DIMECRES
19:00 Continua en marxa un curs anomenat Cà-

mera digital: Reflex nivell 2 (composició), per
a alumnes que ja tinguin unes nocions bàsi-
ques o que hagin fet un curs anterior. / Cen-
tre Cívic Cotxeres de Sants.

DES DEL 10 DE MAIG
Matí-Tarda Demà passat es farà la inaugura-

ció de la mostra itinerant anomenada Qua-
dres al vent, del Col·lectiu d’Artistes de Sants,
que es podrà veure fins a finals d’aquest mes.
/ La Lleialtat Santsenca.

14 I 15 DE MAIG
Matí-Tarda Dimarts i dimecres de la setmana

que ve es farà la mostra anomenada Educar
per acollir, feta en col·laboració amb alumnes
dels centres educatius dels nostres barris. / Cen-
tre Cívic Cotxeres de Sants.

AVUI 8 DE MAIG
18:00 Noemí Caballer serà l’encarregada de co-

ordinar la narració anomenada Contes a bo-
cafoscant, per a majors de quatre anys. / Bi-
blioteca Poble-sec - Francesc Boix.

DIJOUS 16 DE MAIG
17:30 La contacontes Núria Clemares serà qui

coordinarà la pròxima sessió de Contes a la mà,
pensada per a infants que tinguin entre 2 i
4 anys. Entrada gratuïta fins que s’ompli la sala.
/ Biblioteca Vapor Vell.

DIUMENGE 12 DE MAIG
17:40 Partit de futbol sala corresponent a la vint-

i-vuitena jornada del grup 1 de Tercera Divi-
sió entre el Barnasants i l’FS Sant Sadurní. /
Pavelló de la Bàscula.

Tots nosaltres, contes sobre diversitat fa-
miliar serà el nom de la narració que
es farà dilluns que ve. / Biblioteca Fran-
cesc Candel.

Una narració per a nens 
i nenes majors de 4 anys
Dilluns 13 de maig a les 17:30

Des de principis del mes passat, la pro-
fessora Begoña Trujillo s’encarrega
d’aquest curs anomenat Cuina del
mónque s’allargarà fins al mes que ve.
/ Centre Cívic Cotxeres de Sants.

Continua en marxa 
el curs ‘Cuina del món’
Tots els dijous a les 17:30

Andreu Benito, Bruna Cusí, Josep Ju-
lien o David Verdaguer seran alguns
dels intèrprets de l’adaptació d’una de
les obres més cèlebres de Lars von Trier,
Dogville. / Teatre Lliure.

‘Dogville’, de Lars von
Trier, arriba al Lliure

Demà 9 de maig a les 20:30

Partit de waterpolo de la semifinal de
la Divisió d’Honor femenina entre el
Mediterrani i el CN Sabadell. / Piscina
Josep Vallès.

El sènior femení del Medi
rep la visita del CN Sabadell
Dissabte 11 de maig a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S

Aquest cap de setmana va tenir lloc al Sants Teatre la posada en escena de l’o-
bra d’Eugène Ionesco “La cantant calba”, a càrrec del grup de teatre “de 5 a 7” del
centre. Aquesta peça teatral, considerada un referent dins el gènere de teatre de
l’absurd, és d’una gran complexitat interpretativa, ja que lluny de tenir un fil con-
ductor, ens mostra de forma anàrquica el comportament de les persones. Els nos-
tres actors i actrius van demostrar el seu gran nivell dalt de l’escenari i, juntament
amb el treball dels dos directors, van aconseguir que l’obra arribés d’una manera
brillant a l’espectador.

ENHORABONA A TOTS!
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La derrota de diumenge passat
del Sants a l’Energia contra el
Santboià (0-1) va ser, probable-
ment, una de les desfetes més dol-
ces de l’equip. I és que els de Tito
Lossio van tancar la temporada
2018-19 salvant la categoria a
casa. La tranquil·litat definitiva,
però, no es podrà tenir fins d’a-
quí a unes setmanes, ja que, com
passa habitualment, els blanc-i-
verds hauran d’estar atents als
descensos no compensats.
Això vol dir que caldrà estar

atent als descensos no compen-
sats equips que puguin baixar de
Segona B (Peralada i Sabadell són
els dos candidats catalans que po-
drien baixar des de la categoria de
bronze), tot i que això podria
equilibrar-se si algun dels quatre
equips del grup 5 de Tercera que

jugaran el play-offd’ascens (Lla-
gostera, Hospitalet, Prat i Horta
o Sant Andreu) ascendeixen.
Els santsencs acabaran la

temporada de retorn a Tercera
amb millors xifres a domicili que
no pas a l’Energia. Els de Lossio
han sumat 19 punts com a local
i, de moment, 21 lluny de casa,
però aquesta xifra podria millo-

rar, ja que els blanc-i-verds tan-
caran el curs aquest diumenge
amb un desplaçament al camp
del Reus B. En la darrera jorna-
da (el cap de setmana següent),
com ja estava previst, el Sants tin-
drà la jornada de descans. Els
santsencs voldran guanyar a
Cambrils per mantenir la dis-
tància sobre el Castelldefels.

Yamandú Morgade fa un refús amb els punys. Foto: David Ferrer / FCS

El Sants segella la permanència 
tot i perdre contra el Santboià
» Només els descensos no compensats podrien fer baixar l’equip
» Els de Tito Lossio visitaran el Reus B en el darrer partit del curs

El JAC tanca el seu millor curs
des de la modificació de l’EBA

Vuitena posició
amb un balanç de
12 victòries (la

darrera de les quals va arribar a
la pista del Castellbisbal a finals
del mes passat) i 14 derrotes. El
JAC d’Albert Gómez va posar el
punt final, el passat dissabte 27
d’abril, a la millor temporada
per a l’entitat d’ençà dels canvis
que la lliga EBA va patir a partir
del curs 2016-17.
Els registres liles amb Gómez

a la banqueta són millors que els
que el club va obtenir en les dues

campanyes anteriors amb Roger
Grimau com a entrenador prin-
cipal. L’estrena de Grimau amb
l’equip va saldar-se amb el mateix
balanç de victòries i derrotes,
tot i que la salvació no es va
aconseguir gairebé fins a la dar-
rera jornada.
La temporada passada, en

canvi, l’equip va aconseguir la sal-
vació amb una certa comoditat
tot i que el saldo de resultats va
ser força inferior al del curs an-
terior. El JAC només va aconse-
guir guanyar 10 partits.

L’arribada del maig sig-
nifica, entre altres, la
posada en marxa dels
dos play-offs de les Di-

visions d’Honor de waterpolo. I
un curs més, el Medi els disputa
amb els seus dos sèniors.
El masculí, de fet, ja fa dies

que ha posat fil a l’agulla en
aquesta post temporada i ja ha
superat la ronda de quarts de fi-
nal. Els de Jahzeel Martínez van
superar el Mataró (és l’únic equip
que ho ha fet amb el factor pisci-

na en contra) després de perdre
el primer partit per 7-6 a la capi-
tal del Maresme i remuntar la sè-
rie, primer a la Josep Vallès (10-
9) i en última instància diumen-
ge passat de nou a domicili (7-9).
Ara, però, els santsencs hau-

ran de veure’s les cares contra el
millor equip de la lliga i un dels
més forts d’Europa, l’Atlètic Bar-
celoneta. La sèrie es va posar en
marxa ahir a la piscina de Sant
Sebastià (quan ja s’havia tancat
l’edició de Línia Sants), mentre

que demà es jugarà el segon par-
tit a la Josep Vallès. Si fos neces-
sari un tercer enfrontament, se-
ria dissabte a la Barceloneta.

EL FEMENÍ, CONTRA EL CNS
El play-off també comença amb
un repte majúscul per al sènior fe-
mení, que en la semifinal s’en-
frontarà contra les campiones
d’Europa, el CN Sabadell. El pri-
mer partit serà avui a Can Llong,
el segon dissabte a Sants i, si cal
un tercer, seria de nou al Vallès.

Pau Arriaga
SANTS

Arriba l’hora dels ‘play-offs’

Ciclisme | El CC Catalunya obrirà una escola al carrer Vallespir
El Club Ciclista Catalunya farà servir el solar que hi ha al final del carrer Vallespir (a tocar 

de la plaça de Joan Peiró) per obrir la primera escola ciclista de la ciutat. Segons va informar
El3.cat, aquest centre servirà per formar joves ciclistes que tinguin entre 5 i 16 anys. 
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Esquerra bat el seu rècord presentant 
807 candidatures a les municipals

En un acte a l'entrada del Parc del
Guinardó, el candidat a l'alcaldia de
Barcelona, Ernest Maragall, va pre-
sentar les candidatures d'ERC a les
eleccions municipals com “la pri-
mera organització política amb més
capacitat de representació al conjunt
del país”.

A les pròximes eleccions del 26
de maig, la formació republicana
serà la candidatura amb més repre-
sentació electoral, ja que estarà pre-
sent a 807 municipis de Catalunya,
on més del 99% de la població es-
tarà representada per gairebé
12.000 candidats i candidates. “La
força i potència d'Esquerra Republi-
cana arriba arreu del territori, a cada
vila, a cada poble. Cada quatre anys
augmentem la nostra presència i ara
arribem al nostre màxim històric. Al-
tres candidatures fan el camí in-
vers”, ha assegurat Ernest Maragall

que, acompanyat de Quim Ayats,
Pau Ricomà, Toni Garcia, Isaac Al-
bert, Helena Solà, Maria Balasch,
Anabel Moreno, Noemí Llaurador i
Aurora Carbonell, també ha posat en
valor la diversitat, transversalitat, re-
novació i equitat de gènere de les llis-
tes: “En aquestes municipals el
nostre compromís és total. A partir
d’avui podran comprovar llista a
llista, poble a poble, que estem a
favor de l’equitat de gènere. El femi-
nisme ha d'estar explícitament visi-
ble a les institucions i organitzacions
polítiques”. 

El candidat també es va mostrar
orgullós d'arribar a la campanya amb
les millors condicions i reforçats pels
resultats de la primera volta del di-
umenge: “Això és el resultat d'una
idea de centralitat, de força de país i
de catalanisme progressista, treba-
llada al llarg dels anys. Amb una bar-

reja d'entusiasme i convicció, tenim
a l'abast la victòria i arribarem en
plena forma. ERC està en disposició
de dirigir la conquesta republicana
d'aquest país”.

Maragall també està convençut
que Esquerra té molt bones expec-

tatives en aquestes eleccions: “No
només tenim voluntat sinó l’espe-
rança certa que farem el sorpasso.
Les xifres ja ens situen en aquesta
posició i també passarà a la resta
de pobles de Catalunya. En aques-
tes eleccions anem a totes”.

Ernest Maragall: “La força i potència d'Esquerra Republicana arriba arreu del territori”

Pàgines especials

Després que el passat di-
umenge 28 d’abril la candidatura
que lidera Oriol Junqueras tenyís
de groc el país, la ciutat i els nos-
tres barris amb els seus excep-
cionals resultats electorals, els
republicans no han afluixat el
ritme de la seva precampanya
de cara a les eleccions munici-
pals a la ciutat el pròxim 26 de
maig.

En menys de 24 hores l’e-
quip d’ERC al districte es multi-

plicava per fer-se present en di-
ferents actes, a la Marina, Sants
i al Poble-sec.

Divendres 3 de maig, a la
Casa del Rellotge, veïns i repre-
sentants d’entitats es reunien
amb la candidata Elisenda Ale-
many, segona a la llista de Ma-
ragall, i els consellers de
Districte d’ERC a Sants-Montjuïc.
Malgrat la pluja i la impossibilitat
d’última hora del candidat Ernest
Maragall d’assistir-hi, el debat

sobre els reptes i els projectes
de futur del barri va ser intens.
La necessitat de reforçar el teixit
associatiu del barri, la urgència
de començar a encarrilar la fu-
tura reforma del Passeig de la
Zona Franca i la recuperació de
l’edifici del Capri com a equipa-
ment al servei dels veïns i de les
entitats varen ser alguns dels
temes que van expressar els
veïns i les entitats a la reunió. El
conseller portaveu al Districte,
Jordi Fexas, va emplaçar els
veïns a treballar plegats els pro-
pers anys per poder aprofitar
totes les grans transformacions
que li esperen al barri en un futur
proper i convertir-les en èxits i
oportunitats per als veïns i per al
barri en general. 

Només unes hores més
tard, el dissabte al matí, l’alcal-
dable Ernest Maragall, acompa-
nyat de dirigents veïnals, va
poder passejar i veure de pri-
mera mà les problemàtiques
que pateixen els veïns de la
zona de les Hortes de Sant Ber-
tran. Sense fer promeses però
assumint compromisos, el pos-
sible futur alcalde de la ciutat es
va mostrar decidit en la neces-
sitat d’intervenir en zones de la
ciutat com aquesta, en què la
deixadesa de l’administració ha
reduït la qualitat de vida dels
seus veïns.

Tot seguit, i amb un acte a la
Plaça de la Bella Dorita, el can-
didat Maragall es va comprome-
tre a respondre les inquietuds

del barri: a “recuperar” espais
com les Tres Xemeneies o fer
més accessible Montjuïc.

Un cuscús popular als Jar-
dins de la Rambla de Sants,
organitzat pels republicans
amb el suport de membres de
la comunitat musulmana del
Districte, clouria l’intens cap
de setmana de precampanya
dels republicans als nostres
barris. Mohamed Abdelo-
uahed, número setze a la llista
de Maragall i veí del barri vin-
culat al Centre Cultural Islà-
mic, va apel·lar al costat d’un
Maragall ple de vitalitat a
construir un país i una Barce-
lona republicana, de tots i per
a tots, amb drets i amb deu-
res però sense exclusions.

Marató de precampanya dels republicans
als barris de Sants-Montjuïc

esquerrabcn.cat/districtes @ERCSantsMon /esquerra.santsmontjuic

Sants-Montjuïc
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