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El fenomen social dels menors es-
trangers no acompanyats, cone-
guts com a MENA, es pot con-
vertir en una bomba de rellotge-
ria pel rebuig d’una part de la po-
blació cap a aquest col·lectiu vul-
nerable, tal com es va poder veu-
re dilluns a la Marina. 
Uns 300 veïns i veïnes, con-

vocats per la Coordinadora
d’Associacions de Veïns i Co-
merciants de la Marina, es van
manifestar  per expressar el seu
rebuig a la decisió de la Gene-
ralitat d’obrir a la Zona Franca
un nou centre d’atenció per als
menors migrants a finals de
juny. En un primer moment la
intenció dels convocants no-

més era fer una concentració,
però es va acabar fet una mar-
xa pel barri. 
“Generalitat, no volem més

MENA” i “Sí al geriàtric i al cen-
tre de dia”. Aquest és el missatge
d’una pancarta que es va poder
veure a la protesta veïnal. Els
veïns i comerciants, que es van
manifestar sota el lema ‘No volem
ser el cul de Barcelona’, denun-
cien que la Marina i la Zona
Franca són la solució fàcil, com
que hi ha espai, per col·locar-hi
instal·lacions que ningú vol. De
fet, al barri ja hi ha un altre cen-
tre de menors migrants i aquest
en principi es farà al carrer E, al
solar de la presó de preventius. 

“NO SOM RACISTES”
L’endemà de la protesta, Línia
Sants va parlar amb Abdó Flo-
rencio, el president de la Coordi-

nadora d’Associacions de Veïns i
Comerciants de la Marina. Flo-
rencio vol deixar clar que la pro-
testa contra el centre de menors
“no té a veure amb el racisme”. “A
la Marina hi vivim gent de tots els
col·lectius i no hi ha problemes”,
afirma. El problema, considera
aquest líder veïnal, és que ningú
els va informar de l’obertura del
centre i se’n van assabentar per la
premsa. “Amb els MENA hem
vist que hi ha hagut problemes al
Poble-sec, a Montjuïc, aquí al
barri també n’hi va haver fa unes
setmanes... Esnifen cola, es co-
meten robatoris, furts, tocaments
a noies quan surten en grup... No
volem que això passi aquí”, ar-
gumenta. 
Els veïns tenen la intenció

de seguir mostrant el seu rebuig
contra el centre i Florencio avan-
ça que aquest divendres munta-

ran una carpa a la plaça Marina
per fer una recollida de firmes
contra la seva obertura. A banda,
estan a l’espera d’una reunió a
tres bandes, juntament amb la
Generalitat i l’Ajuntament. Si la
trobada no es fa ben aviat, avisa
Florencio, hi haurà noves mani-
festacions.

“ATIAR EL RACISME”
La situació, però, la veuen de
forma molt diferent des de la
plataforma Sants, Hostafrancs i
la Bordeta Acullen, creada el no-
vembre de l’any passat per, tal
com van explicar en el seu mo-
ment, “jugar un paper actiu per
donar una acollida digna als me-
nors estrangers sense referents fa-
miliars”. 
Des d’aquesta plataforma,

que van emetre un comunicat just
abans de la celebració de la ma-

nifestació, afirmen que aquestes
“concentracions perilloses po-
den derivar en xenofòbia oberta
com ha passat a Rubí i altres
llocs”. Al mateix temps, denun-
cien que protestes com la de di-
lluns són “una deformació de la
realitat que serveix per atiar la xe-
nofòbia i el racisme” i recorden
que “fins i tot quan una o més
persones han participat en una
agressió o una activitat incívica la
responsabilitat és sempre indivi-
dual i mai del conjunt del col·lec-
tiu al qual pertanyen”.
Entre les peticions que fa

Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Acullen hi ha la “d’apostar pel dià-
leg, l’exigència a les administra-
cions i les reivindicacions unitàries
i inclusives”.  Per últim, també de-
manen a la Generalitat i a l’Ajun-
tament que convoquin “urgent-
ment” una reunió informativa.

El centre de la discòrdia
» Veïns de la Marina es manifesten contra la futura obertura d’un centre de menors migrants al barri

» Sants, Hostafrancs i la Bordeta Acullen denuncia que aquestes protestes atien la xenofòbia

Albert Ribas
LA MARINA

Una imatge de la protesta que es va fer dilluns. Foto: El3.cat
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Molt trista la reacció
dels veïns de Rubí da-

vant l’obertura d’un cen-
tre d’adolescents immigrants sense
referents. Repeteixo: adolescents. És a
dir: nens. El racisme i la intolerància
guanyen terreny alimentats per la po-
larització social i la por. És realment
preocupant. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Els diputats presos...
"Deberán ser debida-

mente custodiados (...)
para que, una vez en el interior del sa-
lón de plenos, pueda quedar garanti-
zada su seguridad. Deberán ser reinte-
grados, sin dilación, al centro peniten-
ciario una vez (...) haya dado término a
la sesión".

@igpagan

Tienen a 7 chavales de
Altsasu en la cárcel

hace 3 años por el tobillo
roto de un Guardia Civil de paisano y
a 5 violadores sentenciados tomando
finos en la Feria de Sevilla y paseando
por la calle. Lo digo por si te sigue sor-
prendiendo lo de Marchena en el Tri-
bunal Supremo.

Entre d'altres moltes
coses, no sé si ningú

mereix un president del
Senat que banalitzi/trivialitzi tan ter-
riblement els dolors de Sarajevo. Sa-
rajevo segur que no. (No m'estalvio
recordar que els bombardejos de
l'OTAN als Balcans els dirigia Javier
Solana).

@HiginiaRoig@judici1O@MElAmrani

Els semàfors

Secretariat
El Secretariat d’Entitats de Sants, Hos-
tafrancs i la Bordeta va organitzar dis-
sabte passat una nova edició del Firenti-
tats, la gran festa del teixit associatiu lo-
cal. La jornada va servir per demostrar

la bona salut de les entitats locals. 
pàgina 10

Arquebisbat
Les obres que fa l’Arquebisbat en un solar
de Sants per fer un pàrquing i pisos han
malmès un refugi antiaeri de la Guerra
Civil. Veïns i experts ho han denunciat,

mentre l’Arquebisbat diu que no està fent
res “que no surti a la llicència d’obres”. 

pàgina 12

Districte
La polèmica amb la decisió del Districte
de construir un parc de neteja a sota del

pati del futur Institut-Escola de Cal
Maiol segueix. La plataforma que s’opo-
sa al projecte no es rendeix, tot i que la
licitació de les obres es va fer al març. 

pàgina 12

La lupa

per @Modernetdemerda

Viva Mongolia

La revista Mongolia fa molta gràcia.
Però, a banda de fer gràcia, fa país. S'hi
esmerça cada dia, hi posa tota l'empen-
ta possible; i no sempre ho fa intencio-
nadament, en podem estar segurs. El pa-
triotisme és un líquid viscós que sovint
corre per la tinta d'aquelles pàgines ple-
nes de diversió, i hi corre a partir d'un im-
puls natural, poc controlable. Com en tan-
tes ments progressistes es-
panyoles, a la de Mongolia
també hi acaba manant el ba-
tec nacional. A l'hora d'orde-
nar les prioritats vitals, en de-
finitiva, el concepte Espanya
noqueja el concepte humor.
Això li passa a Mongolia

i li passa també a altres revistes o espais
humorístics. D'aquí i d'allà. D'una ideo-
logia i d'una altra. És un mal compartit
amb fraternitat, tots tenim les mateixes
dèries, en aquest àmbit és complicat te-
nir les mans lliures per poder llençar la
primera pedra. Però el cas de Mongolia
és especialment singular i bonic, perquè
són una gent que no van ni a la cantonada

sense dur amb ells la bandera de les lli-
bertats, l'humor àcid, la transgressió, el
modernisme i la valentia.
Van a buscar el pa amb la bandera. Van

al lavabo amb la bandera. Critiquen els que
lluiten contra el feixisme amb la bandera.
Van a comprar una nova bandera amb la
bandera. I això fa que després se'ls vegin
totes les vergonyes quan ells, defensors de

la puresa i de l'atreviment, cauen a les
mans de la totpoderosa bandera. L'altra.
La que nos dimos entre todos.
La rojigualda se'ls menja quan, per ex-

emple, posen Jordi Borràs en una diana
rabiosa. Els colors els devoren les entra-
nyes, no poden fer-hi més. I acaben fent
el ridícul de l'altre dia, el mateix ridícul que
ja van fer amb aquell cèlebre tweet dels

dos tontos muy tontos de Berga, i el que
fan cada vegada que es refereixen a la re-
alitat catalana des de diverses vies làcties
(mentals) de distància. Tot plegat, en-
tremig de plors i crides a la moderació
quan el feixisme els apreta, perquè, efec-
tivament, el feixisme ens apreta a tots els
antifeixistes, tontaines, que a aquestes al-
çades de la pel·lícula ja ho hauríeu de te-

nir ben après.
Sí, la hipocresia de Mon-

golia és dolorosa perquè ge-
nera una certa sensació d'im-
potència i indefensió, però
també és explícita, ajuda a en-
tendre bé per què som on
som. D'aquí a molts anys,

quan els alumnes del futur vulguin com-
prendre què va passar durant aquelles dè-
cades turbulents en aquest país, que fa-
cin una repassada al compte de Twitter
de Mongolia. Els caldrà ben poc context
més, perquè allà hi tindran les virtuts i els
mals de l'Espanya més progressista i di-
vina; en definitiva, les virtuts i els mals del
seu país. El que en quedi.

“El cas de Mongolia és especialment singular
perquè són una gent que no van ni a la 

cantonada sense dur amb ells la bandera”
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Safata d’entrada

Madrid té el poder
per Jordi Lleal 

S’ha comparat Barcelona amb
Madrid. Quina tenia els edificis
més alts, més cotxes matricu-
lats, quina tenia el millor equip
de futbol, quina era més potent
industrialment, més cultura,
més exposicions, etcètera. Vet
aquí, que qui es passegi per la
capital d’Espanya, veurà que
allò fou la capital d’un imperi en
què no es ponia el sol, que des-
prés anà minvant, però sent que
encara només fos la capital del
territori peninsular ja en tenia
prou per anar augmentant les
diferències a favor seu gràcies
al centralisme que ha imperat
durant dècades i no diguem en
els anys de la dictadura de
Franco. Allò és la casa de l’Es-
tat tal com sona, edificis dels
Ministeris, el del Congrés, el Se-
nat, de Correus, Telefònica,
Banc d’Espanya, ICO,  seus
centrals dels Bancs, Instituto
Cervantes, Real Academia de
las Artes de san Fernando, Mu-

seu del Prado, Reina Sofia,
Thyssen-Bornemisza, el Tri-
bunal Suprem, el Tribunal
Constitucional, Capitania de
l’Exèrcit, tot amanit amb la
imatge de milers de cotxes ofi-
cials amb els seus xofers.
Això és el nucli dur de l’Es-

tat, deixem-nos d’històries, es
palpa a l’ambient el Poder en
majúscula, Polític, Econòmic,
Judicial, de mitjans d’Informa-
ció,  Exèrcit i forces de l’ordre,
Social, Religiós, Cultural, In-
dustrial, d’Infraestructures i del
que vulgueu, no hi ha cap dub-
te, no ho deixaran perdre així
com així, si no els obliguen.
Catalunya, per Espanya,

és una bicoca i amb la revolu-
ció dels somriures no en tenen
ni per començar. Caldran al-
tres tàctiques i accions, acom-
panyades de suports forans,
per obligar-los a afluixar i per-
metre el referèndum per a la
independència. 

Les millors
perles

Tanquen un polèmic tobogan a Estepona l'endemà d'inaugurar-
se. L'Ajuntament de la ciutat va crear l'obra per unir dos carrers
amb un desnivell molt elevat i fer que es pogués passar ràpida-

ment d'un a l'altre. Tanmateix, els veïns van començar a patir cops
pel mal disseny de la creació, que tenia un pendent molt pronunciat.

Inscriuen 15 ovelles en una escola francesa per evitar el tanca-ment d'una de les classes principals. Després d'haver abaixat
lleugerament el nombre de matriculacions, en una escola de

Crêts-en-Belledonne va arribar l'amenaça de tancament d'una
aula. Per evitar-ho, van decidir apuntar els animals a les classes.

Graven un vídeo pornogràfic dins un cotxe Tesla amb el siste-
ma Autopilot activat. L'escena ha estat comentada pel funda-
dor de la marca automobilística, Elon Musk. Al seu compte

de Twitter, Musk ha comentat jocosament que “resulta que hi ha
més formes d'utilitzar l'Autopilot del que ens pensàvem”.

El tenista Marton Fucsovics ha pujat una enquesta amb foto
a Instagram perquè els seus seguidors jutgin si la pilota
que el va derrotar era dins o no. Fucsovics s'enfrontava a Ni-

koloz Basilasvhili, que va cometre falta en una sacada. Els jutges
van revisar la jugada i la van anul·lar, beneficiant Basilasvhili.

Desallotgen una biblioteca universitària a Austràlia per una es-
tranya fruita. Els estudiants van començar a sentir una olor
molt forta, similar a la del gas. Davant la situació, més de 500

persones van ser desallotjades pel temor a una explosió. El motiu
real era un durian, conegut per ser la fruita amb pitjor olor del món.

A les xarxes

@eframi65: Yo sólo espero y confío que la
justicia haga su trabajo con Josu Ternera
sin que los políticos de turno, los oportu-
nistas y demás especies interfieran. 

@324cat: Encaixada de mans entre Oriol
Junqueras i Pedro Sánchez al Congrés,
una de les imatges que ens deixa la sessió
de constitució del Congrés dels Diputats.

#EncaixadaDeMans

@Cuauh_h: La escultura del conejo me-
tálico del artista estadounidense Jeff
Koons se vende en 91 millones de dólares
y bate el récord de un artista vivo.

#91Milions #CapturatAFrança

Una societat que vota amb emo-
cions, prejudicis i por s’estavella,
però una societat que vota amb
coneixements, criteri i valentia
millora. Doncs el judici als presos
catalans intenta fer tot el contrari,
que la por ho intoxiqui tot per tal
que ser lliure no vulgui dir ser
amo del teu interior -en paraules
de Cuixart en el llibre Tres Dies a
la Presó-. La crisi catalana no es
solucionarà mentre el govern de-
diqui la quarta part dels seus in-
gressos a pagar un deute oblidant
el nucli d’una democràcia sana i
crítica. El gran problema que hi ha
ara és que Podemos es vol acostar
al PSOE, el PSOE a Ciutadans,
Ciutadans al PP, i el PP a VOX. I
en tot això Marchena, qui havia de
controlar el judici “por detrás” ara
ho fa “por delante”. Òbviament
les urnes de l’1 d’Octubre han fet
trontollar l’Estat i han evidenciat
la seva poca solidesa democràtica.
La presó preventiva ha estat una
perversió absoluta del principi de
dret. Es jutgen uns líders socials,
no pels seus programes electorals,
sinó per encarar-se pacíficament
a la violència d’un Estat. I això
que el Tribunal Suprem va dir que
utilitzar la desobediència civil per
defensar els drets fonamentals és
un senyal d’una democràcia con-
solidada. Podem deixar les emo-
cions de banda i posar-nos prag-
màtics. En aquest sentit el millor
regal que li podem fer a aquest
Estat és l’exemple del pacifisme, la
lògica i la fermesa. Ara és quan
s’ha donat a conèixer millor l’Es-
tat, i no pas a favor de la demo-
cràcia, sinó retorçant les lleis en
pro del seu absolutisme. La veri-
tat vol poques paraules, la men-
tida mai no en té prou.

Cuixart
per David Rabadà

Carles Vallejo i els Bandarres 
rebran la Medalla d’Honor1

2
Línia Sants es torna a distribuir 
a la seu del Districte

El Sants segella la permanència 
tot i perdre contra el Santboià

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

Més ombres que llums: 
els comerciants valoren el mandat Colau

El + llegit líniasants.cat

3

4

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

Línia Sants no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.
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4El Departament de Salut de la
Generalitat torna a demostrar que
l’atenció primària és una de les
grans apostes d’aquesta legisla-
tura. I ho fa, aquesta vegada, in-
vertint 30 milions d’euros en un
programa per a posar al dia les ins-
tal·lacions i l’equipament de fins a
382 centres d’atenció primària
(CAP) dels més de 400 que hi ha a
Catalunya. 

Pel que fa a la ciutat de Barce-
lona, aquesta inversió, en una pri-
mera fase, supera els 3 milions

d’euros per a modernitzar fins a 53
edificis on s’han detectat necessi-
tats, tenint en compte la seva data
de construcció o de la darrera re-
modelació.

Aquesta és la finalitat del pla de
millora de l’equipament als centres
d’atenció primària, que des d’a-
quest mes de juny, i durant els prò-

xims tres anys, preveu actuacions
en quatre grans àmbits: compra de
nous aparells sanitaris  –que aug-
mentaran la capacitat de resolució
de la primària–; reforma de man-
teniment i conservació dels cen-
tres per potenciar el confort dels
professionals i usuaris –substi-
tuint calderes i aparells climatit-
zadors, pintant, instal·lant leds–; re-
novació d’equipament tecnolò-
gic –com ara centraletes o equips
audiovisuals–; i reposició d’ele-
ments estructurals –com ara bu-
taques d’extracció, taulells o cadi-
res-. El pla corregeix, així, defi-
ciències en les infraestructures
d’atenció primària que impacten
negativament en la feina diària
que desenvolupen els professio-
nals i en l’atenció que es presta als
usuaris dels serveis.

La primera fase de les actua-
cions se centrarà principalment en
l’adquisició de mobiliari i d’equi-
pament sanitari i invertirà 11,3
milions d’euros per a totes les re-
gions sanitàries de Catalunya. Pel
que fa al nou equipament sanita-
ri, per exemple, s’estrenaran der-
matoscops, tensiòmetres, elec-
trocardiògrafs i, sobretot, ecògrafs
portàtils. D’aquests, se n’adquiriran

fins a 127 i alguns arribaran a cen-
tres on mai n’hi havia hagut i d’al-
tres en renovaran d’obsolets. Tam-
bé es preveu un pla de formació
d’ús d’aquests aparells per als pro-
fessionals que ho necessitin. La se-
gona i tercera fase de les actua-

cions se centraran més en les re-
formes i adequacions i el canvi
d’instal·lacions d’àmbit tecnològic,
i es preveu que s’acabi al juny de
l’any 2022. 

Per a la consellera de Salut,
Alba Vergés, amb aquest pla, en 3
anys, “posem al dia als CAP de Ca-
talunya, amb millores que satisfa-
ran els professionals i els usuaris”.
Per la seva banda, el vicepresident
del Govern, Pere Aragonès, emfa-
titza que aquest programa po-
tencia l'atenció primària “com a co-
lumna vertebral del sistema públic
de salut de Catalunya”. 

Els CAP de BCN es posen al dia
» El Departament de Salut inverteix en nous aparells i millores per a usuaris i professionals 

4L’aposta del Departament de
Salut per l’atenció primària d’o-
rientació comunitària, al voltant de
la qual vol estructurar el sistema
públic de salut, es completa amb
altres d’implementació immedia-
ta que milloren les condicions la-
borals dels professionals. 

Així, s’està potenciant la tasca
de la professió infermera i del con-
junt dels professionals dels equips,
i s’han acordat millores salarials per
als professionals de l’atenció pri-
mària concertada, d’urgències d’a-
tenció primària i de salut sexual i
reproductiva dels CAP.

Valorar els professionals

A Barcelona es
modernitzaran fins 
a 53 edificis

Es comprarà
mobiliari nou i 

equipament sanitari

El pla de millora dels CAP té un pressupost de 30 milions d’euros. Fotos: Generalitat

salutweb.gencat.cat
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Sants-Montjuïc

SOCIETAT4Els carrers de Sants,
Creu Coberta, l’Espanya In-
dustrial, Llobet i la plaça Joan
Pelegrí van acollir dissabte una
nova edició del Firentitats, la
gran festa de les entitats que for-
men el teixit associatiu local.
Tot i la inquietud per la plu-

ja que havia caigut el dia abans
a la ciutat, el temps finalment va
acompanyar i la jornada es va
poder celebrar sense proble-
mes. De fet, l’aigua només va fer

acte de presència al voltant de
dos quarts de nou del vespre,
l’hora que la trobada s’acabava.
Així doncs, més de 150 en-

titats van sortir al carrer des de

les 11 del matí per mostrar els
projectes i les activitats que im-
pulsen, principalment gràcies a
la tasca solidària que fan els vo-
luntaris que en formen part.
Al llarg del dia es van anar

fent actes als diferents escena-
ris. El públic va poder gaudir
d’una oferta amb més de 50 ac-
tivitats, entre les quals van des-

tacar a trobada castellera, els
concerts de les corals, l’actuació
gegantera, la tabalada dels dia-
bles, les activitats de la Taula
d’Esports, el festival Expres-
sions del Món, iniciatives soli-
dàries, el concurs d’Instagram…
Un any més, tot i que depenia
una mica de l’hora, la presència
de gent va ser constant.

El Firentitats va reunir molta gent. Foto: Línia Sants

El  Firentitats torna a demostrar
el potencial del teixit associatiu
» Més de 150 entitats van participar dissabte passat en la trobada

» Al llarg del dia es van organitzar una cinquantena d’activitats

Segueix l’oposició al futur
parc de neteja de Cal Maiol

EQUIPAMENTS4Segueix la po-
lèmica amb la decisió del Districte
de construir un parc de neteja a
sota del futur Institut-Escola Cal
Maiol que es farà a Can Batlló.
Després que l’Associació de

Familiars d’Alumnes de l’Escola
Cal Maiol rebutgés en una con-
sulta la inclusió del parc de nete-
ja a sota del pati de la futura es-
cola, les famílies van aprofitar la
visita de l’alcaldessa Colau a Sants
el passat 14 de maig, en un acte de
la campanya electoral, per ex-
pressar el seu rebuig al parc de ne-
teja. Els integrants de la plata-

forma van poder parlar amb Co-
lau per demanar-li que es refor-
muli el projecte. 
L’obra està licitada des del

passat mes de març però des de
la plataforma no es rendeixen.
En declaracions a El3.cat, la
plataforma explica que “per pri-
mer cop a l’estat espanyol i a Eu-
ropa es valida incloure un espai
industrial sota una escola” i re-
corden que “el darrer parc de ne-
teja, sota uns habitatges a l’a-
vinguda de Roma, va ser para-
litzat pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya”.

Nova demanda pel cas 
del cementiri de Montjuïc

POLÈMICA4Les famílies afec-
tades per l’ensorrament de 144
nínxols del cementiri de Mont-
juïc que va tenir lloc el setembre
de l’any 2017 no es rendeixen en
el  seu objectiu que l’Ajunta-
ment assumeixi la seva res-
ponsabilitat. 
Recentment, després que la

justícia no hagi admès la de-
núncia de les famílies contra el
regidor de Presidència, Aigua i
Energia, Eloi Badia, i l’exdirec-
tor general de Cementiris, Jor-
di Valmaña, els seus advocats
han anunciat que presentaran

una demanda civil contra l’A-
juntament per falta de docu-
mentació subministrada als fa-
miliars de 60 de les persones en-
terrades que encara no coneixen
on són les restes dels seus fami-
liars. Tal com van explicar des
dels despatxos d’advocats Du-
rán&Durán i Palacio Lassaletta,
la demanda civil té com a ob-
jectiu que tant el consistori com
Cementiris de Barcelona facili-
tin tot l’expedient administratiu
que van demanar dos mesos
després de l’ensorrament i que
encara no tenen.

Graupera acusa Colau de
“vendre’s” la ciutat a l’Estat

POLÍTICA4El candidat de Bar-
celona és Capital-Primàries, Jor-
di Graupera, va acusar dissabte
l’alcaldessa, Ada Colau, de “ven-
dre's” la ciutat a l'Estat durant la
celebració de l’acte central de
campanya a la plaça de Sants. 
Graupera també va afirmar

que el candidat d'ERC, Ernest
Maragall, no és l'alternativa. Du-
rant l’acte, que va reunir unes 300
persones, el cap de files de Bar-
celona és Capital-Primàries tam-

bé va criticar Colau per no obrir els
col·legis l’1-0: “Hem viscut la ig-
nomínia d’un govern municipal
que l’1-O es va negar a obrir els
col·legis i després va baixar a fer-
se la foto”, va dir. 
D’altra banda, va apuntar que

el model de ciutat actual “el va ide-
ar un senyor que es diu Ernest Ma-
ragall que, en lloc d’habitatge de
lloguer, el va fer de venda i va ven-
dre sòl públic per eixugar el dèfi-
cit dels grans esdeveniments”.

Fe d’errades | Notícia sobre els Castellers del Poble-sec
A la notícia sobre la Medalla d’Honor que rebran els Castellers del Poble-sec publi-
cada a la darrera edició del Línia Sants el text es referia a la colla, en dues ocasions,
com els Borinots. Es tracta d’un error, ja que la colla és coneguda com els Bandarres. 

La trobada va arrencar
a les 11 del matí i el bon
temps va acompanyar
durant tot el dia
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L’Ajuntament no descarta
comprar les Tres Xemeneies

PATRIMONI4La presentació,
fa aproximadament un mes i
mig, de la plataforma Recupe-
rem les Tres Xemeneies per als
barris, nascuda amb l’objectiu
de reivindicar que es transfor-
mi l’edifici es transformi en un
equipament comunitari i tam-
bé aculli pisos socials, podria
acabar provocant que l’Ajunta-
ment el compri, tal com dema-
nen des de la plataforma.

I és que, segons ha explicat la
regidora Laura Pérez, en decla-
racions a Betevé, l’Ajuntament es
planteja adquirir l’edifici. De
moment, però, el consistori ha
encarregat un informe jurídic
per conèixer quines limitacions
actuals hi ha amb la qualificació
urbanística actual. L’actual pro-
pietari és un grup inversor que
vol transformar les Tres Xeme-
neies en un edifici d’oficines.

L’obertura del nou tram 
de Diputació ja és una realitat
URBANISME4El carrer Diputa-
ció ha estrenat recentment el seu
nou tram en forma de vial per a
vianants que uneix Tarragona
amb Creu Coberta pel darrere de
l'Hotel Catalonia Barcelona Pla-
za. El nou tram de carrer també
va en paral·lel a l’espai conegut
com el Meeting Point que l’asso-
ciació de comerciants de Creu Co-
berta té a la zona.
Les obres d’aquest nou tram

de carrer es van reprendre al fe-
brer després que estiguessin atu-
rades durant mesos a causa de les
obres de l’hotel que s’està fent al
costat. En un primer moment es-
tava previst que el projecte s’aca-
bés el juny de l’any passat. 

El nou tram del carrer Di-
putació no té res a veure amb
l’aspecte clàssic de carrer de
l’Eixample (voreres de cinc me-
tres i calçada de 10 metres). En
aquest cas s’ha fet una vorera de
set metres d’ample i una semi
plataforma única per la qual
només passaran els vehicles de
servei, els del veïnat i les bici-
cletes en direcció al carrer de Ta-
rragona. A l’encreuament amb el
carrer Creu Coberta hi ha ara un
pas de vianants que uneix el
carrer Diputació amb el de Mir
i Geribert. 
L’obra forma part del projec-

te de la superilla d’Hostafrancs,
que està avançant a poc a poc.

PATRIMONI4Les obres per
construir un aparcament i un
bloc de pisos que està fent l’Ar-
quebisbat en un solar del carrer
Sant Crist, al bell mig de Sants,
han provocat una polèmica des-
prés que diversos veïns i experts
denunciessin fa pocs dies  que
s’estava destruint un refugi an-
tiaeri de la Guerra Civil. El re-
fugi, que està catalogat com el
819, es va descobrir mentre es
feien les obres de construcció
d’una residència.
L’alarma va saltar, i de se-

guida es va traslladar a les xar-
xes, quan diverses persones van
veure una excavadora treba-
llant a sobre  d’un dels accessos
del refugi, que està just a sota de
la parròquia de Santa Maria de
Sants i que té l’accés principal a
la plaça Bonet i Moixí. 
En declaracions a Beteve,

l’historiador Dani Cortijo ha
explicat que les obres ja han
destruït una de les sortides del
refugi i que “no és la primera ve-
gada que passa una cosa així a
la ciutat, ja que va passar a la
vila romana de la Sagrera”. Cor-
tijo també lamenta que “el pro-
blema que tenim, tant a Sants
com a tot Barcelona, és que el
catàleg de patrimoni no és su-
ficientment exhaustiu i fa que

cada tres setmanes tinguem un
ensurt”.

OBRES ATURADES 
Veient el rebombori a les xarxes,
el Districte va reaccionar i va or-
denar a l’Arquebisbat que atu-
ri les obres. Segon ha publicat
Betevé, el mateix Arquebisbat
ha defensat que les obres no po-
sen en perill el refugi: “Segons
el permís del Districte, només
s’ha de mantenir l’accés de la
plaça Bonet i Muixí i la resta po-
den desaparèixer”. De fet, diuen

que la intenció és mantenir el
refugi per tal que la ciutadania
el pugui visitar. 
Per la seva banda, la plata-

forma ‘Salvem el 819’, que s’ha
constituït recentment per seguir
de prop el cas reclama “formar
part de la interlocutòria entre
Bisbat i Districte entorn de l’es-
tat de conservació i futures ac-
cions al refugi” i també “l’accés
al projecte tècnic que es va re-
dactar per  obtenir la llicència
d’obres i que el refugi sigui vi-
sitable bel barri”.

El refugi és de l’època de la Guerra Civil. Foto: Twitter (@NegresTempestes)

Polèmica per unes obres que
posen en perill un refugi antiaeri



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

13 | 

líniasants.cat22 de maig del 2019



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

| 14

líniasants.cat 22 de maig del 2019



22 de maig del 2019CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 349
1

Associació de Comerciants

Creu Coberta



CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 34922 de maig del 2019

Associació de Comerciants

Creu Coberta
Associació de Comerciants

Creu Coberta
El Circ a Cel Obert

arriba a Creu Coberta
El cap de setmana dels dies 1 i 2
de juny, Creu Coberta es conver-
tirà 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 substi-
tuirà les Jornades Romanes, des-
prés de deu anys de dedicar-les al
món imperial.
De cara a aquesta ocasió

volem que sigui una festa molt més
divertida, amb activitats i propostes
per a tots els públics, inspirats en
el món del circ. Òbviament, sense
animals, ja que estem d’acord en
què els circs no tinguin cap animal
tancat en gàbies! 
Però pel que fa a la resta, tot

està preparat per a aquesta fira
que inclourà pallassos, equilibris-
tes, tallers, dansa, tallers, bombo-
lles, maquillatge, globoflèxia,

malabaristes, màgia i un especta-
cle amb flames i foc!
Durant els dos dies d’aquesta

jornada, els escenaris de Creu Co-
berta estaran plens d’activitats que
recordin el món del circ. Tindrem
il·lusionisme i màgia, amb espec-
tacles que ens permetin conèixer
alguns dels trucs més divertits d’a-
quests autèntics mags! També po-
drem assistir a diversos tallers al
Meeting Point de Creu Coberta,
gràcies a l’escola de circ del nos-
tre 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, taller de
maquillatge, per si tots els nens i
nenes es volen pintar el rostre d’ar-
lequí o pallasso. I no podia fallar la
globoflèxia, que és la capacitat per
crear figures amb globus.
Si coneixeu el Filikrusty pa-

llasso, heu de saber que el tindrem
dissabte en un espectacle a l’es-
cenari principal a mitja tarda. I l’en-
demà podrem gaudir dels Beatbox
Circ, un show molt especial en el

qual podrem conèixer una altra
forma de circ. No us podreu perdre
tampoc els tallers d’acroioga i les
activitats paral·leles.
Però sens dubte un dels es-

pectacles més importants serà el
de Llum i foc que se celebrarà dis-
sabte al vespre a l’escenari princi-
pal. Hi haurà un fakir? Ens visitarà
un malabarista? Sigui com sigui ho
descobrireu aquest
mateix dia!
Amb aquesta

nova proposta de
Fira del Circ a Creu
Coberta volem re-
cuperar les festes
antigues que te-
nien lloc als nos-
tres barris, en
especial quan s’a-
costa l’estiu i la
Festa Major. Volem
recuperar i reivindi-
car l’univers fan-
tàstic del circ que
de petits tan ens va
fer gaudir i que en-
cara sobreviu a
Catalunya gràcies
a la feina de moltes
companyies, artis-
tes i escoles, totes
elles convidades a
ser partícips d’a-
questa nova inicia-
tiva.
Després d’uns

anys de fer la Fira
Romana, unes jor-

nades que comptaven amb recre-
ació històrica, decidim donar un
tomb a la temàtica per tal de donar
noves possibilitats i atractius al
nostre eix, conservant la Fira Me-
dieval, com a fira tradicional del
nostre eix i amb una temàtica de
vessant històric!

Sumeu-vos-hi!

2
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Els Eixos comercials són part de
la sostenibilitat i l’equilibri econò-
mic de la ciutat.
Creu Coberta i eCooltra han fet

durant aquest mes una prova pilot
a l’eix, tal com informàvem en l’úl-
tim número de Línia Sants, i que
ha servit perquè clients del barri
coneguin aquest servei, al mateix
temps que els clients d’eCooltra
podien rebre vals per minuts gra-
tuïts si visitaven les nostres boti-
gues. En parlem amb l’Oriol
Marimon, director d’eCooltra.

Qui són, a eCooltra?
eCooltra és l’empresa que dins del
Grup Cooltra gestiona, des del
2016, un servei de motosharing
elèctric en format d’aparcament
lliure (sense punts d’aparcament,
com seria el cas del Bicing). Des
del 2016 i fins ara hem anat crei-
xent fins a tenir una flota de més
de 5.000 motos en sis ciutats de
tres països europeus.

Expliqui'ns la seva filosofia com
a empresa, de forma breu.
Millorar la qualitat de vida dels
ciutadans a través de la mobilitat

sostenible, la tecnologia i el ta-
lent.

Què els sembla la iniciativa pro-
posada difondre la mobilitat
sostenible a Creu Coberta ?
Aquesta idea pionera promoguda
per eCooltra és molt important ja
que considerem cabdal que
aquest tipus de mobilitat que ofe-
rim sigui defensada per part de
tots els actors de la ciutat.

Barcelona és pionera en la mo-
bilitat sostenible. Vam comen-
çar amb les bicis, que s'han
exportat arreu. Ara les motos
però des de l'àmbit privat. Les
iniciatives públiques i privades
han d'anar de la mà? 
Els ciutadans tenen la necessitat
d’anar del punt A al punt B d’una
manera còmode, flexible i a un
cost convenient a les seves ne-
cessitats individuals. El que és im-
portant és que aquesta necessitat
de mobilitat pugui quedar coberta,
independentment de si és un ens
públic o privat. Per exemple, en tot
moment des d’eCooltra hem
col·laborat amb les administra-
cions públiques, ja que entenem
que podem disposar d’una visió
de la mobilitat que pot ser de gran
ajuda per millora l’oferta pública
dels serveis de transport.

En el cas dels lloguers de
motos, vostès ja s'han expandit
a Europa, a diverses ciutats.
Quin resultat han obtingut?
Cada ciutat és un món i hi ha mol-
tes variables que afecten el resul-
tat: pluviometria, competidors,
estat de les xarxes de transport

públic. Estem molt contents, en
general, de com està funcionant a
tot arreu i de poder estar liderant
en totes i cadascuna de les 6 ciu-
tats on som aquesta petita revolu-
ció de la mobilitat sostenible.

Quin és el seu pla d'expansió a
Barcelona?
El nostre pla d’expansió a Barce-
lona el marquen els ciutadans. Ara
mateix està clar que la ciutat re-
clama més i més motos comparti-
des elèctriques. Considerem que
empreses com eCooltra hem de
seguir apretant des de l’oferta per
tal de ser una opció molt més
bona que l’actual parc de motos
de Barcelona, un dels més antics
i contaminants d’Europa.

Els eixos comercials són fona-
mentals en aquesta expansió?
Els Eixos comercials són part de
la sostenibilitat i l’equilibri econò-

mic de la ciutat. Per nosaltres els
eixos comercials poden arribar a
ser un gran aliat per la seva
capil·laritat, de la mateixa manera
que volem aprofitar la força de la
nostra marca i el volum d’usuaris
que tenim (que ja s’apropa als
700.000 a tot Europa) per tal de
generar més visites al comerç de
proximitat. Creiem que tots hi
podem guanyar: comerç, ciutadà,
eCooltra i la ciutat.

En el marc de la Fira del
Circ a Cel obert, us propo-
sem una activitat molt di-
vertida, la primera Freak
Circus Show parade a Bar-
celona, a la qual convo-
quem tots els fans dels
circs dels horrors a passe-
jar per Creu Coberta a par-
tir de les set de la tarda.

Si voleu vestir-vos del pallasso malèfic,
de la dona barbuda, de l’home elefant, i de
qualsevol dels altres personatges que for-
maven part dels clàssics circs dels horrors,
heu de venir el pròxim dia 1 de juny a par-
tir de les set a l’escenari principal que hi ha
a Creu Coberta. 
Hi haurà un regal, que pròximament do-

narem a conèixer, per a la persona que
s’hagi disfressat millor!

Convocatòria Freak Circus Show

Oriol Marimon
Director d’eCooltra
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Demà passat, entre les cinc i les
set de la tarda, veniu al carrer Di-
putació a la festa d’obertura de
Creu Coberta cap a l’Eixample.
Es tracta d’un nou carrer al nos-
tre barri que des de l’Associació
de Comerciants Creu Coberta
volem aprofitar al màxim; com a
lloc de pas, de comunicació, de
relació entre els veïns, de tro-
bada i de diversió. A més, està al
costat del Meeting Point.
Esteu convidats a la festa in-

fantil que hem preparat des de

l’eix per a celebrar la primavera en aquest
espai. Hi haurà batucada, capgrossos,
xanquers, tallers de circ i més activitats
que també serviran per explicar-vos la fira
del circ que farem la setmana que ve.

Gran festa infantil 
al carrer Diputació

&
Del 31 de maig al 2 de juny, el Poble Es-
panyol acollirà el festival més esperat
pels amants del rock i la barbacoa. Tres
dies de música, bon menjar i diversió al
Barrica Rock&Grill!
Les bandes tribut dels grups més em-

blemàtics de la història del rock emula-
ran els seus ídols en enèrgics directes
que faran vibrar els assistents: Motörhits
(tribut a Motörhead), The Bon Scott
Band (tribut a AC/DC), Stingers (tribut a
Scorpions), The Buzz Lovers (tribut a
Nirvana), Casino Montreux (tribut a
Deep Purple), Posion Heart (tribut a Ra-
mones) i Hell House (tribut a Guns 'N'
Roses). La programació musical es com-
pletarà amb les sessions de Dj Party
Hard. 
I per acompanyar la bona música, no

faltarà el bon menjar ni el bon beure. Els
assistents podran delectar-se amb au-
tèntiques ribs, delicioses hamburgueses
o altres especialitats a la barbacoa com-
binades amb una Mahou Barrica, cer-
vesa amb gran personalitat i sabor.
Però això no és tot! El toc més esbo-

jarrat i divertit l’aportarà la competició
d’Air Guitar per a adults i nens, ideal pels
fanàtics de la guitarra... invisible! A més,
hi haurà tallers i altres activitats per a tota
la família.
Barrica Rock&Grill és sens dubte el

festival de música rock i barbacoa per
excel·lència a la ciutat. Us el perdreu?

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

Barrica Rock&Grill, el festival més esperat
pels amants del rock i la barbacoa, 

se celebra al Poble Espanyol



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

15 | 

líniasants.cat22 de maig del 2019



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

| 16

líniasants.cat 22 de maig del 2019

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

Mesures d’autoprotecció per a dones

D’entre totes les formes més netes, sen-
zilles, ràpides i àgils per a moure’s per la
ciutat, el patinet elèctric té totes les de
guanyar. I és que seria un error veure’l
com una joguina o una moda, ja que és
molt més que això, doncs contribueix a
que la mobilitat urbana arribi a un altre
nivell. Però, quines són les principals
raons per fer servir un patinet elèctric?

1. Permet l’exercici físic
El seu punt de control s’estableix
gràcies als moviments de l’usuari,
pel que aquest haurà de moure’s
perquè l’equip pugui accelerar, fre-
nar o girar cap als costats.

2. Té una gran autonomia
Un patinet elèctric et permet recó-
rrer fins a 30 kilometres amb una
sola càrrega de la seva bateria. Això
et permetrà desplaçar-te tranquil·la-
ment i poder carregar quan sigui ne-
cessari.

3. És un mitjà de transport ecològic
Pots utilitzar-ho tot el temps que

vulguis amb la tranquil•litat de no
estar abocant cap tipus de conta-
minació al medi, ja que és un vehi-
cle 100% sostenible. 

4. Escurça distàncies
Pots desplaçar-te amb major veloci-
tat i menys esforços, les distàncies
et semblaran menors, tot perme-
tent-te realitzar diverses tasques en
poc temps. 

5. Et permet gaudir i divertir-te
Aquesta forma de mobilitat t’aju-
darà a mantenir-te connectat amb
el teu nen interior, fent-te molt més
feliç i alliberant l’estrès que acumu-
les en el teu dia a dia!

Per tots aquests motius, a Abacus
cooperativa creiem que cal introduir la
mobilitat elèctrica. Es tracta d’una
gamma de producte que comparteix
especialment els nostres valors de sos-
tenibilitat i ens permet continuar trans-
formant l’experiència del consum de
forma responsable i col·laborativa.

ABP Sants-Montjuïc
Regió Policial Metropolitana Barcelona  

Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
C/ Ulldecona 35

4Els Consells de la Guàrdia Urbana
La Policia de Barri

José Ángel Burrel Ferrer
Guàrdia Urbana

UT 3 Sants-Montjuïc
C/ Guàrdia Urbana, núm. 2

Què és la Policia de Barri?
• És un nou model de treball de la Guàr-
dia Urbana que implica la creació d’un
equip de policies de barri a cada districte
i que té com a objectiu conèixer les enti-
tats, els equipaments i el veïnat de cada
barri per anticipar els problemes detec-
tant-los de manera precoç.
• Cada barri de Barcelona té un referent
de la Policia de Barri, de manera que la
ciutat disposa de 73 referents després
del desplegament total del pla.
• L’agent de la Policia de Barri és el vostre re-
ferent al territori, la persona amb la qual
podeu contactar, quan ho necessiteu, per
plantejar qüestions de convivència i segu-
retat. Per a serveis urgents, però, la comu-
nicació es farà a través del 112 i el 092.

• El nou equip posa una atenció especial
en els conflictes de convivència i dis-
posa d’un grup de suport que, amb la
resta dels serveis de l'Ajuntament, ajuda
a resoldre les necessitats veïnals i en fa
un seguiment.

El desplegament de la Policia de
Barri s’inicia el maig del 2017 a Nou Ba-
rris i continua progressivament al 2018
amb els districtes de Sant Andreu, Sant
Martí, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc i al
2019 amb les incorporacions dels
equips dels districtes de les Corts, Grà-
cia, Horta-Guinardó, l’Eixample i Sarrià-
Sant Gervasi. 

Per tal de poder fer-ho, tots els refe-
rents han rebut formació especialitzada
en les habilitats i les eines necessàries.

4La higiene bucal 
dels nostres animals

Per tal d’evitar problemes d’infeccions a
la boca dels nostres animals és molt re-
comanable mantenir aquesta neta i
lliure de restes de menjar. En el cas dels
gossos recomanem netejar amb un ras-
pall en els espais que hi ha entremig de
les dents (hi ha uns raspalls que s’unei-
xen als nostres dits). Existeixen pastes de
dents especials per a animals i altres pro-
ductes que podem consultar al nostre
veterinari. Si mantenim aquesta higiene,
evitarem o reduirem càries i infeccions a
les genives. En el cas dels gats, que són
més difícils de manipular, també és ne-
cessari una revisió i neteja de dents, ja
que si es va acumulant brutícia i bacteris
es pot provocar una estomatitis felina, la
geniva reacciona davant la presència de

bacteris i es retreu, fins a afectar el lliga-
ment periodontal, ocasionant la pèrdua
de les dents. 

Per tal d’ajudar a mantenir una
boca sana ja hi ha al mercat pinso es-
pecial per les dents, que no s’acumula
en els espais intermedis. Si a la boca ja
s’hi ha acumulat molta tosca, és reco-
manable fer una neteja dental a quirò-
fan. A més, darrers estudis han vinculat
infeccions a la boca amb problemes al
cor i a altres òrgans, ja que els bacteris
de la boca a través de la geniva van a
parar al torrent sanguini, arribant al cor
o a altres òrgans i generant focus sèp-
tics. Per tant, no descuideu mai la hi-
giene de la boca del vostre animal,
perquè la seva salut està en joc.

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

Les mesures d'autoprotecció són estratè-
gies perquè les víctimes potencials de vio-
lència masclista en l’àmbit de la parella
puguin minimitzar el risc. Aquesta eina de
prevenció pretén evidenciar els perills que
corren les víctimes d’aquests delictes.

Seguretat a internet i les xarxes socials 
- Talla tota comunicació (missatges, what-
sapps, correu electrònic) amb l’agressor.
No esborris els missatges rebuts, et poden
servir en el procés judicial.
- No responguis a trucades ni missatges de
números desconeguts.
- Si t’és possible, canvia el número de
mòbil i dóna’l només a persones de plena
confiança.
- Anota els números desconeguts i el dia i
hora de les trucades, sense esborrar les tru-
cades perdudes ni els missatges.
- Si hi ha la possibilitat que l’agressor hagi
manipulat el teu mòbil, formateja’l per evi-

tar que et pugui controlar des d’un pro-
grama extern.
- Ús d’internet i les xarxes socials
- Bloqueja l’ordinador amb contrasenya.
- Canvia les contrasenyes de tots els serveis
que tinguis actius (correu, xarxes socials,
banca electrònica, etc.).
- Revisa el grau de privacitat que estàs uti-
litzant a les xarxes.
- Elimina o bloqueja l’agressor i els con-
tactes en comú que puguin donar-li in-
formació.
- Si necessites mantenir l’anonimat, dona’t
de baixa de tots els perfils i obre’n de nous.
- Si tens correus electrònics o missatges de
l'agressor a les xarxes socials, fes captures
de pantalla per poder presentar-les com a
prova de la violència.
- No pengis dades personals, ni fotos ni
comentaris que indiquin exactament on
ets, els llocs que freqüentes, sortides i ho-
raris, etc.

Abacus Mercat d’Hostafrancs
C/ Creu Coberta 93

sants@abacus.coop

4Si tu vas al cel en patinet...
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COMUNICACIÓ4150.648,42 euros, un
1,56% del total. Aquest és el petit pessic
que van rebre les publicacions de pro-
ximitat de la inversió publicitària de l’A-
juntament de Barcelona l’any 2018.
Una xifra que es van repartir una tren-
tena de publicacions que el govern d’A-
da Colau agrupa sota la denominació
“Proximitat Revistes”, on es barregen
publicacions periodístiques professio-
nals amb butlletins d’associacions de
veïns, culturals i programes de festes
majors. 
Una llista estrambòtica en la qual hi

figuren les deu edicions de Barcelona de
la xarxa de periòdics Línia, malgrat te-
nir estructura empresarial i solvència pe-
riodística, a més de control de tirada
OJD-PGD, i ser un referent en la pro-
fessionalització de la premsa de proxi-
mitat a la ciutat. Sigui com sigui, la xar-
xa Línia encapçala les inversions en
aquest segment, amb 70.924,88 euros el
2018 (el 47,08% del conjunt de les pu-
blicacions de proximitat).
Són dades extretes del portal de

transparència municipal i analitzades
per Comunicació 21, les quals deixen un
segon titular destacat: el grup Godó
(La Vanguardia, RAC1, Mundo Depor-
tivo...) es va emportar un terç de la in-
versió publicitària de l’Ajuntament de
Barcelona el 2018. Concretament,

2.836.632,80 euros, un 29,39%. El se-
güent grup que més va rebre és Zeta (El
Periódico, Sport...), amb 2.159.095,42
euros, el 22,38% del total.
Entre el 2015 i el 2018, l’Ajuntament

va destinar 43.700.032,26 euros en pu-
blicitat als mitjans de comunicació. El go-
vern de l’alcaldessa Ada Colau va inver-
tir-hi 14.663.574,12 euros l’any 2015
(any fiscal compartit amb el govern de
Xavier Trias), 9.580.996,66 el 2016;

9.806.114,26 el 2017 i 9.649.347,22 el
darrer exercici. Amb tot, Colau ha reta-
llat en 5 milions d’euros la inversió pu-
blicitària anual, però la distribució d’a-
questa despesa ha variat poc: Godó i Zeta
n’han continuat rebent més del 50%.
Tot plegat contrasta amb el discurs

que els comuns feien abans d’arribar a
l’alcaldia, quan deien que volien “afavo-
rir” la premsa de proximitat i “els mitjans
independents de la banca i les grans em-
preses”, segons encara es pot llegir al web
oficial de Barcelona en Comú.

Colau, lluny de la proximitat
» Les publicacions de proximitat només van rebre un 1,56% de la publicitat de l’Ajuntament el 2018

» El grup Godó (La Vanguardia) es va emportar un terç de la inversió, gairebé 3 milions d’euros

Anàlisi

Els comuns deien el 2015 que
volien “afavorir” la premsa
de proximitat i “els mitjans
independents de la banca”
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veïns en línia

Entitats veïnals i ecologistes denuncien que el gas liquat “és un combustible fòssil”

Contra els creuers de gas
MEDI AMBIENT/ Ecologistes en Acció, la
Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Assem-
blea de Barris per un Turisme Sostenible i la
federació europea Transport and Environ-
ment(T&E) van denunciar a finals d’abril,
després que el dia 26 del mateix mes atra-
qués al port de Barcelona el primer creuer
propulsat amb gas liquat, que aquest tipus
de gas “és un combustible fòssil”.

Aquestes entitats asseguren que aquest
tipus de combustible “no pot considerar-se
una solució ambiental com venen anun-
ciant les autoritats portuàries”, ja que la seva
utilització en el transport marítim “pot ge-
nerar emissions de gasos d’efecte d’hiver-
nacle fins a un 9% superiors a l’ús del gasoil
marí”. Les xifres surten d’un informe elaborat
per Transport and Environment.

Aquests nous tipus de creuers de gas na-
tural liquat han de suposar una transforma-
ció tecnològica si els ports s’adapten per tal
de subministrar-la. En el cas de Barcelona, el
primer port de creuers d’Europa, s’ha adap-
tat la planta d’Enagas perquè pugui submi-
nistrar el gas liquat als nous creuers que el
facin servir com a combustible. De moment
està previst que aquest any n’hi hagi tres en
funcionament i que abans del 2026 ja n’hi
hagi una vintena. Des del Port de Barcelona
diuen que el gas liquat pot permetre una re-
ducció del 80% de les emissions d’òxids de
nitrogen (NOx), del 40% de les emissions de
diòxids de carboni (CO2) i eliminar els òxids
de sofre i les partícules en suspensió.

“CORTINA DE FUM”
Els arguments del Port són, segons les qua-
tre entitats que s’oposen al turisme de

creuers, una “cortina de fum per a ocultar la
seva inacció enfront dels alts nivells de con-
taminació i poder continuar ampliant termi-
nals i batent rècords en l’arribada de
creueristes”.  Ecologistes en Acció, la Plata-
forma per la Qualitat de l'Aire, l'Assemblea de
Barris per un Turisme Sostenible i la federació
europea Transport and Environment(T&E)
afegeixen que de les més de 830 escales pre-
vistes i dels 12 nous creuers que s’estrenen
aquest any a la ciutat comtal, “tan sols dos
creuers arribaran propulsats per gas”. 

El problema estructural que denuncien
les quatre entitats és que “Barcelona és la
primera destinació de creuers d’Europa i
del Mediterrani”, ja que recorden que

només el 2018 va atreure tres milions de
creueristes. Afegeixen, també, que hi ha un
pla per continuar creixent “malgrat l’ame-
naça que suposa per a la salut humana i
dels enormes impactes ambientals i socials
que ocasiona aquest tipus de turisme mas-
siu per a la ciutat”. Per tot plegat, demanen
al Port i l’Ajuntament que “revoquin de
forma immediata l’acord que preveu la
construcció de dues noves terminals de
mega-creuers en el Moll Adossat”.

SOSTENIBILITAT/ Amb l’objectiu de combatre la gene-
ració de residus,  a mitjans d’abril es va presentar la Plata-
forma Ciutadana Residu Zero, que neix amb l’impuls de di-
ferents entitats locals com ara la FAVB.

Així doncs, la plataforma neix amb una proposta clara:
promoure una Llei Catalana Residu Zero de prevenció de
residus. “El millor residu és el que no es produeix”, afirma Mer-
cè Girona, fundadora del Centre d’Ecologia i Projectes Al-
ternatius (CEPA), una de les més de trenta entitats que con-
formen la plataforma. Un dels principals canvis que hauria
d’incloure aquesta nova normativa, segons l’entitat, és obli-
gar els productors d’envasos a assumir els costos de la ges-
tió dels productes que posen al mercat. “L’administració fa
recaure la responsabilitat als ciutadans, però no fan com-
plir la responsabilitat als productors”, destaca Girona.

A més, la plataforma proposa la prohibició dels pro-
ductes d’un sol ús, la revisió urgent dels programes de ges-
tió de residus aprovats per la Generalitat, del programa 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. A Catalunya la recollida selectiva està estancada.
El 2017 la mitjana de reciclatge net va ser del 32%, segons
dades de l’Agència de Residus de Catalunya, molt per sota
de l’objectiu d’arribar al 50% l’any 2020.

Neix la Plataforma Ciutadana Residu 
Zero amb l’impuls d’entitats locals BARRIS/La pressió immobiliària, la manca de comerç de

proximitat i la massificació turística han provocat que el
Gòtic, i tot Ciutat Vella, hagi perdut població.

Aquesta realitat la van denunciar a mitjans d’abril els veïns
i les entitats del Gòtic a la Síndica de Greuges de Barcelo-
na, Maria Assumpció Vilà, a qui van explicar la necessitat de
fer un pla de xoc contra la pèrdua de població. Després
d’haver-se trobat amb veïns i entitats en dues ocasions en
els darrers mesos, Vilà apunta que, entre les principals quei-
xes dels veïns, hi ha l’impacte de la massificació turística en
el model econòmic del barri, una ordenança de terrasses que
consideren que està feta per als propietaris de locals i no per
als veïns i la presència de clubs de cànnabis.

Un dels punts que els veïns consideren més problemàtic
és el carrer Escudellers, on hi ha tres discoteques. També de-
nuncien que la zona per sota del carrer Ferran i l’entorn de
la plaça Reial són zones complicades.

El Gòtic vol lluitar contra 
la pèrdua de població

Les entitats recorden
que el 2018 Barcelona
va atreure tres milions

de creueristes
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URBANISME/ Veïns de la Sagrada
Família es van manifestar per ter-
cera vegada el passat 4 de maig
contra  el projecte de l’Ajuntament
de Barcelona i la Junta del Temple
d’expandir-se més enllà de la par-
cel·la que ocupa la Sagrada Famí-
lia amb la construcció de l’escalinata
principal que el Patronat de la ba-
sílica preveu fer al carrer Mallorca.

El pla, que l’Ajuntament va
aprovar fa uns mesos amb el su-
port de tots els partits menys el
PSC i la CUP, afecta dues illes sen-
ceres de cases entre els carrers Ma-
llorca i Aragó i contempla l’ex-
propiació de diferents edificis, ja
que el Pla General Metropolità
qualifica l’espai com a zona verda. 

Veïns de la Sagrada
Família, contra 
les expropiacions

ACN/ La Generalitat ha aprovat el decret
llei que permet la limitació dels preus del
lloguer als barris o a les ciutats on es
pugui acreditar una manca d'habitatge
assequible. El decret obliga a declarar una
ciutat o barri com a zona amb mercat 
d'habitatge tens com a pas previ per im-
posar la contenció de preus. 

Com a norma general, el cost del llo-
guer en aquestes zones només podrà su-
perar en un 10% l'índex de referència de
preus del lloguer, ampliable fins a un 5%
addicional en els casos en què es puguin
justificar vistes excepcionals o caracterís-
tiques especials, com ara piscines comu-
nitàries o jardins. 

Els pisos de nova construcció o total-
ment rehabilitats tindran una moratòria

de tres anys en l'aplicació del límit i po-
dran oferir-se a un 20% per sobre de l'ín-
dex en els primers cinc anys de la seva
sortida al mercat.

UN 38% MÉS EN 5 ANYS
En el conjunt de Catalunya, el preu mitjà
del lloguer ha crescut un 29% en els úl-
tims 5 anys. L’increment general és espe-
cialment alt a la ciutat de Barcelona, on el
preu mitjà d’un pis de lloguer de 72 me-
tres quadrats és actualment de 949 euros,
segons l’Incasòl, prop d'un 40% més que
fa 5 anys. És a dir, un increment mitjà de
prop de 270 euros per pis. 

Per tot plegat, la limitació dels lloguers
era una forta reivindicació de les entitats
que lluiten pel dret a l’habitatge.

El Govern de la Generalitat aprova 
la limitació del preu del lloguer

PROTESTA/ Veïns del Poblenou
van sortir al carrer el passat 5 de
maig en el marc d’una jornada
contra la gentrificació al Poblenou. 

La jornada, organitzada per
l’entitat veïnal Ens Plantem P9, es
va fer a la rotonda del Casino l’A-
liança i va tenir com a objectiu “fer
xivarri” per denunciar el procés
d’expulsió del veïnat que aquest
col·lectiu assegura que està te-
nint lloc al barri des de fa temps. 

Des d’Ens Plantem P9 reivindi-
quen el dret a lluitar “per un barri
viu, de tothom i amb habitatge dig-
ne” i denuncien que la gentrificació
obliga molts veïns a marxar “pels
preus inassumibles” que actual-
ment hi ha al mercat immobiliari.

El Poblenou es
manifesta contra 
la gentrificació

NOU BARRIS/ El Parc de la Gui-
neueta va acollir el passat 5 de
maig la 39a edició de la festa ‘La
Cultura va de Festa’, una de les ce-
lebracions amb més història del
districte de Nou Barris.

La festa l’organitzen les enti-
tats veïnals i socioculturals del dis-
tricte, com per exemple l’Ate-
neu 9 Barris o la Xarxa 9 Barris
Acull. Al llarg del dia es van cele-
brar diferents activitats repartides
en tres espais diferents. Algunes
de les més destacades van ser la
Mostra d’entitats de 9 Barris, el
pregó de l’Agrupament Escolta
Trini Nova, l’homenatge a Juana
Lobo, el dinar popular o la cer-
cavila i el ball de foc.

‘La Cultura va de
Festa’ celebra la
seva 39a edició

La FAVB i Aigua és Vida acusen Agbar
de voler “mantenir els seus privilegis”
RECURSOS BÀSICS/ Aigua és
Vida i la Federació d'Associacions
de Veïns de Barcelona (FAVB) van
demanar a finals d’abril als grups
municipals que, en els primers
mesos del pròxim mandat, con-
voquin la consulta per decidir si la
gestió de l'aigua a Barcelona ha
de ser pública i amb participació
ciutadana. 

El pronunciament de les dues
entitats va arribar després que
cinc entitats (CCIES, SGAB, Aigües
de Barcelona, Comité Intercentros
d'Aigües de Barcelona i Abogados
Catalanes por la Constitución)
anunciessin la presentació de di-
ferents recursos judicials contra
l'aprovació de la consulta. 

Segons Aigua és Vida i la FAVB,
aquestes cinc entitats tenen “algun
tipus de vincle amb Agbar” i el seu
objectiu seria “escampar els con-
tenciosos en diversos jutjats per-
què en algun soni la flauta”.
Aquesta quantitat de recursos,
afegeixen les dues entitats, també
provoca “multiplicar per cinc els
costos de l'administració i també
de les entitats sense afany de
lucre que volen fer seguiment del
cas”. Aigua és Vida i la FAVB creuen
que Agbar vol “mantenir els seus
privilegis que durant tantes dèca-
des han tingut a la ciutat i que
tants beneficis li ha comportat
gràcies al rebut que paguen les
famílies amb costos molt sobredi-
mensionats, aprovats en despat-
xos d'esquena a la ciutadania”.

CONSULTA
A finals del mes d’octubre de l’any
passat el Ple de l’Ajuntament va

aprovar la celebració d’una con-
sulta que tenia el suport de
27.000 firmes de la ciutadania per
decidir si la gestió de l’aigua a Bar-
celona ha de ser pública o no. És
per això que Aigua és Vida i la
FAVB pressionen els partits per-
què segueixin el camí que es va
obrir l’octubre de l’any passat. En
paral·lel, també manifesten la
seva “plena confiança” en els ser-
veis jurídics de l’Ajuntament per-
què defensin “la institució per
sobre dels evidents interessos d’a-
questa empresa multinacional
francesa”.

La iniciativa ciutadana que es
va aprovar l’any passat en el marc
de la iniciativa de l’Ajuntament De-
cidim Barcelona, i que tenia al da-
rrere Aigua és Vida, la FAVB i altres
entitats com l’Associació Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres, pro-
posava “teixir una xarxa ciutadana
a Barcelona per tal que l’aigua
sigui gestionada de forma pública,
democràtica i amb participació
ciutadana”. Les entitats impulsores
van remarcar que “no només es
tracta d’aconseguir una gestió pú-
blica, sinó de garantir que la parti-
cipació ciutadana tingui un paper
fonamental en la gestió”.

L’Ajuntament va
aprovar a l’octubre
una consulta sobre
la gestió de l’aigua

Foto: Aina Martí/ACN
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Sants Establiments Units
entrega els premis pel català
CONCURS4El Consorci de Nor-
malització Lingüística i Sants
Establiments Units fa temps
que treballen conjuntament per
potenciar l’ús del català al co-
merç.
Una d’aquestes col·labora-

cions és el concurs ‘Si l’encertes,
l’endevines’, que es va fer del 27
d’abril fins al 12 de maig per do-
nar a conèixer les frases fetes ca-
talanes. Per fer-ho, els establi-
ments col·laboradors van penjar
un cartell amb la il·lustració
d’una frase feta catalana, per
tal de donar-les a conèixer.

A més d’aprendre les frases
fetes catalanes, l’objectiu d’a-
quest concurs era que els parti-
cipants, ja fossin alumnes de
català del CNL o no, conegues-
sin els comerços de proximitat.
Ahir es va fer l’entrega de

premis de les quatre categories
del concurs als guanyadors.
Pels guardons, es va comptar
amb la col·laboració de Viatges
Atlas, Restaurant Abrassame,
Restaurant Nou Llopart, Res-
taurant Amassame, Romà Cafè,
Cafeteria Galimany i Sants Te-
atre del Centre.

FIRA4El món del circ serà el
protagonista de les jornades or-
ganitzades pel pròxim 1 i 2 de
juny a Creu Coberta, que es con-
vertirà en la Fira del Circ a cel
obert. Els diferents escenaris
s’ompliran d’activitats al carrer
amb espectacles de màgia i il·lu-
sionisme, d’equilibristes i de
malabaristes, de pallassos i de
dansa, entre d’altres.
A més, gràcies a la col·labo-

ració de La Colombina, l’escola
de circ del barri, durant les jor-
nades es farà un taller de bom-
bolles gegants i un taller d’equi-
libri per aprendre a caminar
per una corda fluixa per als més
atrevits. Totes aquestes activitats
es faran al Meeting Point de
Creu Coberta. Els més petits
també podran gaudir dels tallers
de maquillatge, per pintar-se
de pallasso o d’arlequí, i del ta-
ller de globoflèxia, l’art de crear
figures amb globus.
Per als que vulguin riure de

valent, el pallasso Filikrusty farà
el seu espectacle a l’escenari
principal de la fira. El diumen-

ge serà el torn dels Beatbox Circ,
que oferiran un xou on demos-
tren que hi ha moltes maneres
d’entendre el circ.

PROTAGONISME DEL FOC
Un dels plats forts de la Fira del
Circ a cel obert serà  l’espectacle
de Llum i foc que es farà dissabte
1 al vespre a l’escenari principal.

Aquesta proposta vol recu-
perar les festes que anys enrere
es feien als barris, especialment
quan s’apropava l’estiu i la Fes-
ta Major.
A més, Creu Coberta ha triat

aquesta temàtica per reivindicar
el món del circ, que prendrà el re-
lleu de les Jornades Romanes que
s’han celebrat durant deu anys.

El circ serà el gran protagonista l’1 i el 2 de juny. Foto: Creu Coberta

Creu Coberta ja té a punt les
jornades de ‘Circ a cel obert’

Ciutat | Dia Europeu del Comerç de Proximitat
El Museu d’Història va acollir el 9 de maig l’acte de celebració del Dia Europeu del 

Comerç de Proximitat, una iniciativa pionera de la Fundació Barcelona Comerç. Durant 
l’acte es va presentar el ‘Manifest de Barcelona: Fem Comerç, Fem Ciutat, Fem Europa’.
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L’escenari ha canviat per a la UE
Sants. La victòria del Castellde-
fels contra l’Europa (3-0) en la
darrera jornada del grup 5 de
Tercera ha provocat que el con-
junt del Baix Llobregat atrapi els
de Tito Lossio, que ara han d’es-
perar un ascens de categoria
d’un dels quatre catalans que
juguen el play-off (Llagostera,
Hospi, Prat o Horta) per no tor-
nar a Primera Catalana per cul-
pa dels descensos compensats.
Sants i Castelldefels han aca-

bat empatats a 43 punts, però el
conjunt del Baix Llobregat ha
acabat amb una millor diferèn-
cia de gols general (37-56 del
Sants per 39-56 dels castellde-
felencs)  i també té guanyat el
goal average particular (els de
Lossio van vèncer per 1-2 als Ca-

nyars a la primera volta, però van
caure a l’Energia per 0-2).
D’aquesta manera, els sant-

sencs necessiten un ascens per no
perdre la categoria, perquè la
temporada 2019-20, el grup 5 de
Tercera Divisió tornarà a tenir 20
equips, no 21 com aquest. Amb
el descens del Peralada i els as-
censos dels dos campions de

Primera Catalana i l’equip que
disputi la promoció d’ascens d’a-
questa categoria, el Sants ne-
cessita que un dels quatre equi-
ps que, fins ara, han estat els seus
rivals li doni un cop de mà.
Caldrà esperar, doncs, l’aju-

da d’un d’aquests conjunts. Els
caps de setmanal del pròxim
mes tocarà seguir patint.

A l’Energia encara no saben en quina categoria jugaran el curs que ve. Foto: FCM

La permanència del Sants a
Tercera, en mans dels ascensos
» Els blanc-i-verds han tancat la temporada a la dissetena plaça,

després que el Castelldefels derrotés l’Europa en l’última jornada

Una temporada més, el
sostre dels sèniors de
waterpolo del Medi han
estat les semifinals de les

respectives Divisions d’Honor.
Els dos equips han perdut les sè-
ries contra els millors equips
d’Espanya, el CN Sabadell en el
cas del femení, i l’Atlètic Barce-
loneta en el cas del masculí.
Els primers que van comen-

çar les vacances van ser els de
Jahzeel Martínez, que van perdre
per la via ràpida contra els vigents

campions de lliga, el Barcelone-
ta. Els santsencs no van tenir cap
opció a la piscina de Sant Sebas-
tià (16-5), mentre que en la tor-
nada, disputada a la Josep Vallès
el passat dia 9, van mostrar la
seva millor versió tot i perdre
també contra el conjunt mariner
(9-15). En aquest enfrontament,
però, van plantar cara als de
Chus Martín durant tres períodes,
i només el 0-6 que van encaixar
al tercer parcial va evitar que el
partit tingués més emoció.

El primer equip femení tam-
bé va quedar-se fora de la lluita pel
títol a la semifinal. L’enfrontament
va calcar el patró dels seus com-
panys del masculí, amb una de-
rrota incontestable en el primer
partit al Vallès (17-7) i un segon a
la Josep Vallès en el qual l’equip
de Marc Comas va millorar les se-
ves prestacions, però on va cau-
re pel mateix resultat.
Ara, doncs, la feina serà per a

la direcció esportiva, per planifi-
car la temporada que ve.

Pau Arriaga
SANTS

Els sèniors cauen a la semifinal

Gimnàstica | El CG Barcelona afronta la recta final del curs
Després dels bons resultats obtinguts a la tercera fase de Via Olímpica (amb una medalla
de plata per equips a Via 1), el Club Gimnàstic Barcelona es prepara per a les fases finals
de les competicions. La primera serà del campionat de Catalunya i, més tard, de l’estatal.

El Barnasants es juga 
la permanència a Tercera

FUTBOL SALA4Un partit i tot en
joc. El primer equip del Barna-
sants es jugarà les seves opcions
de mantenir-se a Tercera Divisió
aquest diumenge a tres quarts
d’una del migdia rebent la visita
d’un FS Amposta que ja sap que
la temporada que ve jugarà a la
Divisió d’Honor Catalana.
La Bàscula s’omplirà per con-

vertir-se en el sisè home, tot i que
els de Marc Alegre podrien sal-
var-se, fins i tot, si perdessin. El

Barnasants té 34 punts, dos més
que l’únic equip del descens, que
té opcions de salvar-se, el Salou.

EL MÀGIC POT SER TERCER
Un esglaó més avall, al grup 2 de
la Divisió d’Honor Catalana, el
Màgic Sants tindrà l’oportunitat
de tancar el curs 2018-19 en la
tercera posició. Perquè això pas-
si, l’equip ha de guanyar a la pis-
ta de l’Olesa i que el Bosco Ro-
cafort, com a molt, empati.

CAMINADA4La Sants-Montserrat va celebrar-se, el passat dia
11, per desena vegada. Prop del 80% dels 142 participants va
completar els 64,5 quilòmetres que separen el barri i el Massís.
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Llibres Teatre

El Petit de Cal Eril publica el seu setè
disc, el tercer en els últims quatre anys.
L'energia i la creativitat de Joan Pons i
companyia sembla que no tenen límits.
Energia fosca (Bankrobber, 2018) és un
disc que vol passar la pàgina del pop
metafísic. El van enregistrar durant deu
dies de gener al Mas Ceret de les mun-
tanyes de Prades amb energia solar. 

Música Pelis i sèries

Energia fosca
El Petit de Cal Eril

Retrats alemanys
La Virreina Centre de la Imatge, situat al número 99 de la

Rambla de Barcelona, acull fins al 23 de juny l’exposició ‘Foto-
grafies de gent del segle XX’,  del fotògraf alemany August

Sander.  Feta en col·laboració amb l’August Sander Archiv del
Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur de Colò-
nia, la mostra constitueix la major panoràmica que l’Estat es-

panyol ha dut a terme sobre el projecte homònim de San-
der. Es poden veure  187 fotografies organitzades segons els

esquemes tipològics de Sander i  inclou un conjunt d’obres
de la sèrie ‘Estudis: l’ésser humà’, pràcticament inèdita.

L’artista argentina Nathy Peluso ja està escalfant motors
per a la seva esperada actuació el pròxim 1 de juny al

festival Primavera Sound de Barcelona. Mentrestant, la
singular diva del trap llatinoamericà va fer una actuació

sorpresa el passat 9 de maig a la sala Razzmatazz de la
capital catalana. Nathy Peluso es va presentar a Barcelo-

na en una actuació emmarcada en una campanya pu-
blicitària d’una gran firma de roba, que ha apostat per

crear una línia de productes de l’artista. Aquest fet no ha
agradat a tots els seus seguidors, ja que Peluso sovint ha
estat un potent altaveu per a les demandes feministes i

ha criticat les imposicions estètiques que pateixen les
dones. Segons els crítics, el seu personatge, que va co-

mençar com a inclassificable i fora de l’òrbita comercial,
sembla que es va diluint a mesura que guanya fama. En

qualsevol cas, la barreja de hip hop, trap i pop llatinoa-
mericà li ha servit per situar-se entre els principals noms

de la música internacional. 

N A T H Y  P E L U S OQUI ÉS?
Ser una cantant de trap llatinoamericà
El seu vessant feminista ha marcat la seva música

Famosos

Actuar a Barcelona en un petit concert
El recital formava part d’una campanya publicitària 

S’ha generat un debat sobre l’artista
Alguns seguidors acusen Peluso d’haver-se venut

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

No és un llibre, és un poema. Un únic
text fragmentat en tres capítols per on
es creuen diverses veus que construei-
xen una bitàcola sobre la devastació i
el sense sentit de la violència. Alvarado
Barría explica d’aquesta manera molt
peculiar la història de l’ocupació del te-
rritori maputxe de La Araucanía, a la
zona central de Xile.

Edad de la ira
Patricio Alvarado Barría

| Sniper Elite V2
Segona part d’un títol que es va publicar l’any 2005. Tornarem a 

convertir-nos en un franctirador durant la Segona Guerra Mundial.

Anne Hathaway i Rebel Wilson són les
dues protagonistes d’aquesta comè-
dia en la qual dues estafadores de
classes socials molt diferents decidei-
xen treballar plegades per plomar
sense escrúpols tots els homes que
les infravaloren. La cinta és un remake
d’un clàssic de finals de la dècada de
1980: Dirty Rotten Scoundrels.

Timadores compulsives
Chris Addison

La Calòrica agafa aquest clàssic grec
d’Aristòfanes i, amb la magistral dra-
matúrgia de Joan Yago i la direcció
d’Israel Solà, porta aquesta comèdia
sobre la democràcia a l’actualitat per
estudiar els mecanismes emocionals
que fan funcionar el populisme neoli-
beral i qüestionar-se el seu auge.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Els ocells
Aristòfanes

Viu en línia
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TOTS ELS DIUMENGES
18:00 Pau Miró signa l'adaptació de la famosa

pel·lícula de Lars Von Trier, Dogville, amb una
extraordinària actuació de l’actriu Bruna
Cusí. / 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.

FINS AL 31 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.

DES DE L’1 DE JUNY
Matí-Tarda El primer dia del mes que ve es po-

sarà en marxa la mostra anomenada Echan-
do raíces, feta pels alumnes del Club de Fo-
tografia de la Casa del Rellotge. / Centre Cí-
vic Casa del Rellotge.

AVUI 22 DE MAIG
18:00 La companyia La Sal arriba al barri de Sants

per presentar l’espectacle anomenat L'elefant
curiós, pensat per a nens i nenes que tin guin
més de quatre anys. Entrada gratuïta. / Bi-
blioteca Francesc Candel.

DIVENDRES 24 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 Vapor Vell.

DIUMENGE 26 DE MAIG
12:45 Partit de futbol sala corresponent a la tren-

tena jornada del grup 1 de Tercera Divisió en-
tre el Barnasants i l’FS Amposta. / Pavelló de
la Bàscula.

La companyia Umpalumpa presenta
el taller anomenat Univers Ungerer,per
a majors de vuit anys. / Biblioteca Po-
ble-sec - Francesc Boix.

Un taller per a nens i nenes
a la biblioteca Francesc Boix
Dimecres 29 de maig a les 18:00

Aquesta tarda es farà la darrera sessió
del curs de formació, gravació i edició
d'àudio del projecte Radioactius del Po-
ble-sec. Cal inscripció prèvia. / Centre
Cultural Albareda.

El curs de formació, gravació
i edició d’àudio s’acaba avui

Avui 22 de maig a les 18:00

La Fundació Roure organitza un con-
cert solidari amb l’actuació de la Judit
Neddermann i el grup Mala Vida. L’ac-
tor Jordi Díaz presentarà l’acte. / Sala
Apolo.

La vilassarenca Judit
Neddermann arriba a l’Apolo

Dimarts 4 de juny a les 21:00

A partir de les 9 d’aquest matí se ce-
lebrarà la sisena edició de la tirada me-
dieval del Club Arc Montjuïc. / Fossars
Municipals de Tir amb Arc.

El Club Arc Montjuïc prepara
la seva sisena tirada medieval

Diumenge 26 de maig a les 09:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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