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La històrica victòria que ERC va
obtenir a la ciutat en les elec-
cions municipals del passat 26
de maig no es va produir al dis-
tricte per menys de 250 vots. I
és que al conjunt de Sants-
Montjuïc la formació més vo-
tada va ser, tot i que per una
distància ínfima, Barcelona En
Comú. La victòria de Colau,
veient el que va passar al con-
junt de Barcelona  –ERC es va
endur la victòria per menys de
5.000 vots– va ser, a expenses
dels pactes postelectorals,
amarga.

Així doncs, la llista que en-
capçalava l’ara  alcaldessa en
funcions  Ada Colau va ser la
preferida dels santsencs. Els
comuns van aconseguir 16.856
vots, que li van suposar el
23,4% dels suports. Gairebé el
mateix percentatge de suports
va ser el que va obtenir ERC, tot
i que els vots van ser 18.618. El
seu duel va tenir un tercer ac-
tor convidat, el PSC. Els socia-
listes van aconseguir quedar
força a prop dels dos partits
més votats. Gràcies als 15.334
sufragis obtinguts es van enfi-
lar fins al 19% dels suports, en

el que va ser un bon resultat per
al partit.

Qui no va fer un bon paper
a Sants-Montjuïc, ni enlloc de la
ciutat excepte a Sarrià-Sant
Gervasi, va ser Manuel Valls
amb la candidatura BCN Canvi-
Cs. Valls es va haver de confor-
mar amb la quarta plaça i amb
només 8.449 vots (10,5%). Pit-
jor li van anar les coses a Junts
per Catalunya, amb Joaquim
Forn de cap de llista, que no va

passar del cinquè lloc amb un
suport molt modest (8,7%) des-
prés de reunir 7.003 vots.  Per
la seva banda, el PP de Josep
Bou, tot i treure dos regidors, al
districte no va arribar al 5%
dels suports i va veure com la
CUP, que no va entrar al con-
sistori, l’avançava gràcies als
3.636 suports que va rebre
(4,5%). Per últim, BCAP-Pri-
màries, la novetat independen-
tista, tampoc va treure cap re-
gidor i al districte es va haver de
conformar amb 2.703 vots
(3,35%).

ELS BARRIS
Pel que fa als barris, els co-
muns, tot i guanyar al districte,
només van aconseguir tenyir-ne
tres de lila: la Marina del Prat
Vermell, la Font de la Guatlla i
el Poble-sec. ERC es va endur la
victòria en quatre: Sants-Ba-
dal, Sants, Hostafrancs i la Bor-
deta. El PSC, per la seva banda,
va ser la formació més votada a
la Marina de Port.

Així doncs, pel que fa a la
Marina del Prat Vermell, els
comuns van ser el partit més vo-
tat amb el 28,8% dels sufragis,
seguits del PSC amb el 28,2%. A
la Font de la Guatlla, el partit de
Colau es va imposar amb un
23%, mentre que ERC va ser se-
gona amb un 21,7%. Per últim,
al Poble-sec els comuns van
guanyar amb un 28,3% i ERC va
obtenir un 22,8%.

En el cas d’ERC, a Sants-Ba-
dal va ser el partit més votat
amb el 24% dels sufragis, seguit
dels comuns, que es van quedar
en el 20,4%. Els percentatges
van ser similars a Sants, Hos-
tafrancs i la Bordeta.  

Pel que fa a la victòria so-
cialista, es va registrar a la Ma-
rina de Port, on van arribar al
26,4%, amb els comuns en se-
gon lloc (24,1%), mentre que
ERC va ser tercera força amb el
17,2% dels vots.

Victòria amargadeColau
» Barcelona En Comú guanya les eleccions municipals al districte per menys de 250 vots respecte d’ERC

» ERC, que va obtenir una victòria històrica a la ciutat, va ser el partit més votat en 4 dels 8 barris

Sants-Montjuïc és un dels sis districtes on els comuns van aconseguir ser el partit més votat. Infografia: Línia Sants

EUROPEES4Les eleccions
europees, que es van celebrar
el mateix dia que les munici-
pals, van confirmar el com-
portament dual de l’inde-
pendentisme, que també va
guanyar els comicis al Parla-
ment Europeu. En aquest
cas, però, la victòria no va ser
per a ERC, sinó que la força
més votada va ser Lliures
per Europa (JxCAT-Junts),
que tenia Carles Puigdemont
com a cap de llista.  Puigde-
mont, doncs, va aconseguir
quedar per davant d’Oriol
Junqueras, que encapçalava
la llista dels republicans.

En el cas de Sants-Mont-
juïc, els resultats de la llista de
Puigdemont van ser molt
bons, ja que va aconseguir
reunir 19.856 vots (24,8%). El
segon lloc, a poca distància de
JxCAT-Junts, va ser per a
ERC, que va obtenir 17.923
vots (22,4%). És a dir, Puig-
demont va treure a Junqueras
menys de 2.000 vots.

El podi santsenc de les
europees el va tancar el PSC
de Josep Borrell, que es va

quedar a molt poca distància
d’ERC. Els socialistes van
aconseguir  17.284 vots, que
els van suposar arribar al
21,6% dels suports. Per últim,
el quart lloc va ser per a Ca-
talunya en Comú-Podem, el
cinquè per a Ciutadans i el sisè
per al PP.

En el cas dels barris, la
victòria de Puigdemont es
va produir en sis dels vuits
barris: Sants-Badal, Sants,
Hostafrancs, la Font de la
Guatlla, el Poble-sec i la Bor-
deta. En quatre d’aquests ba-
rris, a les municipals la vic-
tòria havia estat per a ERC.
D’altra banda, el PSC va ser
el guanyador a la Marina de
Port (com a les municipals) i
a la Marina del Prat Vermell.

Les europees deixen un triomf
ajustat de Puigdemont

24,8%
de suport va rebre
la llista de Carles
Puigdemont
a Sants-Montjuïc

Els comuns, tot i ser
el partit més votat 
al districte, només van
guanyar en tres barris

Albert RIbas
SANTS-MONTJUÏC
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La lupa

per Roger Heredia

La disjuntiva de Colau
El que la nit electoral del 26 de maig a l’Es-
tació del Nord ―seu d’ERC― semblava
una obvietat, i més després d’escoltar la
derrotada Ada Colau felicitar Ernest Ma-
ragall com a guanyador, l'endemà tot que-
dava en paper mullat. L’alcaldessa en fun-
cions feia valer allò que diuen que els co-
muns són ambigus per naturalesa: pun-
tualitzava, rectificava i qualificava les pa-
raules de Maragall ―en celebrar la vic-
tòria― de ser massa independentistes,
massa en clau de país i poc centrades en
Barcelona; abraçada al PSC de Jaume
Collboni i catifa vermella al ciutadà Ma-
nuel Valls.

Abans d’entrar a fons a analitzar
l’amnèsia política amb què sembla que ha
estat abduïda Ada Colau, deixin-me re-
marcar el canvi d’hegemonia que ens han
deixat els resultats del 26-M a Catalunya:
ERC ha estat la força més votada i qui ha
obtingut més regidors al país ―creix a to-
tes les comarques i a l’àrea metropolita-
na―, en detriment de l’espai postcon-
vergent, que passa a ser la tercera força
―perd 130.000 vots― tot just per darre-
re del PSC. Els socialistes remunten per
l’efecte Pedro Sánchez i s’aprofiten de la
gran davallada de les confluències de Pa-
blo Iglesias, que només queda per davant
de Cs i PP. I amb una CUP molt minva-
da ―la formació més afectada per l’efec-
te de les Primàries Catalunya― a qui l’Es-
tat sembla que, involuntàriament, li ha fur-
tat 56.000 vots. Uns resultats que deixen
fora del consistori el candidat de Barce-
lona és Capital, Jordi Graupera, que ha-
via de ser l’alcalde de Barcelona segons
Twitter i que, paradoxalment, no l’ha vo-
tat ni un de cada cinc dels seus seguidors
en aquesta plataforma social.

Però tornant a la qüestió cabdal, fins
on serà capaç d’arribar Ada Colau? Aquests
últims dies, Colau s’ha escarrassat a dei-
xar clar que no hi haurà pactes ocults, que
tampoc pactarà amb la dreta ―referint-se
a l’espai postconvergent i Ciutadans― i que

aposta per un pacte amb PSC i ERC. Co-
lau sap, perfectament, que això és im-
possible i per això ho verbalitza.

L’alcaldessa Colau sembla que té poca
memòria o que és víctima d’una amnèsia
circumstancial temporal i transitòria. Ja
no recorda com les bases del seu partit van
avalar l’expulsió del PSC de Collboni de
l’Ajuntament de Barcelona per la decisió
del PSC-PSOE de donar suport a l’article
155. Tampoc sembla recordar el motiu pel
qual el PSC va acceptar els vots del PP a
la ciutat de Badalona, amb l’objectiu de fer
fora una alcaldessa independentista. La
jugada mestra entre PSC/PP va treure la
vara a Dolors Sabater, una acció del PSC
que la mateixa Colau va titllar com a “su-
ïcidi polític i una gran decepció”.

Paradoxalment i incomprensible-
ment per a la resta de mortals, ara Ada Co-
lau està entusiasmada amb Miquel Ice-
ta i el “farem el que sigui per impedir un
alcalde independentista a la ciutat de Bar-
celona”. Quatre anys han estat suficients
perquè aquella activista de la PAH, que va
renunciar al vehicle oficial ―bé, només les
primeres dues setmanes de mandat―,
s’hagi aburgesat. Colau ha oblidat com-
pletament el que tot just passava ara fa
quatre anys: ERC va dir un “no” rotund
a la proposta de convergents i socialistes
per impedir que Ada Colau arribés a l’al-
caldia de Barcelona. I no només això, sinó
que els republicans van votar a favor de
la seva investidura.

Ernest Maragall ja ha mogut fitxa, ara
és a Ada Colau i a l’espai dels comuns a qui
els toca decidir: si accepten els resultats
i, per tant, Maragall d’alcalde amb les se-
ves propostes polítiques per fer governa-
ble l’Ajuntament de Barcelona ―un fet
avalat per l’exdirigent dels comuns Xavier
Domènech― o fer allò que ella no va acon-
seguir a les urnes, signar el “pacte amb el
diable” amb la dreta espanyola més re-
accionària, els hereus polítics dels que van
entrar per la Diagonal aquell gener de

1939 i van rebatre amb les armes i l’exili
l’alcaldia de l’últim alcalde republicà de la
ciutat de Barcelona, Hilari Salvadó.

L’aval de Colau al “pacte de les elits”
a l’Ajuntament de Barcelona és pa per a
avui i gana per a demà. Ernest Maragall
és l’únic que pot iniciar una nova etapa glo-
riosa per a la ciutat i posar fi a quatre anys
d’un projecte polític ple d’expectatives, in-
terrogants i decepcions, i que deixa els co-
muns en una situació similar a la de l’an-
tiga Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).

Barcelona ha de ser el reflex del país,
una ciutat republicana i defensora dels
drets i les llibertats. Maragall pot gover-
nar, ha de governar, sigui amb suport pun-
tual o amb un pacte amb els comuns, fet
que gairebé doblaria en regidors l’actual
govern obtingut per Colau fins ara. Ada
Colau ha d’escollir: el “pacte de les elits de
PSC i Ciutadans” i que comportaria el su-
ïcidi polític dels comuns a Catalunya
―un fet que els deixaria molt tocats de
cara a unes eventuals eleccions al Parla-
ment― o tornar el gest que va fer ERC
amb ella fa quatre anys, fent que Ada Co-
lau fos la primera alcaldessa de la histò-
ria a la ciutat comtal.

I mentrestant, la ciutat espera amb ur-
gència unes polítiques que donin solucions
als problemes diaris d’una ciutat punte-
ra a Europa i en constant evolució i crei-
xement. Polítiques municipals que apor-
tin solucions a la problemàtica de l’habi-
tatge, a la seguretat i a la convivència. So-
lucions que aportin l’equilibri entre la con-
vivència dels 1,5 milions d’habitants i els
30 milions de turistes que rep la ciutat
anualment. L’equilibri de l’increment
d’un 600% dels pisos turístics amb la pèr-
dua dels 15.000 habitants que ha patit el
barri de Ciutat Vella. El tramvia per la Dia-
gonal i una solució per a la municipalit-
zació de l’aigua.

El 15 de juny, el desenllaç.

Publicat a El Nacional.cat

Que en un mateix dia
la fiscalia acusi @jun-

queras de colpista i el
Tribunal Suprem suspengui -i per una-
nimitat- l'exhumació del dictador Fran-
co demostra perfectament en quin
punt de cocció es troba l'Estat espa-
nyol. I alguns encara parlen de "plena
democràcia". En fi...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Més de la meitat dels
migrants morts al món

aquest 2019 ho han estat
creuant la Mediterrània. El dolor, però,
també el provoca la indiferència amb
què es llegeixen aquestes xifres i la
manca de debat polític que han ge-
nerat en el cicle electoral que acabem
de passar.

@ignasicalbo

La fiscalia, l’advocacia
de l’Estat i VOX exigei-

xen al Tribunal Suprem
que apliqui les màximes penes i pro-
voqui el màxim de dolor i patiment a
persones innocents. El feixisme des-
bocat d’aquesta gent pot aconseguir
que finalment aquest patiment arribi
fins a l’últim racó de l’Estat.

El dia que el Grup de
l’ONU sobre Detencions

Arbitràries demana la lli-
bertat dels presos polítics, la fiscalia
manté les acusacions de rebel·lió i
malversació. Exigim que el govern de
l’Estat es comporti com una democrà-
cia europea i retiri les acusacions i els
posi en llibertat. 

@elsa_artadi@GabinetUE@Bernat_Deltell

Els semàfors

Desokupa
L’empresa privada de desallotjaments

extrajudicials Desokupa va protagonit-
zar un nou episodi polèmic a Sants fa
pocs dies. En aquest cas va ser al bloc

ocupat del carrer Gayarre, on vivien sis
famílies (ara quatre) sense recursos. 

pàgina 14

Handbol BCN Sants
Final de temporada perfecte: el sènior
masculí del club va aconseguir un as-

cens a Primera Catalana contra tot pro-
nòstic a Cerdanyola i, a més, el femení

també podria pujar si aconsegueix dues
victòries al ‘play-off’ a Vilanova del Camí.

pàgina 24

La Fira o La Vida
La Fira o La Vida és una nova platafor-

ma veïnal que ha presentat una propos-
ta per tal que la zona de la Fira de Mont-

juïc passi a ser un barri amb habitatge
públic el 2025, data en la qual s’acaba la

concessió municipal dels terrenys. 
pàgina 16



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

5 | 

líniasants.cat5 de juny del 2019

 



Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

| 6

líniasants.cat 5 de juny del 2019

El Govern de la Generalitat aprova 
la limitació del preu del lloguer1

2
Creu Coberta ja té a punt 
les jornades de ‘Circ a cel obert’

La permanència del Sants a Tercera, 
en mans dels ascensos

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

Polèmica per unes obres que podrien 
posar en perill un refugi antiaeri

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.

Safata d’entrada

Parlem de l’escalfament d’emo-
cions que s’està produint en el
Poder Judicial, entre els polítics,
als partits, al Congrés i al Senat,
inclòs als mitjans informatius i
les xarxes socials. 

Insults, faltes de respecte,
notícies falses i altres fets fan
que es pugui dir que s’han per-
dut les formes correctes de dis-
cutir amb els contraris, que no
els enemics. La competició en-
tre alguns polítics per veure qui
és més espanyol, patriota i més
unionista està arribant als límits
de la ridiculesa. Si no en teníem
prou amb el vergonyós espec-
tacle del judici del Tribunal Su-
prem pel procés, ara s’hi afegeix
l’esbroncada, pròpia d’una ta-
verna de baixa estofa, al Con-
grés i al Senat amb diputats i
senadors de la dreta, molt de
dreta i d’extrema dreta, picant
de peus contra el terra i de mans
contra la bancada per rebre a
l’hemicicle als nostres polítics
empresonats. 

Veure la cara d’Albert Rivera,
organitzant un xou demanant la
paraula per vomitar tot un regu-
itzell d’amenaces a la presidenta
Meritxell Batet i als presos polí-
tics, fou un espectacle lamenta-
ble. Una portaveu de Vox trac-
tant-los de criminals, sense que
hi hagi sentència. Al Senat, Ra-
fael Hernando, interrompent
Raúl Romeva, execrant un “que
es foti”. I Carmen Calvo donant
per segur que seran exclosos. 

Fins on pensen arribar en
aquesta disbauxa? Esperem que
des d’Europa almenys s’anotin la
deriva antidemocràtica que està
prenent la política espanyola. Es-
tan quedant ben retratats!      

A por ellos
per Jordi Lleal 

Espanya reprimeix Catalunya
per Jordi Oriola

Espanya és percebuda com un
país europeu amb estat de dret
i separació de poders. Però és
un país que va tenir una dicta-
dura molt sagnant, nacionalista
i de dretes, de 1936 a 1975 i de
la qual no ha pogut sortir-ne
amb una veritable transició a la
democràcia. Segueix tenint la
mateixa estructura de poder i
els mateixos valors, tot i que
s'ha dotat d'una capa de pin-
tura moderna i democràtica. 

Només aflora la seva veri-
table personalitat en casos pun-
tuals, com quan Podem sem-
blava que podia guanyar. Van
activar contra aquest partit la
guerra bruta però ràpidament
va baixar en les enquestes. En
canvi, la guerra bruta segueix
contra el moviment per a la in-
dependència de la nació cata-
lana, una nació històrica, que es
mobilitza per aconseguir una
veritable democràcia i deixar
enrere aquesta postdictadura
espanyola. 

Va ser coneguda, a nivell in-
ternacional, la repressió policial
espanyola contra el referèndum
d'autodeterminació de Cata-
lunya  del 2017. Aquest refe-
rèndum intentava que Espanya
no seguís ignorant aquest mo-
viment que portava anys orga-
nitzant manifestacions de mi-
lions de persones. Però la res-
posta d'Espanya va ser: no ne-
gociar res, criminalitzar el mo-
viment i perseguir-lo usant la

llei com a arma política. Tot i
això, els catalans segueixen
votant massivament als partits
independentistes. 

En les eleccions espanyoles
del 28 d'abril ha guanyat el
PSOE de Pedro Sánchez (igu-
alment nacionalista i contrari
a dialogar sobre el dret d'auto-
determinació dels catalans),
però a Catalunya no ha guanyat
el PSOE sinó ERC, un partit in-
dependentista d'esquerres. I
ara se celebraran les eleccions
europees i tornarà a haver-hi
un triomf independentista. 

La Junta Electoral Central
(JEC) va intentar impedir que
el President de Catalunya,
Carles Puigdemont, destituït fa
dos anys pel govern espanyol,
es pogués presentar. Puigde-
mont viu exiliat a Bèlgica per
no ser empresonat i injusta-
ment jutjat com ho estan sent
altres membres del govern ca-
talà que van confiar en la jus-
tícia espanyola. La JEC el va
intentar vetar, però davant
l'escàndol judicial, finalment el
Tribunal Suprem espanyol va
haver de desautoritzar la JEC.
Tot sembla indicar que, a Ca-
talunya, l'expresident Puig-
demont tindrà un vot massiu.
Europa i el món no haurien de
tolerar que Espanya repri-
meixi aquest moviment polí-
tic tan legítim com qualsevol
altre. Necessitem respecte als
drets humans i polítics.

Les millors
perles

Una aficionada del Barça entra en sostenidors a l’estadi Benito
Villamarín per veure la final de la Copa del Rei. La Policia Na-
cional li va negar l’accés al camp per dur una samarreta que

deia “Llibertat presos polítics”. Davant la situació, la seguidora blau-
grana no va tenir cap altra opció que treure’s la peça de roba.

Moren vuit escaladors mentre feien cua per pujar l’Eve-
rest. La gran afluència de visitants ha provocat que els
camins d’arribada al cim més alt del planeta s’omplin,

dificultant-ne la circulació. A més, s’ha arribat a la xifra rècord
de 200 alpinistes coronant la muntanya en un sol dia.

Aconsegueix ser regidora amb 95 anys. María del Rosario o
Charito, com la coneixen a Patones, és una àvia que ha acon-
seguit entrar a l’Ajuntament del poble després del 26-M. Sota

la candidatura d’Abuelas por Patones, Charito s’ha convertit en la re-
gidora més gran escollida en aquestes eleccions municipals.

Malàisia retornarà 3.000 tones de residus de plàstic als
països d'origen. La ministra de medi ambient del país
asiàtic ho ha anunciat dient: "si envies brossa al nostre

país, te la tornarem sense pietat". La política fa referència a 60
contenidors de residus que havien estat importats il·legalment.

Polèmica per un missatge de Vox a Twitter que diu “Ya hemos
pasao”, fent referència a l’entrada dels ultradretans a l’Ajunta-
ment de Madrid en les eleccions municipals. La frase prové

d’un conegut xotis franquista de la postguerra que es burlava de
l’emblemàtic ‘no passaran’ antifeixista.

A les xarxes

@jfalbertos: La extrema derecha euro-
pea sistemáticamente obtiene peores re-
sultados en las capitales que en el resto
del país. En España es al revés.

@jcuixart: La fiscalia es defensa per jus-
tificar la repressió que denuncia l'ONU.
Nosaltres seguirem acusant l'Estat de vul-
nerar drets i llibertats. #JoAcuso.

#JoAcuso

@xbundo: És impressionant l’esforç a tots
nivells per fer Ada Colau alcaldessa. Par-
ticularment dels qui la volien fora fa una
setmana.

#MunicipalsBCN #SpainIsDifferent
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Les portades són
un tret distintiu
de la capçalera:
el disseny és una

aposta consolidada

La secció d’Opinió
és un aparador
amb microseccions
que generen debat
entre els lectors

Lína Santscombina
la informació local
amb la cultura i 
l’oci, amb seccions
com Viu en Línia

Especial Línia Sants 400
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Al costat dels santsencs
» Línia Sants revalida el seu lideratge i lamenta la poca atenció que ha rebut del Districte

Diuen que de la imprudència i de
la inconsciència no pot sortir-ne
res de bo. Però fa 16 anys, Línia
Santsva néixer precisament d’ai-
xò. No hi ha cap raonament lògic
ni científic que expliqui la decisió
personal de fundar una publica-
ció. Només es pot entendre des de
l’estómac. Aquell que ens porta a
fer coses irracionals però mera-
velloses. Coses necessàries, que
contribueixen a fer que una so-
cietat avanci i sigui millor. El pe-
atge és car, però ve edulcorat pel
caramel d’un projecte que neix ro-
màntic i que acaba sent realista.
Dels núvols a terra, i si et descui-
des, al subsol. I torna a remuntar.
Qui treballa al gremi sap de què
parlo. Tota una temeritat, vaja.

Per això, poder editar i im-
primir el número 400 de Línia
Sants no és poca cosa. I més quan
ho podem fer des d’una posició
de lideratge i rellevància. El cost
personal ha estat molt alt. Però la
suor invertida per transformar la
quimera en un simple sacerdo-
ci al servei d’un projecte editorial
ambiciós dona fruits. 

Com a fundador, editor i pro-
pietari de Línia Sants vull agrair
la confiança dels lectors (còm-
plices fidels) i dels anunciants, als
quals hauríem de fer un monu-
ment per seguir apostant per la
premsa de proximitat en català,
un somni que, en el cas d’aques-
ta publicació, ja és una realitat
plenament consolidada. 

Lamento haver hagut de co-
habitar els últims quatre anys
amb un Districte i un Ajunta-
ment que no creu en el valor de
la proximitat. Esperem que el
nou govern local tingui més sen-
sibilitat pels mitjans de proxi-
mitat i faci una aposta clara i con-
tundent pel periodisme que es fa
als barris, el més important per-
què és el més proper al ciutadà.

I dit això, ara què? Ara a se-
guir. Una mica més madurs,
menys romàntics, més forts i
menys incrèduls. Vivim un mo-
ment social i polític apassionant.
Formem part d’una col·lectivitat
que demana obrir-se pas cap al
futur. I Línia Sants, modesta-
ment, també ho vol explicar.

16 anys després
Per David Centol Lozano, editor del Grup Comunicació 21

COMUNICACIÓ4Línia Santsarri-
ba avui a les 400 edicions com a re-
ferent informatiu de Sants-Mont-
juïc. La capçalera, fundada l’any
2003, revalida la seva presència te-
rritorial i es confirma com la pu-
blicació de referència al districte,
amb una periodicitat quinzenal i
una tirada de 9.163 exemplars
auditats per OJD-PGD. 

Coincidint amb aquesta efe-
mèride, el Grup Comunicació 21,
editor de la capçalera, ha volgut
destacar que Línia Sants és una
eina de cohesió territorial. “De-
mocratitza l’espai mediàtic perquè
arriba als diversos barris del dis-
tricte”, afirma. Tanmateix, l’editora
remarca que “la fórmula, i alhora
el repte, és combinar el periodis-
me en majúscules amb la difusió
i fer una publicació definida”.

En aquest sentit, el Grup Co-
municació 21 lamenta la poca aten-
ció que en els últims quatre anys ha
rebut la premsa de proximitat en ge-
neral i Línia Sants en particular,
tant des del Districte com des de l’A-
juntament. Les publicacions de

proximitat només van rebre un
1,56% de la publicitat del consisto-
ri el 2018, mentre que el Grup
Godó, amb La Vanguardia al cap-
davant, es va emportar un terç de
la inversió: 3 milions d’euros. Línia
Sants va rebre 5.966 euros. Una si-
tuació que contrasta amb el discurs
dels comuns, que deien que volien
“afavorir” la premsa de proximitat.

L’editora també lamenta que
no es pogués depurar l’incident del
20 de desembre del 2017, quan van
desaparèixer 150 exemplars de
Línia Sants de la seu del Districte
coincidint amb una portada críti-
ca amb el govern municipal un dia
abans de les eleccions del 21-D, cosa
que va provocar que la capçalera es
deixés de distribuir en aquest edi-
fici durant un any i mig. A més, l’e-
ditor no s’ha pogut reunir amb el
conseller tècnic ni ha rebut mai cap
invitació per a cap acte oficial.

El Grup Comunicació 21 creu
que aquest govern ha perdut una
oportunitat de fer una aposta de-
cidida per ajudar i potenciar els mit-
jans de proximitat en el seu conjunt.

400
edicions d’exemplars notícies articles d’opinió

4milions 7.953

Especial Línia Sants 400

1.206
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Lluís Marticella
Sants Establiments Units
Sempre esteu donant suport als eixos comercials i
sobretot al comerç de proximitat. Sou un eix ver-
tebral en la comunicació i publicitat del barri! Des
de Sants Establiments Units us volem felicitar per
aquest número 400 i agrair-vos tots aquests anys
fent-nos costat. I esperem tenir un mínim de 400
Línia Sants més. Enhorabona i a seguir amb
aquesta tasca de periodisme de proximitat tan ne-
cessària arreu!

Un èxit compartit
Sergi Sarri
Grup Municipal Demòcrata
El Línia Sants porta 16 anys informant cada quin-
ze dies de l’actualitat de Sants-Montjuïc. Un fet re-
llevant havent sobreviscut a una crisi econòmica i
enmig d’un moment ben complicat per a les edicions
en paper. Un format necessari, tot i la digitalitza-
ció en què estem immersos, per poder apropar una
mica la realitat de tot allò que es mou al districte.
Per donar més importància als veïns i als projectes
de barri. A tot allò invisible a les grans capçaleres.

Albert Deusedes
PSC
Moltíssimes felicitats i moltíssimes gràcies per
aquests 400 primers números. No només sou ja im-
prescindibles per conèixer i entendre el que passa
als nostres barris, sinó que gràcies a vosaltres mol-
tíssimes notícies, anècdotes, efemèrides, debats, an-
hels, problemes, festes i vivències tenen difusió i
existeixen mediàticament. Sense la premsa local tota
aquesta riquesa dels barris no afloraria ni tindria
la repercussió i importància que es mereix.

Neus Roca
CUP
Arribar a fites tan simbòliques com 400 edicions
és quelcom a celebrar, no només des de la pers-
pectiva de qui les assoleix sinó especialment per part
de totes les veïnades i col·lectius del barri. Els mit-
jans locals sou eines de cohesió veïnal i d'huma-
nització, sou fórmules de visibilitzar la quotidianitat
com quelcom valuós i clau per a les dinàmiques sa-
nes de convivència. Poseu la vida dels barris al cen-
tre, així que per molts més centenaris Línia Sants!

Lluís Llanas
Eix Creu Coberta
El Línia Sants celebra 400 números. Volem sumar-
nos a les mostres de felicitació per aquesta fita. El
Línia Sants és un dels mitjans d’expressió, comu-
nicació i relació veïnal més destacats del nostre ba-
rri. En una època on el que passa al barri i al carrer
és gairebé instantani, ens cal una perspectiva
quinzenal de reflexió i de relació veïnal per poder
entendre millor el nostre entorn. Una eina d’agrair
per a entitats, comerç i veïns.

Jordi Fexas
ERC
Volem felicitar tot l’equip del Línia Sants per
aquests 400 números. Engegar qualsevol projec-
te sempre és un repte, però ho és molt més que
aquest perduri en el temps i es consolidi. La in-
formació local a través de mitjans de proximitat,
com en aquest cas, té un efecte multiplicador pel
que fa a la identificació amb un territori i un barri.
És, per tant, un petit gran tresor que cal preservar
i al qual s’ha de donar suport.

David Labrador
Cs
La meva més sincera felicitació a Línia Sants pel nú-
mero 400 i per la gran tasca informativa que ha dut
a terme durant tot aquest temps. Línia Sants és un
clar exemple de la importància que té la premsa lo-
cal per als ciutadans, ja que la seva proximitat ens
permet rebre directament les notícies dels nostres
barris. Sempre és gratificant veure el constant crei-
xement i consolidació a Sants-Montjuïc de la nos-
tra premsa local.

Lluïsa Erill
Secretariat d’Entitats
Sants, Hostafrancs i la Bordeta conformen uns ba-
rris on sempre hi ha hagut una gran tradició de
premsa escrita local. Quan un mitjà com Línia Sants
assoleix els primers 400 exemplars, la notícia és
molt positiva perquè vol dir que porta ja uns
quants anys contribuint a fer-nos present la prem-
sa de proximitat a les nostres llars. Esperem que
aquesta llarga tradició continuï molts anys més.
Llarga vida a la premsa dels nostres barris!

Montserrat Dot
UE Sants
En nom de la Unió Esportiva de Sants, i en el meu
propi, us vull donar l'enhorabona per aquests 400
números. La premsa en format paper cada dia té
les coses més difícils, ja que actualment es priorit-
za la immediatesa per sobre de la qualitat. Per
aquest motiu encara té més mèrit haver arribat fins
aquí. Moltes felicitats per aquestes 400 edicions i
per la fantàstica feina feta de cara al barri. Esperem
que la xifra no deixi d'augmentar!

» Líders polítics i entitats del districte feliciten la capçalera per assolir les 400 edicions

Línia Sants ha ofert a la regidora en funcions
del Districte, Laura Pérez, aparèixer en aquest
espai, però no ha obtingut resposta abans del

tancament d’aquesta edició.

La capçalera també ho ha ofert al PP,
però tampoc ha obtingut la resposta a temps.
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Número 300 · 11 de febrer del 2015 Número 324 · 24 de febrer del 2016 Número 348 · 8 de març del 2017

Número 352 · 10 de maig del 2017 Número 362 · 18 d’octubre del 2017 Número 376 · 23 de maig del 2018

Número 382 · 5 de setembre del 2018 Número 391 · 23 de gener del 2019 Número 396 · 3 d’abril del 2019
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Sants-Montjuïc

Aquest passat cap de setmana ha tingut lloc al Sants Teatre del Cen-
tre la festa del final de curs de la seva escola de teatre. Enguany hem
gaudit de sis representacions posades en escena pels grups de nens
i nenes d’edats ben diferents que, amb la seva il·lusió i responsabilitat,
ens han demostrat tot el que han après durant aquest nou curs, sem-
pre de la mà de les seves professores, que han fet una feina excel·lent.

GRÀCIES I ENHORABONA!!!

HABITATGE4La polèmica em-
presa Desokupa va entrar di-
mecres passat a primera hora del
matí al bloc ocupat situat al nú-
mero 42 del carrer de Gayarre,
al barri de Sants, per desallotjar
les sis famílies, formades per 11
adults –entre els quals una dona
embarassada – i sis menors,
que ocupaven l’immoble. 

El Grup d'Habitatge de Sants,
que sospitava que el propietari
podria contractar aquesta em-
presa després que fa uns dies es
trenquessin les negociacions per
aconseguir un lloguer social, ha-
via alertat els Mossos d'Esquadra
perquè intervinguessin i fessin
fora Desokupa. Veient la situa-
ció, desenes d'activistes i veïns es
van concentrar per donar suport
a les famílies, quatre de les quals
es van quedar a l’edifici i dues
van marxar.

El Grup d'Habitatge de Sants
va denunciar que Desokupa va
“extorsionar” les famílies perquè
marxessin dels pisos i va exigir
que els integrants de la contro-
vertida empresa  abandonessin
l’immoble. Com a resposta a la
decisió de la propietat de des-
allotjar les famílies, diversos
col·lectius van ocupar les oficines
de la immobiliària, situades al
barri de Sant Antoni.

VERSIONS CONTRAPOSADES
A primera hora del matí, després
que el Grup d'Habitatge de Sants
avisés els Mossos d'Esquadra,
agents de la Brigada Mòbil (Bri-
mo) es van situar davant l’edifi-
ci per bloquejar l’entrada a les
desenes d'activistes i veïns con-
centrats a fora. Això va provocar
que el Grup d'Habitatge acusés la

policia de “protegit” i “encobrir”
Desokupa,  una empresa que, se-
gons aquesta entitat que defen-
sa el dret a l’habitatge, aplica
“pràctiques il·legals en no tenir
cap ordre judicial de desallotja-

ment i extorsiona les famílies”. El
Grup d’Habitatge de Sants tam-
bé va denunciar  que la Brigada
Mòbil va carregar contra les per-
sones concentrades.

Per la seva banda, fonts poli-
cials van assegurar a l’ACN que
els Mossos havien estat recollint
al llarg del dia informació del con-
flicte per garantir que Desokupa
no actués amb amenaces, coac-
cions ni violència. Agents de me-
diació dels Mossos també van en-

trar a dins l’edifici per intentar
trobar solucions a la situació.
També hi van acudir tècnics d’e-
mergència habitacional de l’A-
juntament, si bé no van arribar a
participar en la mediació perquè
el propietari i els ocupants no ho
van voler, segons van explicar
fonts del consistori a l’ACN. 

DENÚNCIA DE LES FAMÍLIES
L’endemà dels fets, en una com-
pareixença davant dels mitjans,
tres de les dones que ocupen el
bloc van exigir a la propietat
que no les “coaccioni” amb els
“sicaris, matons i criminals” de
Desokupa. A banda, van pre-
sentar una denúncia al jutjat de
guàrdia contra el mateix propie-
tari i l’amo de Desokupa per
amenaces i coaccions.

Les tres dones, d’origen lla-
tinoamericà, van explicar la
seva complicada situació fami-
liar i econòmica i van reiterar
que no volen diners sinó poder
viure en un pis. 

L’intent de desallotjament va provocar molta tensió. Foto: Twitter (@elpiratavell)

Desokupa intenta desallotjar
el bloc ocupat de Gayarre

» Denuncien “l’extorsió” de la propietat a les sis famílies que hi viuen
» Tensió amb els Mossos mentre la propietat nega les pressions

Agressió homòfoba a una
parella al parc de Joan Miró

HOMOFÒBIA4Una parella va
denunciar el passat cap de set-
mana haver patit una agressió
homòfoba al parc de Joan Miró
de Barcelona. 

Una de les víctimes, el pe-
riodista del Canal Blau Xavi
Martínez, va explicar a l’ACN
que el seu company i ell van ser
agredits  divendres a la nit per un
grup de joves quan estaven as-
seguts parlant en un banc del
parc. “Se’ns van apropar per
cada banda tres i quatre nois i
ens van acorralar”, va relatar
Martínez, que va detallar que,

quan va intentar escapar, els
agressors li ho van impedir. “Un
d'ells em va començar a espan-
tar i em va empènyer fins a es-
tampar-me contra una pilona de
ferro. Se’m van trencar les ulle-
res i em van fer un trau al front”,
va afegir l’afectat.

El Síndic de Greuges de Ca-
talunya ha obert una investi-
gació. Rafael Ribó ha demanat
informació sobre el cas a l’Àrea
de Drets Civils de l’Ajuntament
per conèixer quines actuacions
s’han dut a terme d’ençà que els
fets van tenir lloc.

Més veus contra les protestes
pel centre de menors migrants
LA MARINA4Les juntes directives
de la Coordinadora d’Entitats del
Poble-sec, del Secretariat  d’Enti-
tats de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta i de la Unió d’Entitats de
la Marina han volgut afegir-se al
rebuig a les concentracions veïnals
al barri de la Marina contra el fu-
tur centre de menors migrants que
ja van denunciar fa unes setmanes
des de la plataforma Sants, Hos-
tafrancs i la Bordeta Acullen.

Des d’aquestes entitats volen
deixar clar que “no s’ha de fer res-
ponsables de la inseguretat” als
menors migrants, al mateix temps

que afegeixen que no s’ha “d’atiar
els veïns i les veïnes contra menors
que la llei europea, espanyola i ca-
talana obliga a protegir”.

Per la seva banda, des de la Co-
ordinadora d’Associacions de
Veïns i Comerciants de la Marina,
l’entitat que convoca les protestes,
insisteixen que el seu posiciona-
ment no és racista i afirmen que
no s’oposen a l’arribada de menors
al barri. “Poden venir però volem
informació de quants, com, on...
Hi ha hagut desinformació i man-
ca de diàleg per part de les admi-
nistracions”, afirmen.

Turisme | L’hotel de Robert de Niro obrirà el setembre
L’Hotel Nobu Barcelona, el primer de la cadena Nobu Hospitality que hi haurà a Barcelona,

obrirà les seves portes el 12 de setembre. L’hotel obrirà a l’actual hotel Torre Catalunya, situat
al costat de l’estació de Sants. Un dels socis de la cadena hotelera és l’actor Robert de Niro.

Un grup d’activistes 
va ocupar les oficines 
de la propietat 
després dels fets
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Creu Coberta
Èxit de la primera 

Fira del Circ a cel obert

El cap de setmana passat, els dies 1 i 2,
el carrer de la Creu Coberta va bullir, no
només per l’arribada de la calor gairebé
estival que ens va acompanyar durant les
dues jornades, sinó també per la visita de
milers de persones que van omplir-lo per
gaudir d’una fira de comerç que, enguany,
hem dedicat al meravellós món del circ.
Després d’uns anys en què s’havia estan-
cat l’afluència, el carrer ha reviscut, ara
amb una temàtica dedicada al circ, i en
què han col·laborat artistes i entitats ami-
gues com La Colombina, l’Espai Lur i l’Es-

pai 3 Moviments. El Meeting Point va aco-
llir durant el cap de setmana totes les acti-
vitats aèries, amb una gran estructura
muntada on es van veure espectacles de
trapezi i corda. Per l’escenari no van faltar
els pallassos i l’animació, la màgia, els
xanquers i altres espectacles de passago-
rra, artistes urbans que van poder mostrar
la seva feina també al llarg del carrer. A
més, tant al carrer de la Torre d’en Da-
mians com al nou carrer de la Diputació
es van fer tallers diversos com malabars,
bombolles, globoflèxia i altres. Tampoc no
va faltar el cross training, molt necessari
per als artistes de circ, i el ioga, per poder
relaxar-nos abans de sortir a escena. 
Un dels espectacles més interessants

va ser el que es va realitzar després del
sopar del circ, i que van protagonitzar els
Fingerlight, amb malabars molt acolorits i
amb espectacle de foc, que va agradar
molt als congregats.

INAUGURACIÓ
A la inauguració de la Fira hi va assistir la
regidora del Districte, Laura Pérez, la re-
gidora adscrita Irma Rognoni i consellers
de diversos partits, a més del delegat
d’Aigües de Barcelona, l’exsenador Ro-
bert Masih, els presidents del Secretariat
d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bor-
deta, Lluïsa Erill, de l’Associació de
Veïns, Josep Ortiz, i de la FAECH, Josep
Espín, i el sots director de l’Agència Ca-
talana de Consum, Josep Maria Reca-

sens, en representació de la Generalitat.
Lluís Llanas, president de l’eix, va desta-
car la importància del suport institucional
i veïnal per a aquesta primera edició de
la fira, a la qual la regidora i el sots direc-
tor de consum van augurar un bon futur.
Després de la inauguració de la fira,

les autoritats es varen dirigir al nou carrer
Diputació, obert al públic, i tot i que no
s’ha inaugurat formalment, ja es va fer la
visita amb els assistents. Al llarg del cap
de setmana, tot Creu Coberta des de la
plaça d’Espanya i fins al carrer Moianès,
centenars de comerços i artesans varen
poder donar a conèixer els seus produc-
tes, vendre, dinamitzar el comerç i a la
vegada passar-ho bé amb les activitats,
assolint els objectius fonamentals d’a-
questes fires al nostre barri.

L’allau de públic confirma l’encert del canvi de rumb de l’antiga fira romana
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Fira del Circ: 

un resum de les jornades
Les fotografies d’aquestes tres pàgines les ha realitzat en Ferran Descarrega. Mostren diversos moments de les dues jornades de circ,
activitats i propostes comercials. Una molt bona feina d’un dels millors fotògrafs del nostre barri.
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Durant tot aquest dissabte, la nos-
tra ciutat tornarà a mostrar el seu
rostre més solidari i humanitari do-
nant suport a l’acte BCN Vibra por
Venezuela.  
El Meeting Point Creu Coberta

serà l’escenari d’una jornada festiva,
apolítica i 100% humanitària orga-
nitzada per Hispaven, l’Asociación
Hispano Venezolana de Intercambio
Cultural i auspiciada per la Funda-
ción Inceptum.
L’horari de celebració previst és

entre les 11 del matí i les 10 de la nit,
de forma ininterrompuda. A BCN Vibra
por Venezuela es faran activitats cul-
turals que inclouen exhibicions de ball
i de fitness, representacions teatrals
de tota mena i actuacions musicals de
diferents gèneres. 
També s’instal·larà un espai infantil

atès i condicionat perquè els pares pu-
guin gaudir dels espectacles i de la
gastronomia mentre els fills es diver-
teixen. No oblidis venir a veure’ns
sense portar un donatiu!

Vibrem per Veneçuela 

&

Ara sí que comença el bon temps i les
ganes de sortir de casa. Però no sempre ve
de gust marxar de la ciutat, oi? El Poble Es-
panyol és la vostra solució. 
Durant tot aquest mes, la música serà la

vostra millor aliada. Aquest dissabte se ce-
lebra la quarta edició d’El Festival, on la mi-
llor música d'origen francès reunirà als
amants del hip hop, la música electrònica i

el rap en un espai immillorable ple de ritme
amb Chinese Man, Synapson i Corine. 
Els diumenges 9 i 16, Brunch in the city

torna al Poble Espanyol amb una llarga llista
d’artistes, activitats infantils i propostes gas-
tronòmiques per fer-vos viure els diumen-
ges més alternatius a la ciutat. 
Els millors grups del panorama actual del

rock andalús com Medina Azahara, Triana i

Alameda ompliran la Plaça Major del Poble
el dissabte de la setmana que ve per fer-
vos gaudir d'una festa única on el flamenc i
el folklore andalús es fusionaran amb el
rock més progressiu.
Però si sou uns apassionats del pop es-

panyol, no dubteu a venir al concert que
oferirà Taburete el pròxim divendres 21.
Estem parlant d’un dels grups del pano-
rama musical nacional del moment i amb
ells, la diversió està assegurada! 
I tancant la programació musical, els

dies 28 i 29 veniu a ballar, riure i passar-ho
bé al Share Festival. Actuacions de prime-
res figures del panorama musical actual
amb ritmes festius, urbans i pop-rock... i la
solidaritat i les ganes de compartir com a
teló de fons. Què més es pot demanar?  
Però això no és tot! Si us agrada sortir a

passejar amb família els diumenges al matí,
no us perdeu els espectacles infantils Mare
Terra, el diumenge 23 i l’Avi Tonet, que es
farà una setmana més tard.

Més informació: www.poble-espanyol.com

Gaudiu del bon temps amb família 
i amics sense sortir de Barcelona
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Els experts del barri Opinen
4Els consells dels Mossos d’Esquadra

Mesures d’autoprotecció per a dones

És important la cura dels peus durant
tot l’any, però ara a l’estiu encara més.

La higiene dels peus ha de ser dià-
ria i si es fa un bany de peus, cal que l’ai-
gua no estigui molt calenta. Després
d’eixugar-los bé, sobretot entre els dits
amb una tovallola només per als peus.

A l’hora de tallar les ungles dels
peus és aconsellable no fer-ho de
forma corba, sense tallar els cantons.

És convenient fer una inspecció dels
peus per saber si hi ha cap lesió. Això és
obligatori en les persones amb diabe-
tis, que són molt més propenses a patir
infeccions, neuropatia i mala circulació.

Aquesta  inspecció consisteix a bus-
car punts vermells de pressió, rascades,
úlceres, talls, berrugues o feridetes
(tant als dits com a la planta i al taló). Si
es detecta una ungla encarnada, cal

anar al metge. Si calgués, demana
ajuda per anar fins a la consulta.

També cal aplicar crema hidratant
especial per als peus, insistint en taló i
planta, però no entre els dits (també hi
ha cremes especials per a diabètics).

Si suen molt els peus, es poden fer
servir productes que trobareu a la far-
màcia, com esprais antitranspirants,
talcs, o pomades, entre altres.

És millor no caminar descalços, pel
perill de fer-se ferides, ni per terres ca-
lents i durs, ja que fan sortir durícies.

Les persones diabètiques han d’a-
nar amb més compte, perquè la sensi-
bilitat dels seus peus és menor i poden
fer-se ferides i no adonar-se’n.

Tenir cura dels peus és una bona in-
versió per a tothom i en especial per la
gent gran i els diabètics.

Oficina de Relació amb la Comunitat
ABP Sants-Montjuïc

Regió Policial Metropolitana Barcelona
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra

4Els consells de la Guàrdia Urbana
La Policia de Barri

José Ángel Burrel Ferrer
Guàrdia Urbana

Intendent en cap
UT 3 Sants-Montjuïc

Amb l’arribada del bon temps s’ha acti-
vat el Grup de Platges de la Guàrdia Ur-
bana. Des del 27 de maig i fins a finals de
setembre els agents patrullaran per les
deu platges del litoral de Barcelona per
reforçar-hi la prevenció i donar resposta
a situacions i problemes que es produei-
xen al litoral barceloní.

Els agents del Grup de Platges patru-
llen a peu, amb escúters, vehicles de
quatre rodes, bicicletes i quads adaptats
per circular per la sorra, i, per millorar les
tasques de vigilància i control de la platja
i dels espigons, disposen de dues em-
barcacions semirígides, de 6,5 i 7,5 me-
tres d’eslora, respectivament.

On us heu de dirigir en cas de furt o
robatori en una platja de Barcelona?

En cas de ser víctima d’un furt o ro-
batori, per presentar una denúncia cal

dirigir-se a l’oficina conjunta de la Guàr-
dia Urbana i els Mossos d’Esquadra, si-
tuada a la platja de la Barceloneta. Des
del mòdul a peu de platja i des d’un altre
mòdul ubicat a l’espigó de la platja del
Bogatell, els agents municipals controlen
i segueixen tots els fenòmens que es de-
tecten a les platges, com ara persones
que neden en zones perilloses, venda de
productes no permesos o robatoris i
furts.

Un any més, la Guàrdia Urbana re-
partirà lots d’assistència a víctimes de ro-
batoris i furts a la platja. Són bosses que
contenen una samarreta, uns pantalons,
unes xancletes i un bitllet de metro per-
què les persones que han estat víctimes
d’un robatori o un furt mentre eren a la
platja puguin desplaçar-se per la ciutat
per fer-hi les gestions 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.

Clínica Veterinària Animàlia Barcelona
C/ 26 de gener de 1641, 42-46

quinafauna@gmail.com

Ara que ve el bon temps i poden
haver-hi onades fortes de calor, aquí
teniu alguns consells del cos dels Mos-
sos d’Esquadra per a prevenir mals ma-
jors. En aquest cas, què fer en una
onada de calor quan sou a casa.

A casa
Controleu la temperatura durant el

dia, tanqueu les persianes de les fines-
tres on toca el sol.

A la nit, obriu les finestres de casa
per refrescar-la.

Estigueu-vos a les estances més
fresques.

Recorreu a algun tipus de climatit-
zació (ventiladors, aire condicionat). Si
no en teniu, mireu de passar com a
mínim dues hores al dia en llocs clima-
titzats (centres comercials, cinemes, et-
cètera).

Refresqueu-vos sovint amb dutxes,
tovalloles mullades amb aigua i busque
la forma de mantenir-vos hidratats.

Beveu aigua fresca de forma regu-
lar encara que no tingueu set.

Si teniu animals de companyia, pro-
cureu que no s'estiguin al sol i hidra-
teu-los.

Àngels Escolà i Marco
Farmacèutica comunitària

C/ Sant Roc, 26
escola.marco@cofb.net

4Els peus
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Love of Lesbian tanca la gira
de Miralls i Miratges al Condal
MÚSICA4El grup de música
Love of Lesbian està celebrant el
tancament de la gira de Miralls
i Miratges al Teatre Onyric Con-
dal des del passat 28 de maig i
fins aquest dissabte amb un to-
tal de 10 sessions del seu concert
teatralitzat.

Amb Santi Balmes al capda-
vant, els Love of Lesbian han
aconseguit exhaurir totes les
entrades d’un espectacle basat
en el seu repertori més somiador
i on no hi ha els grans clàssics del
grup. 

L’objectiu és presentar una
dualitat on la música apareix
com un reflex de la nostra reali-
tat però també com la creadora

d’espais on refugiar-se. L’es-
pectacle porta el segell del crea-
dor i director escènic Guillem
Albà i a l’escenari, a banda dels
integrants de la banda, també hi
pugen intèrprets com el mateix
Albà, Blai Rodríguez, Xavi Ar-
bonés o Jofre Caraben.

Una altra novetat de l’espec-
tacle és que, a diferència de tota
la trajectòria de Love of Lesbian,
en aquest cas el grup ha apostat
pel català. Per últim, també cal
destacar el fet que, després del
concert teatralitzat, s’organitza
un col·loqui entre el públic i els
artistes per parlar sobre tot el
procés creatiu i compartir l’ex-
periència amb la gent.

URBANISME4Convertir l’actual
Fira de Montjuïc en un barri amb
habitatge públic. Aquesta és l’am-
biciosa proposta que fa la nova
plataforma La Fira o la Vida,
nascuda recentment i que es va
presentar en públic dijous passat.

En una roda de premsa cele-
brada al costat de les torres ve-
necianes, els caps visibles d’a-
questa nova plataforma van re-
cordar que el recinte firal de
Montjuïc és propietat de l’Ajun-
tament i que, tot i que la cessió ac-
tual a Fira de Barcelona s’acaba
el 2025, el consistori  “ja ha sig-
nat un acord amb la Generalitat
i la Cambra de Comerç per pro-
rrogar-lo  i portar a terme un pro-
jecte de renovació del recinte”. El
procte, batejat amb el nom ‘Uni-
vers Montjuïc’, encara no ha es-
tat detallat, afegeixen des de la
plataforma.

La petició que fan des de La
Fira o la Vida és que l’Ajuntament
s’abstingui de ratificar el pla de fi-
nançament d’aquest projecte i
que s’impulsi un debat de ciutat
per triar quin ha de ser el destí d’a-
quests terrenys municipals. Des
del punt de vista de la plataforma,
s’hauria d’impulsar un disseny
participatiu d’un projecte per
“transformar l'actual recinte firal
en un barri obert i ple de vida,

amb milers d'habitatges públics,
llocs productius arrelats al terri-
tori, equipaments de proximitat
per al veïnat i espais públics verds
i inclusius”.

SUPORT D’ALTRES ENTITATS
Aquesta nova plataforma té el su-
port de gairebé una cinquantena
d’entitats de la ciutat. Entre altres,
s’han adherit al seu manifest el
Sindicat de Llogaters,  Fem Sant
Antoni, la Barceloneta Diu Prou,
Som Paral·lel o l’Assemblea de Ba-
rris per un Turisme Sostenible.

Durant la roda de premsa,
Clàudia Conde, membre de Som

Paral·lel, va afirmar que “en una
ciutat on els desnonaments oberts
segueixen sent el pa de cada dia,
on hi ha augments desorbitats del
lloguer, els moviments socials no
només denunciem els proble-
mes, també  aportem solucions”.
Per la seva banda, un dels im-
pulsors de la iniciativa, l’arquitecte
David Bravo, va afirmar que la
proposta presentada és “una
oportunitat per fer habitatge as-
sequible en un lloc cèntric i per
crear un barri mediterrani, com-
pacte, un paisatge com el Poble-
sec o Gràcia, el tipus de barri que
sabíem fer  i que hem desaprès”.

Imatge de la presentació de la plataforma. Foto: Maria Belmez/ACN

Demanen convertir 
la Fira de Montjuïc en un barri
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La FAVB denuncia que el Pla de protecció de Collserola deixa indefensos alguns veïns

Revisar i repensar
URBANISME/ L’aprovació provisional del
Pla especial de protecció del medi natural
i del paisatge del Parc Natural de la Serra
de Collserola (PepNat) per part del Consell
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona ha generat sensacions contra-
posades a la FAVB i a la Plataforma Barris de
Muntanya. Tot i que la federació considera
que aquest Pla és “un instrument impor-
tant per a la preservació i millora del valor
ecològic de la zona” i que és “important el
desenvolupament d'un model d'ús públic
del parc que al mateix temps permeti sal-
vaguardar els valors naturals i el patrimoni
històric construït”, també creu que el Pep-
Nat “s'assenta sobre uns precedents que
han produït una indefensió als veïns d'al-
gunes zones”. En aquest sentit, denuncia
que la separació que es fa entre zona de
parc natural i exterior, formalitzada per la
Generalitat l’any 2010, “no contempla la su-
ficient informació ni comunicació amb els
veïns” i sembla que estigui feta per “servir
interessos privats”.

En paral·lel a l’aprovació, també es va
tirar endavant la modificació del Pla Gene-
ral Metropolità (PGM) necessària per im-
pulsar el PepNat.

De fet, segons explica la FAVB, hi ha uns
140 habitatges en zones del parc que per-
tanyen administrativament a Barcelona
que estan afectades per aquest Pla espe-
cial de protecció, de manera que totes les
persones que hi viuen es troben en una si-
tuació “d’indefensió i incertesa”.

Per això, la FAVB fa una sèrie de consi-
deracions a aquesta aprovació, com la de-
manda de la revisió de les línies de

circumscripció del parc d'acord amb uns
paràmetres objectius i pactats amb el mo-
viment veïnal i demana que en aquest pro-
cés es tingui en compte “la història social
de construcció col·lectiva d'unes barriades
que existeixen, i del seu valor històric en la
conservació de la natura que les acull”. En
aquest sentit, la federació veu amb bons
ulls que la revisió de l’acord “no representi
la pèrdua de cap hectàrea d'espai natural,
i que aquest sigui compensat en la mida
del possible”, ja que creu que “la regularit-

zació sense més dels habitatges podria
donar origen a un cicle especulatiu”, i posa
com a exemple el cas del barri de la Font
de la Guatlla.

Finalment, la FAVB conclou que no està
en contra “de l'aprovació provisional en la
mida que garanteix la conservació de l'es-
pai natural”, però demana “a l'Ajuntament,
la Generalitat i el conjunt de les forces po-
lítiques que integren l'Àrea Metropolitana
de Barcelona la incorporació d'un annex en
el redactat definitiu que expressi la neces-
sitat d'una revisió dels límits del 2010 a l'en-
torn d'uns barems ecològics i socials i des
d'una perspectiva no especulativa”.

TEIXIT ASSOCIATIU/Durant el mes passat la FAVB, la Fe-
deración Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
(FRAVM) i la Confederación Estatal de Asociaciones Veci-
nales (CEAV) van mantenir una reunió a la ciutat que va
servir per posar les bases per a unes futures relacions de
treball conjunt més intenses entre les tres bandes. De fet,
aquesta reunió pot considerar-se històrica, ja que la fe-
deració va explicar que no havia mantingut una trobada
d’aquestes característiques des de feia gairebé 10 anys, en
el 40è aniversari del moviment veïnal barceloní.

Aquesta sessió de treball, que es va celebrar al local de
la FAVB, va servir perquè barcelonins i madrilenys com-
partissin les problemàtiques que sorgeixen i que han de
tractar en les grans conurbacions metropolitanes (com Bar-
celona o Madrid), per teixir aliances davant les polítiques
veïnals que es prenen en els àmbits estatal i europeu, i
aprendre de les experiències d'un moviment veïnal tan con-
solidat com el que existeix a Madrid. 

De fet, tant la FAVB com la FRAVM tenen molt més re-
corregut que la CEAV, que es va fundar a partir de la dis-
solució de l'antiga CAVE. Els madrilenys van començar a
treballar en la clandestinitat, durant la segona meitat del
segle XX, durant la dictadura franquista, i no van ser le-
galitzats fins a l’any 1977.

Acord per treballar amb associacions
de veïns de Madrid i de tot l’Estat DEBAT/ La projecció del documental Orgull de barri i un

debat sobre els reptes del moviment veïnal són les dues
grans propostes estrella per a la jornada de presentació
de l’Escola Veïnal de la FAVB, que es farà a partir de les set
d’aquesta mateixa tarda a la seu de la federació, al número
6-8 del carrer Obradors.

L’Escola neix amb la voluntat de ser un espai de reflexió,
producció i difusió de propostes sobre els aspectes eco-
nòmics i socials que afecten la vida quotidiana i els drets
dels veïns, i és un espai pensat per a tothom que estigui
implicat d’alguna manera en el moviment veïnal i les as-
sociacions que formen part de la federació, però també
vol ser un lloc de debat obert i pluridisciplinari.

La FAVB presenta 
la seva Escola Veïnal

La FAVB i la Plataforma
Barris de Muntanya
creuen que no s’ha 

avisat els veïns afectats



líniasants.cat5 de juny del 2019

19 | 

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

veïns en línia

TALLER/ Les entitats Aliança con-
tra la Pobresa Energètica (APE),
Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
i la FAVB han preparat, per al
pròxim dijous 13, un taller for-
matiu sobre pobresa energètica
i drets energètics al Punt7 del ba-
rri d'Horta. Aquesta activitat es
posarà en marxa a dos quarts de
set de la tarda.

En aquesta activitat, pensada
per a voluntaris i professionals
que treballin amb infants i joves,
està previst que es tractin as-
pectes com els drets energètics,
el marc i el context actual del
mercat energètic i quines eines
existeixen per garantir els drets de
tothom a aquests recursos.

Una jornada sobre
pobresa energètica
al barri d’Horta

MOBILITAT/ Les associacions de veïns de
La Palmera Centre, La Pau, Sant Martí de
Provençals, La Trajana i la Verneda Alta
han posat en marxa una iniciativa per re-
clamar a l’Ajuntament les reformes de mi-
llora integral al pont del carrer de
Santander, al barri de la Trajana. 

Una comissió promotora, formada per
membres de les cinc entitats, ha engegat
una recollida de signatures, a través de la
plataforma pública Decidim Barcelona,
per tal d’aconseguir-ho (qui vulgui fer-ho
pot donar el seu suport de forma presen-
cial a les paradetes que hi ha al barri i a
d’altres propers, com Sant Martí de Pro-
vençals i La Verneda i la Pau, i també a tra-
vés del portal web de Decidim Barcelona).
La iniciativa necessita recollir 3.750 su-

ports perquè pugui arribar  al Plenari del
Consell Municipal.

Segons expliquen els veïns, “el pont és
innaccessible per al vianant i s’ha conver-
tit en un greu problema de mobilitat que
afecta tots els barris de l'entorn” . I és que,
tot i que aquesta infraestructura serveix
per “resoldre el pas de les vies del tren de
la costa”, amb els anys s’ha convertit “en
una estructura inapropiada pel pas dels
vehicles pesats que l’utilitzen”, a banda de
les molèsties que genera als vianants i als
ciclistes, que han de fer servir una passera
metàl·lica no adaptada.

Les entitats demanen “una solució de-
finitiva i adaptada a les normatives actuals”
que faciliti el trànsit en aquest espai de co-
municació entre Sant Martí i Sant Andreu.

Clam per reclamar una reforma 
total del pont del carrer de Santander

CONFERÈNCIA/ El portaveu es-
tatal de la plataforma Marea Pen-
sionista, Domiciano Sandoval,
serà l’encarregat de coordinar la
xerrada col·loqui Pensions d'avui
i de demà el pròxim dimarts 11 a
partir de les set de la tarda al Ca-
sal d’Entitats Mas Guinardó. L'As-
sociació de Veïns Joan Maragall
del Guinardó ha impulsat aques-
ta trobada.

Sandoval explicarà als assis-
tents perquè l’entitat de la qual és
membre continua reivindicant
la importància d’aquesta presta-
ció. Els pensionistes continuen
mobilitzant-se periòdicament,
governi qui governi, a diferents
ciutats de Catalunya i de l’Estat. 

El Guinardó acull
una xerrada 
sobre les pensions

EQUIPAMENT/ El passat dissab-
te 1 es va celebrar una nova jor-
nada participativa per definir els
usos i la gestió del futur Ateneu
de Sagrada Família. La trobada es
va fer a l’Espai 210 del carrer Pa-
dilla, ja que les obres de l’Ateneu,
que es van posar en marxa du-
rant el mes de març de l’any pas-
sat (l’espai serà al número 268-
270 del carrer Nàpols) encara no
han acabat, tot i que els terminis
inicials deien que havien d’estar
enllestides a principis d’any.

Està previst que l’Ateneu tin-
gui tres espais diferenciats, un so-
cial i d’exposicions, un central
de connexió i un altre amb l’au-
ditori i altres aules.

Sessió participativa
per a l’Ateneu de
Sagrada Família

Divisió veïnal per la possible obertura 
de l’Hermitage a la Barceloneta

CULTURA/ La possibilitat que la
nova bocana del port aculli el
museu de l’Hermitage divideix els
veïns de la Barceloneta. Aquest
projecte urbanístic i cultural con-
vertiria el barri en el primer lloc
del món amb una delegació d’a-
quest museu situat a Sant Peters-
burg, que és una de les majors
pinacoteques i col·leccions d'an-
tiguitats del món. Diferents
col·lectius de la Barceloneta, del
districte de Ciutat Vella i de la
resta de la ciutat han mostrat el
seu rebuig a aquest projecte, tot i
que l’Associació de Veïns de la
Barceloneta el defensa.

De fet, aquestes posicions con-
traposades no han variat des de fi-
nals del 2017. Aleshores, l’AV de la
Barceloneta va entregar a l’Ajunta-
ment un manifest de suport al pro-
jecte amb la signatura de diverses
entitats del barri i també escoles i
comerços. A finals del passat mes
de maig, l’associació va tornar a
mostrar-se predisposada al fet que
el barri sigui la casa d’aquest
museu, ja que la darrera versió del
projecte inclou “una millorada pro-
posta del disseny i de la destinació
del recinte”. Aquesta entitat consi-
dera que aquesta versió redefinida
és “una aposta de futur perquè la
imatge del barri recuperi certa dig-
nitat després que darrerament
només aparegui als mitjans per
mostrar accions de decadència i
pèrdua d’identitat”. Per això, han
fet una nova crida a l’Ajuntament
perquè doni el vistiplau al projecte.

Més crítics, en canvi, són altres
entitats del barri i de la ciutat, que
el mes passat van tornar a alçar la

veu contra la possibilitat de l’ober-
tura d’aquesta delegació. Aques-
tes veus crítiques, entre les quals hi
ha l’Associació de Veïns de l’Òstia,
s’oposen al projecte des de dife-
rents punts de vista, com ara el de
la mobilitat (consideren que faria
que circulessin un 50% més de ve-
hicles privats dels que ho fan nor-
malment, fet que generaria un
“col·lapse”) o l’urbanisme (acusen
els promotors de ser uns “autèntics
artistes de l’especulació que socia-
litzen esforços mentre privatitzen
els beneficis”). Al mateix temps,
consideren “escandalosa” la ma-
nera de fer de l’Autoritat Portuària

de Barcelona, “que mercantilitza el
Port Vell amb usos aliens a la seva
natura i a l’interès ciutadà, traint la
seva essència i el seu arrelament al
barri i a la ciutat”. Els crítics acusen
el Port de ser “un ens opac que
actua sense rendir comptes ni con-
trol democràtic”.

L’Ajuntament, liderat per Ada
Colau el passat mandat, tenia dub-
tes sobre el projecte, ja que no veia
clar que aquesta sigui la millor ubi-
cació per al museu. Per aquest
motiu no va donar llum verda a la
tramitació urbanística, que s’haurà
de debatre en el següent mandat.

Alguns veïns diuen
que massificarà el
barri i d’altres que

el revitalitzarà
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Èxit de la Fira d’Economia 
Social de la Marina

ECONOMIA ALTERNATIVA4La
segona edició de la Fira d’Econo-
mia Social, Solidària i Cooperati-
va a La Marina, que es va celebrar
el passat dissabte 1 de juny a la
plaça Marina, va aconseguir reu-
nir una gran quantitat de públic
que van poder conèixer de ben a
prop la tasca de diferents entitats
i col·lectius del sector de l’econo-
mia social i solidària.

Sota l’organització de L’En-
granatge i l’Ateneu Popular La
Marina Zona Franca, la fira va
presentar diferents projectes re-
lacionats amb el feminisme, l’ex-
clusió social, la cultural, l’ali-

mentació ecològica, el reciclatge
i la diversitat funcional. Algunes
de les entitats que hi van parti-
cipar van ser Homeless Entre-
preneur, Soy Gracias a Ti, Edi-
torial Virus, CoopEduca, Abra-
zo Cultural, la Fundació Dau, el
Banc del Temps de Sants o l’E-
conomat Social.

Tal com expliquen des de
l’organització, l’objectiu de la
fira és “visibilitzar la possibilitat
de cobrir les nostres necessi-
tats diàries fent ús de l’economia
social i solidaria, així com de fer
xarxa amb entitats del barri i ciu-
tat que aposten per aquesta”.

ACTIVITATS4La primera edi-
ció de la Fira del Circ de Creu Co-
berta, que es va celebrar aquest
passat cap de setmana, va ser tot
un èxit. Durant els dos dies, el ca-
rrer de la Creu Coberta va pre-
sentar un aspecte magnífic grà-
cies als milers de persones que
van gaudir d’una activitat que
enguany substituïa la tradicional
fira romana.

Des de l’eix comercial cele-
bren l’èxit de la Fira del Circ des-
prés “d’anys on la fira romana
s’havia estancat”. Una fira que
va celebrar totes les activitats aè-
ries a l’espai del Meeting Point ,
on hi va haver una gran estruc-
tura que va va permetre al públic
gaudir de diferents espectacles,
com ara el de trapezi i corda.
D’altra banda, a l’escenari hi va
haver pallassos, màgia, xam-
quers, espectacles de passagorra
i artistes urbans. 

Un dels moments més des-
tacats de la fira va ser després del
sopar del circ, que va tenir com
a protagonista el grup Finger-
light, que amb els seus malabars

i espectacles de foc van fer gau-
dir el públic de valent.

D’altra banda, al carrer Torre
Damians i al nou tram del carrer
Diputació es van fer diferents ta-
llers de malabars, bombolles i
globoflexia entre d’altres. Tam-
bé hi va haver crosstraining,
l’entrenament que fan els artis-
tes de circ, i ioga.

D’altra banda, aquest dis-
sabte el Meeting Point Creu Co-
berta acollirà la jornada ‘BCN vi-
bra por Venezuela’. Al llarg del
dia, entre les 11 del matí i les 10
del vespre, s’organitzaran dife-
rents activitats culturals, com ara
ball, teatre i música de diferents
estils. També hi haurà gastro-
nomia veneçolana. 

La Fira del Circ va ser tot un èxit. Foto: Ferran Descarrega

Milers de persones omplen 
la Fira del Circ de Creu Coberta

Xerrada | El futur del ‘retail’
El director de l’acceleradora d’start-ups d’Ogilvy Barcelona, Diego Fernández, va dir

fa uns dies, durant la celebració del Retail and Brand Experience World Congress,
que el futur del sector del retail “passa per crear experiències hiperpersonalitzades”.
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Entre el 20 i el 50% dels pacients tractats de càncer de
pròstata recauen en menys de 5 anys i, en una majoria
significativa dels casos, la malaltia es localitza fora de la
regió prostàtica. Davant d'aquesta realitat, es fa evident
la necessitat de disposar de la millor tecnologia per a la
detecció precoç de les lesions metastàtiques.

El primer PET/RM de Catalunya
Els resultats presentats pel grup biomèdic CETIR-ASCIRES
al VIII Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya, a par-
tir de la seva experiència durant el primer any de funcio-
nament de l'equip PET/RM en el seu centre de Viladomat
a Barcelona, confirmen la capacitat d'aquesta tècnica per

identificar i localitzar lesions metastàtiques en pacients en
els quals s'estudiava un càncer de pròstata d'alt risc i en sub-
jectes que ja havien estat intervinguts quirúrgicament o sot-
mesos a radioteràpia.

Quan a un pacient amb alts nivells de PSA (Antigen
Prostàtic Específic) se li realitza un estudi PET/RM, en una
sola prova  es pot confirmar o descartar si el càncer s'ha
estès, identificar en quins punts exactes està localitzat i pla-
nificar un tractament personalitzat òptim per a cada cas.
“Això posiciona la PET/RM com la tecnologia actual capaç
d'aportar més seguretat diagnòstica i més garantia d'èxit
en el tractament del càncer”, afirma el Dr. García Garzón,
metge nuclear responsable d’aquest estudi.

De la teràpia estàndard al tractament “dirigit”
L'equip PET/RM, pioner al nostre país, s'integra en una sola
tecnologia híbrida, les dues eines diagnòstiques més po-
tents en l'actualitat per detectar l'extensió del tumor de
manera precoç: la Tomografia d'Emissió de Positrons (PET)
i la Ressonància Magnètica d'alt camp. Aquesta combi-
nació permet observar, de manera no invasiva, tant la for-
ma d'un òrgan com la seva funció, fet que la converteix
en l'opció avançada per diagnosticar amb precisió i trac-

tar amb precocitat càncers com el que centra els resul-
tats de l'estudi.

L'estudi PET/RM 18F-Colina, realitzat amb aquest
traçador específic del càncer de pròstata que actua
com un marcador de les cèl·lules tumorals, demostra que
la PET/RM és altament eficaç per a estudiar pacients re-
centment diagnosticats, per biòpsia, d'un càncer de pròs-
tata d'alt risc. En un percentatge elevat dels casos, detecta
les poques lesions metastàtiques      tumorals i les localitza
amb extrema precisió. Això ha permès oferir un tracta-
ment dirigit exclusivament a aquestes lesions específi-
ques, en lloc de planificar una teràpia “a cegues” o de pro-
cedir a una cirurgia prostàtica innecessària.

El millor ‘rastrejador’ de la metàstasi incipient 
del càncer de pròstata: la tecnologia PET/RM
Del 20 al 50% dels pacients tractats de càncer de próstata recauen en menys 

de 5 anys i, en una majoria dels casos, la malaltia es localitza fora de la regió prostàtica

La PET/RM és sinònim de major 
seguretat diagnòstica i més garantia
d’èxit en el tractament del càncer
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Natació | Els millors màsters de Catalunya se citen al Medi
Durant els dos dies del cap de setmana passat, la piscina Josep Vallès del Mediterrani va
ser l’escenari de la 35a edició del Campionat de Catalunya Màsters de natació Memorial

Manel Domènech, una cita que va reunir alguns dels millors nedadors majors de 30 anys.

El sènior femení del BUC,
campió de Catalunya de seven

Doblet aconseguit. El
sènior femení del BUC
va guanyar, diumenge
passat, el Campionat

de Catalunya de rugbi seven grà-
cies al seu triomf contra el GEiEG,
les amfitriones d’aquesta fase fi-
nal. El títol tanca un curs inobli-
dable en el qual l’equip també ha
aconseguit un triomf en la Divi-
sió d’Honor Catalana. 

I és que per arribar al partit
definitiu, les Panteres van haver
de patir perquè van començar el
camí empatant contra el CN Po-
bleNou (17-17), tot i que la pallissa
que les de Cuxo Collado van in-

fringir contra l’Hospitalet (60-0)
va fer que les negres superessin
les poblenovines en la diferència
de punts general.

Tot i que el seu rival arribava
a la final amb millors sensa-
cions, el BUC va dominar de for-
ma clara el matx i va imposar-se
a les amfitriones per 17-5.

NOU DIRECTOR ESPORTIU
Per altra banda, divendres passat
el club va anunciar la posada en
marxa d’un nou projecte espor-
tiu que té una cara ben visible: el
flamant director esportiu, l’exju-
gador del BUC Arturo Trenzano.

Alegria compartida. El Sants va
certificar de forma definitiva la
seva permanència a Tercera Di-
visió gràcia a l’ascens del Lla-
gostera a Segona B. Els descen-
sos compensats eren l’única cosa
que amenaçava el futur del con-
junt blanc-i-verd a la categoria,
però gràcies al triomf del Lla-
gostera d’Oriol Alsina al play-off
contra el Portugalete (2-0 al Gi-
ronès i 1-1 dissabte passat a Bis-
caia), els de Tito Lossio poden
respirar tranquils.

De fet, els llagosterencs són
l’únic equip del grup 5 de Tercera
que ha aconseguit pujar, ja que
tant l’Hospitalet com l’Horta
han caigut en les seves respecti-
ves primeres eliminatòries (con-
tra l’Algeciras i el Moralo, res-
pectivament), mentre que el
Prat encara haurà d’afrontar
dues rondes més si vol tornar a
la Segona B. Que el Sants se-

gueixi a Tercera també evitarà
descensos compensats d’altres
equips en categories més baixes.

CANVIS A LA PLANTILLA
D’aquesta manera, la direcció es-
portiva ja pot començar a tre-
ballar en la plantilla de la tem-
porada que ve, la qual seguirà
entrenant Tito Lossio si no hi ha
cap contratemps.

L’activitat en els despatxos
fins ara ha estat molt més inten-
sa pel que fa a les sortides que a
les arribes, ja que de moment en
aquest capítol només hi ha la in-
corporació d’Uri Antonell, del
Rubí. Més enllà de la marxa de
Yamandú, anunciada fa setma-
nes, Jonatan Crivillés, que mar-
xa al Júpiter, Jordi Borrull i Cris-
tian Fabregat no seguiran al club.

L’incertesa s’ha transformat en alegria per a l’equip blanc-i-verd. Foto: UES

El Sants segella la salvació
gràcies a l’ascens del Llagostera
Pau Arriaga
SANTS
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Èxtasi a Cerdanyola.
El sènior masculí de
l’Handbol BCN Sants
va tancar la temporada
2018-19 de la millor

manera possible: amb un ascens
a Primera Catalana. L’equip que
entrenen Pedro Arbona i Sebas
Capella va assolir pujar tot i per-
dre diumenge passat al PEM
Guiera contra el CH Cerdanyola
(23-22). L’ascens arriba gràcies a
la diferència general de gols, ja
que els santsencs havien acon-
seguit guanyar a casa el passat 25
de maig (22-20).

El partit al Vallès Occidental
va ser una muntanya russa; els
d’Arbona i Capella van començar
dominant de forma clara i van
portar la iniciativa durant els
primers 30 minuts del partit. El
9-11 amb el qual els dos equips
van marxar al descans no feia té-
mer l’escenari que plantejaria
l’enfrontament després de passar
pels vestidors.

I és que un parcial de 6-1 en-
tre la recta final de la primera
meitat i l’inici de la segona van fer
que s’encenessin totes les alar-
mes. Cap al minut 30 comença-
va un nou partit en el qual l’equip

havia d’eixugar la diferència a
marxes forçades; afortunada-
ment, en una recta final de par-
tit espectacular, el BCN Sants va
poder reduir la diferència, perdre
per només un gol i obtenir, con-
tra tot pronòstic, l’ascens.

Des del club expliquen a Línia
Sants que la intenció és jugar a
Primera Catalana, i que econò-
micament l’entitat pot afrontar el
salt. Tot i això, ara caldrà fer
l’habitual feina de buscar més in-
gressos, sigui via patrocinadors o
amb les institucions.

FASE FINAL PER AL FEMENÍ
El curs 2018-19, doncs, ha arri-
bat al punt final per al sènior
masculí, però encara podria tenir
un capítol gloriós més per al pri-
mer equip femení, que aquest cap
de setmana jugarà la Fase Final
de la Primera Catalana a Vilano-
va del Camí, amb opcions d’a-
conseguir el bitllet per pujar a Lli-
ga Catalana.

L’Handbol BCN Sants co-
mençarà el seu camí contra les
amfitriones, mentre que una hi-
potètica  final seria l’endemà a les
set de la tarda contra el vencedor
del Cardedeu - Cerdanyola.

Ascens històric a Primera Catalana
» El primer equip masculí de l’Handbol BCN Sants tanca un curs excel·lent a Cerdanyola del Vallès
» El sènior femení es juga l’ascens a la Lliga Catalana aquest cap de setmana a Vilanova del Camí

El sènior masculí canviarà de divisió a partir del pròxim mes de setembre. Foto: HBS
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Viu en línia

David Jiménez va estar cobrint gue-
rres, desastres i revolucions durant gai-
rebé dues dècades abans de ser no-
menat director d’El Mundo. El que sem-
blava un repte il·lusionant s’acabaria
transformant en una batalla per la de-
fensa de la independència del diari en-
front d’un establishment polític i eco-
nòmic decidit a controlar-lo.

Llibres

El Director
David Jiménez García 

Teatre

Macaco, el veterà artista barceloní, fu-
siona en el seu desè àlbum tot el que
ha sigut la seva trajectòria durant
aquests anys: tornades a l’estil Bob
Marley; versos de cantautor i bases
reggae o dub. Civilizado como los ani-
males (Sony, 2019), és, resumint, tots
els Macaco en un. Un disc que segur
que convencerà els seus seguidors.

Música Pelis i sèries

Civilizado como los animales
Macaco

El cantant i compositor Álvaro Soler va omplir el
Sant Jordi Club de Barcelona el passat 24 de maig

en un concert de la seva nova gira, Mar de Colo-
res. Més enllà d’haver presentat el seu nou sin-

gle, La libertad, Soler va deixar una bonica imat-
ge en la seva visita a la capital catalana. A tra-

vés de La Vanguardia, el cantant va assabentar-
se de la història de Joan Hidalgo, un jove se-

guidor de Soler que pateix una malaltia dege-
nerativa i ha estat des dels nou anys en una

cadira de rodes. Soler va visitar Hidalgo en
persona i per sorpresa, complint així un dels
grans somnis del fan. Els dos es van trobar i

van compartir un moment molt especial que
va emocionar el músic. Seguidor i ídol van

parlar sobre música, aficions i la vida en gene-
ral. Així, l’emocionant escena va donar tota la

motivació necessària al cantant perquè hores des-
prés conquerís el públic barceloní.

Á L V A R O  S O L E R

ÉS FAMÓS PER... Ser un dels cantants de moda del moment
Cançons com ‘Loca’ o ‘La cintura’ l’han fet saltar a la fama 

Famosos

Actuar al Sant Jordi Club de Barcelona
També va visitar Joan Hidalgo, un gran seguidor

Els seguidors agraeixen el detall de Soler
Aplaudeixen la visita a un fan amb una malaltia degenerativa

QUÈ HA FET?

| Blood & Truth
SIE London Studio presenta un shooter en primera persona 

que farà que ens convertim en Ryan Marks, un exmilitar.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Pau Miró i Sílvia Munt porten al teatre
l’adaptació d’aquesta pel·lícula del po-
lèmic cineasta danès. Sota la direcció
de Munt, Bruna Cusí protagonitza
aquesta història sobre l’estreta relació
que hi ha entre el bé i el mal i que es
qüestiona quina força té el poder del
grup sobre una persona.

Al Teatre Lliure de Barcelona.

Dogville: un poble qualsevol
Lars Von Trier

L’última estrena de Disney torna a ser
un remake d’un dels seus clàssics apos-
tant, aquest cop, per un nou títol amb
actors en lloc d’animació. Aladdin és
un carismàtic però desafortunat lladre
enamorat de la filla del Sultà, la prince-
sa Jasmine. El jove troba una llum 
màgica a una cova d’on surt un geni
que promet complir els seus desitjos.

Aladdin
Guy Ritchie

El cinema més compromès
El FIRE!!, la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de

Barcelona, arriba a la seva 24a edició amb més força que
mai. Se celebrarà, principalment, a la seu de l’Institut Francès
de Barcelona entre el 6 i el 16 de juny i presenta l’edició més
reivindicativa de la seva història per retre homenatge al 50è

aniversari dels disturbis d’Stonewall, que van donar origen a
la lluita mundial pels drets LGTBI. Durant 10 dies es podran

veure 50 llargmetratges, documentals i curtmetratges de
països com França, Estats Units, Àustria, Colòmbia, Perú, 

Brasil, Noruega, Vietnam o Austràlia, entre molts altres.  

La fitxa
QUI ÉS?



DILLUNS 17 DE JUNY
21:00 Els australians Sons of the east arriben al

districte per posar sobre l’escenari la seva atrac-
tiva i alternativa proposta musical d’indie folk.
/ Sala Apolo.

DIMARTS I DIJOUS
20:30 La professora Viviana Fortino coordina el

curs Hatha ioga, per aprendre a  dominar
aquesta disciplina conegut per les seves
asanas o postures corporals. / Centre Cívic El
Sortidor.

TOTS ELS DIMECRES
18:30 Fins al pròxim dimecres 19 es faran ses-

sions del curs anomenat Fotografia orienta-
da a xarxes socials. Cal tenir nocions de xar-
xes socials i portar l’smartphone. / Centre Cí-
vic Casa del Rellotge.

TOT EL MES
Matí-Tarda Durant tot el mes es podrà visitar

la mostra anomenada Escola groc, els projectes
dels estudiants de fotografia de l'Escola
Groc. L’entrada és gratuïta. / Punt Multimè-
dia de Sants - Montjuïc - Casa del Mig.

TOT EL MES
Matí-Tarda Des de dissabte passat està en

marxa la mostra anomenada Echando raíces,
una exposició feta pels alumnes del Club de
Fotografia de la Casa del Rellotge. / Centre Cí-
vic Casa del Rellotge.

TOTS ELS DIJOUS
17:00 Aula infantil en què s'aplicaran tècniques

d'educació emocional que reflecteixin les ha-
bilitats parentals pròpies d'estils educatius no
directius. / Casal de Barri La Vinya.

TOTS ELS DIVENDRES
17:30 i 18:30 Fins a la tercera setmana d’aquest

mes continuaran en marxa les sessions del ta-
ller de ballet per a infants, per a nens i nenes
que tinguin entre 4 i 6 i 6 i 8 anys. / Centre
Cívic La Cadena.

DIUMENGE 16 DE JUNY
09:00 Els barris de la Marina i la Muntanya de

Montjuïc seran l’escenari de la caminada
del Dia Olímpic Internacional que forma
part del Barnatresc.

A present for granny serà el nom de la
narració en anglès que Kids & Us co-
ordinarà la setmana que ve. / Biblio-
teca Francesc Candel.

Kids & Us farà una narració 
en anglès a la Francesc Candel

Dimecres 12 de juny a les 17:30

La professora Begoña Trujillo serà
l’encarregada d’impartir les darreres
dues sessions del curs Cuina dels arros-
sos que va començar el mes passat. /
Centre Cívic Cotxeres de Sants.

El curs de cuina d’arròs
arriba a la seva recta final
Avui i 12 de juny a les 17:30

Miralls i miratges, una proposta escè-
nica de la banda Love of Lesbian que
combina música i actuació s’acomia-
da del Poble-sec aquesta setmana. /
Teatre Condal.

Els Love of Lesbian tanquen
temporada al teatre Condal
Divendres 7 de juny a les 20:30

Dissabte de la setmana que ve se ce-
lebrarà la primera edició del Cros de
Muntanya de Montjuïc, tant infantil
com sènior. / Muntanya de Montjuïc.

Compte enrere per a la primera
edició del Cros de Montjuïc
Dissabte 15 de juny a les 09:30

Viu en línia

agenda@comunicacio21.com
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