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PASSEN A L’ATAC pàg 8

El Sindicat de Barri del
Poble-sec ocupa quatre
pisos a Sant Antoni

COMERÇ pàg 14

Creu Coberta s’apunta a un
projecte sobre sostenibilitat

ESPORTS pàg 16

L’Handbol BCN Sants 
puja a la Lliga Catalana

NO ES MULLEN pàg 3

Les associacions de veïns
reben amb fredor la
reelecció d’Ada Colau

pàg 8

VALOR A L’ALÇA DE BCOMÚ pàg 8

Laura Pérez segueix com
a regidora del Districte a 
l’espera del pacte amb el PSC

Més d’un centenar de persones marxen

Esperit combatiu

El Govern no farà el centre de
menors migrants a la Marina
La Generalitat parla de problemes jurídics però els veïns que s’hi oposaven diuen que és per la seva pressió pàg 10

en defensa del bloc ocupat de Gayarre
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Si a algú li haguessin dit, el juny
del 2015, que la flamant alcal-
dessa Ada Colau aconseguiria la
reelecció al cap de quatre anys
gràcies als tres vots d’un polític
anomenat Manuel Valls i havent
perdut les eleccions, s’hauria
pensat que li parlaven d’un guió
sensacional d’una pel·lícula de
ciència-ficció. La realitat però,
com diu el tòpic, supera la ficció
i Colau va ser reelegida alcaldes-
sa el passat 15 de juny gràcies al
PSC i a tres vots de la candidatu-
ra de Manuel Valls. Uns vots
que, d’altra banda, han acabat de
trencar la relació entre l’exprimer
ministre francès i Ciutadans.

Entre les diferents associa-
cions de veïns de la ciutat la ree-
lecció de Colau s’ha rebut amb
una certa fredor. No hi ha gaires
ganes de fer valoracions. La ma-
joria de les entitats amb les quals
aquesta publicació ha contactat
prefereixen insistir en els pro-
jectes, pendents i futurs, que el
nou govern municipal haurà d’en-
carar, en lloc de valorar com s’ha
produït la reelecció de Colau.
Des de l’Associació de Veïns de
Gràcia, passant per la del Clot, la
de la Dreta de l’Eixample, la de
Sant Andreu, la de les Corts o la
del Poblenou, remarquen que
no tenen res a dir respecte de l’a-
ritmètica política que ha permès
a Colau seguir governat la ciutat. 

Una de les poques valora-
cions arriba des de l’Associació de
Veïns de Can Peguera, un dels ba-
rris més petits de la ciutat i que
forma part de Nou Barris. El seu
president, Pep Ortiz, afirma que
“és molt poc ètic” que Colau hagi
acceptat els tres vots de Valls
per arribar a l’alcaldia. “Fa molt
que practico la política i em cos-

ta de creure que algú doni tres
vots a canvi de res”, afegeix Ortiz.
Aquest líder veïnal també recor-
da que a Nou Barris és on els co-
muns van perdre més vots, cosa
que vol dir, afegeix, que “una
mica malament ho devien fer”. 

REPTES DE MANDAT
Sobre els reptes que Colau hau-
rà d’encarar aquest mandat, les
associacions de veïns sí que es
mullen. L’habitatge i el turisme
són els dos temes estrella. Les
entitats insisteixen en la neces-
sitat de reforçar les polítiques
d’habitatge que permetin reduir
el preu del lloguer i augmentar
el parc públic. En paral·lel, les as-
sociacions dels barris amb més
turisme aposten pel decreixe-
ment turístic. 

De fet, pocs dies abans de la
investidura de Colau, la FAVB va

presentar, en una roda de prem-
sa, les demandes dels movi-
ments socials per al nou go-

vern. Entitats com ara Aigua és
Vida, Aliança contra la Pobresa
Energètica, Assemblea de Barris
per a un Turisme Sostenible, la

mateixa FAVB, la PAH, el Sin-
dicat de Llogateres i la Xarxa per
la Sobirania Energètica van fer
les seves reivindicacions pel que
fa a les desigualtats, la justícia so-
cial, el medi ambient, l’habitat-
ge o el turisme. 

Algunes de les propostes van
ser reforçar les polítiques públi-
ques en sanitat, serveis socials i
educació, garantir l’accés uni-
versal als subministraments bà-
sics, canviar el model de mobi-
litat de la ciutat, una política de
gestió de residus  orientada al re-
sidu zero, implementar la re-
municipalització de l’aigua o
mantenir el compromís amb els
plans d’inclusió.

I ELS COMERCIANTS?
Pel que fa als comerciants, des de
la Fundació Barcelona Comerç, el
seu vicepresident Lluís Llanas

afirma, preguntat sobre la forma
amb què Colau ha arribat a l’al-
caldia, que els pactes i acords en-
tre formacions “formen part del
joc democràtic”. Llanas afegeix
que “ens poden semblar més o
menys estrambòtics, però no-
saltres tenim l’obligació d’enten-
dre’ns amb tothom”.

D’altra banda, Llanas consi-
dera que aquest pròxim mandat
ha de ser el de la “transformació
definitiva del comerç de proxi-
mitat per fer-lo realment com-
petitiu” i recorda que en cam-
panya tots els partits s’hi van
comprometre. 

A nivell personal també con-
sidera que una bona idea per im-
pulsar el sector seria la creació
d’un Institut del Comerç, amb una
dotació econòmica específica, tal
com passa per exemple amb els
mercats o el turisme.

Albert Ribas
BARCELONA

Resaveureambfa4anys
» Les associacions de veïns reben amb fredor la reelecció de Colau i eviten parlar del suport de Valls 
» La tensió viscuda durant el ple d’investidura va contrastar amb les imatges d’alegria del 2015

“GAIREBÉ SEGUR QUE
SERÀ L’ÚLTIM MANDAT”

4Tres dies després de la
seva reelecció, Colau va
afirmar en una entrevista
a RAC1 que “gairebé segur
que aquest serà el meu
últim mandat”. Colau tam-
bé va justificar haver ac-
ceptat els vots de Valls:
“Jo he vingut a governar,
encara que hagi d’assu-
mir contradiccions”.

L’alcaldessa Colau es va mostrar molt seriosa durant bona part del ple d’investidura. Fotos: Gerard Artigas / ACN 
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La lupa

per Iu Forn

Hi ha pactes que explotaran sols

De vegades passa. Et ve un amic/ami-
ga, et presenta la seva nova parella, te'ls
mires, i al cap de 7 segons i 16 centèsi-
mes ja veus que allò no només no té fu-
tur sinó que per no tenir no té ni pre-
sent. Doncs no sé si a vostè li passa el
mateix, però quan miro segons quins
pactes postelectotals de segons quins
ajuntaments, no puc evitar tenir aques-
ta sensació.

Sí, sí, ja ho sé. Els partits
polítics existeixen per obte-
nir el poder, tots els pactes
són lícits, els ajuntaments
són un altre món, als pobles
no es pacta per ideologia
sinó per projectes locals i bla,
bla, bla. Però veient alguns
companys de viatge, jo que vol que li di-
gui... no ho veig. Ni amb tota la bona vo-
luntat i comprensió possible.

És que hi ha pobles on ja veus que
quan hi hagi la sentència del judici, com
per posar un exemple d'un fet que sabem
que succeirà, que succeirà relativament
aviat i que tensarà moltes situacions, allò
fotrà un pet com un aglà. És que d'aquí
a quatre mesos serà impossible mante-
nir segons quins pactes signats ara per-
què els uns voldran aprovar unes mo-

cions que els altres no voldran veure ni
a tres pobles de distància.

Però no només serà la sentència.
Mentre parlem de beques menjador i de
fer poliesportius anem bé, però quan se-
gons on toqui decidir com gestionar se-
gons quins béns públics, afrontar situa-
cions relacionades amb la seguretat o
qüestions que afecten la base ideològica
dels que són com oli i aigua, no cal ser molt

espavilat per veure-ho 24 hores després
d'haver-se signat: hi ha pactes que tenen
menys futur que un gelat de fricandó.

I la culpa, a part del txa, txa, txa, és
de fer les coses malament des dels fo-
naments. Si tu vols construir una paret
recta i la primera totxana la poses tor-
çada, ja pots treure un kleenex i co-
mençar a dir-li adeu. De la mateixa ma-
nera, si fas un pacte pensat només per
anar a la contra, per fer fora, per ex-
pulsar, per desallotjar i no per construir,

la probabilitat que la cosa pugi recta és
com el no future dels punks de finals
dels anys 70 del segle passat. Sí, els par-
tits polítics existeixen per obtenir el po-
der, tots els pactes són lícits, els ajun-
taments són un altre món i als pobles
importen els projectes locals i no la ideo-
logia, però hi ha pactes que no poden ser
i a més són impossibles.

Abans del que ens pensem, veurem
com es trenquen acords de
govern, com es canvien socis,
com van presentant-se mo-
cions de censura i com cauen
alcaldes. I alcaldesses. Però és
que d'aquí a quatre anys veu-
rem torres que ara semblen
sòlides caient com castells

de cartes fetes amb sucre. Perquè tots els
pactes són lícits, però també han de ser
lògics i coherents. I la gent té tendència
a castigar els experiments on en comp-
tes d'usar gasosa es fa servir azidoazida
azida, el compost més explosiu creat
mai. Per fer-se’n una idea, els científics
van deixar-lo en un entorn sense cap vi-
bració, a les fosques i amb una tempe-
ratura controlada... i va explotar sol!

Publicat a El Nacional.cat

D’aquí a quatre anys veurem torres
que ara semblen sòlides caient

com castells de cartes fetes amb sucre 

Els semàfors

DGAIA
La Direcció General d’Atenció a la Infàn-
cia i l’Adolescència no farà el centre de

menors migrants que tenia previst obrir
a la Marina. Tot i que ho ha justificat per

qüestions  jurídiques, la pressió d’una
part dels veïns hi pot haver influït. 

pàgina 10

Ministeri de l’Interior
L’entitat Migra Studium ha denunciat

que durant el 2018 va aconseguir identi-
ficar un total de 42 menors al CIE de la

Zona Franca, responsabilitat del Ministe-
ri de l’Interior, entre les 156 persones a

qui va tenir l’oportunitat de visitar. 
pàgina 10

Handbol BCN Sants
El sènior femení del club ha acabat d’ar-
rodonir la millor temporada de la histò-
ria de l’entitat amb un altre ascens, en el

seu cas a la Lliga Catalana. El BCN
Sants és el primer equip de la ciutat que
aconsegueix jugar en aquesta categoria.

pàgina 16

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hi ha persones que
lluiten un dia, i són bo-

nes. N'hi ha d'altres que
lluiten durant un any, i són millors. N'hi
ha algunes que lluiten molts anys, i són
encara més bones. Però n'hi ha que llui-
ten tota la vida; aquestes són les im-
prescindibles. Una forta abraçada
@jcuixart.

@valtonyc

Días duros para Colau.
Pero lo realmente duro

debe ser irse a la cama
sabiendo que a quienes prometiste
combatir no solo no te temen si no que
han optado por darte el voto de quien
ficharon tras deportar a 10.000 perso-
nas en Francia porque eres el mal me-
nor. Eso sí que debe ser duro.

@gabrielrufian

¿Que Ada Colau sea
alcaldesa de Barcelona

por la gracia de Manuel
Valls también dependió de si ERC es
mas o menos de izquierda? ¿Ciudad o
resentimiento por la legislatura pa-
sada? ¿Se puede ser de izquierdas y al-
caldesa con el apoyo de la xenofobia?
#oletu.

Creuar la plaça Sant
Jaume amb centenars

de persones cridant-nos
putes, guarres i zorras. Això va ser
també la investidura d'ahir. Per la
meva banda, seguiré treballant perquè
el masclisme tampoc tingui espai a la
vida política de la nostra ciutat.
#BCNantimasclista. 

@laurapcastano@eduthio
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El Sants segella la salvació 
gràcies a l’ascens del Llagostera1

2
Èxit de la Fira d’Economia 
Social de la Marina

Milers de persones omplen 
la Fira del Circ de Creu Coberta

Denuncien que el Pla de protecció de 
Collserola deixa indefensos alguns veïns

Desokupa intenta desallotjar 
el bloc ocupat de Gayarre

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.

Deia Charles Darwin que si la mi-
sèria dels nostres pobres no és
causada per les lleis de la natura,
sinó per les nostres institucions,
que gran que és el nostre pecat.
Sabem que el sou del Rei i la reina
són força dispars. Ell passa de
llarg els 200.000 euros anuals
mentre que la Letícia va passats
els 100.000, tot això sense tenir
en compte dietes i altres partides.
Fent números rodons podem dir
que l’home guanya més del doble
que la seva muller, i si en aquest
país volem igualar els sous entre
mascles i femelles aquí tenim un
problema. Tenint en compte que
el Rei pregona per arreu la de-
mocràcia consolidada espanyola,
caldrà doncs que la seva muller
guanyi el mateix que el seu marit,
en altre cas no es donarà exemple
al poble monàrquic. On és doncs
la solució per tal que la Casa Re-
ial esdevingui més “campetxana”
i apropada al poble? Potser ara el
Rei vulgui abaixar-se el sou a ni-
vell de la seva Letícia. Altres poc
monàrquics potser proposaran
que ambdós cobrin el sou mínim
professional. Vet aquí que ara te-
nim una gran discussió. Deia
Montesquieu que una injustícia
feta a una sola persona és una
amenaça per a tots. O tots mon-
ges o tots canonges.

Equitat salarial
per David Rabadà

Més instints que intel·lecte
per Amadeo Palliser

Les conclusions de la Fiscalia,
l'Advocacia de l'Estat i l'acu-
sació popular (partit d'extrema
dreta VOX) han estat demoli-
dores, com era previsible, ja
que s'ha constatat que, sus-
tentats per la prevalença de la
legislació espanyola, avalada
pel Rei en el seu discurs del 3
d'octubre (com han citat re-
petidament), els imputats han
de ser acusats dels delictes de
rebel·lió (per la violència físi-
ca/psicològica), sedició, per-
tinença a organització crimi-
nal, malversació, desobedièn-
cia, etc. I també, com a mani-
puladors, ja que, segons els
acusadors, banalitzant i me-
nyspreant la voluntat popular,
consideren il·legítims els de-
sitjos de 2,3 milions de vo-
tants, gairebé la meitat del

cens català, als quals ens veuen
com dirigits pseudodelin-
qüents, actors de violència fí-
sica i psicològica. I per tot
això han sol·licitat una sen-
tència dura i exemplar perquè
no es torni a repetir una si-
tuació com la jutjada

Atès que consideren la vio-
lència psicològica, crec que és
interessant constatar que, fent
un símil amb la segona tòpica
freudiana, l'acusació s'ha basat
en arguments primaris/ins-
tintius i racionals, però, de
cap manera, en arguments
elaborats intel·lectualment, ja
que ha faltat una visió amb
gran angular per contemplar la
totalitat de la situació. I quan
regeix el primari sona més a
una resposta instintiva que
intel·lectual. 

Les millors
perles

Un bar de Biscaia cobra 10 euros a un client per “tocar els pe-
brots”. La taverna Eguzki va sumar la xifra a l’import final del
consumidor, inclosa al tiquet com si es tractés d’un producte

més. El pagador va confirmar després que es tractava d’una broma
entre l’encarregat i ell, que mantenen una relació d’amistat.

La fi de la humanitat arribarà l’any 2050. Així s’afirma en un
estudi publicat a The Breakthrough National Center for Cli-
mate Restoration. El motiu principal, segons la publicació,

seran les altes temperatures a causa del canvi climàtic. Pandè-
mies, guerres i grans migracions remataran la vida humana.

Vox, un bar gai de Tòquio, s’ha viralitzat a les xarxes socials per
la coincidència de nom amb el partit ultradretà i ha generat
una gran multitud de reaccions i acudits al respecte. A més,

una bandera de l’arc de Sant Martí -símbol homosexual- amb la pa-
raula Vox escrita presideix el lloc.  

Un accident en una atracció de fira deixa 28 ferits. El suc-
cés va passar a San José de la Rinconada (Sevilla), i ha
provocat el precintament de tot l’espai firal. L’olla, com es

coneix l’atracció, hauria tingut un problema mecànic en ple
funcionament, provocant cops i caigudes entre el públic.

Chernobyl, la nova sèrie estrella d’HBO, genera una onada de
turistes als voltants de la central nuclear i Prípiat, la ciutat fan-
tasma que va patir els efectes del tràgic accident. Fonts d’a-

gències turístiques de la zona asseguren que hi ha hagut un aug-
ment del 30% de visitants després de l’estrena del show televisiu.

Safata d’entrada

A les xarxes

@Ricardo_JG: Está tragando Ciudadanos lo
que le ponen delante PP y los nazis más de lo
que han ido tragando sus opinadores ‘ander-
gráun’ por las paguitas. El retrato ya es mural.

@JosepMartBlanch: Els advocats defensors
han demostrat que els presos polítics són in-
nocents dels delictes més greus. La desobe-
diència ells mateixos l'han reconeguda.

#VistPerASentència

@BenetTatxo: Com canvien les coses.
Després d’anys desprestigiant i criticant
les “elits”, ara resulta que Colau esdevé l’al-
caldessa de les “elits”.

#ColauAmbValls #Cs-PP-VOX
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4El Govern de la Generalitat
ha aprovat un decret llei per
contenir els preus dels lloguers
als barris o ciutats amb manca
d’habitatge assequible. 

Aquesta mesura arriba des-
prés que el Parlament instés a
prendre “mesures urgents” per “li-
mitar l’increment dels preus a zo-
nes de forta demanda acredita-
da” i altres conductes abusives,
com és augmentar significati-
vament el cost del lloguer al cap
de només tres anys de contrac-
te, un fet que contribueix a l’ex-
pulsió del veïnat.

El nou decret faculta el Ple del
Consell Municipal de l’Ajunta-
ment de Barcelona per declarar
la ciutat o part dels seus barris
com a àrea amb mercat d’habi-
tatge tens, que és una condició
indispensable per limitar els
preus. A la resta de municipis, la
competència per declarar-los

amb mercat d’habitatge tens
correspon a la Generalitat i s’ha
d’avaluar cada cas.

COM ES LIMITARÀ 
EL PREU DEL LLOGUER?
El cost del lloguer en zones o
ciutats on s’apliqui la contenció
de rendes només pot superar
un 10% el de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer. Per
als aspectes exclosos del siste-
ma d’indexació però que donen
més valor a l’habitatge, la nor-
ma preveu un increment addi-
cional del 5%, que haurà de
quedar degudament justificat
al contracte. Es tracta d’un su-
pòsit per a habitatges amb vis-
tes excepcionals o altres ca-
racterístiques especials com
zones comunitàries amb pisci-
nes i jardins.  

En el cas dels habitatges
nous o completament rehabili-
tats es podran llogar un 20%
per sobre de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer,
però només al llarg dels cinc
anys posteriors a la finalitza-
ció de les obres. Passat aquest
temps, el preu màxim del llo-
guer serà el mateix que per a la
resta, amb una moratòria de
tres anys, temps durant el qual

estaran exempts de la conten-
ció de rendes.

ELS HABITATGES LLOGATS, 
AL MATEIX PREU
Els pisos que ja estaven llogats
poden continuar arrendats pel
preu anterior, tant en els con-
tractes vigents com en els futurs.

En casos justificats, la declaració
d’àrea amb mercat d’habitatge
tens també pot excloure de la li-
mitació els habitatges amb una
superfície útil superior a 150
metres quadrats.

DRET A RECUPERAR 
ELS DINERS
Si el propietari cobra un llo-
guer que sobrepassi la conten-
ció establerta pel Govern, el llo-
gater té dret a recuperar la di-
ferència entre el límit legal i la
renda abonada, amb els inte-
ressos corresponents.

La Generalitat limita el preu 
del lloguer per aturar els abusos

» La mesura afectarà les ciutats i barris amb manca d’habitatge assequible 
» Respon a les “mesures urgents” reclamades pel Parlament davant el cost de l’habitatge

4Aquesta normativa de la Ge-
neralitat és pionera a tot l’Estat
i s’inspira en el Codi civil d’Ale-
manya, que regula la contenció
de rendes des de fa 30 anys.
També compten amb fórmules
per limitar el preu del lloguer Ità-
lia, Portugal, Àustria i Suïssa.
França és l’últim país europeu
que ha aprovat una norma, i
l’Ajuntament de París l’aplica
des de l’abril. Als Estats Units,
Oregon és el primer estat amb
mesures de contenció de rendes
des del febrer. 

ALTRES NOVES MESURES ALS
CONTRACTES DE LLOGUER
El Consell Executiu també ha
donat llum verda a la memòria
preliminar de l’avantprojecte
de llei d’arrendament de fin-
ques urbanes, impulsat pel De-
partament de Justícia de la Ge-
neralitat, que n’inicia la trami-
tació formal. L’avantprojecte
ampliarà la regulació a la resta
d’aspectes relacionats amb el
lloguer d’habitatges, com són,
per exemple: 

1. Allargament de la durada
mínima dels contractes. Esta-
blirà que la durada mínima dels
lloguers se situï en una forquilla
d’entre els 6 i els 10 anys. En el cas
del lloguer d’un immoble d’un
arrendador particular, la durada
mínima del contracte serà inferior
a la dels pisos o cases que per-
tanyin a societats dedicades al ne-
goci immobiliari.

2. Impedir l’avançament de
tres mensualitats per llogar un
pis. El Govern ho considera ex-
cessiu i reduirà el nombre de
mensualitats. 

3. Documentació de l’estat dels
pisos amb vídeos o fotos. In-
clourà l’obligatorietat de docu-
mentar l’estat dels pisos. Així, els
llogaters recuperaran les fiances
més fàcilment, sense haver d’a-
frontar reclamacions per danys
que no hagin provocat, i alhora els
propietaris també podran cons-
tatar els danys causats al seu im-
moble durant la vigència del con-
tracte i rescabalar-ne el valor.

Pionera a l’Estat, antiga a Europa

El cost només pot
superar un 10%

l’índex de referència

Barcelona podrà
decidir en quins
barris ho aplica

El preu del lloguer a Barcelona ha augmentat un 38% en només 5 anys. Infografia: Línia

Pàgines especials

habitatge.gencat.cat
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Sants-Montjuïc

HABITATGE4Un centenar de
persones es van manifestar el
passat dissabte 8 de juny pel
barri de Sants per protestar per
l’intent d’un propietari immobi-
liari de desallotjar el bloc de pi-
sos ocupat del carrer Gayarre a
través de la controvertida em-
presa Desokupa. 

Els manifestants, alguns dels
quals duien màscares del pro-
pietari del bloc, van anar des de
la plaça de Sants al número 42
del carrer Gayarre, passant per la
carretera de Sants i altres carrers
de l’entorn, amb pancartes amb
lemes on es podia llegir ‘Gayarre
es defensa’, ‘Fora matons i nazis
dels nostres barris’ o’'Ni Des-
okupa ni Bardon, ni especula-
dors, ni matons, els barris no es-
tan en venda’. 

Durant el recorregut els ma-
nifestants van cridar consignes
contra els Mossos d’Esquadra,
Desokupa, l’especulació immo-
biliària i els neonazis. A l’asfalt da-

vant del bloc van pintar el mis-
satge ‘Gayarre es defensa’ i van
preparar un sopar popular.

La portaveu dels manifes-
tants, Llum Oliver, va explicar, en
declaracions recollides per l’ACN,
que el de Gayarre és un exemple
concret de molts altres casos
d'especulació i gentrificació a
Barcelona. Oliver es va mostrar
indignada amb la immobiliària,
Desokupa, els Mossos i la Gene-

ralitat. També va explicar que de
moment hi ha un “pacte de no
agressió” amb Desokupa, tot i
que va deixar clar que no se’n re-
fia i va lamentar que no estan ne-
gociant “d'igual a igual” amb la
immobiliària, sinó “sota la pres-
sió” de Desokupa. Per això, va dir,
volen que la Generalitat il·lega-
litzi empreses com Desokupa i
modifiqui els protocols de Mos-
sos per casos similars. 

La protesta es va fer el passat 8 de juny. Foto: El3.cat

Manifestació a Sants en defensa
del bloc ocupat de Gayarre 

» Més d’un centenar de persones denuncien la “pressió” de 
Desokupa i acusen el propietari dels pisos de fer servir “sicaris”

Laura Pérez segueix (per ara) 
al capdavant del Districte

POLÍTICA4Els primers decrets
del mandat que l’alcaldessa Ada
Colau va firmar dissabte, i que
tenien a veure amb l’estructura
del govern municipal, mantenen
la regidora de Sants-Montjuïc,
Laura Pérez, al capdavant del
Districte.

En un comunicat fet públic  el
mateix dissabte, on es deixava
clar que s’estava “a l’espera que
pròximament s’acabin de tancar
els acords de govern”, s’informava
de la nova estructura, on Pérez
també assumeix l’Àrea de Drets
Socials i Feminisme i la presi-

dència de l’Institut Barcelona
Esports i de l’Institut Municipal
de Serveis Socials.

INSULTS MASCLISTES
D’altra banda, Pérez també va
ser protagonista dissabte passat
durant la investidura de l’al-
caldessa Colau quan va denun-
ciar, en un escrit al seu Facebo-
ok, que  tant l’alcaldessa com to-
tes les regidores dels comuns
van ser víctimes d’insults mas-
clistes quan van creuar la plaça
de Sant Jaume per anar al Palau
de la Generalitat.

Ferit de gravetat a fora d’una
discoteca per apunyalament
SUCCESSOS4Un home va ser
apunyalat greument la matina-
da de l’11 de juny a l’exterior d’u-
na discoteca de la rambla de Ba-
dal per un grup de cinc persones
amb qui s’havia discutit.

Segons va avançar el diari di-
gital ElCaso.cat, l’home va rebre
tres ganivetades al voltant de les
quatre de la matinada al coll, al
cap i al cos. Tots els integrants
del grup d’agressors eren de na-
cionalitat colombiana i, segons
un testimoni que cita ElCaso.cat,
la discussió va començar quan
l’agredit hauria començat a man-

tenir una conversa amb una
dona del grup dels agressors. La
discussió va seguir a fora del lo-
cal, on hi va haver l’agressió. Els
cinc presumptes implicats es
van escapar dels llocs dels fets i
els Mossos segueixen amb la
investigació. 

Tot i la gravetat de les feri-
des que va patir, la víctima va
ser ingressada a l’hospital Vall
d’Hebron sense que la seva
vida corregués perill un cop
els serveis d’emergència van
poder estabilitzar-lo, ja que va
perdre molta sang.

El Sindicat de Barri del 
Poble-sec ocupa 4 pisos

SANT ANTONI4El Sindicat de
Barri del Poble-sec va anunciar l’o-
cupació, el passat 5 de juny, de
quatre pisos del polèmic bloc del
número 1-3 del carrer Parlament,
al barri de Sant Antoni. 

Polèmic perquè aquest bloc,
propietat de l’empresa Elix Del-
ta des del desembre del 2017, fa
temps que és a l’ull de l’huracà i
s’ha convertit en un dels pols de
lluita del moviment veïnal. De fet,
el juny de l’any passat s’hi va pro-

duir un desnonament polèmic
d’una família que va mobilitzar
gairebé un centenar d’activis-
tes. Els Mossos d’Esquadra els
van acabar desallotjant. Ara en
els quatre pisos, hi viuen ocu-
pant-los famílies amb proble-
mes econòmics.

D’altra banda, el Sindicat va
anunciar ahir que ha aconseguit
que La Cuineta, un petit negoci de
menjars, pugui seguir al local del
carrer del Roser de lloguer.

El Poble-sec | Cartell de Festa Major
El dissenyador gràfic Alejandro Retamal, veí del Poble-sec d’origen xilè, és el guanyador

del 22è concurs de cartells de la Festa Major del barri, que es farà entre el 19 i el 28 de ju-
liol. El cartell representa una pluja de colors  i s’inspira en la diversitat, l’alegria i l’amistat. 
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El CIE va tenir 42 menors com 
a interns durant el 2018

ZONA FRANCA4Els menors
identificats pel Servei Jesuïta de
Migrants al Centre d’Internament
d'Estrangers (CIE) de la Zona
Franca durant el 2018 van ser 42,
un 27% de les 156 persones que
aquest col·lectiu va visitar. El 2017
se n'havien identificat 44, un 21%
de les 208 persones visitades. 

Són xifres de l’informe anual
dels CIE que fa Migra Studium i
del qual se n’ha fet ressò l’ACN.
Un  integrant d’aquesta entitat,
Josep Buades, denuncia que el
ministeri fiscal “no fa cas” de la
documentació presentada pels
menors que no tingui fotografia
i reclama que s’acceptin altres
proves de reconeixement de l’e-
dat. Un altre dels autors de l’in-
forme, Jose Javier Ordoñez, de-
nuncia “deficiències en els pro-
cediments de determinació de l'e-

dat dels joves” i que s'han trobat
“moltes persones indefenses”
jurídicament. El document tam-
bé critica la discriminació d’ori-
gen perquè dos terços de les
persones internades als CIE pro-
venen del Marroc o Algèria. L’in-
forme es basa en 807 visites a
persones que són als CIE de la
Zona Franca, Madrid, València,
Algesires i Tarifa.

Dels 156 interns visitats al
CIE de la Zona Franca 92 no te-
nien familiars o amics que els po-
guessin visitar, 76 tenien barre-
res lingüístiques per comuni-
car-se, 18 manifestaven patir
problemes físics i 4 trastorns o
malalties mentals, 9 tenien por
de patir maltractaments si eren
retornats al seu país d’origen i 2
se sentien vulnerables per motiu
d’identitat de gènere. 

EQUIPAMENTS4El centre de
menors no acompanyats que la
Generalitat tenia la intenció d’o-
brir al barri de la Marina final-
ment no es farà. Ho va confirmar
el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies la setmana
passada, el qual va especificar
que s’obrirà fora de Barcelona.

Tal com van avançar des de
la conselleria a l’ACN, els motius
de la decisió són “problemes
administratius i jurídics” que
han provocat que no sigui viable
construir-lo “en el termini de
temps necessari”. Tot i això, des
de Treball, Afers Socials i Famí-
lies també van precisar que “a
mig-llarg termini” es pot acabar
obrint un centre a la Marina. 

PROTESTES VEÏNALS
L’anunci de l’obertura del centre
de menors no acompanyats al
barri va provocar, fa unes set-
manes, que des de la Coordina-
dora d’Associacions de Veïns i
Comerciants de la Marina es
posessin en marxa mobilitza-
cions setmanals per mostrar el
rebuig a aquest equipament.
L’argument de l’entitat era que
la Marina i la Zona Franca són la
solució fàcil per posar-hi aquells
equipaments que ningú vol, al
mateix temps que van denunciar

que no se’ls havia informat dels
detalls del projecte.

Finalment, dimarts de la set-
mana passada entitats del barri,
on també hi havia les que havien
acusat la Coordinadora d’atiar el
racisme, van ser convocades
per la DGAIA (Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència) a una reunió. Durant
la trobada, Georgina Oliva, di-
rectora de la DGAIA, va infor-
mar als representants veïnals
que finalment el centre de me-
nors no es farà, com a mínim a
curt o mitjà termini.

Abdó Florencio, president
de la Coordinadora d’Associa-
cions de Veïns i Comerciants
de la Marina, afirma a Línia
Santsque els costa de creure que
la decisió respongui als motius
administratius que la Generali-
tat ha exposat. “Curiosament
ens van explicar la decisió pocs
dies després de l’última mani-
festació que vam fer, on hi va ha-
ver molta gent”, afirma Floren-
cio. Sigui com sigui, demana
que si de cara el 2020 el centre
es reactiva se’ls “informi de tot i
no passi com aquesta vegada”.

Una de les protestes que s’havia fet contra el centre. Foto: El3.cat

La Generalitat no obrirà el centre
de menors migrants a la Marina

Una imatge d’arxiu del CIE de la Zona Franca. Foto: Pol Solà / ACN
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Ja arriba l’estiu i, per tant, tornem a posar en
marxa la campanya dels anys anteriors: Silenci! I
és que així es diu precisament aquesta nova pro-
posta que, mitjançant adhesius i cartells vol cons-
cienciar la ciutadania, especialment el turisme, en
la necessitat de preservar el silenci durant les nits
als nostres carrers.

Preocupats pel turisme i el seu increment, així
com per la necessitat que aquest sigui de qualitat,
responsable amb l’entorn i distribuït arreu de la ciu-

tat, considerem que cal que el turista sigui cons-
cient de la necessitat de respectar els horaris de
descans. Per això, el subtítol de l’adhesiu, que so-
bretot es podrà trobar a les terrasses, cafeteries i
altres espais de concurrència, explica que és ne-
cessari el silenci perquè tots nosaltres fem una ciu-
tat millor l’endemà. Durant les pròximes setmanes,
amb l’arribada del bon temps i l’ús de les terras-
ses de forma més continuada, els començareu a
trobar al nostre barri.

Creu Coberta acull una prova 
pilot dels Edificis Positius

Creu Coberta torna 
a demanar silenci

Dijous passat es va presentar a la
ciutat Edificis Positius, el nou pro-
jecte de Territoris Socialment Res-
ponsables en què Creu Coberta
esdevindrà l’espai pilot i on, per pri-
mer cop, hi coopera una associa-
ció de comerciants. El president de
l’eix, Lluís Llanas, va participar en
l’acte de presentació.

“Crear comunitats en les quals
les persones puguin viure positiva-
ment l’experiència de ser veïns i
veïnes, és l’objectiu principal de
TSR Territori Socialment Respon-
sable. Perquè ser veí, ser veïna és
l’ofici de ser ciutadà, l’hem de va-
lorar i hem de posar-hi valors, va-

lors relacionats amb la convivèn-
cia, la sostenibilitat i el bé comú”,
va afirmar Josep Maria Canyelles,
president de la cooperativa no lu-
crativa que lidera la iniciativa Edifi-
cis Positius, davant de prop d’un
centenar de persones represen-
tants de diverses institucions, coo-
peratives i empreses d’economia
social. En el nostre àmbit, els co-
merciants i les botigues serviran de
catalitzadors d’aquesta responsa-
bilitat compartida en les finques del
nostre barri.

Pròximament seguirem difonent-
ho a través de flyers que podreu tro-
bar a les botigues associades.
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En Robert Masih, de l’Indian Cul-
ture Center i col·laborador de l’eix
Creu Coberta des de fa anys, ens
parla d’aquesta celebració que es
farà durant aquest divendres, i con-
vida la comunitat.
- Què significa el Ioga Day per a
la comunitat índia?
Es denomina Dia Internacional del
Ioga, perquè se celebra en molts
països del món. Es tracta d’un dia
especial per a donar un missatge
de pau i millorar el nostre estat de
salut. També ens ofereix la possibi-
litat d'explicar les tècniques per a
millorar la nostra salut que es van
descobrir a l’Índia fa milers d'anys i
que ara estan de moda i són reco-
negudes al món sencer.
- El ioga és una tècnica ja molt
implementada a casa nostra.
Perquè creus que té èxit?

Ioga, en principi, són unes tècni-
ques de formar i preparar el cos
per a meditar, estar fort de físic i de
salut mental. Són tècniques molt
efectives i que t'ajuden 100%,
d'això no hi ha dubtes. Per això,
encara que els practicants no vul-
guin preparar-se per a la meditació,
els va bé per a millorar la seva salut
dia a dia.
- Què hi haurà aquest Divendres
al Meeting Point?
Aquest pròxim divendres celebra-
rem el Dia Internacional del Ioga al
Meeting Point a partir de les cinc de
la tarda. Començarem amb música
de Satsang i a continuació comen-
çaran diferents tallers de ioga, im-
partits per mestres arribats de
l'Índia, que ens explicaran les tèc-
niques autèntiques a través de les
seves classes magistrals.

- L'Indian Culture Center col·la-
bora des de fa temps amb Creu
Coberta. Quins projectes teniu?
Col·laborem en diferents projectes
amb l'Associació de Comerciants
de Creu Coberta. Hem col·laborat
en cursos d'idiomes i festes cultu-
rals que organitzem al Meeting
Point, un espai molt útil per al barri
i per a la ciutat. De fet estem molt
agraïts a l’Associació de Comer-
ciants de Creu Coberta per donar-
nos l'oportunitat de poder compartir
amb els veïns i veïnes el barri part
de la cultura de l'Índia.
- Si durant l'any els veïns volen
seguir practicant ioga, què els
recomanaries?
Primer de tot convidem a tots els
veïns i veïnes a conèixer el ioga a
través dels experts que vindran
aquest dia des de l'Índia. L'esdeve-

niment començarà a les cinc de la
tarda. Això sí, cal que vinguin amb
la roba còmoda i que portin les
seves estores. Esperem que els
agradi aquesta experiència i des-
prés poden contactar amb Indian
Culture Centre i provar les classes
que oferim setmanalment en el
nostre centre.

Demà passat, 21 de juny,
l’eix Creu Coberta cele-
brarà el Ioga Day o Dia In-
ternacional del Ioga, que
enguany coordinen al
barri l’Indian Culture Cen-
ter i l’Ambaixada de la
Índia. La tècnica del ioga

és molt coneguda a casa
nostra i cada dia són més
els catalans que han des-
cobert tots els seus bene-
ficis. 

En aquest cas, l’Indian
Culture Center ens plan-
teja una trobada amb di-

versos mestres per practi-
car ioga i iniciar-se de
forma compartida, mitjan-
çant un tatami col·locat al
Meeting Point durant la
tarda d’aquest del dia 21.
Esperem molta gent per
practicar-lo!

Celebrem el Ioga Day
al Meeting Point

Robert Masih: “Agraïm a Creu 
Coberta deixar-nos compartir la 

cultura índia amb els nostres veïns”
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Moltes famílies senceres, alumnes, mestres, convidats i
amics van poder gaudir durant tot el dissabte passat de la
celebració de la fi de curs de l’escola de circ del nostre barri,
La Colombina, situada al número 15 del carrer del Rector
Triadó. Al llarg de tot aquest dia, els assistents van poder
gaudir amb diferents exhibicions i mostres de les diferents
especialitats i espectacles que treballen.

L’escola de circ La Colombina celebra 
el final del curs al Meeting Point

&

El recinte de Montjuïc recupera les activitats
culturals i d’oci a la fresca dins el cicle Nits

d’Estiu, que començarà dijous de la setmana
que ve i que s’allargarà fins al 31 d’agost.

La gran novetat musical d’enguany és l’A-
coustic Pomelo, un projecte que estem segurs
que es convertirà en un referent aquest estiu,
fent gaudir a tots els assistents d’unes ves-
prades a la fresca úniques a Barcelona. Es
tracta de 4 sessions de música de la mà dels
artistes locals més actuals, com Jeff Darko i
Ego Sex. El cicle compta també amb la pri-
mera edició de Màgia Júnior a la Fresca!, un
espectacle original i divertit per passar els dis-
sabtes a la tarda amb família. I a més, RiuEs-
tiu, el Festival d’Humor d’Estiu de Barcelona,
torna al Poble Espanyol amb grans monolo-
guistes del moment i amb els seus inconfusi-
bles tocs de teatre, màgia, improvisació,
música... i tot el que pugui sorgir!

De la mà de Capibola Blues tornen les  Nits
de Blues, plenes d’inspiradors ritmes del mi-
llor blues de casa nostra en directe. A més, els
més rockers podran gaudir del mític Rock en
família, una proposta pensada per a nens i
adults que consisteix en l’actuació en directe
d’una banda tribut d’un dels grans clàssics de
la història del gènere. I arrodonint les sessions
musicals, se celebrarà el concert de clausura
del festival Mas i Mas.

Però això no és tot! Durant les Nits d’Estiu
del Poble Espanyol també es podrà gaudir
amb dues projeccions a l’aire lliure de les joies
documentals que componen la programació
del Festival IN-EDIT on tour!

Sens dubte, l’estiu es viu al Poble Espanyol! 

Més informació a www.poble-espanyol.com

Música, cinema, màgia i humor per a totes 
les edats a les Nits d’Estiu del Poble Espanyol
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Els experts del barri Opinen
4Els Consells dels Mossos d’Esquadra

Revetlles de Sant Joan: els petards

L’estiu és una època de risc on cal tenir
en compte la hidratació del cos.

El nostre cos està compost, en la
major part, per aigua i per això és tan
important no deshidratar-se. La deshi-
dratació és la pèrdua excessiva d’aigua,
ja sigui per la suor,  per fer exercici in-
tens, per treballar a l’exterior, per ma-
laltia (vòmits, diarrea) o que pateixen
els malalts crònics (diabetis, hiperten-
sió, demència, Alzheimer...).

Aquesta pèrdua  d’aigua, juntament
amb un consum insuficient d’aquesta,
produeix la deshidratació.

Qualsevol pot deshidratar-se, però
és més greu en nens (sobretot en els
més petits) i també en gent gran.

Els símptomes que presenten són:
set, boca seca, pell seca, fatiga, mareig,
atordiment, confusió o poca o cap
quantitat d’orina (bolquer sec).

Per prevenir-la cal beure més lí-
quids, encara que no es tingui set, so-
bretot en circumstàncies extremes.  Cal
una alimentació rica en fruites i verdu-
res, sucs naturals, purés, sopes fredes
(ara a l’estiu venen molt de gust com el
gaspatxo), gelatines d’aigua per als ma-
lalts que no puguin empassar.

Cal vigilar els malalts sobretot na-
dons, nens i persones grans, perquè en-
cara que no tinguin set han de beure
gots d’aigua entre hores, mínim un litre,
fora dels àpats. Cal tenir encara més
cura en malalts d’Alzheimer i demència,
perquè no tenen sensació de set.

En cas de sospitar d’un cas de des-
hidratació greu, cal avisar el metge.

Qualsevol persona, sana o malalta,
es pot deshidratar. Cal beure líquids tots
els dies de l’any i encara més a l’estiu.

Bones vacances!!!!!

Oficina de Relació amb la Comunitat ABP Sants-Montjuïc
Regió Policial Metropolitana Barcelona

Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
Carrer d’Ulldecona, 35

4Els Consells de la Guàrdia Urbana
Revetlla de Sant Joan

UT 3 Sants-Montjuïc
Carrer de la Guàrdia Urbana, 2

08004 Barcelona
Tel. 93 291 50 08

A la llar
- Heu de tancar les finestres i els bal-
cons per evitar que us entri qualsevol
coet perdut.
- Heu de treure la roba estesa dels te-
rrats i de les terrasses per evitar que les
guspires d'algun coet provoquin un in-
cendi.
- Heu de plegar els tendals que hi pugui
haver a les terrasses.
- No heu de llençar cap petard a l'inte-
rior dels habitatges.

Fogueres al carrer
- Les fogueres s'han de situar a més de
15 metres de les façanes de  les cases i
dels cotxes estacionats i mai sota línies
elèctriques o  telefòniques.

- Si es fa una foguera al carrer cal asse-
gurar un pas suficient per  als vehicles
d'emergències. Per tal de no malmetre
el paviment, s'haurà  de col•locar un
gruix suficient de terra o de sorra. 
- No s'ha d'utilitzar mai cap tipus d'ac-
celerant per encendre les  fogueres, ja
que la deflagració que es provocaria
podria calar foc als  vestits o als cabells
de les persones properes.
- No s'han de llançar a les fogueres bi-
dons, llaunes, esprais, etc., ja que
poden explotar.
Les fogueres han de comptar amb la
preceptiva llicència i permís munici-
pal. Per a qualsevol consulta us podeu
dirigir a la Guàrdia Urbana al telèfon
93 291 50 08.

4La moda ‘secondhand’ evita el
consum de milions de peces noves

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
Carrer de la Creu Coberta, 110 

Tel. 936 676 007 · www.humana-spain.org

Abans de manipular els petards
- Assegureu-vos de comprar els produc-
tes pirotècnics homologats en un esta-
bliment autoritzat.
- No us guardeu petards a les butxa-
ques.
- Cal llegir les instruccions de cada article.

En encendre els petards
- No subjecteu els petards amb les
mans.
- No poseu els petards a prop de la cara
ni del cos.
- Utilitzeu mitjans segurs per encendre
el material pirotècnic: metxes i similars.
- Enceneu sempre la metxa per l’extrem,
perquè us doni temps d’enretirar-vos.
-Si un petard no s’encén bé, no el to-
queu fins al cap de mitja hora i remu-
lleu-lo.

- No llanceu mai petards contra ningú.

On encendre els petards amb seguretat
- No llanceu coets a menys de 500 me-
tres de zones boscoses ni en aglomera-
cions de persones.
- Als llocs on es facin revetlles cal recollir
la roba estesa i els tendals, i tancar por-
tes i finestres.
- No encengueu cap petard dins les
cases.
-No llanceu ni manipuleu petards des
de balconades ni finestres.
- Vigileu que no hi hagi a la vora líquids
inflamables. S’encenen fàcilment i els
vapors poden explotar.

No manipuleu els petards
- No talleu el tros final de les traques,
poden explotar amb violència.
- No fiqueu mai petards dins de totxa-
nes ni ampolles, perquè en explotar fan
metralla que pot fer molt de mal.

Àngels Escolà Marco
Farmacèutica comunitària - Farmàcia Escolà

Carrer de Sant Roc, 26

4La deshidratació
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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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Comerç

PROJECTE4L’eix comercial
Creu Coberta ha fet un pas més
en el seu compromís amb la sos-
tenibilitat després d’afegir-se al
programa ‘Edificis Positius’,
que impulsa la cooperativa Te-
rritoris Socialment Responsa-
bles i que té com a objectiu el
desenvolupament sostenible i la
millora de la qualitat de vida de
les comunitats veïnals.

Així doncs, una de les pri-
meres campanyes que impulsa-
rà aquest projecte serà la que es
farà a Creu Coberta i consistirà
a fer que els comerciants i les bo-
tigues serveixin de catalitzadors
per impulsar la responsabilitat
compartida entre les finques del
barri. El projecte, tal com va ex-
plicar Josep Maria Canyelles, president de la cooperativa que

lidera la iniciativa Edificis Posi-
tius, durant la presentació que es
va fer dissabte passat, vol “cre-
ar comunitats en les quals les
persones puguin viure positi-
vament l’experiència de ser veïns
i veïnes” per tal de potenciar va-
lors com “la convivència, la sos-
tenibilitat i el bé comú”. Canye-

lles va destacar que “els edificis
viuran canvis vinculats a la tec-
nologia, canvis vinculats amb la
convivència, i, per exemple, hau-
ran de generar la seva pròpia
energia”. És en tot aquest canvi
de mentalitat on el projecte creu
que els eixos comercials, com per
exemple el de Creu Coberta, po-
den tenir un paper important. 

Una imatge de la presentació del projecte. Foto: edificispositius.cat

Creu Coberta es compromet
amb la sostenibilitat

Cambra de Comerç | Canadell ja és president
El nou president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, va prendre pos-
sessió del càrrec aquest dilluns després d’haver guanyat, el passat mes de

maig, les eleccions amb la candidatura independentista Eines de País.

Les vendes del comerç
minorista creixen un 1,8%

XIFRES4Les vendes del comerç
minorista a Catalunya van aug-
mentar un 1,8% a l'abril, segons
les dades provisionals de l’Ins-
titut Nacional d'Estadística
(INE). 

La xifra, però, no acaba de
ser del tot positiva, ja que és in-
ferior a la mitjana estatal, que va
ser del 2%. Les comunitats au-
tònomes amb augments més
destacats en les vendes del sec-
tor minorista del comerç van ser
les Illes Balears (3,5%), Anda-
lusia (3,2%), la Comunitat de

Madrid (2,9%) i les Illes Canà-
ries (2,5%). 

L’índex d'ocupació al sector,
per la seva banda, va pujar un
1,3% a Catalunya. En aquest cas
la xifra és superior a la mitjana
estatal, que va ser de l’1% en
comparació amb el mateix mes
de l’any anterior.

Les xifres, doncs, segueixen
mostrant la lleugera recupera-
ció que està experimentat el
sector en els últims temps des-
prés d’haver superat la crisi
econòmica.

L’eix comercial formarà
part d’un projecte que
impulsa nous valors
entre les comunitats
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La temporada 2018-19 trigarà
molt a ser oblidada a l’Handbol
BCN Sants. Si a principis de mes
el primer equip aconseguia un as-
cens històric a Primera Catalana,
els qualificatius han de ser, com
a mínim, els mateixos per al sè-
nior femení, que el passat diu-
menge 9 certificava el seu ascens
a la Lliga Catalana sènior. A
banda del que això significa in-
ternament, és la primera vegada
que un conjunt de la ciutat as-
soleix aquesta divisió. Només
l’Universitari havia estat en una
categoria tan alta anteriorment,
però aleshores les competicions
estaven organitzades d’una for-
ma diferent de l’actual.

I és que el poliesportiu Can
Titó de Vilanova del Camí ja for-
ma part dels escenaris memora-

bles de la història de l’entitat; i és
que malgrat perdre l’enfronta-
ment de semifinals contra les am-
fitriones (32-21), les jugadores
d’Alexandre Weikert i Pedro Ar-
bona van aconseguir refer-se
l’endemà i derrotar el CH Cer-
danyola (30-26) per aconseguir
el darrer bitllet de l’ascens.

Les santsenques van co-

mençar perdent per un estret
marge de gols, però a partir del
minut 10 prendrien la iniciativa
i ja no la deixarien escapar fins
al minut 60. El 19-11 al descans
va ser la màxima diferència a fa-
vor del BCN Sants, però l’equip
veuria com les vallesanes anaven
reduint aquest desavantatge fins
al 30-26 definitiu.

La foto de celebració d’un altre ascens històric. Foto: HBS

Ascens històric del BCN Sants 
a la Lliga Catalana d’handbol

» L’equip serà el primer conjunt de la ciutat que juga en aquesta 
categoria des de la seva fundació, fa tot just 13 temporades

El Trofeu Ciutat de Barcelona
es jugarà a la Josep Vallès

WATERPOLO4Un partidàs que
posarà el punt final a la tempo-
rada waterpolística 2018-19 al
districte. Dimecres que ve a la
tarda, la piscina Josep Vallès
serà l’escenari d’una nova edició
del Trofeu Internacional Ciutat
de Barcelona de waterpolo fe-
mení, que farà que s’enfrontin les
seleccions d’Espanya i de Rússia.
No caldrà pagar entrada per
gaudir d’aquest enfrontament
de primer nivell mundial.

El combinat que entrena Miki
Oca (que previsiblement comp-
tarà amb la jugadora del Medi-

terrani Clara Espar) tindrà una
gran ocasió per continuar pre-
parant el Campionat del Món
que es disputarà a Gwangju (Co-
rea del Sud) entre els dies 12 i 28
del mes que ve.

Les russes, per la seva banda,
van perdre la final de la Copa del
Món el setembre de l’any passat
contra els Estats Units en una
competició que van organitzar al
seu país. El combinat que entre-
na l’exjugador soviètic Alexander
Gaidukov també va guanyar una
medalla de bronze en la World
League de l’any passat.

L’esport del districte treu pit
en la 16a edició de la Festa

CELEBRACIÓ4El Teatre de Sant
Medir va ser l’escenari, ahir al
vespre, de la 16a edició de la Fes-
ta de l’Esport del districte, un acte
organitzat per Sants3Ràdio i el
El3.cat que va servir per reco-
nèixer la feina d’esportistes i
clubs durant la temporada que
tot just ha acabat.

Entre altres, el premi al mi-
llor equip de la temporada va ser
per al sènior femení de l’Hand-
bol BCN Sants pel seu ascens de
categoria (veure notícia d’ober-
tura d’aquesta pàgina), el reco-
neixement a la millor progressió

el va rebre el CN Montjuïc i el
Medi va ser escollit com el club
més competitiu del districte. El
Sants Gimnàstic, el BUC o el Mà-
gic Sants també van recollir di-
ferents guardons que confirmen
el bon moment de salut que viu
l’esport de Sants-Montjuïc.

La Festa també va voler re-
conèixer diferents actuacions in-
dividuals, com les de Luis Gau-
dioso o Mario Cantí, de la UE
Sants, o Cristian Ruiz, de l’Iberia
i es van fer mencions de qualitat,
com les que va rebre el JAC, els
Gòtics o l’Handbol BCN Sants.

La Federació decideix avui
sobre l’Iberia - Can Buxeres

FUTBOL4El Comitè de Com-
petició de la Federació Catalana
de Futbol (FCF) hauria d’anun-
ciar avui què passa amb els 20
minuts de partit que falten de
l’enfrontament de tornada entre
l’Atlético Iberia i el Can Buxeres.
El partit es va suspendre el pas-
sat diumenge 9 per una agressió
d’Esteve Rodríguez (que acaba-
va de ser expulsat) a un membre
de l’staff tècnic dels visitants.

Segons ha pogut saber Línia

Sants, el més normal seria que el
Comitè de Competició decidís
donar el partit per acabat sense
que es juguin els darrers mi-
nuts, ja que l’Iberia havia perdut
per 2-1 en el partit d’anada a
l’Hospitalet i perdia per 2-5 al
Municipal Ibèria al minut 70 de
partit. L’enfrontament s’estava
jugant a porta tancada, perquè en
el primer partit de l’eliminatòria
ja hi va haver enfrontaments
entre membres dels dos equips.

Futbol | La UE Sants continua movent-se al mercat estival
Guillermo Torres, del Santboià, és l’últim nom que s’incorpora a la UE Sants. El club, a
més, ha confirmat les renovacions de Sumarroca, Monfort, Berenguer, Lagé i Bercher.

Qui no marxa és Fabregat, com va publicar erròniament Línia Sants ara fa 15 dies.

Pau Arriaga
SANTS
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Llibres Teatre Música Pelis i sèries

El guanyador d’Eurovisió 2019, Duncan Laurence, ha
anunciat que actuarà el pròxim 18 de novembre a Barce-

lona. L’artista holandès cantarà a la sala Razzmatazz
amb la principal etiqueta de ser el vencedor del fa-

mós esdeveniment musical, que l’ha fet saltar a la
fama. Caldrà esperar per veure si la primera posi-

ció al concurs europeu, que va conquerir amb
la cançó Arcade, li serveix per triomfar més en-

llà. Laurence es va donar a conèixer primer a Ho-
landa gràcies al programa televisiu The Voice, que

el va catapultar com a representant dels Països
Baixos a Eurovisió. L’artista neerlandès també ha

aprofitat sovint la seva posició de popularitat per ex-
plicar que va patir assetjament escolar i com la músi-

ca li va servir de refugi durant els anys més durs del
maltractament. El nen que va començar amb un

piano i escrivint cançons des de ben petit buscarà
transmetre la seva passió al públic barceloní.   

D U N C A N  L A U R E N C E

ÉS FAMÓS PER... Haver guanyat Eurovisió 2019
Va triomfar amb la cançó ‘Arcade’

Famosos

Anunciar que actuarà a Barcelona
Tocarà a la sala Razzmatazz el pròxim 18 de novembre

Sorpresa i expectació entre els seguidors
La visita de Laurence no s’esperava entre el públic català

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

A LES XARXES...

El doctor en Dret i exsecretari d’Estat
de Cultura i d’Agenda Digital, José Ma-
ría Lassalle, alerta en el seu nou llibre
sobre el perill que la revolució digital
significa per a la democràcia. El llibre
col·loca el món liberal en el seu tram fi-
nal a causa de les dades que genera In-
ternet i dels algoritmes que discrimi-
nen i organitzen la forma de consumir.

Ciberleviatán
José María Lassalle

Després del seu debut amb ‘L’epicentre
del fangar’, la banda barcelonina i em-
pordanesa Fetus ha publicat recent-
ment el seu segon disc, ‘Terra Cuita’.  El
nou treball està format per 12 cançons
d’estil punk de garatge. El nucli dur de
la banda, Adrià Cortadellas i Telm Te-
rradas, han tornat a confiar en la pro-
ducció de Joan Colomo.

Terra Cuita
Fetus

Cinema lliure de drets
El festival Barcelona Creative Commons Film Festival (BccN)

celebra la seva desena edició entre el 25 i el 29 de maig a
Barcelona, concretament al cinema Zumzeig de Sants i al

MACBA. L’edició d’enguany tindrà el cinema com a eix cen-
tral i programa pel·lícules de temàtiques diverses, com ara  la

lluita pel dret a l’habitatge, la defensa de la salut comunità-
ria, la protecció dels béns comuns, la resistència a l’augment

del turisme a les ciutats, la denúncia del racisme i la intole-
rància. El que uneix tot el contingut del BccN és que està lliu-

re de drets, fet que els organitzadors volen reivindicar.    

| Crash Team Racing
Els personatges de la popular saga Crash Bandicoot tornen a les

consoles en un títol de conducció al més purt estil Mario Kart.

Les seves obres més conegudes, com El
senyor dels anellso El hobbit, han fet
gaudir i emocionar milions de perso-
nes arreu del món, però ara toca desco-
brir la figura que les va crear. El biopic
explora els anys de formació de l'es-
criptor en la seva recerca de l'amistat,
l'amor i la inspiració artística amb els 
altres joves del seu grup d’escriptors.

Tolkien
Dome Karukoski

Dos matrimonis, dos fills i unes festes
de Nadal a Finlàndia. Tot està preparat
perquè les dues famílies passin un Na-
dal idíl·lic fins que un dels nens li expli-
ca a l’altre un secret que ho trastoca
tot. Aquesta comèdia parla sobre la
mentida, la manera d’educar i els se-
crets que s’amaguen les famílies.

Al Club Capitol de Barcelona.

Lapònia
Cristina Clemente i Marc Angelet

La fitxa
QUI ÉS?
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26, 27 I 28 DE JUNY
17:00 i 21:30 Els alumnes de l’escola Coco Co-

min presentaran el seu Festival de Dansa
Showtimeen una doble sessió durant tres dies.
/ Teatre Victòria.

AVUI 19 DE JUNY
18:30 Avui es farà la darrera sessió del curs ano-

menat Fotografia orientada a xarxes socials.
Per participar-ho cal tenir nocions de xarxes
socials i portar l’smartphone. / Centre Cívic Casa
del Rellotge.

TOTS ELS DIMECRES
20:30 Continuen en marxa les sessions del curs

anomenat Dansa africana que va posar-se en
marxa durant el mes passat i que coordina la
professora Jimena Montivero. / Centre Cívic
El Sortidor.

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 del passat dissabte 1 està en mar-

xa la mostra anomenada Echando raíces, una
exposició feta pels alumnes del Club de Fo-
tografia 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.

DISSABTE 22 DE JUNY
17:30 Les aventures del príncep Achmed, una

pel·lícula alemanya sense diàlegs, serà la se-
gona proposta del cicle Petits cinèfils que va
arrencar dissabte passat. / CaixaForum Cen-
tre Social i Cultural.

DIUMENGE 30 DE JUNY
10:00 Com cada darrer diumenge de mes, es farà

una nova sessió del Vine a córrer a l’Estadi, que
aprofita les instal·lacions de l’Anella Olímpica
de Montjuïc.

Amb la fi del curs també s’acaben les
sessions de Patis escolars oberts al ba-
rri que han funcionat des del setem-
bre. / Diverses escoles del districte.

Les sessions de patis escolars
oberts arriben a la seva fi

22 i 23 de juny

Els dos darrers dilluns d’aquest mes ser-
viran perquè s’imparteixin les dues da-
rreres classes del curs anomenat Re-
passa la teva informàtica. / Casal de Ba-
rri La Vinya.

Arriba la recta final del curs 
‘Repassa la teva informàtica’

Tots els dilluns a les 11:00

Una de les propostes musicals més in-
teressants de la recta final d’aquest mes
serà el concert del cantautor domini-
cà Juan Luis Guerra dilluns que ve. / Pa-
lau Sant Jordi.

El dominicà Juan Luis
Guerra arriba al Sant Jordi
Dilluns 24 de juny a les 21:30

Arriba el Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona de waterpolo femení, que
enfrontarà les seleccions d’Espanya i
Rússia. / Piscina Josep Vallès.

Waterpolo de nivell: Espanya
contra Rússia a la Josep Vallès

Dimecres 26 de juny a les 20:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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