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“La desigualtat és una ferida que
no cicatritza”. L’afirmació, con-
tundent, és de Salvador Bus-
quets, director de Càritas Dioce-
sana de Barcelona. L’entitat ha
presentat recentment el balanç de
la seva acció durant el 2018 a la
diòcesi de Barcelona (formada per
26 municipis) i les conclusions no
són gaire esperançadores.

Busquets, durant la roda de
premsa de presentació de les
conclusions, va alertar que cada
vegada hi ha més col·lectius ex-
closos de la societat, al mateix
temps que va assegurar que una
de cada quatre persones de la
diòcesi de Barcelona està en si-
tuació d’exclusió, tal com apun-

ta el darrer informe de la Fun-
dació Foessa.

En el cas de Barcelona ciutat,
Càritas va atendre el 2018 un to-
tal de 7.916 llars, on viuen 15.662
persones. Són persones, tal com
alerta Càritas, que pateixen ex-

clusió social a causa de la preca-
rietat laboral, els problemes amb
l’habitatge i una protecció social
insuficient. Algunes d’aquestes
persones els toca viure la crua re-
alitat de tenir feina  però no po-
der arribar a final de mes –tot i

que la majoria de persones ate-
ses estan a l’atur –.  “Amb un con-
text de suposada recuperació
econòmica, això és molt preo-
cupant”, va afirmar Busquets. El
director de Càritas Diocesana
de Barcelona va apuntar que és
imprescindible una major im-
plicació de les administracions i
que la despesa social del conjunt
de l’Estat en habitatge o de pro-
tecció a les famílies s’equipari a
la mitjana europea.

POBRESA MÉS PROFUNDA
Per la seva banda, Miriam Feu,
cap d’anàlisi social i incidència de
Càritas Diocesana de Barcelona,
va remarcar durant la presenta-
ció que els darrers anys han aug-
mentat les llars ateses on només
hi viu una persona, mentre que
s’ha reduït l’atenció a les llars
formades per parelles amb fills. 

En paral·lel, Feu també va
voler alertar del creixement de la
pobresa entre les dones i la gent
gran. En el cas del perfil femení de
la pobresa, el 57% de les persones
ateses per Càritas durant l’any
passat van ser dones, mentre que

les persones grans ateses van
augmentar un 8%. La gran ma-
joria d’aquestes persones grans, 7
de cada 10, eren dones.  “La soli-
tud no volguda és una de les pro-
blemàtiques més esteses que pa-
teixen els majors de 65 anys. Està
a les nostres mans garantir que la

gent gran tingui una vida digna”,
va afirmar Feu. 

Una altra de les preocupacions
de Càritas és l’alt percentatge de
migrants entre les persones ate-
ses. Concretament, el 66% de les
persones ateses eren estrangeres,
principalment del Marroc, Hon-
dures, Colòmbia, Perú, Veneçue-
la i Bolívia. 

L’entitat recorda que moltes
persones arriben a Catalunya fu-
gint de situacions de violència, de
països on hi ha una gran inesta-
bilitat econòmica i on diàriament
es vulneren els drets humans.

EL 2019, PITJOR
Per últim, Feu va alertar que els
cinc primers mesos del 2019 les
llars ateses per Càritas van aug-
mentar un 10% en relació al ma-
teix període del 2018.  L’habitat-
ge segueix sent el gran problema.

El rastre de la crisi
» Càritas alerta en el seu informe anual que les desigualtats augmenten tot i la recuperació econòmica
» L’entitat vol que la despesa social en habitatge i protecció familiar s’equipari a la mitjana europea

Albert Ribas
BARCELONA

A l’esquerra, imatge d’una concentració contra la pobresa energètica. A la dreta, la presentació de l’informe de Càritas. Fotos: Alèxia Vila (ACN)/Càritas Barcelona

7.916
llars són les que
Càritas va atendre 
a Barcelona durant 
l’any passat

La pobresa entre les
dones i la gent gran
ha augmentat de
forma preocupant
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La lupa

per Iu Forn

El Poder i Ciudadanos

A prop d'arribar al primer quart del se-
gle XXI tots tenim més o menys clar que
per muntar un partit polític nou has de
tenir dues coses: 1/ un nom que sigui molt
potent per posar-lo al capdavant i 2/ un
talonari molt potent per poder pagar al
nom potent unes misses que cada cop són
més cares.

Quan Ciutadans va sortir del no res,
Albert Rivera era tan des-
conegut que per cridar l'a-
tenció va haver d'aparèixer
conill al cartell electoral.
Per tant, no és molt difícil
concloure que a falta d'una
cara famosa, la quantitat
de capital invertit en el pro-
jecte va ser clau. Com que no hi ha fac-
tures, oficialment l'origen dels calés és
desconegut, però vostè i jo, que ens fi-
xem molt en les coses, tenim alguna
lleugera idea d'on van sortir.

I vostè i jo també tenim una lleugera
idea dels motius pels quals a Albert Ri-
vera van omplir-li la butxaca per poder
anar a conquerir l'oest, com van conquerir
l'oest els llegendaris aventurers dels Es-
tats Units, quan els Estats Units no eren
ni estats ni estaven units.

Amb el PP corcat per la corrupció, el
Poder va decidir que calia crear una al-
ternativa. Per si de cas. I sap vostè aque-

lla festa consistent en una mànega de broc
generós que escup escuma i que, a cau-
sa d'aquest fet, l'anomenen festa de l'es-
cuma? Doncs amb Ciudadanos va pro-
duir-se el mateix fenomen, però en
comptes d'escuma sortien bitllets. Sen-
se parar. Fins que “se acabo la diversión.
Llego la llamada de los que mandan. Y
mandaron a parar”.

I al partit uniforme on mai no hi ha-
via hagut cap sector crític, d'un dia per l'al-
tre hi ha aparegut una esquerda pròpia
d'un partit d'esquerres. Això ha sorprès
la pròpia empresa perquè no s'esperaven
cap de les dues coses. Ni l'esquerda ni fer
coses de partit d'esquerres. Tot i que la re-
acció davant la dissidència ha estat de par-
tit estalinista.

La pregunta que ara mateix circula
pels despatxos de poder i del Poder és:
Això que està passant a Ciudadanos és
una onada de calor com la que ens arri-
ba, que tal com vindrà marxarà després
de depilar-nos les celles a base d'un ros-

tit d'impacte, o bé és un canvi climàtic
com el que va evaporar allò d’UPyD?

Se'n recorda, oi, d’UPyD? Quan van
deixar de ser l'aposta de cert Poder, allò
es va desfer com un bolado. I mai més
no n'hem sabut res. És cert que mai va
tenir la força que ha arribat a tenir Ciu-
dadanos, però en dos dies va acabar com
el rosari de la Rosa. Concretament de

Rosa Díez.
Total, que ara toca a

Ciudadanos passar per allò.
Bé, i a Podemos. Perquè
els moviments de Pedro
Sánchez indiquen temporal
també a l'altre partit de la
nova política. El de l'altra

banda. Temporal provocat o no, però
ara mateix el minut i resultat és: Pedro
no s'acaba de decidir per Pablo i els mal-
pensats diuen que això té relació amb
la mina que han fet explotar a ca l'Al-
bert perquè sigui ell qui permeti Pedro
ser investit.

D'això, en el billar de caramboles, en
diuen billar artístic o de fantasia. I és un
espectacle molt bonic de veure. Sobretot
perquè mentre te'l mires no pares de pre-
guntar-te: “Com és possible que siguin ca-
paços de fer tot això?”.

Publicat a El Nacional.cat

Això que està passant a Ciudadanos 
és una onada de calor o bé és un canvi
climàtic com el que va evaporar UPyD?

Ha arribat un punt que
el Barça necessita tocar

fons perquè la majoria
de socis del club vulguin un canvi d’ai-
res a la directiva. El temps corre en con-
tra de Bartomeu, com més temps estigui
presidint-lo més errors farà. N’és expert.
Agafeu-vos aquests 2 anys com una in-
versió.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Lo mejor de que la in-
vestidura esté bloquea-

da es que los medios pue-
den atender temas a los que normal-
mente no dan importancia, como por
ejemplo... Que no, que es broma, que si-
guen contando cada día lo mismo sin
problemas. La era dorada del periodis-
mo de declaraciones.

@Hibai_

Les dimissions de mili-
tants de Ciutadans per-

què flirtegen amb l’extre-
ma dreta quan és un partit que sempre
ha acollit membres d’extrema dreta, hi
té un pacte a Andalusia i s’hi ha mani-
festat conjuntament en repetides oca-
sions tenen la mateixa credibilitat que
una moneda de 20 euros.

Que el debat sobre la
#LleiAragonès serveixi

per establir un nou marc
de relació públic-comunitari. El tema
no és només la possible privatització,
sinó l’obligació actual de licitar projec-
tes de barri, comunitaris, d’entitats... se-
gons la Llei vigent. Cal un nou marc nor-
matiu.

@JuditSalt@MagrinyaJordi@andreuginola

Els semàfors

Unió d'AVV Poble Sec
El barri del Poble-sec va celebrar fa pocs
dies l’acte central del seu 150è aniversa-

ri. Al llarg de l’any la Unió d’Associa-
cions de Veïns i Veïnes del Poble-sec ha

anat organitzant diferents actes per
commemorar el segle i mig del barri. 

pàgina 8

Generalitat
Els familiars dels avis de la residència
pública Mossèn Vidal i Aunós han de-

nunciat els problemes que hi ha a l’edifici
amb l’aire condicionat, que fa dies que

gairebé no funciona. Les famílies acusen
la Generalitat de manca d’inversió.  

pàgina 10

Ajuntament
La Fundació Barcelona Comerç ha de-

nunciat recentment l’augment de roba-
toris a les botigues dels eixos comercials
de la ciutat. L’entitat qualifica la situació

de molt preocupant i demana que el
problema s’abordi amb urgència. 

pàgina 14
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Ascens històric del BCN Sants 
a la Lliga Catalana d’handbol1

2
Creu Coberta es compromet 
amb la sostenibilitat

Les associacions de veïns reben 
amb fredor la reelecció de Colau

Hi ha pactes que explotaran sols

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

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

No en tenen prou amb les pallisses
de les forces de l’ordre (sic) contra
els pacífics votants de l’1-O que a
més, a l’hora del trasllat dels pre-
sos des de Madrid, els fan anar en
una presó sobre rodes infame, en-
taforats en unes cel·les en què ga-
irebé no es poden ni moure i per
més inri fan un periple amb tres
aturades en el camí, que comporta
patir registres personals, donar-
los d’alta al centre i altres accions
administratives. De Soto del Real
fins a Valdemoro on fan nit, des-
prés de fer 400 km van fins a
Zuera, a prop de Saragossa, on
tornen a fer nit, després fan camí
fins a Brians, on es traspassen la
vigilància entre la Guàrdia Civil i
els Mossos d’Esquadra, i des d’a-
quí fins a Lledoners. Mentrestant
Dolors Bassa i Carme Forcadell
en un sol dia fan el viatge. A què es
deu aquesta diferència de tracte?
Serà per l’afabilitat del masclisme
espanyol amb les senyores? Buf!   

En ple segle XXI és com si es
desplacessin amb una tartana. No
hi ha una altra forma? Sí, però del
que es tracta és d’humiliar-los, de
castigar-los, de vexar-los perquè
no hi tornin i que els catalans in-
dependentistes i defensors de la
democràcia d’arreu d’Espanya
prenguin nota del pa que s’hi
dona. El ministre de l’Interior és el
responsable d’aquesta mofa als
presoners? Són ells els que des-
prés pregonen que s’han de cons-
truir ponts o són els que s’encar-
reguen de dinamitar-los? Els
polítics Iceta, Collboni, Colau  i al-
tres dirigents, que se les donen de
demòcrates, continuaran muts i a
la gàbia davant d’aquesta infàmia?

Sigui per activa o per passiva,
són tots ells uns miserables!

Miserables
per Jordi Lleal 

Professors cremats
per David Rabadà

Cada dia veig més professors
cremats en l’ensenyament. Les
estadístiques parlen d’un 4 a un
8 per cent. La veritat és que la
causa comença a resultar clara.
Les retallades en educació, l’aug-
ment de molta burocràcia inútil
i les pressions per tal que facin de
tot menys ensenyar expliquen
gran part d’aquesta frustració
docent. De fet, i no fa pas massa,
va sortir a la premsa que més del
80 per cent dels docents se sen-
ten mal valorats. És a dir, aviat el
percentatge de professors cre-
mats augmentarà. 

Qualsevol docent necessita
veure que té sentit el que fa. Si
sent que està contribuint a ense-
nyar se sentirà bé i ho farà amb
dedicació, motivació i vocació. En
cas contrari estarem adobant un
sistema educatiu curt de mires i
ple de mancances per als nostres
fills. Ara s’imposa més la doctri-
na d’educar hàbits que no pas la
transmissió de coneixements, és
a dir, menys saber i menys in-
tel·ligència. Cal posar els docents
en el centre del sistema educatiu

i no pas altres coses com alguns
teòrics prediquen. I en això cal va-
lorar el talent i el saber fer que
molts professors han adquirit
durant anys d’estudi i especiali-
tat. Per tal d’assolir-ho cal tenir
empatia amb qui està a peu d’au-
la, la qual cosa no ostenten molts
dels teòrics del Departament
d’Educació. Molts d’ells no im-
parteixen classes però en canvi
dictaminen resolucions que im-
pedeixen la transmissió de co-
neixements en els nostres centres. 

L’educació per competèn-
cies, els treballs per projectes i la
mateixa pedagogia de moda es-
tan rebaixant els nivells d’ense-
nyament dels nostres fills. Això
dinamita la seva formació i la
possibilitat que puguin assolir
bons llocs de treball. És més, s’es-
tà promovent el ciutadà medio-
cre i els treballs brossa. Vet aquí
que molts professors, al veure
que no poden ensenyar el que sa-
ben, se sentin cremats. Educar
bons hàbits molts poden fer-ho,
però ensenyar doctes coneixe-
ments ho poden fer pocs.

A les xarxes

@campsoscar: Esta foto me ha dolido
más que la de Aylan. 6 meses bloqueados.
No aguantamos más. Levamos anclas y
nos vamos. Antes presos que cómplices. 

#NiUnaMés

Les millors
perles

Dotze dotacions policials i antidisturbis intervenen a Valladolid
a causa d’una baralla iniciada per un nen de vuit anys. El petit
va donar un cop a una nena, fet que va iniciar la trifulga entre

els pares dels dos menors. Després, més de 50 veïns es van unir a la
batalla campal, que es va estendre per tot el barri.

Es viralitza perquè confon un bidet amb un “lavabo per fer
caques petites”. Una turista nord-americana deia a Twitter
que això era el que més li agradava d’Europa, ja que pen-

sava que el bidet servia per fer-hi les necessitats més lleugeres
mentre s’estalviava aigua i es lluitava contra el malbaratament.

Descobreixen dos planetes propers molt similars a la Terra i
que podrien tenir aigua líquida. La troballa es va fer gràcies a
telescopis de Granada, Almeria i Lleida. Els cossos astrals,

anomenats Teegarden B i C, tindrien una temperatura mitjana de
28ºC, fet que ajudaria a la presència d’aigua i vida.

Una jove d’Alaska mata la seva millor amiga per 8 milions
de dòlars. Un desconegut va contactar per Internet amb
Denail Brehmer perquè matés Cynthia Hoffman, la seva

amistat més preuada. La difunta va ser trobada amb una bala a
la part posterior del cap i lligada.

Dos germans equilibristes creuen l’emblemàtica Times Square
de Nova York per un cable a 25 pisos d’altura. Nik i Lijana Wa-
llenda van aconseguir l’arriscada proesa, que consistia en un

trajecte de 400 metres entre els edificis de Manhattan. La peripècia
va generar una gran expectació, i la cèntrica plaça es va omplir.

@radio580nic: Una rara mezcla de roca y
plástico se está formando en una isla por-
tuguesa. El fenómeno podría poner en peli-
gro a varias especies marinas en Madeira.

@jfmorenoros: Porto anys predicant que
els ramats netegen els boscos. Amb una
petita inversió anual, l’incendi de la Ribera
s’hauria apagat el primer dia.

#IFRiberaDEbre #RocaDePlàstic
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Sants-Montjuïc

EDUCACIÓ4Tornar de vacan-
ces a les Canàries, obrir el mò-
bil i rebre una allau de felicita-
cions per haver tret la nota més
alta de les comarques barcelo-
nines i una de les millors de Ca-
talunya a la selectivitat. Con-
cretament un 9,8.

Això és el que li ha passat fa
pocs dies a Albert Boladeras, un
alumne de l’escola Joan Pelegrí
del barri d’Hostafrancs. “He re-
but la notícia amb molta sor-
presa i satisfacció. Sabia que
els exàmens m'havien anat bé,
però mai t'esperes una nota tan
alta”,  explica el noi en una en-
trevista telefònica amb l'ACN
just quan acaba d'aterrar a l’ae-
roport del Prat després de pas-
sar uns dies de vacances a les Ca-
nàries amb la família.

Al llarg de la conversa,
l’hostafranquí explica com ha
arribat a aconseguir una nota a
l’abast de molt pocs. En primer
lloc, encarant les proves d'accés

a la universitat “amb una mica
menys de pressió” gràcies a una
nota alta del batxillerat. I, en se-
gon lloc, treballant fort. El fins
ara alumne de la Joan Pelegrí
destaca que els professors el
van ajudar molt i que va poder
practicar abans de la selectivitat
amb un gran nombre d'exà-
mens d'altres anys. També va es-
coltar amb atenció les indica-
cions per saber com havia de

respondre les proves. “Amb mol-
ta pràctica, una bona organit-
zació i també molt treball a casa
i moltes hores d'estudi, entre tots
ho hem aconseguit”, reflexiona. 

I ara què? Boladeras explica
que, tot i algun dubte d'última
hora amb Física, al final estu-
diarà Medicina a la UB perquè
li agrada el contacte directe amb
les persones. S’albira, doncs,
un gran professional de la salut.

Boladeras ha estudiat a l’escola Joan Pelegrí d’Hostafrancs. Foto: CDL

Un hostafranquí treu una de les
millors notes de la selectivitat

» Boladeras ha tret la nota més alta de les comarques barcelonines
» “Sabia que m'havia anat bé, però mai t'esperes tant”, diu l’estudiant

Acte central per celebrar 
els 150 anys del Poble-sec

COMMEMORACIÓ4Passen els
anys i el Poble-sec no perd l’es-
peritat de barri i la personalitat
pròpia. Així ho està demostrant
durant aquests mesos de cele-
bració dels seus 150 anys d’his-
tòria i així ho va certificar aquest
dissabte passat amb l’acte cen-
tral de la commemoració.

Un centenar de persones van
participar en la trobada festiva,
que va comptar amb un dinar
popular, balls de sardanes i dos
concerts d’una coral i d’un grup
de country.

A més, els veïns van penjar

una placa commemorativa pro-
visional al número 58 del carrer
de Salvà, a l’espera que el nou go-
vern municipal en col·loqui una
de definitiva, que ret homenat-
ge al primer edifici que es va
construir al barri, concretament
l’any 1869.

En declaracions a Betevé, el
president de la Coordinadora
d’Entitats del Poble-sec, Antoni
Reig, s’ha mostrat molt satisfet
amb la participació dels veïns en
l’acte de dissabte, “malgrat que
la calor fes que alguns es que-
dessin a casa”. 

Detinguts per un homicidi de
fa 12 anys a la Font de la Guatlla
POLICIAL4Octubre del 2007.
Un home apareix mort amb sig-
nes de violència dins d’un pis del
barri de la Font de la Guatlla. La
policia troba la víctima lligada de
mans i peus, emmordassada,
amb els ulls tapats amb cinta
americana i amb signes d’haver
estat colpejat. Des d’un primer
moment s’apunta a un possible
robatori, perquè el pis està regi-
rat i n’han desaparegut diners i
diverses joies de valor, però la
policia no aconsegueix trobar els
autors dels fets.

Dotze anys després, però, la

Divisió d’Investigació Criminal
dels Mossos d’Esquadra ha reo-
bert el cas, establint noves línies
de treball, i ha detingut tres
persones presumptament im-
plicades amb la mort. Concre-
tament, es tracta de tres indivi-
dus que formarien part d’un
grup especialitzat a cometre ro-
batoris violents a tot l’estat. 

En l’operació policial, feta a fi-
nals de juny, es va escorcollar la
casa que un dels detinguts tenia
a Cambrils. En l’escorcoll es van
trobar elements coincidents amb
les proves de l’homicidi del 2007.

El Share Festival tanca 
amb més de 9.000 assistents

POBLE ESPANYOL4Alfred Gar-
cía, Nil Moliner, Carlos Sadness,
Rayden, Becky G, C. Tangana,
Lola Indigo i Don Patricio.
Aquests són els artistes que han
passat aquest cap de setmana per
la segona edició del Share Festi-
val, que ha reunit més de 9.000
assistents al Poble Espanyol.

Però més enllà d’això, el Sha-
re Festival ha aconseguit, durant
les setmanes prèvies i en el trans-
curs del festival, fer més de

40.000 accions solidàries a tra-
vés de la seva pàgina web i apli-
cació mòbil. Això ha permès,
entre altres coses, enviar més de
20.000 vacunes, alimentar
3.000 nens, finançar l’escola-
rització de 1.500 nens que viuen
en camps de refugiats i mantenir
més de 3.000 arbres per lluitar
contra el canvi climàtic. 

Tot plegat en un festival on
han estat presents diferents
ONG, com Proactiva Open Arms.

Calaix de les vies | Denunciats per fer carreres amb patinet
La Guàrdia Urbana ha denunciat aquesta setmana set menors que feien carreres

amb patinet durant la nit al calaix de les vies i provocaven molèsties als veïns. Els
agents han pogut detectar i denunciar als menors gràcies a la col·laboració veïnal. 
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La residència Mossèn Vidal i
Aunós, sense aire condicionat
EQUIPAMENTS4Els familiars
dels avis de la residència Mossèn
Vidal i Aunós, del barri de la Bor-
deta, han denunciat que tots els
ingressats estan patint unes
“temperatures infernals” a cau-
sa dels problemes que està patint
l’aire condicionat de l’edifici.

En un comunicat, els fami-
liars expliquen que l’empresa
gestora ha llogat aparells de re-
frigeració i ventiladors indus-
trials però lamenten que “no
els pot utilitzar, ja que salta la
instal·lació elèctrica” perquè està
en un “estat precari com totes les
instal·lacions de l’edifici per l’ab-
soluta falta d’inversió per part de
la Generalitat”.

Tot i que divendres passat el
problema semblava resolt, els fa-
miliars relaten que el diumenge
l’aire condicionat només fun-

cionava a mig gas “i no arribava
a les plantes tercera i quarta”,
mentre que dilluns “funcionava
al matí fins a la tercera planta,
però a la tarda va deixar de fun-
cionar arreu”. 

“MALTRACTAMENT”
Per tot plegat, les famílies exi-
geixen que s’instal·li un nou
aparell d’aire condicionat “que
sigui adequat a l’estructura de
l’edifici de forma que a totes les
plantes hi hagi la mateixa tem-
peratura”. Avisen que la gent
gran “no pot continuar suportant
unes temperatures d’infart que
afecten greument la seva salut”.
i deixen clar que el que està
passant “és maltractament”. 

El 2018 la residència ja va pa-
tir un tall de llum de 13 hores pel
mal estat de la instal·lació.

URBANISME4La plataforma de
recent creació La Fira o la Vida
segueix amb el seu objectiu de
posar al centre del debat polític
la conversió de la Fira de Mont-
juïc en un barri amb habitatge
públic. L’entitat, que es va pre-
sentar públicament ara fa un
mes i que està integrada per 55
moviments socials i veïnals, en-
tregarà demà una carta a l’A-
juntament, dirigida a l’alcal-
dessa Colau, on exposa les seves
reivindicacions.

Així doncs, La Fira o la Vida
considera que cal aprofitar el fet
que el 2025 s’acaba la cessió ac-
tual del recinte firal de Montjuïc
a Fira de Barcelona per replan-
tejar els usos d’aquest espai.
Des de la plataforma, però, de-
nuncien que el passat mes de fe-
brer l’Ajuntament va decidir
unilateralment “signar un acord
amb la Generalitat i la Cambra
de Comerç per prorrogar la ces-
sió i portar a terme un projecte
de renovació del recinte”. El
projecte ha estat batejat amb el
nom d’Univers Montjuïc.

LLOGUER SIMBÒLIC
Des d’aquesta plataforma tam-
bé denuncien que actualment
“Fira de Barcelona paga un llo-
guer mensual de dos cèntims

d’euro per metre quadrat”. L’a-
posta municipal, consideren les

entitats que formen La Fira o la
Vida, hauria de passar per no
ratificar les condicions de fi-

nançament del projecte Uni-
vers Montjuïc, que en principi
està previst que es faci el mes
que ve.  L’alternativa que pro-
posa l’entitat és impulsar un de-
bat de ciutat per triar quin ha de
ser el destí d’aquests terrenys
municipals, que passaria per
“transformar l’actual recinte fi-
ral en un barri obert i ple de
vida, amb milers d’habitatges
públics, llocs productius arrelats
al territori, equipaments de pro-
ximitat per al veïnat i espais pú-
blics verds i inclusius”.

La plataforma es va presentar el mes passat. Foto: Maria Belmez / ACN

Tornen a demanar convertir
la Fira de Montjuïc en un barri

2025
és l’any  que s’acaba
la cessió del recinte
firal de Montjuïc
a Fira de Barcelona
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Creu Coberta, pionera
en els ‘Edificis Positius’

Edificis Positius és una iniciativa promoguda per
TSR Territori Socialment Responsable, coope-
rativa sense ànim de lucre. Edificis Positius vol
generar comunitats integrades per persones que
vulguin viure positivament l'experiència de ser
veïns i veïnes al seu edifici en els entorns ur-
bans, transformant la seva vida quotidiana cap a
un model més sostenible, solidari i integrador, en
consonància amb els Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible de Nacions Unides. 

Edificis Positius s'adhereix i participa en el
desenvolupament de l'Agenda Urbana de Cata-
lunya. És per això, que Edificis Positius busca
la participació de les entitats locals que ja tre-
ballen en aquesta direcció. 

L’Associació de Comerciants de Creu Co-
berta és una associació pionera que posa el
centre de la seva activitat en els seus comerços.
A més, també té un marcat caràcter d’adapta-
ció i lideratge en incorporar nous elements a la
seva àrea d’influència, com ara les franquícies i
establiments de cadenes comercials que com-
plementen la proposta comercial. 

Tant el projecte d’Edificis Positius com l’As-
sociació de Comerciants de Creu Coberta coin-
cideixen en la importància de :

- La participació activa de les persones del
barri per millorar la seva qualitat de vida i la
del seu voltant

- La importància de fidelitzar els veïns dels
barris amb el seu comerç de proximitat i
posar en valor aquesta relació.
- Millorar el teixit de relacions del barri creant
un benefici mutu
- La necessitat de projectes de caràcter in-
novador
- Fomentar la transformació social positiva

Què són els Edificis Positius?
Als Edificis Positius hi viuen persones que volen
contribuir a crear un entorn de consciència po-
sitiva al voltant dels edificis residencials, abor-
dant activament el repte que suposa la
convivència en un marc de propietat horitzontal
i creant les condicions perquè els edificis i les
comunitats de veïnat i propietat siguin part de la
solució als reptes socials, ambientals i econò-
mics que afronta la societat.Aquestes persones,
són els Veïns Positius i Veïnes Positives que
fareu possible que la nostra iniciativa arreli i tin-
gui èxit a Creu Coberta, Hostafrancs i tot el dis-
tricte! 
Quins són els reptes que volen abordar els
Edificis Positius?

• Reforçar el bon veïnatge
• Incrementar la participació social i la presa
de consciència
• Millorar la qualitat de vida
• Fomentar la cohesió social
• Abordar reptes de sostenibilitat

• Reforçar l’economia social, responsable i
compromesa
• Contribuir al bé comú

Et sumes a canviar el món des de casa?
Entra a sumat.edificispositius.cat i comença el
canvi!
Vine aquest dissabte, a partir de les 12 del mig-
dia, al Meeting Point!
Presentarem els Edificis Positius a Creu Co-
berta.

Voleu gaudir d’una nit de
cinema i comerç? Creu
Coberta participa com a
eix comercial en el con-
curs BCN Shopping &

Shooting i tenim el plaer
de convidar-vos a la gala,
que se celebrarà aquest
dissabte a l’Auditori Axa,
al número 547 de l’avin-

guda Diagonal. Si voleu
invitació, fins a final d’e-
xistències, les heu de de-
manar a:

maria@eixosbcn.org

Us convidem a la Gala del
BCN Shopping & Shooting
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El pròxim divendres 12 de juliol pre-
sentarem, juntament amb la Funda-
ció Junts Autisme d’Arenys de Mar,
el projecte Visual Barcelona, una ini-
ciativa que pretén col·locar picto-
grames a les entrades de les
botigues associades per tal de faci-
litar la comprensió sobre l’entorn a
persones que tenen algun tipus de
diversitat cognitiva. La presentació
es farà en un sopar-espectacle or-
ganitzat al Meeting Point (Creu Co-
berta, 26) en col·laboració també
amb el menjador social Can Pedró.
Els beneficis d’aquest sopar es des-
tinaran a finançar els projectes de
Can Pedró i de Junts Autisme
(www.juntsautisme.org). En parlem
amb la Marta Campo.
En què consistirà l'acte? 
L'acte serà un sopar espectacle on
parlarem d'autisme, sobre pictogra-
mes, sobre la nostra Fundació i
sobre la necessitat d'unir forces
amb un col·lectiu tan important com
els comerciants, que sou una porta
oberta al veïnat i al carrer. Estem
molt il·lusionades perquè l'especta-
cle el durà a terme els nois i noies
del grup de teatre de l'Associació
Asperger New Life, de Poble Sec:
joves que també tenen autisme i
amb els que estem molt contentes
de col·laborar. 
Què feu des de l'entitat? 
L'entitat va néixer fa quasi 10 anys
perquè un grup de famílies es va
adonar que dins els sistemes sani-
tari i educatiu no hi havia serveis es-
pecialitzats ni específics per als
seus fills i filles que tenien autisme.
Actualment la Fundació es dedica a
fer intervenció i teràpia amb nens,

nenes i joves amb autisme; organit-
zem activitats d'oci; tenim un pro-
grama de transició a la vida adulta;
fem formacions; formem i atenem a
les famílies; fem actes de sensibilit-
zació i intentem que les persones
que no saben què és l'autisme ni
què implica el coneguin, coneguin a
les persones que en tenen i puguin,
així, trencar una sèrie de prejudicis
que s'han anat creant (com poden
ser que les persones amb autisme
no tenen sentiments, no tenen em-
patia o que viuen aïllades del món).
El nostre objectiu és donar tant a la
persona com a la família les eines
necessàries perquè els nens, les
nenes i els joves siguin feliços en
tots els espais on interactuen (casa,
carrer, escola, activitats...), ho siguin
durant tot el seu cicle vital, tant
d’ençà que són petits, fins que són
adults i ho siguin de manera autò-
noma i digna. 
El projecte a Creu Coberta inclou
"pictogramitzar" totes les boti-
gues. Com ho farem? 
Els pictogrames que utilitzarem són
propietat del Govern de l’Aragó i
han estat creats per Sergio Palao
per ARASAAC, que els distribueix
sota llicència Creative Commons
(BY-NC-SA).A la majoria de l'Estat
Espanyol s'utilitzen aquest tipus de
pictogrames. Començarem amb la
instal·lació de pictogrames a 26 bo-
tigues. Formarem als comerciants
d'aquestes botigues sobre autisme i
sobre el projecte i formarem també
a la dinamitzadora de l'eix i al res-
ponsable del Meeting Point. L'ob-
jectiu és que el Meeting Point de
Creu Coberta es converteixi en el

primer Punt Blau de la ciutat de Bar-
celona: el primer punt de referència
per a persones amb autisme de la
ciutat. Creiem que això beneficiarà
molt a les persones d'aquest col·lec-
tiu que siguin a la ciutat i que visitin
la ciutat. 
Com ajuden els pictogrames a
les persones amb autisme?
Els pictogrames són unes ajudes vi-
suals que moltes persones que
tenen afectacions en les àrees de la
comunicació i el llenguatge neces-
siten. Amb una imatge senzilla, el
pictograma tradueix la realitat d'un
lloc i dona referències a la persona.
Algunes persones amb autisme
tenen dificultats per entendre el llen-
guatge verbal i el llenguatge escrit
perquè, a nivell neurològic, els costa
filtrar tots els missatges que reben
de l'exterior (el soroll dels cotxes se
sent al mateix nivell que les conver-
ses d'altres persones, el so de les
tecles de l'ordinador d'un company
o els ocells dels arbres): tenint una
imatge senzilla, clara, nítida i defi-
nida ajuda a focalitzar la seva aten-
ció. A més, els pictogrames poden
ajudar a persones que tinguin al-
guna dificultat amb el llenguatge
(lectura, escriptura), discapacitat au-
ditiva, nens petits sense trastorn,
gent gran, gent estrangera que des-
conegui l'idioma o nouvinguts. 
Quant a dades, a quantes perso-
nes afecta l'autisme al país?
Els últims estudis realitzats a Europa
(Autism-Europe Aisbl 2015) parlen
d'1 cas d'autisme per cada 100 nai-
xements. Als Estats Units, on es fan
estudis de manera bianual, aquesta
prevalença és d’un cas per cada 59

naixements. L'any 2000, la preva-
lença estava en una persona amb
autisme cada 150 naixements, per
tant, el diagnòstic de l'autisme va en
augment i cada cop són més perso-
nes les que coneixen a algú amb au-
tisme, per tant és necessari estar
informats sobre l'existència d'a-
questa condició i sobre de quina ma-
nera podem donar un cop demà tant
a les persones que el tenen com a
les seves famílies. 

Volem agrair a l'Associació de
Comerciants de Creu Coberta la
seva sensibilitat i la seva confiança i
suport en aquest projecte. Estem
segurs que, juntament amb altres
iniciatives que també s'estan duent
a terme a la ciutat, podrem garantir
l'accessibilitat total i real a persones
amb diversitat funcional tant física
com cognitiva que sol ser, molts
cops, la gran oblidada.

En el marc del projecte
Barcelona StreetLab, en
el qual participa Creu
Coberta, el dimarts de la
setmana que ve partici-
parem en una nova jor-
nada de cocreació
tecnològica, que se cele-
brarà a la Universitat Au-
tònoma de Barcelona. 

El projecte pretén in-
tegrar diversos tipus de
tecnologia i components
per tal de poder compar-
tir dades i eines, i no
acabar per col·lapsar els
establiments comercials
i els nostres carrers d’e-
quips, antenes i altres
mecanismes. Un dels

reptes és integrar totes
les tecnologies al màxim
per tal que tots els pro-
jectes actuals i futurs,
com el dels beacons,
aplicacions veïnals, re-
culls de dades, canals
de vendes, xarxes i al-
tres puguin fer servir els
mateixos equips.

Nova jornada de 
cocreació tecnològica

Creu Coberta, amb l’autisme
L’associació de comerciants i Junts Autisme
col·locaran pictogrames als establiments
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Creu Coberta va participar en la presentació i premis de NextDoor a
Barcelona divendres passat. El president de l'entitat, Lluís Llanas,
va expressar la necessitat de teixir aliances com NextDoor entre el
comerç i les plataformes veïnals. Precisament per això s’iniciarà una
col·laboració més estreta amb aquesta plataforma, per tal que l’eix
comercial estigui delimitat dins de l’aplicació, i els establiments co-
mercials hi tinguin presència molt més efectiva, al mateix temps que
es promociona la participació de tots. Ja us hi podeu donar d’alta!

NextDoor, la xarxa de Creu Coberta

Els divendres 12 i 26 de juliol i 9 i 23 d’a-
gost arriba, per primer cop dins de Les Nits
d’Estiu, Acoustic Pomelo, un projecte que
es converteix en un referent de l’estiu. Vine
a gaudir d’unes nits a l’aire lliure úniques a
Barcelona, en un entorn excepcional, on la
natura i les vistes elevaran l’experiència a
un altre nivell.

Es tracta de quatre sessions on la mú-
sica serà la protagonista de la nit amb els
ritmes més variats per fer d’Acoustic Po-
melo un espai per a tots els gustos, dos el
juliol i dos en agost. La diversió dels diven-
dres vindrà de la mà d’artistes com Jeff
Darko i Ego Sex al Poble Espanyol.

Programació
Divendres 12 de juliol: Ego Sex, So-
nido Tupinamba
Divendres 26 de juliol: Jeff Darko, Ya-
mamemaru

Els altres divendres d’agost, pendents
de confirmació.

Obertura de portes: 19:30h. Inici: 20h
Preu: 10 euros online i 12 euros en guixeta
Nens i nenes menors de 12 anys gratuït

Més informació a www.poble-espanyol.com

Acoustic Pomelo, a les Nits d’Estiu 
del Poble Espanyol



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

11 | 

líniasants.cat3 de juliol del 2019

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

Atenció a les onades de calor!

Juliol, mes de rebaixes. Encara que avui
en dia en qualsevol moment es poden
fer, el cert és que tant el comerç com les
persones consumidores quan arriben els
mesos de gener i de juliol pensem que
han començat les rebaixes. Per això, unes
petites reflexions, conseqüència de con-
sultes que s’han anat rebent en el defen-
sor del client, que ens poden ajudar a
evitar conflictes i recordar que les dues
parts tenen drets.

S’han de fer rebaixes? És una opció,
però no és obligatori. Fer rebaixes és
completament voluntari. Per això es
poden fer sobre tot l’estoc o sobre una
part, o decidir no fer-les, o oferir-les en
qualsevol època de l’any. En el cas que
tan sols s’ofereixen descomptes en una
part dels productes a la venda, cal que es-
tiguin ben senyalitzats per tal d’evitar
confusions i errors. 

Són de pitjor qualitat? Els productes
rebaixats han de tenir la mateixa qualitat.
En realitat són productes que ja estaven a
la venda i que s’ofereixen a un millor preu.
A més, s’ha de considerar que els pro-
ductes rebaixats abans han d’haver estat
oferts, i no és legal adquirir productes
destinats a la venda en rebaixes. 

Com s’identifiquen? A més de trobar-
se, com s’ha dit abans, senyalitzats com
productes de rebaixes, en el lineal o en
l’etiqueta cal que estigui el preu anterior
i l’actual o, si més no, el preu anterior i el
percentatge de descompte aplicat.

I la garantia? Com la resta de pro-
ductes han de disposar de la mateixa
garantia: dos anys d’acord amb la nor-
mativa vigent que estableix que els sis
primers mesos s’entén que es tracta

d’un producte defectuós i a partir d’a-
quest moment els dos anys la persona
consumidora ha de demostrar que el
defecte és d’origen i no originat per un
mal ús.

Es pot retornar un producte rebai-
xat? Deixem de banda el producte de-
fectuós del qual acabem de parlar. Si
es tracta d’un producte en bon estat
que per determinades raons, que no
venen al cas, es vol retornar, cal recor-
dar que aquest cas no és un dret de la
persona consumidora, sinó un valor
afegit o una deferència de l’establi-
ment i que, per tant, aquest pot posar
les seves regles.

Ara bé, partint d’aquesta base,
l’important és que la política de devo-
lucions estigui informada molt clara-
ment de manera que el client o la
clienta puguin prendre una decisió a
l’hora de la compra.

Hi ha diverses opcions: continuar
amb els mateixos requisits que en
qualsevol altra època de l’any; deixar
sense efecte els canvis o les devolu-
cions durant el moment de les rebai-
xes; no acceptar canvis o devolucions
de productes rebaixats. En qualsevol
cas, un cartell amb l’opció és la millor
manera d’evitar conflictes. Pensem que
la major part de diferències entre esta-
bliment i persona consumidora es pro-
dueix per aquests motius.

I els vals? Com en el cas anterior, la
resposta és la mateixa. Tan sols convé re-
cordar que en un val cal identificar l’esta-
bliment, durant quant de temps es pot
utilitzar, la quantitat i aquells requisits ad-
dicionals que consideri l’establiment.

Mossos d’Esquadra
Àrea Bàsica Policial de Sants-Montjuïc

C/ Ulldecona, 35

4Els Consells de la Guàrdia Urbana
Episodi de contaminació ambiental

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

08004 Barcelona
Tel. 93 291 50 08

La Direcció General de Qualitat Am-
biental de la Generalitat de Catalunya
ha activat aquest dilluns, 1 de juliol, l’e-
pisodi de contaminació per alts nivells
de PM10 a l’àrea de Barcelona. A més,
des de divendres està activat en fase
de preavís el protocol de contaminació
per NO2. Davant d’aquesta situació, es
recomana utilitzar el transport públic,
i l’Ajuntament de Barcelona ha activat
una sèrie de mesures per pal·liar la con-
taminació.

El consistori aconsella a la ciutadania
que es mogui a peu o en bicicleta pels

carrers amb menys trànsit, que utilitzi el
transport públic i eviti desplaçar-se en
vehicle privat. Si no té cap alternativa, se
li recomana que utilitzi un cotxe com-
partit.

D’altra banda, es recomana regular
la climatització de les llars. Si es fa servir
aire condicionat, es recomana apujar la
temperatura del termòstat. I s’aconsella
als ciutadans especialment sensibles als
efectes de la contaminació atmosfèrica
que traslladin la rutina esportiva al mo-
ment del dia en què les concentracions
de contaminants són inferiors.

4Històries d’estiu

Arriba l’estiu i és inevitable recordar les
històries que vam viure de petits o peti-
tes. Quan visitàvem els avis al poble i anà-
vem tot el dia en bicicleta amunt i avall
amb els genolls plens de ferides o quan
ens ficàvem tota la família al cotxe per
anar a passar el dia a la platja, equipats
com si anéssim a la fi del món.

La infància, per a la majoria de nosal-
tres, va ser un lloc meravellós i feliç on els
estius eren eterns i despreocupats, i no
només perquè les vacances duressin tres
mesos, sinó perquè es tractava d’un espai
de temps ple de fantasia i aventures, que
ens submergia en un univers paral•lel
amb la única premisa de fer la digestió
abans de tornar-nos a ficar a l’aigua,

I tot i que podríem pensar que
aquesta nostàlgia ens produeix tristor, la
neurociència ha demostrat que, en reali-
tat, recordar la nostra infància té efectes
molt positius, ja que activa els circuits de
recompensa. Així, quan la nostra memòria
autobiogràfica es posa en marxa per a

evocar records positius, com per exemple
els de les vacances, s’activen circuits neu-
ronals a l’escorça i al nucli estriat que coin-
cideixen amb els que s’encenen amb les
recompenses econòmiques.

Sigui com sigui, recordar aquells
mesos d’estiu on gairebé tot era possible
ens omple d’emocions. Aquells mesos
que es feien eterns, lliures d’imposicions i
d’horaris, amb l’horitzó del nou curs tan
llunyà que es feia inimaginable. I amb un
únic objectiu: la llibertat per gaudir.

I si bé el cert és que nosaltres ja no po-
drem tornar a ser petits, el que sí que
podem fer és contribuir a que els infants
que estan al nostre voltant, fills i filles, ne-
bodes i nebots, nétes i nets, etc., construei-
xin records igual de bonics que els nostres.
A que construeixin els seus estius eterns i
inoblidables. Estius que perdurin sempre
al seu record, com els nostres. Perquè les
millors històries tenen lloc a l’estiu. Perquè
no hi ha estiu sense històries. I perquè totes
les històries de l’estiu tenen lloc a Abacus!

Isaac López
Content Curator & Community Manager

Abacus Sants · sants@abacus.coop

A casa
- Controleu la temperatura
- Durant el dia, tanqueu les persia-
nes de les finestres on toca el sol.
- A la nit, obriu les finestres de casa
per refrescar-la.
- Estigueu-vos a les habitacions
més fresques.
- Recorreu a algun tipus de clima-
tització (ventiladors, aire condicio-
nat). Si no en teniu, mireu de passar
com a mínim dues hores al dia en
llocs climatitzats (centres comer-
cials, cinemes, etc.).
- Refresqueu-vos sovint amb dut-
xes, tovalloles mullades amb aigua,
etc.
- Beveu aigua fresca de forma regu-
lar encara que no tingueu set.

- Si teniu animals de companyia,
procureu que no s'estiguin al sol i
hidrateu-los.

Al carrer
- Eviteu el sol directe
- Porteu una gorra o un barret.
- Utilitzeu roba lleugera (cotó), de
colors clars i que no sigui ajustada.
- Procureu caminar per l’ombra,
estar sota un para-sol quan sigueu
a la platja i descanseu en llocs fres-
cos del carrer o en espais tancats
que estiguin climatitzats.
- Porteu aigua i beveu-ne sovint.
- Mulleu-vos una mica la cara i, fins
i tot, la roba.
- Eviteu sortir a les hores de més
calor i eviteu les activitats físiques
intenses.

Luís Álvarez
Fundació Barcelona Comerç 

C. Ferlandina, 25, 08001 – Barcelona
Tel. 934 436 346 / 934 436 349
defensorclient@eixosbcn.org

4Les rebaixes
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

Les entitats desgranen les prioritats que creuen que cal afrontar els pròxims quatre anys

Deuresper al nougovern
POLÍTICA/ La FAVB, Aigua és Vida, l’Aliança
contra la Pobresa Energètica, l’Assemblea
de Barris per a un Turisme Sostenible, la
PAH, el Sindicat de Llogateres i la Xarxa per
la Sobirania Energètica ja han presentat
les seves demandes al nou govern muni-
cipal. El passat 11 de juny, pocs dies abans
que Ada Colau visqués la seva segona in-
vestidura per començar a afrontar la se-
gona legislatura al capdavant del govern
municipal, aquestes entitats van convocar
una roda de premsa per explicar, cadas-
cuna des del seu àmbit, les reivindicacions
que consideren que cal tractar de forma
urgent a la ciutat durant els pròxims qua-
tre anys. Les entitats divideixen les seves
demandes en tres grans blocs temàtics:
desigualtats i justícia social, emergència
climàtica i justícia ambiental i emergència
habitacional, lloguer i turisme.

Del primer d’aquests blocs temàtics
destaquen diferents subaspectes: mantenir
el compromís amb el pla decennal d’inclu-
sió; revisar, reforçar i ampliar els plans de ba-
rris i reforçar les polítiques públiques en
sanitat, serveis socials i educació; comba-
tent la segregació escolar... De la mateixa
manera, les entitats exigeixen que es ga-
ranteixi l'accés universal als subministra-
ments bàsics, sigui quin sigui el nivell de
renda de la família o el règim de tinença del
seu habitatge. També consideren que cal
afrontar l'enfocament de la pobresa ener-
gètica des d'una perspectiva de drets, re-
forçant la feina que es fa des dels Punts
d'Assessorament Energètic.

Pel que fa als aspectes derivats de l’e-
mergència climàtica i la justícia ambiental, 

creuen que cal un canvi en el model de mo-
bilitat, amb una aposta decidida pel trans-
port públic (metro, tren, tramvia...) i el
foment de l’ús de la bicicleta. De la mateixa
manera, consideren prioritària una aposta
per les polítiques de transformació del
model energètic local i la lluita contra els
grans factors de contaminació, limitant al
màxim la circulació de vehicles moguts per
energies fòssils, l’arribada de creuers o l’e-
nergia que es genera mitjançant incinera-
ció o centrals de cicle combinat de gas o
carbó. En aquest sentit, també cal impulsar

una política de residus orientada al residu
zero i vetllar per la remunicipalització de la
gestió de l’aigua.

Per últim, consideren que cal apostar
per polítiques de decreixement turístic
acompanyades d’alternatives econòmi-
ques més justes. En la gestió del port i de
l’aeroport creuen que és necessari un acord
de ciutat i un procés de diàleg amb la resta
d’administracions perquè sigui la ciutat qui
gestioni aquestes infraestructures.  També
volen que es garanteixi l’augment del parc
públic de lloguer en compliment de la me-
sura del 30% d’habitatge públic.

LLUITA VEÏNAL/Per segona vegada, la pressió dels veïns
va servir per paralitzar el desallotjament del projecte de
l’hort comunitari Date una Huertadel barri de la Prosperi-
tat. Estava previst que el passat 21 de juny la policia fes fora
d’aquest espai, al número 79 del carrer de Joaquim Valls,
els membres del col·lectiu que l’han estat ocupant, però des-
prés d’arribar a un acord amb la propietat (des del Districte
es va mediar en les converses amb representants del fons
d’inversió nord-americà Cerberus) es va paralitzar el des-
allotjament. El col·lectiu que ocupa l’espai assegura que si
els mostren un projecte per construir a l’espai marxaran,
però que si aquest no existeix, romandran al solar.

El projecte Date una Huerta va néixer fa gairebé tres
anys, quan diversos veïns van arribar al solar (que estava
abandonat des del 2007) i van convertir-lo en un jardí. En
aquest espai hi havia males herbes i rates, però un cop van
sanejar-lo, van portar-hi eines de conreu per fer-hi un hort
i actualment hi planten cols i altres vegetals. Tot això ho
aconsegueixen amb cultiu ecològic, compostant la ma-
tèria ecològica que cadascú porta des de casa.

A l’espai també s’hi organitzen xerrades i espectacles
de tota mena, com màgia, concerts, exposicions, àpats po-
pulars oberts a tothom i actes solidaris per aconseguir di-
ners per a activitats solidàries al barri. 

Aturen el desallotjament de 
l’hort ocupat al barri de la Prosperitat MEMÒRIA HISTÒRICA/ El barri de la Prosperitat va ce-

lebrar, el passat dissabte 15 de juny, el canvi de nom de
la plaça Harry Walker pel de plaça de les Treballadores i
Treballadors de la Harry Walker.

Aquesta celebració popular va posar-se en marxa a la
una del migdia amb l’actuació de la xaranga de la Pros-
pe i els capgrossos la Prospe i el Pestaña. L’acte també va
servir per homenatjar els extreballadors i extreballadores
de l’antiga fàbrica de recanvis automobilístics, que van pas-
sar a la història quan a principis dels anys 70 van prota-
gonitzar una vaga de 62 dies per exigir millors condicions
laborals. La protesta va tenir el suport del veïnat, que tam-
bé es queixava per l’alta contaminació de la fàbrica.

Festa pel canvi de nom 
de la plaça Harry Walker

Remunicipalitzar 
la gestió de l’aigua és 
una de les demandes
que fan al nou govern
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ECOLOGIA/ La Plataforma Ciu-
tadana Residu Zero va celebrar, a
finals del mes passat, una sessió
de debat i formació al local de la
FAVB, al carrer Obradors.

En aquesta trobada es va fer
un diagnòstic de la situació actual
dels residus a Catalunya (consi-
derada una emergència) i es va
debatre sobre la necessitat de for-
mular una nova llei Residu Zero
i no la de tipus continuista, diuen,
que està redactant el Govern.

Aquesta plataforma, que
agrupa diverses organitzacions,
es va crear a principis del mes
passat i lluitarà perquè s’acabi la
incineració dels residus i s’opti per
una política de recuperació.

Residu Zero
celebra la sessió
de debat i formació

SALUT/La lluita veïnal que persegueix l’o-
bertura d’un Centre d’Atenció Primària al
nord del barri del Raval continua. El pas-
sat dissabte 29 es va celebrar una nova
acció festiva reivindicativa, convocada per
la plataforma CAP Raval Nord Digne, per
demanar la construcció d’aquest equipa-
ment sanitari a l’antiga capella de la Mise-
ricòrdia, a tocar del MACBA.

Durant aquesta concentració, que va
tenir lloc entre les 11 del matí i les set de la
tarda, els assistents van poder gaudir amb
l’actuació de Débora la Pícara, van com-
partir un vermut i un dinar popular, van
poder sentir parlaments d’alguns dels
membres de la plataforma i es va acabar
de pintar i es va estrenar el mural reivindi-
catiu a la plaça de Terenci Moix.

Aquest mes fa just un any que la pla-
taforma es va crear, després que en el Ple
del juny de l’any passat tots els grups de
l’oposició van instar el govern d’Ada Colau
a fer marxa enrere en la seva idea d’ubicar
el Centre d’Atenció Primària en aquesta
antiga capella.

D’aleshores ençà, els membres de la
plataforma han anat fent accions reivindi-
catives periòdicament, com l’ocupació del
passat mes de març, en un intent per “fer
pressió” i intentar que els polítics canvies-
sin de postura i donessin llum verda a la
construcció de l’equipament. Però mal-
grat aquesta protesta, la situació continua
encallada i, de moment, no sembla que
s’hagi de resoldre de forma immediata. El
conflicte, doncs, va per llarg.

Els veïns tornen a concentrar-se per
demanar l’obertura del CAP Raval Nord

XERRADA/ Albert Recio i Àlex
Guillamón van ser els dos po-
nents de la conferència Què és el
moviment internacional Rebel·lió
o extinció?que es va fer el passat
19 de juny a la seu de la FAVB.

Aquest moviment va néixer a
finals d’octubre de l’any passat en
una reunió multitudinària a Par-
liament Square, la plaça que hi ha
al davant del parlament britànic,
a Londres. A partir d’aquí, es van
anar creant delegacions locals
arreu del món, i el passat dia 15
d’abril van organitzar una “re-
bel·lió internacional”.

Ells mateixos defineixen les
seves accions com “desobedièn-
cia civil no violenta”.

Cal una “rebel·lió”
per poder aturar 
el canvi climàtic

MEDI AMBIENT/ El pròxim di-
vendres 12, Can Batlló acollirà una
conferència anomenada Decrei-
xement de l'aviació. La xerrada po-
sarà sobre la taula si és el moment
adient per lluitar per intentar re-
duir el nombre d’avions que vo-
len cada dia.

La xarxa Stay Grounded serà
l’encarregada d’organitzar aques-
ta activitat amb la col·laboració,
entre altres, de l’Institut de Cièn-
cia i Tecnologia Ambiental de
Barcelona. L’objectiu de la con-
ferència és unir forces amb mo-
viments socials, amb les ONG i
amb científics per debatre sobre
mesures concretes i estratègies
efectives per reduir el trànsit aeri.

Es debatrà sobre 
el decreixement
de l’aviació

Barcelona és la ciutat europea 
més contaminada pels creuers

MEDI AMBIENT/ Un estudi de la federació
d'ONG ecologistes Transport & Environment
conclou que Barcelona és la ciutat europea
més contaminada pels creuers, seguida de
Palma de Mallorca i Venècia. Després que es
publiquessin aquestes dades, el director de
polítiques de transport de l’ONG, Faig Abba-
sov, va criticar que les ciutats donin "via lliure"
als creuers mentre prohibeixen la circulació
de cotxes dièsel per reduir la contaminació.
"Aquests provoquen grans concentracions
de contaminants amb un alt risc per a la salut
dels seus passatgers i de les poblacions més
properes a les terminals", va afegir.

L'informe explica que, durant el 2017,
només a Barcelona els creuers van emetre
entre dues i cinc vegades més gasos conta-
minants de diòxid de sofre que els automò-
bils de passatgers el mateix any. De fet, es

calcula que aquell any van arribar al port de
la ciutat uns 105 creures, de gran enverga-
dura, mentre que la xifra de vehicles privats
que hi ha registrats a la ciutat supera  el mig
milió d’unitats. 

El mateix estudi també explica que,  en el

mateix període de temps, a Lisboa va arribar-
hi un nombre més gran de creuers, però que

l’estada d’aquests a Barcelona va ser superior
al temps que van estar atracats a la capital de
Portugal, de manera que la contaminació va
ser més important.

CANVI DE SISTEMA
D’aquesta manera, i per tal d’intentar revertir
aquesta situació, des de Transport & Environ-
ment han volgut fer una sèrie de recomana-
cions i propostes de canvi. Les ONG
consideren bàsic “descarbonitzar” el trans-
port marítim, per exemple, amb una conne-
xió de la xarxa elèctrica en terra o utilitzant la
tecnologia de l'hidrogen per alimentar d'e-
nergia aquests grans vaixells.

“Cal que els governs intervinguin amb un
mandat que porti la indústria naviliera a es-
tàndards d'emissió zero”, han reivindicat des
de l’agrupació d’organitzacions ecologistes.

Transport & Environment
diu que les emissions

dels creuers són nocives
per als veïns i els turistes

Foto: ACN
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Creu Coberta s’alia amb la
plataforma digital NextDoor
TECNOLOGIA4L’Eix comercial
Creu Coberta segueix fent passos
endavant per entrar amb força
en el món de les noves tecnolo-
gies. En aquesta línia, l’entitat ha
decidit començar a col·laborar
amb la plataforma veïnal digital
NextDoor, l’aplicació social de
barri més gran del món.

Tot plegat ha provocat que
Creu Coberta participés fa pocs
dies en la presentació i l’entrega
de premis de NetxDoor a la ciu-
tat. Durant l’acte, el president de
l’eix comercial, Lluís Llanas, va
expressar la necessitat de fer

aliances entre el comerç i les pla-
taformes veïnals com NextDoor.
És per aquest motiu, va dir Lla-
nas, que Creu Coberta comen-
çarà a col·laborar amb NextDo-
or, de forma que l’eix comercial
apareixerà delimitat a l’aplicació
i les botigues hi tindran una
presència més efectiva. 

NextDoor ha anunciat re-
centment el llançament de la
seva pròpia plataforma dirigida
a comerços de proximitat. D’a-
questa manera, els negocis po-
den crear el seu perfil digital, i
connectar-se amb nous clients 

Cinema | Gala del BCN Shopping&Shooting
L’Auditori Axa de Barcelona acollirà dissabte la gala d’entrega dels premis de la 

sisena edició del concurs de curtmetratges BCN Shopping&Shooting, una iniciativa 
de Barcelona Comerç per fomentar la creació cultural audiovisual a la ciutat. 

SEGURETAT4Un dels vicepre-
sidents de la Fundació Barce-
lona Comerç, Pròsper Puig, va
denunciar fa pocs dies al pro-
grama Bàsics de Betevé un aug-
ment molt important dels ro-
batoris en les botigues dels ei-
xos comercials perifèrics de la
ciutat.

Durant el programa, Puig va
afirmar que als comerços hi
ha molta preocupació “perquè
hi ha molts furts, no només als
comerços, sinó als mateixos
clients”. El vicepresident de la
Fundació Barcelona Comerç
va afegir que els robatoris “han
augmentat de forma exponen-
cial” als eixos perifèrics i va par-
lar d’aquesta situació com “un
dels problemes greus” d’a- questes zones comercials de la

ciutat.
En declaracions a aquesta

publicació, Puig afirma que la
millora de la seguretat s’ha d’a-
frontar de forma urgent du-
rant el mandat que ara comen-
ça. “Encara no saben qui por-
tarà seguretat però demanem
que hi hagi una regidoria es-

pecífica”, afirma. Puig afegeix
que han parlat amb Mossos
d’Esquadra i Guàrdia Urbana
però lamenta que hi ha “un
problema de manca d’efectius”.
Dos dels barris que ara mateix
preocupen més a Barcelona
Comerç són Sant Antoni, on da-
rrerament hi ha hagut molts ro-
batoris, i el Poble-sec.

El sector del comerç està preocupat per la inseguretat. Foto: ACN / Júlia Pérez

Alerten d’un augment 
dels robatoris a les botigues

La Fundació Barcelona
Comerç denuncia
que hi ha una manca
d’agents de policia
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“El curs 2018-19 ha estat un èxit,
però al darrere hi ha la feina de
moltes temporades”. Així de con-
tundent és el balanç que el pre-
sident de l’Handbol BCN Sants,
Sebas Capella, fa dels darrers
mesos a Línia Sants. I és que tant
el sènior masculí com femení
han aconseguit pujar de catego-
ria, de manera que afrontaran
nous reptes des del setembre.

El màxim dirigent del club di-
ferencia entre les necessitats de
cadascun dels sèniors de cara a
l’any competitiu 2019-20. “Els
nois estan a la categoria que els
correspon per nivell, de manera
que farem un parell d’incorpora-
cions a la plantilla per donar en-
cara més nivell, però no s’han
d’esperar grans canvis”, apunta.
Capella deixarà la banqueta per

dedicar-se a la presidència, de
manera que a la banqueta del pri-
mer equip seurà Nil Teruel. D’a-
questa manera, podrà seguir bus-
cant sponsorsper garantir la via-
bilitat del projecte i que el club no
pateixi econòmicament.

Pel que fa al sènior femení, la
situació és un punt diferent. “Si bé
és cert que tenim una base de ju-
gadores que han crescut des de la
base del club, cosa que ens fa sen-
tir molt orgullosos, gairebé cada
temporada trobem que hem de
fer molts canvis. Per sort tenim

tres mesos (juliol, agost i setem-
bre), tot i que volem deixar-ho en-
llestit com més aviat millor”, afe-
geix Capella, que assegura que
“l’aposta per l’esport femení dona
resultats aviat”.

Per últim, Capella també ha
volgut parlar de la situació dels
equipaments al districte, que
creu que està “col·lapsada”. “Si tot
va bé la temporada que ve tin-
drem 25 o 26 equips i trobem que
hem de fer malabarismes per
encaixar els entrenaments i les
competicions”, lamenta.

El sènior femení jugarà a Lliga Catalana el curs que ve. Foto: HBS

L’Handbol BCN Sants encara
un nou curs ple de reptes

» Els dos sèniors del club estrenaran categoria la temporada que ve
» “L’aposta per l’esport femení dona resultats”, explica el president

11 dies sobre rodes: els World
Roller Games comencen demà
PATINATGE4Entre demà i el di-
umenge de la setmana que ve, la
ciutat (i de forma molt significa-
tiva el districte) es convertiran en
l’epicentre dels esports de llisca-
ment amb la disputa d’una nova
edició dels World Roller Games.
El Palau Sant Jordi, el Sant Jor-
di Club, l’esplanada de l’Anella
Olímpica i el parc del Migdia se-
ran els escenaris santsencs d’a-
questa gran cita. 

El Sant Jordi serà l’escenari de
les proves d’skateboard, scooter,
patinatge artístic i roller freesty-
le; al Sant Jordi Club també es

disputaran proves de patinatge
artístic i d’inline freestyle; a l’es-
planada de l’Anella Olímpica es
duran a terme proves d’skate-
board i roller freestyle, mentre
que el parc del Migdia serà l’es-
cenari de les competicions de
descens i d’Alpí.

Altres punts de la ciutat que
acolliran proves seran el Palau
Blaugrana, a les Corts, el Front
Marítim i el CEM Mar Bella, a
Sant Martí, el CEM Horta, el
centre de la ciutat i altres muni-
cipis com Vilanova i la Geltrú,
Mollet, Sant Cugat i Terrassa.

Tennis | El CN Montjuïc celebra les 12 Hores del 75è aniversari
El Club Natació Montjuïc va celebrar, a finals del mes passat, el torneig social de 12 Hores de tennis

que s’emmarcava en els actes de celebració dels 75 anys del club. L’equip blau, amb Guillermo
Weiskal, Marion Mas, Milagros Aller, Josep Villarroya, Javi Salomoni i Pedro Ramírez va guanyar-les.

Pau Arriaga
SANTS

La Josep Vallès gaudeix 
amb el TICB de waterpolo

WATERPOLO4Partit de màxim
nivell. El passat dimecres 26 de
juny la piscina Josep Vallès va ser
l’escenari del Trofeu Internacio-
nal Ciutat de Barcelona de wa-
terpolo femení que va enfrontar
les seleccions d’Espanya i Rússia.
El conjunt de Miki Oca va acon-
seguir un triomf ajustat (13-12) en
un partit que podria repetir-se en
el Mundial que es disputarà a Co-
rea del Sud a partir del divendres
de la setmana que ve.

Clara Espar va ser l’única re-
presentant del Medi en el com-
binat espanyol (tot i que Roser

Tarragó ha fet la meitat de la tem-
porada a l’equip, des de principis
d’any és a Austràlia) i podria en-
trar a la llista definitiva que el se-
leccionador ha de donar de for-
ma imminent, després que avui
s’acabi el Torneig Internacional
que Espanya juga a Rotterdam.

Pel que fa al combinat mas-
culí, abans-d’ahir es va celebrar
el Media Dayal CAR de Sant Cu-
gat abans que diumenge marxi
també cap a Gwangju. Si no hi ha
canvis, a l’expedició hi haurà dos
homes del Medi: Miguel de Toro
i Guillem García.

El Sants tornarà a la 
feina el pròxim dilluns 22

Recta final de les va-
cances estivals. El prò-
xim dilluns 22 la planti-
lla de la UE Sants està

citada per començar els entre-
naments per preparar la segona
temporada consecutiva de l’e-
quip a Tercera Divisió.

Els amistosos que jugarà l’e-
quip encara no estan tancats, tot
i que a partir del dilluns 29 d’a-
quest mes, l’equip tornarà a par-
ticipar en el Torneig d’Històrics.

La setmana següent es posarà en
marxa la Copa Catalunya abso-
luta, amb la primera eliminatò-
ria per als de Tito Lossio.

PERFILANT LA PLANTILLA
Mentre arriba aquesta data, l’en-
titat continua perfilant la planti-
lla. Les renovacions de Cristian
Fabregat i els fitxatges de Josele
(procedent del Santfeliuenc) i
Sergi Casals (del Sabadell B) són
els darrers moviments de mercat.
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Arriba l’hora de l’humor
Amb l’arribada de l’estiu torna el festival amb més capacitat

de fer riure la gent, el Riu Estiu. Entre el 29 de juny i el 31 d’a-
gost el Festival d’Humor d’Estiu de Barcelona s’instal·la de

nou al Poble Espanyol de Barcelona i programa sessions de
monòlegs tots els dissabtes a partir de les nou del vespre i
fins a gairebé la mitjanit. Permetrà, a tots aquells que hi as-
sisteixin, gaudir de l’humor en un magnífic escenari a l’aire

lliure envoltat de natura per tal que alguns dels còmics més
divertits del moment, com ara Charlie Pee, Dani Pérez, 

Virginia Riezu o Gerard Borrell, facin els seus espectacles.  

Canto jo i la muntanya balla és una no-
vel·la en què prenen la paraula dones i
homes, fantasmes i dones d’aigua, nú-
vols i bolets, gossos i cabirols que habi-
ten entre Camprodon i Prats de Molló.
Un terreny fèrtil per deixar anar la ima-
ginació i el pensament. Un lloc, potser,
per començar de nou. Un lloc per a
una certa redempció.

Llibres

Canto jo i la muntanya balla
Irene Solà

Teatre

El nou disc de Joan Garriga ja és al ca-
rrer. El músic garriguenc s'uneix al Ma-
riatxi Galàctic per donar llum a Noc-
turns de vetlla i revetlla (Fina Estampa,
2019), un EP amb quatre noves can-
çons que respiren ambients ben dife-
rents, tots emmarcats en la reconeixi-
ble marca personal de l'artista, i molt
adients en aquesta època de l’any.

Música Pelis i sèries

Nocturns de vetlla i revetlla
Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic

Tom Hanks va visitar Barcelona per presentar Toy Story 4,
la darrera pel·lícula de la coneguda saga de Pixar, estrena-

da el 21 de juny. Hanks, que al film dona veu al xèrif
Woody, va arribar a la capital catalana en el marc del festi-

val CineEurope, al Centre de Convencions Internacional
de Barcelona. L’actor va afirmar durant la presentació
que volia “interpretar coses que se sentin reals” i que
Toy Story també pot “reflectir la realitat”. El popular ar-

tista, que és tota una icona de Hollywood, ja fa
temps que està consagrat gràcies a les actuacions
que li van donar dos Oscars a Filadèlfia (1993) i Fo-
rrest Gump (1994). Malgrat la varietat de pel·lícules i
temàtiques a les quals Hanks ha transportat els pú-

blics d’arreu del planeta, mai no es pot treure de
sobre una certa aura de bona gent. Ell mateix re-
coneix que “sovint els papers de malvats no són

gaire versemblants”. Salvem el soldat Ryan, Nàufrag
o La Milla Verda són algunes de les obres on més

ha demostrat el seu talent davant de les càmeres.   

T O M  H A N K S

ÉS FAMÓS PER... Ser un gran actor de Hollywood
Té dos premis Oscar per ‘Filadèlfia’ i ‘Forrest Gump’

Famosos

Presentar ‘Toy Story 4’ a Barcelona
Hanks, que dona veu a Woody, va parlar sobre l’obra

Els espectadors s’emocionen amb el film
El final de ‘Toy Story 4’ els deixa plorant i amb nostàlgia

QUÈ HA FET?

| Pro Cycling Manager
Ara que falten pocs dies perquè es posi en marxa el Tour,

converteix-te en un mànager o en el ciclista estrella de l’equip.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

La quarta aventura de Woody, Buzz
Lightyear i tota la tropa arriba a la gran
pantalla. De nou, el grup de joguines
haurà de veure com un nou membre
arriba a la família: es tracta de Forky.
Tom Hanks, Michael Keaton o Joan
Cusack són alguns dels actors que po-
sen la seva veu als protagonistes en la
versió original de la cinta.

Toy Story 4
Josh Cooley

40 artistes, 48 hores, 1 repte: portar a
l’escenari quatre obres breus en un cap
de setmana. Aquest és l’objectiu d’a-
quest espectacle, a mig camí entre el
cabaret i el cicle de teatre, que conden-
sa en dos dies tot el procés creatiu d’u-
na obra de teatre. La Companyia Casa
Real és l’encarregada de tirar-ho enda-
vant al Tantarantana de Barcelona.

Assajar és de covards, la Gala
Irene Julve, Irene Herranz i Aleix Fauró

QUI ÉS?
La fitxa
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4, 5 I 6 DE JULIOL
21:00 Ivan Labanda, un dels noms més cone-

guts de l’escena musical a casa nostra, in-
terpreta una versió catalana de Cartes a Ju-
lieta. / Sala BARTS.

DIMECRES 10 DE JULIOL
19:00 Dimecres que ve es farà la darrera sessió

del curs anomenat Capacitació maker que es
va posar en marxa a principis del passat mes
de maig. Plaes limitades. / Punt Multimèdia
de Sants - Montjuïc - Casa del Mig.

TOTS ELS DIJOUS
19:00 Continuen en marxa les sessions del curs

anomenat Viatge per les cuines del món que
va posar-se en marxa a finals del mes passat
i que coordina el Secretariat d’Entitats. / Mer-
cat de Sants.

FINS AL 6 DE JULIOL
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es pot vi-

sitar la mostra anomenada Les veus soterra-
des, fotografies que volen ajudar a recupe-
rar la memòria històrica al barri. / La Lleial-
tat Santsenca.

FINS AL 13 DE JULIOL
Matí-Tarda Des de finals del mes passat es pot

visitar la mostra Welcome to my world, pin-
tures d’Elvis Presley que ha pintat el músic Ma-
ren Pérez Clemente. / Centre Cívic Cotxeres de
Sants.

DE DILLUNS A DIVENDRES
09:00 Des de finals del mes passat i fins al prò-

xim divendres 26 es faran sessions d’aquest
taller de ball per a nens i nenes que tinguin
entre 6 i 17 anys. Els divendres hi haurà shows
i exhibicions. / Escola Ball Centre.

TOTS ELS DILLUNS
18:00 Creixent amb música és el nom del curs

que coordina Xavier Guinart i que s’allarga-
rà durant tots els dilluns del mes. / Centre Cul-
tural Albareda.

TOTS ELS DIMARTS
10:00 Els dimarts d’aquests mes seran els últims

en els quals es podrà participar en les sessions
de tai-txi del cicle Activa’t als parcs. / Jardins
dels Drets Humans.

La festa de l’aigua a Sants-Badal, l’O-
livereta em refresca, torna a posar-se
en marxa dimecres que ve. / Plaça de
l’Olivereta.

Torna a posar-se en marxa 
l’Olivereta em refresca

Dimecres 10 de juliol a les 17:30

Mercè Homar serà la responsable de
coordinar el taller monogràfic Cuina
d'estiu. Claus per a una bona hidrata-
ció (ecològic i vegetarià). / Centre Cívic
El Sortidor.

‘Cuina d'estiu. Claus per a una 
bona hidratació’ al Sortidor
Dimarts 9 de juliol a les 18:30

El cantant i poeta Francisco Contreras
Molina, conegut artísticament com
Niño de Elche, serà un dels caps de car-
tell de la part musical del Festival Grec.
/ Teatre Grec.

Un concert de Niño de 
Elche en el marc del Grec
Dilluns 8 de juliol a les 22:00

Hoquei línia, patinatge artístic i fre-
estyle, skateboard, roller derby... els
World Roller Games arriben a Mont-
juïc. / Anella Olímpica.

El districte es prepara per
acollir els World Roller Games

A partir de demà

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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