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Una noia jove, turista, plora des-
consolada. Parla amb el vigilant de
seguretat, que li aconsella que
doni de baixa les targetes i posi una
denúncia en una comissaria. La
noia s’endurà cap a Suïssa, el seu
país, un bon disgust de record del
seu viatge a Barcelona.

Aquesta és una escena real al
metro de Barcelona. Concreta-
ment, la d’un dia entre setmana a
la parada d’Urquinaona. La noia
acaba de ser víctima del robatori
d’un o una carterista. El cas no és
un fet aïllat, més aviat el contrari.

Jorge Pegorín és vigilant del
metro i forma part del sindicat de
vigilants privats ADN Sindical, el
majoritari entre aquests tipus de
treballadors. És el vigilant que
ha atès la noia víctima del robatori.
Mentre fa un petit descans de la
seva tasca de patrullatge, Pegorín
m’explica que la inseguretat al
metro ha empitjorat en els últims
temps. “Jo fa 10 anys que treballo
al metro de vigilant i et puc dir que
ara és el pitjor moment”, afirma. 

VIGILANTS EN PRECARI
Aquest vigilant denuncia que el
seu col·lectiu fa la feina “amb
manca de seguretat, de personal,
de preparació i de mitjans”. Ex-
plica que al metro hi ha uns 70 o
80 carteristes que van en grups de
quatre o cinc persones. “Tu has
vingut en una hora del dia tran-
quil·la, i tot i això fa un moment he
fet fora dos carteristes i has vist el
cas de la noia, però els caps de set-
mana hi ha molts problemes”,
diu Pegorín. Es queixa que han de
patrullar sols, cosa que fa molt di-
fícil de gestionar les situacions on
hi ha violència pel mig.  

Qüestionats per la precarietat
que denuncien des d’ADN Sindi-

cal, des de Transports Metropoli-
tans de Barcelona (TMB) respo-
nen que “els recursos destinats a
la seguretat del metro han aug-
mentat en els últims quatre anys,
fins a arribar als 25,6 milions
d’euros el 2018”. Al mateix temps,
des de TMB apunten que “els fets
de rellevància penal”, com són els
robatoris o els furts, són “objecte
de la seguretat pública, que ope-
ra al transport igual que a la via pú-
blica, amb patrulles d’uniforme o
paisà, investigacions i recollint
les denúncies dels viatgers”.  

Des de l’ens també remar-
quen que es treballa “colze a col-
ze” amb Mossos d’Esquadra i
Guàrdia Urbana, ja que “es com-
parteix informació i els mitjans tèc-
nics, com ara la videovigilància”.
Per últim, afegeixen que el pro-
blema dels furts i la multireinci-
dència “no és exclusiva del metro
ni del transport públic”.

Tot i les explicacions de TMB,
les xifres, realment, criden l’a-
tenció. L’any passat els Mossos
d’Esquadra van enxampar robant
un total de 4.303 lladres al metro.
833 van ser detinguts (el valor del
botí superava els 400 euros) i
3.470 van ser denunciats (el botí
no arribava als 400 euros i no era
delicte). Des de la policia catalana
també es va posar en marxa a fi-
nals de l’any passat un nou mèto-
de per combatre els robatoris al
metro, que consisteix en què jut-
jats de la ciutat emetin ordres
europees de detenció i entrega
contra els delinqüents. De mo-
ment, tal com avançava Betevé fa
uns dies, s’han pogut portar als jut-
jats 15 lladres detinguts en cinc
països d’Europa diferents.

PATRULLES CIUTADANES
La inseguretat, no només al me-
tro,  va provocar fa uns mesos el

naixement d’un col·lectiu ano-
menat Helpers, que es defineixen
com una plataforma col·laborati-
va de seguretat ciutadana. Els

seus integrants fan patrullatge
ciutadà per denunciar robatoris. 

A través del seu perfil a Twit-
ter, Helpers envia informació

pràcticament al moment sobre
robatoris que es produeixen, al-
guns d’ells al metro. 

La forma d’actuar d’aquest
col·lectiu ciutadà ha generat cer-
ta polèmica, ja que alguns dels
seus missatges a Twitter in-
clouen perfils ètnics. Un exem-
ple: “Detectats grups de menors
magrebins increpant i assetjant
els passatgers a l’estació de pla-
ça Espanya”.  Fa unes setmanes
des de la CUP de Ciutat Vella van
acusar Helpers de racisme per
“assenyalar perfils ètnics” i de
“posar el focus en les solucions
repressives”. Des de SOS Racis-
me, per la seva banda, van asse-
gurar en declaracions a Nació Di-
gital que “si molts cops la segu-
retat pública ja és discriminatò-
ria o actua a partir de prejudicis,
encara ens fa més por quan
aquesta seguretat no es gestiona
des de la professionalitat”.

Albert Ribas
BARCELONA

Validar i vigilar
» El principal sindicat de vigilants del metro denuncia l’augment de la inseguretat i els robatoris

» TMB assegura que en els últims 4 anys s’han augmentat els recursos que es destinen a la seguretat 

DESARTICULADA 
UNA NOVA BANDA

4Que la policia fa la seva
feina és una realitat. A finals
de juny els Mossos van des-
articular una banda espe-
cialitzada en furts al metro,
que actuaven sobretot a la
zona de l’Hospitalet de l’L9.
Els Mossos relacionen el
grup amb 23 delictes que els
haurien permès obtenir un
botí valorat en 73.000 euros.

Dues imatges amb agents dels Mossos d’Esquadra detenint dos presumptes carteristes. Fotos: Elisenda Rosanas/ACN
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El que és rellevant del
pacte de la Diputació

de Barcelona és que es
tracta d’un acord entre les direccions
nacionals del PSC i JxCat, signat per Illa
i Bonvehí, i amb l’assentiment de Pedro
Sánchez, Iceta, Torra i Puigdemont.
No és cap pacte local. I potser anuncia
un nou escenari polític...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Avui el panorama po-
lític català s'ha vist sac-

sejat pel terratrèmol del
pacte a la Diputació de Barcelona.
Desconec la magnitud del tsunami
que provocarà, però el més eloqüent és
el silenci d'alguns dels protagonistes de
la política catalana. Un silenci que res-
sona, eixordador.

@davidminoves

“Esta es mi petición. Te-
nemos que ser mejores.

Amar más, odiar menos.
Escuchar más y hablar menos. Es nues-
tra responsabilidad hacer este mundo un
lugar mejor”. Gran discurso de Megan Ra-
pinoe. Necesitamos más palabras como
las de la capitana de Estados Unidos en
el deporte y la vida misma. 

Europa dice que to-
mará medidas contra

España por la contami-
nación. Pablo Casado dice que una me-
dida contra la contaminación (Madrid
Central) provoca más contaminación.
El chiste me haría gracia de no ser por-
que las multas las pagan todos los es-
pañoles.

@dieguchio@cprocuna@codina_francesc

La lupa

per R. G.

“Aquí no entendemos el catalán”

Dia 3-7-2019, quarts de vuit de la tarda.
Decideixo prendre un cafè amb llet i el lo-
cal més proper és la cafeteria Plaza, car-
rer de la Creu Coberta núm. 6 (observa-
ció: el número del carrer l'he hagut d'es-
brinar a internet, doncs a la façana de l'e-
difici no n'hi consta cap). Entro, vaig al
mostrador i es produeix el següent diàleg: 

Jo: "Un cafè amb llet, si us
plau". 

La dependenta: "¿Que
quééé?".

Jo: "Un cafè amb llet, si us
plau" .

La dependenta: "¡Si no
me habla en español, no la
entiendo!" (en to agressiu).

Jo – a poc a poc - : "Un ca-fè amb llet,
si us plau" .

La dependenta: "¡Si no habla en es-
pañol no la sirvo porqué aquí no enten-
demos el catalán!" (continua el to des-
aprensiu i les maneres mal educades).

Jo: "Doncs m'agradaria omplir un full
de reclamacions, si us plau".

La dependenta: "No sé dónde está y
no lo encontraré" (curiós, ha entès per-
fectament la meva petició formulada en
català, però ni es molesta a buscar el full
de reclamacions).

Jo: "Voldria parlar amb el responsa-
ble del local, si us plau".

La dependenta: "No está, venga us-

ted mañana por la mañana". 
Jo: "Tornaré, no ho dubti; passi-ho bé". 
Surto. Prenc la beguda a l'Hotel Pla-

za del costat, on m'aclareixen que la ca-
feteria Plaza no té res a veure amb ells. Tot
seguit faig una foto de l'establiment on
s'han negat a servir-me pel sol fet de par-
lar en català i truco a la Guàrdia Urbana,
que ve al cap d'uns deu minuts. M'iden-

tifico, descric l'incident i em preguen
que esperi asseguda en un banc al carrer
(vaig amb bastó). Els agents entren a la ca-
feteria Plaza i al cap d'un quart d'hora
aproximadament en surten i m'expliquen
que al local no els han pogut mostrar cap
full de reclamacions. Els han comunicat
que l'endemà al matí hi tornaran i, si no

apareixen els fulls en qüestió,
es prendran mesures admi-
nistratives. M'informen que
puc cursar reclamació per
internet al web de l'Ajunta-
ment, cosa que he fet. 

LA LLEI: Llei 22/2010,
del 20 de juliol del Codi de

Consum de Catalunya, Capítol VIII.
Drets Lingüístics, article 128-1, Drets lin-
güístics de les persones consumidores.
1. Les persones consumidores, en llurs re-
lacions de consum, tenen dret, d'acord
amb el que estableixen l'Estatut d'Auto-
nomia i la legislació aplicable en matè-
ria lingüística, a ser ateses oralment i per
escrit en la llengua oficial que escullin.

Llei 22/2010 del Codi de Consum de 
Catalunya: els consumidors tenen dret a ser

atesos en la llengua oficial que escullin

Els semàfors

Ajuntament
El consistori ha anunciat la suspensió

temporal de llicències d’obres en 31 bo-
degues i bars de la ciutat per mirar de

protegir-los. Això podria suposar que la
Bodega Carlos, que tancarà el 31 de ju-

liol, tingui opcions de sobreviure. 
pàgina 8

Marc Serra
Serra (BComú) és el nou regidor del Dis-
tricte després de l’acord de govern entre
Barcelona En Comú i el PSC. Sociòleg i
jurista de formació, ja treballava al go-

vern municipal el passat mandat i ara as-
sumeix el repte de substituir Laura Pérez. 

pàgina 12

Dinàmic Batlló
El club de la Bordeta va anunciar fa uns

dies la seva desaparició i que cedeix la
seva plaça de Tercera Catalana al Mercat
Nou Magòria. L’entitat, gairebé centenà-
ria, plega per la falta de jugadors i el dis-

tricte perd un club amb molta història.
pàgina 17
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L’Handbol BCN Sants encara 
un nou curs ple de reptes1

2
Creu Coberta s’alia amb 
la plataforma digital NextDoor

Un hostafranquí treu una 
de les millors notes de la selectivitat

Tornen a demanar convertir 
la Fira de Montjuïc en un barri

Les desigualtats no minven i la pobresa
entre les dones i la gent gran creix

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.

A les xarxes

@GPursals: Abans ens anul·laven lleis per
sobrepassar competències, ara ja perquè
no les tramitem bé. En serio, això és molt
decadent.

@eduardvoltas: Ja està. El 155 presideix
la Diputació de Barcelona. I no, el 155 no
té ni l'alcadia de Vilafranca del Penedès ni
la de Sant Cugat.

#DiputacióSocialista

@AntonioMaestre: Todo Ciudadanos y sus
palmeros mediáticos hablando de agresio-
nes en el Orgullo y ni siquiera ellos lo inclu-
yen en la denuncia. Ridículo no cesante.

#Provocadors #ImpostAnul·lat

Safata d’entrada

Què es pot entendre com a bé
comú? En una societat avançada
es pot entendre com aquells va-
lors, no només materials, amb els
que la ciutadania es pot sentir sa-
tisfeta. Habitatge, alimentació,
serveis bàsics com l’aigua, l’elec-
tricitat i el gas, ensenyament, sa-
nitat, treball, cultura i oci, l’ecolo-
gia amb respecte pel territori, el
dret a escollir els representants
polítics i sindicals... Tots poden
ser considerats com el bé comú. 

En una societat que cada ve-
gada és més individualista, no es
pot entrar en una dinàmica per-
versa, com: Jo primer i, per sobre
de tot, el meu interès particular.

És en les condicions de mar-
ginació d’amplis col·lectius, en la
diferència cada vegada més gran
entre els més rics i els més po-
bres, quan acostumen a aparèi-
xer els ‘salvadors de la pàtria’ que
pretenen tenir la solució als pro-
blemes del país, amb mesures que
acostumen a ser molt de dretes o
molt d’esquerres i que tenen mal
resultat. Hi ha la teoria que el
mercat ho resolt tot, però tenim
prou experiència per saber que el
que fa és especular amb tot per
obtenir el benefici màxim. Es
tracta que la ciutadania estigui
preparada, culturitzada, que el
seu nivell de capacitació sigui molt
alt per poder fer front als reptes
per aconseguir una societat igua-
litària, justa i democràtica.

La qualitat d’un país és direc-
tament proporcional a la qualitat
dels seus ciutadans. Amb ciuta-
dans de qualitat hi haurà paletes,
advocats, metges, emprenedors de
qualitat, inclús polítics, que siguin
capaços d’aportar eficàcia per tenir
una societat i un país millors. 

El bé comú
per Jordi Lleal 

Polítics vs. ciutadans
per Joan Xuriach

El lamentable espectacle que,
des de l’1 d’octubre de 2017, ens
estan oferint els partits polítics
catalans - ERC, JxCat i també la
CUP - hauria de portar la gent
que ha lluitat per una repúbli-
ca catalana a prendre una deci-
sió radical. 

Proposaria, a les pròximes
eleccions, bastir una llista d’e-
lectors amb polítics i ciutadans
inequívocament republicans,
partidaris de l’autodeterminació
(no hi ha cap possibilitat d’acord
amb un estat espanyol post-
franquista i predemocràtic),
sense motxilles i determinats per
arribar, acompanyats per la so-
cietat civil, a recuperar la lliber-
tat del nostre poble, arrabassa-
da per les armes ja fa tres segles.
Si s’assoleix la llista electoral, cal-
dria una votació massiva per tal
que cap vot realment indepen-
dentista anés a parar als partits

processistes. En cas que hi ha-
gués el 50% més un dels vots es-
crutats, proclamació de la Re-
pública i defensa pacífica d’a-
questa al carrer. Si no apareix
una candidatura com aquesta,
per primera vegada votaré en
blanc. Qualsevol dels dos esce-
naris hauria de provocar la de-
fenestració dels polítics que ma-
neguen en l’actualitat els partits
tradicionals. Cal una alenada
d’aire fresc perquè les decisions
tornin a mans de les bases. De
la mateixa manera que Europa
no mourà ni un dit per nosaltres
si no els castiguem econòmica-
ment (aturar Catalunya ‘sine
die’), els polítics professionals
(amb honorables excepcions)
tampoc es sentiran interpel·lats
si no els belluguem la cadira. No
oblidem que només la Repúbli-
ca alliberarà els presos polítics i
retornarà els exiliats a casa.

Les millors
perles

Malú i Albert Rivera han trencat. Així ho avancen diverses pu-
blicacions de la premsa del cor, que publiquen el final de la
relació entre la cantant i el líder de Ciutadans. La falta de na-

turalitat de Rivera hauria estat el detonant pel qual Malú hauria de-
cidit distanciar-se del polític unionista.

Un cadàver congelat cau d’un avió i gairebé mata un jove
que estava prenent el sol. Durant un inusual dia assolellat
a Londres, un veí va decidir relaxar-se al jardí de casa. No

ho va poder fer durant gaire estona, ja que un cos va caure del
cel a menys d’un metre seu, rebentant i a punt de matar-lo.

Resolen un crim de fa 33.000 anys. L’anàlisi d’un fòssil trobat en
una cova de Transsilvània ha tret a la llum que la víctima va te-
nir una mort violenta i va ser colpejada amb un objecte similar

a un pal. Investigadors de la Universitat de Creta han descobert així
que l’home va ser assassinat i no pas mort per accident. 

Un australià mor després de menjar-se un llangardaix.
L’home va fer una aposta amb un grup d’amics per la
qual havia d’empassar-se la criatura. La jugada va ser fa-

tídica i després de dies agònics amb dolors estomacals va mo-
rir, possiblement pel verí que abans s’hauria empassat l’animal.

Subhasten per 162.500 euros el revòlver amb el qual s’hauria su-
ïcidat Van Gogh. L’arma que hauria posat fi a la vida del mític
pintor holandès ha estat venuda a París. El preu de sortida era

de 40.000 euros, però el revòlver Lefaucheux que hauria estat dispa-
rat el 1890 ha superat àmpliament el valor inicial.
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Sants-Montjuïc

RESTAURACIÓ4Al número 27
del carrer del Rector Triadó, al
barri d’Hostafrancs, hi ha la Bo-
dega Carlos. Aquesta emblemà-
tica bodega va obrir les seves
portes fa 120 anys però ara viu
els seus últims dies abans d’a-
baixar la persiana.

El pròxim 31 de juliol aquest
emblemàtic local tancarà les se-
ves portes. El seu actual propie-
tari, Carlos Estrada, fa 45 anys
que porta el negoci juntament
amb la seva dona. “Ho deixem
perquè estem cansats”, afirma en
declaracions a Línia Sants.
Aquest, però, no és l’únic motiu,
ja que els propietaris del local
també han decidit que el volen
vendre a una constructora per
tal que posteriorment s’hi pugui
edificar. 

ÚLTIMA OPORTUNITAT
Tot i que el tancament, quan
queden menys de dues setmanes
pel 31 de juliol, sembla evident,

fa pocs dies es va obrir una es-
cletxa per a l’esperança després
que l’Ajuntament anunciés la
suspensió de les llicències i per-
misos d’obres a 31 bars i bode-
gues de la ciutat perquè no es pu-
guin modificar mentre s’estudia
la seva inclusió al catàleg de
protecció d’establiments em-

blemàtics. Entre aquestes 31, hi
ha la Bodega Carlos i tres més del
districte: la Montferry, la Salvat
i la Nadal.

A banda, caldrà veure quina
decisió pren una cambrera de la
Bodega Carlos, ja que fa pocs
dies afirmava a Betevé que es
plantejava seguir el negoci. 

La Bodega Carlos va obrir fa 120 anys. Foto: Twitter (@EOVeoBares)

No està tot perdut: la Bodega
Carlos es podria salvar

» Colau suspèn les llicències d’obres per a 31 bodegues de la ciutat
» Tot i això, l’actual propietari té decidit que el 31 de juliol tanca

Un guàrdia urbà mata 
un gos que l’havia atacat

POLICIA4Un agent de la Guàr-
dia Urbana va matar un gos la
matinada del 4 de juliol als jar-
dins Mossèn Cinto Verdaguer (el
Poble-sec) després que l’animal
l’ataqués.

Tal com va explicar la Guàr-
dia Urbana a Twitter, dos agents
es van desplaçar fins als jardins
després de ser alertats que un
home i una dona havien estat fe-
rits per un grup de sis gossos
grans que estaven deslligats i
descontrolats.  Un dels agents,
segons el relat policial, va ser en-

voltat per tres gossos, un dels
quals el va mossegar i perseguir
L’agent va intentar frenar el gos
amb la seva porra però veient
que no podia va servir l’arma.

Tot plegat es va produir men-
tre l’amo dels gossos atiava els
animals perquè ataquessin.
L’home va ser denunciat com a
presumpte autor d'un delicte
d'atemptat contra agents de l'au-
toritat i per un delicte de lesions
per imprudència greu, així com
per infringir diferents aspectes
de l’ordenança d'animals.

MUSEUS4El MNAC es reunirà
a partir de la tardor amb les tres
administracions del seu patronat
(Ajuntament, Generalitat i Estat)
per plantejar el ritme i el finan-
çament de la seva ampliació –ja
aprovada- al Pavelló Victòria
Eugènia. 

L’ampliació es farà per fases.
La primera abordarà el trasllat de
les exposicions temporals. El di-
rector del museu, Pepe Serra, tal
com ha recollit l’ANC, va reco-
nèixer dilluns que a hores

d’ara no tenen “ni calendari ni els
diners” per una operació que no
s’acabarà l’any 2029, tal com es
preveia inicialment. En tot cas, Se-
rra confia que l’any 2021 el nou es-
pai pugui acollir la primera expo-
sició temporal, una coproducció
internacional ja tancada. 

Un cop aprovat pel Patronat
del MNAC el projecte d’ampliació
al Pavelló Victòria Eugènia, el
museu proposarà a partir de la tar-
dor a l’Ajuntament, la Generalitat
i el Ministeri de Cultura una pro-

posta “per fases” de l’operació.
Serà una proposta “possibilista per
començar a moure’s”, va explicar
Serra. La proposta inclourà el
projecte executiu de tota l’opera-
ció (calculat en uns 700.000 eu-
ros), així com una primera fase
d’ampliació lligada a les exposi-
cions temporals. 

El responsable del museu na-
cional també va dir que el nou es-
pai serà d’ús exclusiu del MNAC
i no pas compartit amb altres
museus de la zona.

Els fets van passar la matinada del 4 de juliol. Foto: Arxiu

El MNAC mira cap al futur

Castellers del Poble-sec | Sopar del 20è aniversari
Els Castellers del Poble Sec van celebrar el dissabte 6 de juliol, al pati de l’Esco-

la Tres Pins de Montjuïc, un sopar amb motiu del seu 20è aniversari que va 
servir perquè molts dels antics membres de la colla i els actuals es retrobessin. 

Pepe Serra, durant la compareixença de dilluns. Foto: Pau Cortina/ACN
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4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de fes-
ta, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada ve-
gada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor. 

Perquè, oi que no sembla
gaire agradable esperar el bus a

40 ºC? I estar treballant sota el sol
inclement del mes d’agost? I
passar un dia a la platja sense
para-sol i amb la nevera buida?
Totes aquestes escenes poden
amargar l’estiu a qualsevol per-
sona, però hi ha un conjunt de
recomanacions bàsiques que, si
se segueixen, poden alleujar

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termò-
metre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departa-
ment de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beu-
re molta aigua, de ventilar i man-
tenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de pro-
tegir-se del sol la pell posant-se
crema solar. 

TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en cons-
cienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Gene-
ralitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades tempe-
ratures de l’estiu poden consi-
derar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen. 

Per exemple, que durant l’es-
tiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifi-
quessin 65 casos de cops de ca-
lor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

registres d’aquest estiu que ha
començat fa poc, ja hem passat
una primera onada de calor que
sens dubte és històrica, amb
temperatures mai assolides a
Catalunya -com la màxima de
43,8 ºC d’Alcarràs, a la comarca

del Segrià- i un balanç de tres ca-
sos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor so-
bre la salut (POCS). 

VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provo-
cat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya aug-
mentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

Que la calor no t’amargui l’estiu
» Salut recorda els consells a seguir davant les onades de calor, cada vegada més freqüents
» La primera onada va deixar registres històrics de temperatura i més activitat als hospitals

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan es-
pecialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor ex-
cessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que pas-
si, però, la xarxa sanitària públi-
ca de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’acti-
vitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa. 

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha aug-
mentat el dispositiu de profes-
sionals per reforçar l’atenció pri-
mària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària. 

En aquest sentit, les regions
sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest in-
crement de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

dispositiu permet respondre a
qualsevol activitat, tot seguint
criteris clínics. De fet, aquesta
adequació funcional dels centres
s’adapta a les necessitats d’as-
sistència que es produeixin, de
manera que es pugui donar una
resposta adequada i flexible en
tot moment.

A més, el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) comp-
ta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes me-
sures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativa-
ment la població. 

Els centres sanitaris, a punt

Els efectes de la calor
són tan preocupants
com la grip a l’hivern

Enguany ja s’ha 
viscut una onada 
de calor històrica

Amb les altes temperatures és molt important refrescar-se sempre que es pugui. Fotos: Generalitat i ACN

canalsalut.gencat.cat

L’atenció primària 
i hospitalària té 503
professionals més
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Òscar Dalmau, pregoner de 
la Festa Major de la Bordeta

CELEBRACIÓ4La Festa Major
de la Bordeta, que se celebrarà
del 4 al 8 de setembre, tindrà en-
guany un pregoner molt especial
i conegut. Es tracta del locutor,
guionista i presentador de tele-
visió bordetenc Òscar Dalmau.

Durant el pregó, que es farà
com és habitual al balcó de Sant
Medir, Dalmau estarà acom-
panyat de Jordi Bonet, ’arqui-
tecte que va fer aquesta església
i que durant dècades va dirigir
les obres de la Sagrada Família. 

CARTELL GUANYADOR
D’altra banda, el cartell de la Fes-
ta Major d’enguany serà de la
dissenyadora i veïna de Sants Pa-
trícia Gallego, que va ser la guan-
yadora del tercer concurs de

cartells. El cartell de Gallego
està inspirat en una ballada de
swing a la plaça del Fènix. Al car-
tell es pot veure la font de la pla-
ça, els bancs i les casetes baixes
que la caracteritzen, a més de
persones de diferents edats, gè-
neres i orientacions sexuals ba-
llant plegades.

A principis de mes es va fer
un acte per presentar l’edició
d’enguany de la Festa Major. A
banda de la presentació del car-
tell i de l’anunci d’Òscar Dalmau
com a pregoner, també es van
anunciar altres activitats, com
ara la cercavila amb els Ge-
gants de Sant Medir i una gim-
cana familiar. Un any més, La
Bordeta en Dansa tornarà a
tancar la Festa Major.

TRADICIÓ4El Poble-sec ja ho té
tot a punt per viure una edició
molt especial de la seva Festa
Major, ja que enguany coincideix
amb la celebració del 150è ani-
versari del barri.

La festa arrencarà aquest
divendres i s’allargarà fins al 28
de juliol. L’inici el marcarà el Toc
de les entitats del Consell de Cul-
tura Popular i Tradicional del
Poble-sec. Es tracta d’una opor-
tunitat única per veure a la ve-
gada representants de colles de
diables, agrupacions de basto-
ners, corals, grups sardanistes,
la música de la Societat Coral Els
Moderns del Poble-sec, collers
geganteres i colles castelleres. El
Toc de Festa d’enguany serà
molt especial per als Geganters
del Poble-sec, que celebren el
seu 30è aniversari, i els Caste-
llers del Poble-sec que arriben
als 20 anys. La cercavila sortirà
de l’església de Santa Madrona
i recorrerà els carrers del barri
per tornar al punt d’origen, on hi
haurà una mostra de cultura
tradicional.

El mateix divendres també es
farà el pregó, que enguany ani-
rà a càrrec de la directora de l’es-
cola Poble-sec, Isabel Costa, i
l’escriptora Júlia Costa. Totes
dues són persones molt arrela-

des al barri i durant el seu dis-
curs recordaran els 150 anys
del Poble-sec.

MÉS DE 200 ACTIVITATS
Per als dies següents, les entitats
i equipaments del barri han pre-
parat un programa amb més de
200 activitats per a tots els pú-
blics que es faran en més de 30
espais diferents.

Més enllà de la cercavila in-
augural, el programa inclou al-
tres activitats de cultura popular
i tradicional com ara el ball in-
augural de Festa Major, la 26a

Ballada de Sardanes, el correfoc
infantil i la 34a Diada Infernal.

La cultura també tindrà un
paper destacat, ja que el  Centre
Cívic El Sortidor, el Centre Cul-
tural Albareda i el Centre
d’Història de Recerca Històrica
del Poble-sec (CERHISEC) or-
ganitzen una sèrie d’itineraris
per diversos equipaments del
districte com ara el Refugi 307,
la Casa de la Premsa, el Jardí
Botànic Històric i el Museu
Olímpic i de l’Esport. La músi-
ca i l’esport seran els altres
grans protagonistes.

Imatge de la presentació del cartell de la Festa Major. Foto: Districte

El Poble-sec, a punt per a una
Festa Major molt especial

Òscar Dalmau farà el pregó el 5 de setembre. Foto: L.Cortés/ACN
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Ser soci de Creu Coberta,
responsabilitat de tots

Comprant a l’eix, tindrem un barri millor!
Creu Coberta és el vostre eix comercial. Això vol
dir que els propis comerciants s’organitzen per di-
namitzar el barri, per ajudar-se entre ells, per re-
alitzar accions que permetin incrementar les
vendes, la qualitat... Un barri amb comerç és un
barri amb més llum, més segur de dia i de nit,
amb més ulls que vigilen els avis que surten sols,
els nens que tornen a casa. És un barri on s’hi
pot comprar de tot, i que dona feina als veïns. És
responsabilitat de tots, dels establiments i dels
emprenedors formar part de l’eix comercial. I
també és responsabilitat de tots els veïns, com-
prar al nostre barri, evitant el tancament d’esta-
bliments, i empobrint-nos tots plegats. És l’hora
d’apuntar-se!
Aquesta és una sèrie de serveis que podeu ob-
tenir tots els associats a Creu Coberta.
Serveis gratuïts
- Falca de ràdio, a Sants 3 Ràdio.
- Aparició en plànols generals de l’eix.
- Plànols específics per tipus de botiga.
- Articles i promocions a Línia Sants gratuïtes.
- Participació en les llums de Nadal.
- Participació en les accions socials de Creu Co-
berta: Nadal, accions contra la violència a les
dones, participació als programes de Radars i

Camins Escolars, beacons.
- Ús de la figura del defensor del client.
- Punts de Llibre.
- Fulletons, flyers, cartells i adhesius de campan-
yes de l’eix.
- Òpera al Comerç, Lletres al comerç...
- Agenda de l’any.
- Publicitat gratuïta al Meeting Point.
- Aparició de la botiga a les webs, blog, xarxes so-
cials, apps i altres mecanismes digitals de l’as-
sociació.
- Ús de la sala de juntes de la seu de l’associació.
- Participació als concursos i sortejos que realitzem.
- Participació a les accions de les campanyes de
Nadal, sortejos, Barcelona Shopping & Shooting.
- Etiquetes de rebaixes.
- Logotip Q de Qualitat.
- Logotip S de Botigues Singulars.
- Caramels, bolígrafs, globus.
- Mediació amb les forces de seguretat.
- Cursos de formació gratuïta.
- Assessorament per a l’adaptació del comerç a
persones amb mobilitat reduïda.
- Mediació amb l’administració.
- Participació en accions encaminades al turisme
sostenible i de qualitat.

(Campanya del Silenci, Citizens for a responsi-
ble tourism).
Serveis amb descompte
- Participació a les fires només abonant el cost
del lloguer de la carpa:
a) Mostra de Comerç 
b) Fira Medieval
c) Jornades Romanes
d) Christmas Market
e) Altres fires
- Assessoria jurídica, legal, comptable, laboral.
- Publicitat amb anunci propi a Línia Sants.
- Publicitat extra a plànols.
- Serveis bancaris, segons acords generals de
Creu Coberta per a associats.
- Aparcaments per a clients.
- Bosses.
- Servei de transport de les compres amb vehi-
cles elèctrics.
- Arquitecte, servei d’assessorament integral i
personalitzat en obres, llicències i permisos.
- Descompte en recollida d’escombraries.

Si voleu participar amb nosaltres, si voleu ser
responsables amb el nostre comerç, apunteu-vos
a Creu Coberta. 

La degradació al barri se-
gueix. Aquesta setmana, una
nova ocupació d’un solar a
l’interior del carrer Creu Co-
berta 82 per part de sense
sostre afegeix una sensació
de manca de manteniment,
inseguretat i degradació
d’Hostafrancs. Això s’afegeix
a la mala imatge per a l’eix
que suposa l’ocupació per-

manent d’una antiga seu ban-
cària, o la ocupació d’un solar
al costat del Meeting Point.
Sense comptar les persones
que malviuen de dia i de nit
viuen als caixers. Cal posar-
hi solució urgent.

Fotodenúncia: un barri
cada cop més degradat

Ja arriba l’estiu, tornem a enge-
gar la campanya dels anys an-
teriors: Silenci! I és que així es
diu precisament aquesta pro-
posta que, any rere any, i  mit-
jançant adhesius i cartells vol
conscienciar la ciutadania, es-
pecialment el turisme, en la ne-
cessitat de preservar el silenci
de nit als nostres carrers.
Preocupats pel turisme i el

seu increment, així com per la
necessitat de que aquest sigui
de qualitat, responsable amb
l’entorn i distribuït arreu de Bar-
celona, creiem que cal que el tu-
rista sigui conscient de
respectar horaris de descans.
Per això el subtítol de l’adhesiu,
que sobretot es podrà trobar a
les terrasses, cafeteries i altres
espais de concurrència, explica
que és necessari el silenci per a
que tots nosaltres fem una ciu-
tat millor l’endemà. Les prope-

res setmanes, amb l’arribada
del bon temps i l’ús de les te-
rrasses de forma més conti-
nuada, els començareu a trobar
al nostre barri.
Així doncs, de nit... Silenci!

Creu Coberta 
demana silenci!
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Una quarantena de persones van assistir al
sopar preparat pel servei de Càtering de la
Fundació Can Pedró, del barri d’Hostafrancs
aquest passat divendres. Abans d’iniciar el
sopar, Lluís Llanas, president de l’Associa-
ció de Comerciants de Creu Coberta va par-
lar de la necessitat de col·locar aquests
suports visuals a les botigues i del paper vital
del comerç com a primer contacte tant amb
els veïns com amb els visitants a l’eix i els
turistes.
Neus Payerol, directora de Junts Autisme,

va reivindicar en el seu discurs la necessitat
de que els nois i noies amb autisme comp-
tessin amb els suports necessaris per a
poder tenir un futur digne i una vida autò-
noma el dia de demà, i com, projectes com
aquest, ajudaven a que això fos possible.
Després dels parlaments, l’associació de

Poble Sec, Asperger New Life, va dur a
terme un espectacle de teatre i improvitza-

ció. Quatre actors i actrius amb autisme van
representar diferents escenes de la vida quo-
tidiana i van fer una paròdia-crítica de les fra-
ses que ells i elles han hagut de sentir per
part de persones sense autisme que inten-
taven entendre-les (o no). L’espectacle va
acabar amb una ronda d’acudits.
Un cop acabat el sopar vàrem projectar el

vídeo “Así soy yo”, realitzat fa uns mesos per
tal d’intentar comunicar què és l’autisme i
què implica, i tots els assistents al sopar es
van acostar a nosaltres al final de la nit per
tal de preguntar-nos més coses sobre
aquesta condició. 
Text de Marta Campo. Podeu consultar-lo

sencer al web www.juntsautisme.org.

El passat 6 de juliol es varen entregar els
Premis Hermes del Comerç, en un acte a
l’Auditori Axa de la Illa, una iniciativa sorgida
de Creu Coberta fa sis anys i que des de fa
tres edicions Barcelona Comerç ha imple-
mentat a tota la ciutat. Un dels guanyadors

va ser el curt Merquén, que passa precisa-
ment a la botiga Merquén, de l’eix Creu Co-
berta. Moltes felicitats!
Durant la gala es varen entregar premis

al guió, interpretació, música, fotografia, la
millor botiga, el millor director i el millor curt.

Merquén es va endur el premi a millor inter-
pretació femenina i al jove talent.
A l’acte hi varen assistir el gerent de l’à-

rea de comerç de Barcelona, la tinent d’al-
calde Laura Pérez, la regidora Montserrat
Ballarín i altres autoritats.

El restaurant Merquén, protagonista
del BCN Shopping and Shooting

Èxit del sopar presentació del projecte
de Pictogrames a Creu Coberta
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El passat diumenge el Meeting Point va ser espai d’acollida un cop
més. En aquesta ocasió va ser la comunitat peruana que va voler
festejar diverses activitats, amb gastronomia, música folclòrica i
propostes de les entitats de la comunitat.

El Meeting Point acull la comunitat peruana

Una de les activitats d’oci a la fresca que
proposa el Poble Espanyol dins el cicle Nits
d’Estiu d’enguany és el mític Rock en famí-
lia. El recinte de Montjuïc aposta de nou per
una proposta familiar en la qual nens i
adults gaudeixen de valent cantant i ballant
els temes més populars del rock, que con-
tinua entusiasmant les noves generacions.
El dissabte 10 d’agost, petits i grans vi-

braran per igual amb l’impressionant directe
de les millors bandes tribut dels grans clàs-
sics de la història del rock. Els conegudís-
sims hits d’AC/DC, Led Zeppelin i Guns n’
Roses sonaran –amb un volum adequat per
les oïdes dels més petits – i faran ballar tota
la família.

Per a tots aquells que porten el rock a la
sang i veuen que els seus fills apunten ma-
neres, és una oportunitat única de gaudir
plegats dels seus primers concerts i com-
partir moments de connexió familiar únics i
molt especials.
Les bandes que convertiran el Poble en

el temple del rock per a nens i adults seran:
Thunderstruck (tribut a AC/DC), Heartbrea-
kers (tribut a Led Zeppelin) i Nice Boys (tri-
but a Guns n’ Roses). Ells, juntament amb
el públic assistent, seran els encarregats de
demostrar que el rock’n’roll no té edat. Let’s
rock’n’roll!

Més informació i venda d’entrades a
www.poble-espanyol.com

El Poble Espanyol es converteix per un dia
en el temple del rock per a nens i adults
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Els experts del barri Opinen
4Els Consells dels Mossos d’Esquadra

Ja fa calor, l´estiu ha arrivat. El sol ens
dóna vida ,tenim més ganes de sortir
, passejar i anar a la platja. Però, alerta!
Sempre ben protegits. Penseu, que la
radiació solar es la primera causa de
cáncer de pell i més frecuent de lo
que ens pensem. (el 50% de les per-
sones majors de 65 anys tindran cán-
cer de pell i un 25% melanomes);
detectat a temps es cura en un 90%.

Què hem de fer:
- Evitar la exposició al sol directe en

les hores de més radiacció (12h. a
16h.).

- No exposar els nadons i nens pe-
tits directament al sol.

- Fer servir gorres, ulleres de sol de
bona qualitat,i roba de protecció
solar.

- Utilitzar productes  de protecció
solar adecuats, de forma correcta i
en quantitat suficient (que portin
filtres UVA,UVB,IR). Reaplican-los
més o menys cada dues hores,
desprès del bany i quan suem
molt.

- Reviseu les pigues,les que han sor-
tit noves i qualsevol camvi que
observeu de les que ja teniu anti-
gues (forma, color, tamany…).
Les altes temperaturas que patim

aquest dies, pot provocar un cop de
calor.

Que es un cop de calor? Quan fa
molta calor, suem molt, perdem lí-
quits i minerals. Aixó provoca una
deshidratació i si no posem mesures,
un cop de calor. 

El seus símptomes són: mal de
cap, esgotament, marejos, rampes,
vòmits i fins i tot pèrdua del coneixe-
ment.
Què podem fer:

- Beure aigua durant el dia, al-
menys un litre., encara que no es
tingui set.

- Fer servir roba lleugera. No fer
exercicis extrem, sobretot al mig-
dia.

- Anar ben protegits pel sol.

A gaudir de l´estiu , però ben pro-
tegits!!

Àrea Bàsica Policial de Sants-Montjuïc
C/ Ulldecona, 35

http://www.gencat.cat/mossos

4Els Consells de la Guàrdia Urbana
La Guàrdia Urbana, a la platja

José Ángel Burrel Ferrer
Guàrdia Urbana

Intendent en cap
UT 3 Sants-Montjuïc

Amb l’arribada del bon temps s’ha ac-
tivat el Grup de Platges de la Guàrdia
Urbana. Des del 27 de maig i fins a fi-
nals de setembre els agents patrulla-
ran per les deu platges del litoral de
Barcelona per reforçar-hi la prevenció
i donar resposta a situacions i proble-
mes que es produeixen al litoral bar-
celoní.

Els agents del Grup de Platges pa-
trullen a peu, amb escúters, vehicles de
quatre rodes, bicicletes i quads adap-
tats per circular per la sorra, i, per mi-
llorar les tasques de vigilància i control
de la platja i dels espigons, disposen de
dues embarcacions semirígides, de 6,5
i 7,5 metres d’eslora, respectivament.

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

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

dirigir-se a l’oficina conjunta de la
Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esqua-
dra, situada a la platja de la Barcelo-
neta. Des del mòdul a peu de platja i
des d’un altre mòdul ubicat a l’espigó
de la platja del Bogatell, els agents mu-
nicipals controlen i segueixen tots els
fenòmens que es detecten a les plat-
ges, com ara persones que neden en
zones perilloses, venda de productes
no permesos o robatoris i furts.

Un any més, la Guàrdia Urbana re-
partirà lots d’assistència a víctimes de
robatoris i furts a la platja. Són bosses
que contenen una samarreta, uns pan-
talons, unes xancletes i un bitllet de
metro perquè les persones que han
estat víctimes d’un robatori o un furt
mentre eren a la platja puguin despla-
çar-se per la ciutat per fer-hi les ges-
tions necessàries.

4Cops de calor i animals

Amb aquestes temperatures tan altes
els nostres animals pateixen molt.
Hem de tenir en compte que si tenim
ocells als balcons, aquests disposin
d’una zona d’ombra i aigua a l’abast.
En el cas dels gats, si viuen en un pis,
assegurar-nos que sempre tinguin
aigua, però seran ells qui buscaran la
zona més fresca de la casa. 

Els que haurem de vigilar més són
els gossos. Cal procurar en tot mo-
ment que no pateixin un cop de calor,
que és quan la temperatura del gos
passa la seva temperatura màxima,
que és de 39ºC. Com sabrem si pateix
un cop de calor? Els gossos no poden
suar com nosaltres per tant baixen la
temperatura  del cos respirant per la
boca. Si veiem una respiració molt

agitada i un augment de la tempera-
tura haurem de remullar l’animal i
dur-lo a un lloc fresc, si no millora
haurem d’acudir a un veterinari, ja
que un cop de calor pot provocar
danys severs. 

Per prevenir aquesta situació no
passejarem mai els gossos en les
hores de calor. Sempre que passegem
portarem aigua per ells, no usarem
morrions de tela que impedeixen que
obrin la boca per respirar. Si anem pel
carrer, no els farem passar per l’asfalt
calent, es cremen els coixinets de
mans i peus. Si anem a un parc a jugar
els remullarem a la font. Mai els dei-
xarem tancats en un vehicle sense aire
o amb les finestres tancades, podrien
morir en pocs minuts. 

Animalia Barcelona
C/ 26 de gener de 1641, 42-46
www.animaliabarcelona.com

Si aquest estiu aneu al bosc... Sou a Ca-
talunya, un país de clima mediterrani
amb molta massa forestal. A l'estiu, la
sequera eleva sovint el risc d'incendi
forestal, però cal tenir en compte que
aquest risc també es pot produir en
períodes de sequera durant l'hivern.
Per això cal tenir algunes precaucions.

- No llenceu burilles enceses ni llu-
mins, ni caminant ni per la finestra
del cotxe.

- No llanceu coets, petards, focs d'ar-
tifici, globus (per exemple fanalets)
o altres artefactes que continguin
foc en zones de perill, ni que sigui a
camp ras, ni en terrenys agrícoles
ni, sobretot, en urbanitzacions en-
voltades per bosc.

- No utilitzeu barbacoes que no esti-
guin autoritzades. Recordeu que
han de ser d'obra i amb matagus-
pires.

- Les cremes de residus al jardí estan
prohibides, cal portar-los a l'aboca-
dor o triturar-los, i en faran com-
post.

- No deixeu mai escombraries ni dei-
xalles al bosc. Utilitzeu els serveis
de recollida i els contenidors
adients.

- Elimineu les branques que toquin
la façana i allunyeu de la casa les re-
serves de llenya.

- Tingueu a punt eines bàsiques con-
tra incendis (mànegues, destrals) i
alguna reserva d'aigua.

- En situació d'emergència seguiu les
informacions i les indicacions de les
autoritats. Informeu-vos a través
dels mitjans de comunicació social
(emissores de ràdio, televisió, web,
Twitter, etc.).

- Recordeu, si necessiteu ajut durant
l'emergència, truqueu al 112.

Ángels Escolà Marco
Farmacèutica comunitària

C/ Sant Roc, 26

4Consells per una bona protecció solar
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POLÍTICA4La presentació de l’a-
cord de govern entre BComú i el
PSC del 10 de juliol va servir per
anunciar Marc Serra com a nou re-
gidora de Sants-Montjuïc. Serra,
que agafa el relleu de Laura Pérez,
també encapçalarà la regidoria de
Drets de Ciutadania, Participació
i Justícia Global. 

Serra, osonenc i veí del Poble-
sec, és jurista i sociòleg especia-
litzat en qüestions relacionades
amb la migració. El passat man-
dat va ser assessor de Jaume
Asens. Va treballar com a tècnic
d’acompanyament i assessor ju-
rídic en temes d’estrangeria i va
ser un dels impulsors de les polí-
tiques d’empadronament actiu.
En el camp de l’activisme, ha for-
mat part de la plataforma Tan-
quem els CIE, de l’ateneu coope-
ratiu La Base i de la plataforma
Som Paral·lel.  

“GOVERN COHESIONAT”
En la compareixença conjunta
que van fer l’alcaldessa Colau i el
primer tinent d’alcalde Jaume
Collboni a la Galeria Gòtica de l’A-
juntament tots dos van voler des-
tacar que el nou govern serà “co-
hesionat, estable i fort”. Colau i

Collboni també van recordar que
l’actual govern serà el més ampli
que tindrà la ciutat en molt de
temps, ja que en els tres últims
mandats no n’hi havia hagut cap
que arribés als 18 regidors. 

Durant la presentació de l’a-
cord, Colau i Collboni no van
transmetre una sensació d’espe-
cial entusiasme, més aviat de se-
rietat amb algun moment de dis-
tensió. No hi va haver grans de-
claracions, sinó que tots dos van
remarcar la voluntat de formar un
govern que sigui sòlid i estable. 

De fet, quan van ser pregun-
tats per la sentència del judici al
procés independentista i com en-
carà el govern aquesta qüestió, l’al-
caldessa va afirmar que “cada
partit mantindrà el seu posicio-
nament de forma lliure però sem-
pre posant per davant l’estabilitat
del govern”. És a dir, l’expulsió del
PSC de l’executiu municipal a
causa del procés, tal com va pas-
sar el mandat anterior, no té cap
opció de repetir-se. Més enllà del
llaç groc, que Colau va confirmar
que seguirà penjat mentre Coll-
boni ho va posar d’exemple que de
vegades no podran estar d’acord
amb tot, es va fer evident que l’a-

genda nacional no penetrarà en el
dia a dia del govern.

BATLLE, A SEGURETAT
Com no podia ser d’una altra
manera, la seguretat va ser un dels
punts que es va tractar més durant
la presentació del cartipàs. Bar-
celona viu un cert descontrol i to-
thom donava per fet que el PSC es
quedaria amb aquesta àrea. El
nou home fort del govern en la
matèria serà Albert Batlle, que as-
sumirà la cinquena tinència d’al-

caldia, batejada amb el nom de
Prevenció i Seguretat. Batlle és un
històric de l’Ajuntament, on va en-
trar com a regidor el 1983 formant
part de les llistes del PSC. El 2014
va ser nomenat Director general
dels Mossos d’Esquadra i abans
de l’1-O va dimitir perquè se sen-
tia “incòmode” amb la celebració
del referèndum.

COMERÇ, PER A BALLARÍN
Una altra de les carteres que en al-
guns moments del passat mandat

va ser polèmica, la de Comerç, re-
cau en la socialista Montserrat
Ballarí, que ja la va ostentar men-
tre els socialistes van ser al go-
vern. En aquesta ocasió serà la re-
gidoria de Comerç, Mercats, Rè-
gim Intern i Hisenda i un dels ob-
jectius, tal com s’especifica al
document de govern aprovat pels
dos partits, serà tirar endavant
“un pla per la dinamització co-
mercial” i liderar un acord inte-
gral entre administracions per
combatre el top manta.

Marc Serra, nou regidor
» El pacte entre BComú i el PSC situa Serra (comuns) al capdavant del Districte de Sants-Montjuïc

» Comuns i socialistes es comprometen a formar un govern marcat per la solidesa i l’estabilitat

Marc Serra agafa el relleu de Laura Pérez. Foto: BComú

Sants-Montjuïc
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COMERÇ4Les altes temperatu-
res de finals de juny i principis de
juliol, a diferència del que va pas-
sar al maig –a Barcelona hi va
haver les temperatures més bai-
xes de la darrera dècada–, han
creat la combinació perfecta per-
què les rebaixes d’estiu s’encarin,
des del sector del comerç, amb
bones perspectives. 

I és que les temperatures del
maig van provocar que la gent
s’esperés a fer les compres de la
temporada d’estiu. L’arribada
abrupta de la calor, però, va
coïndir amb l’inici de les rebai-
xes, que aquest any es van posar
en marxa el 28 de juny. Veient
aquest escenari, el Consell de
Gremis ha pronosticat un incre-
ment de vendes del 3% durant
aquestes rebaixes. Tot i això,
l’entitat també apunta que, en-
cara que hi hagi una major ven-
da, els descomptes privats i per-
manents provoquen una menor
afluència i un menor interès ge-
neral del consumidor. 

Sigui com sigui, cal tenir pre-
sent que les rebaixes representen
el 40% de les vendes anuals en al-
guns sectors i la major part de les
vendes es fan en els primers 15

dies de descomptes, tot i que s’a-
llarguen fins al 31 d’agost. 

És per aquest motiu que
molts comerços van decidir co-
mençar les rebaixes amb des-
comptes potents, ja que en alguns
casos van arribar fins al 70%. Un
dels objectius dels comerços
també va ser que la gent s’assa-
bentés que les rebaixes comen-
çaven el 28 de juny i no l’1 de ju-
liol per aprofitar el darrer cap de
setmana de juny. Tot i això,
molts comerços dels districtes
més perifèrics van optar per es-
perar i començar les rebaixes l’1
de juliol. A banda, cal tenir en
compte que des de fa uns anys la
legislació estatal va acabar amb
els períodes fixats per a les cam-
panyes de descomptes, tot i que
el Govern català ha intentat man-
tenir les dates marcades per co-
mençar els descomptes.

SECTORS ESTRATÈGICS
Enguany més de 60 entitats
s’han adherit a un manifest per
proposar que els sectors del co-
merç i de l’hostaleria siguin con-
siderats i declarats per l’admi-
nistració com a sectors estratè-
gics de l’economia catalana.

Rebaixes: bones perspectives
» Les altes temperatures fan preveure unes bones rebaixes d’estiu després d’un maig més fred 

» El Consell de Gremis pronostica un increment del 3% de les vendes durant aquesta campanya

Les rebaixes van començar el 28 de juny i s’allargaran fins al 31 d’agost. Fotos: Andrea Zamorano i Neus Toro/ACN
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El segon projecte del Sants de Tito
Lossio a Tercera Divisió es posa-
rà en marxa dilluns que ve. Els ju-
gadors de la primera plantilla
estan citats per passar les perti-
nents revisions mèdiques poste-
riors a l’estiu i començar a posar-
se a punt per a una nova tempo-
rada plena de reptes.

El club no ha anunciat cap
moviment de mercat des de finals
del mes passat (la renovació de
Cristian Fabregat i les incorpo-
racions de Josele i Sergi Casals es
van fer oficials el 26 de juny), de
manera que ara mateix hi ha 18
jugadors confirmats en per al
sènior, de manera que encara
haurien d’arribar alguns efectius
més per tancar la plantilla.

Mentre esperen que la Fede-
ració Catalana de Futbol publiqui

el calendari del grup 5 de Terce-
ra, els jugadors i l’afició tenen ja
algunes cites imprescindibles per
a aquestes setmanes que han de
venir. L’equip blanc-i-verd ju-
garà, un any més, el Torneig
d’Històrics del futbol català, que
es posarà en marxa el pròxim di-
lluns 29. El Sants forma part del
grup 3, i es jugarà l’accés a les se-

mifinals contra dos equips que
també seran rivals seus a la lliga:
el Terrassa i l’Horta.

El debut en competició oficial
dels homes de Lossio serà, com
sempre, a la Copa Catalunya ab-
soluta. La primera ronda d’a-
questa competició es jugarà el pri-
mer cap de setmana d’agost a l’E-
nergia contra el CF Badalona.

L’equip no es perdrà la cita de l’Històrics. Foto: UES

El segon projecte del Sants 
a Tercera arrenca dilluns que ve

» El Torneig d’Històrics i la primera ronda de la Copa Catalunya 
absoluta són els dos grans atractius de la pretemporada de l’equip

Les waterpolistes del Medi
ja competeixen a Gwangju

Clara Espar i Roser Tar-
ragó, les dues úniques
esportistes del Medi
convocades per al Cam-

pionat del Món de Gwangju (el
boia Miguel de Toro va fitxar per
l’Atlètic Barceloneta el dimecres
de la setmana passada) ja han co-
mençat a competir.

Les waterpolistes van debutar
a la cita sudcoreana diumenge
passat amb la selecció espanyo-
la de Miki Oca, derrotant Grècia
per 4-14. La bona dinàmica va se-
guir ahir contra el Kazakhstan
(18-6), mentre que el darrer par-

tit de la fase de grups serà demà
contra Cuba. Les finals, a les
quals el combinat estatal aspira,
es jugaran entre divendres i dis-
sabte de la setmana que ve.

NATACIÓ AMB ALETES
Per altra banda, durant el cap de
setmana passat la piscina Josep
Vallès va ser l’escenari de la 49a
edició del Campionat d’Espanya
de natació amb aletes. El Medi és
l’únic equip de la ciutat que té sec-
ció d’aquesta modalitat esporti-
va, que de moment no és una dis-
ciplina olímpica.

El JAC debutarà a EBA
rebent la visita del CB Valls

El JAC d’Al-
bert Gómez ja
sap quan i on
jugarà els seus

partits de lliga d’aquesta tempo-
rada. Abans-d’ahir es va cele-
brar el sorteig de la lliga EBA, de
manera que el conjunt lila va co-
nèixer que debutarà el cap de set-
mana del 21 i 22 de setembre a
l’Espanya Industrial contra el
CB Valls. Si no hi ha canvis res-
pecte del que es feia en els cursos
anteriors, el matx serà el dia 22.

El primer desplaçament de
l’equip serà a la pista del BBA

Castelldefels, mentre que la dar-
rera jornada de la primera volta
també serà l’última de l’any, el
desplaçament a la pista de la UE
Barberà. La segona meitat del
curs es posarà en marxa després
de les vacances nadalenques,
mentre que l’última jornada de
lliga està prevista per al penúltim
cap de setmana d’abril.

Abans d’aquest inici de la
competició, però, els santsencs
afrontaran la fase prèvia de la Lli-
ga Catalana EBA, però la Fede-
ració Catalana de Bàsquet enca-
ra no ha fet el sorteig.

El Dinàmic Batlló desapareix 
i cedeix la plaça al Mercat Nou
FUTBOL4Un dels clubs de futbol
històrics del districte deixa d’e-
xistir. A principis d’aquest mes, el
Dinàmic Batlló va anunciar la
seva desaparició (l’entitat s’havia
fundat a la Bordeta l’any 1927),
tot just després de fer oficial el
trencament de la filiació amb la
Unió Esportiva de Sants.

El president del Dinàmic, Xa-
vier Lario, ha lamentat a El3.cat
que no s’hagin complert algunes
de les condicions que es van es-

tablir amb el Sants. “Decidim
plegar perquè com que trencà-
vem la relació, molts jugadors
marxaven i era molt difícil fer una
nova plantilla”, va explicar.

La plaça del Dinàmic a Ter-
cera Catalana serà per a un altre
equip del districte, el Mercat
Nou Magòria. El màxim diri-
gent de l’entitat, Jordi Suñé, va
admetre a la mateixa publicació
que això serà així gràcies a la bona
relació que els clubs mantenien.

Pau Arriaga
SANTS

Atletisme | Obren les inscripcions per a la Cursa de la Mercè
Des del passat dijous 4 està en marxa el termini d’inscripcions per a la 41a edició de 

la Cursa de la Mercè, que enguany es disputarà el 29 de setembre. La prova, que ja s’ha
convertit en una referència a la ciutat, s’ha marcat la xifra màxima de 12.000 atletes.



Eva Longoria, una de les actrius més conegudes del pla-
neta, ha escollit Barcelona per passar recentment les se-
ves vacances d’estiu juntament amb la seva família. En-
tre altres escenaris, Longoria es va mostrar meravellada

per indrets com la Sagrada Família o el Parc Güell i va
penjar una foto a Instagram fent bombolles amb el seu

fill a la Catedral. Durant la seva visita a la ciutat, l’actriu
va rebre les salutacions de seguidors i curiosos, i tam-

bé consells per evitar robatoris. Possiblement el que
primer ve al cap si parlem de la intèrpret texana d’as-

cendència mexicana és el seu paper a Desperate Hou-
sewives. La sèrie, caracteritzada per un humor àcid i
personatges femenins molt retorçats, va fer saltar a
la fama Longoria. L’actriu es va fer un nom gràcies a

la seva interpretació de la freda i carismàtica Gabrie-
lle Solís. En tot cas, Longoria va mostrar la seva cara

més allunyada de la ficció i més agradable i real en la
seva estança per relaxar-se a la capital catalana.     
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Picasso i la fotografia
El Museu Picasso de Barcelona acull fins al 24 de setembre

l’exposició ‘Picasso, la mirada del fotògraf’, que proposa una
immersió en l’univers de l’artista malagueny a través de la fo-
tografia. La mostra està feta a partir dels amplis arxius perso-

nals de Picasso i conté més d’un centenar d’impressions fo-
togràfiques d’època i plaques de vidre inèdites. El recorregut
es fa a partir de seccions cronològiques i enfocaments temà-
tics que inclouen obres importants i insòlites: escultures, pin-
tures i dibuixos que dialoguen amb les fotografies. Les imat-
ges mostren un artista creador que també és autor i model. 

Llibres Teatre

2PrincesesBarbudes fan de la seva ca-
rrera un continu i entretingut concert
familiar. Amb l'àlbum il·lustrat que la
banda publicarà a principis de setem-
bre, ens proposen conèixer la vida dels
primers humans del paleolític. El disc
es dirà La bona vida (Autoeditat, 2019) i
ja han estrenat el senzill d'avançament,
Tot és fresc, a través d’Enderrock.

Música Pelis i sèries

La bona vida
2PrincesesBarbudes

E V A  L O N G O R I AQUI ÉS?
Ser una de les actrius més reconegudes

‘Desperate Housewives’ la va fer saltar a la fama

Famosos

Venir a Barcelona a fer vacances
Va visitar indrets com la Sagrada Família o la Catedral 

Els seguidors li aconsellen anar amb compte
Els fans adverteixen Longoria dels robatoris a la ciutat

QUÈ HA FET?

La fitxa

|Marvel Ultimate Alliance 3
Després de 10 anys sense novetats a la saga, arriba la tercera entrega

d’aquest títol, que només estarà disponible per a Nintendo Switch.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Després d’haver escapat de la Casa de
la Moneda y Timbre amb els diners, la
banda de lladres liderada pel Profesor
ha escapat i ha aconseguit arribar a
una illa paradisíaca. Tot i això, Tokio,
Nairobi o Denver veuran com la seva
tranquil·litat es veu, de nou, amenaça-
da després que Río sigui detingut. El
grup es veurà obligat a tornar a Madrid.

La casa de papel
Netflix

Tarrasón ha escrit i dirigeix aquesta
obra, que compta amb el nivell d’Imma
Colomer, Quimet Pla, Pep Ferrer i Anna-
bel Castan per parlar de la història de la
Solange, una dona de 77 anys que s’ha
quedat viuda i que vol viure la vida al
màxim ara que es veu obligada a anar a
la residència, que viurà una revolució.

A La Villarroel de Barcelona.

Un dia qualsevol
Oriol Tarrasón

El Víctor és un jove sense ambicions i
amb una tendència a posar la pota
quan tot va bé que últimament està
degenerant en una absurda espiral au-
todestructiva. Una novel·la amb un
humor grotesc i una història contem-
porània on emergeix una realitat deli-
rant que s’ho empassa tot i ho digereix
en forma de cant a la insignificança.

La fuga de l’home cranc
Guillem Sala

Viu en línia



Viu en línia
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DIMECRES 31 DE JULIOL
19:30 Titus Andrònic, de la companyia Parking

Shakespeare, serà una de les propostes d’a-
questa edició del 2019 del Festival Grec. / Te-
atre Grec.

DEMÀ 18 DE JULIOL
18:00 Cuinem el canvi: no em llencis, aprofita’m

serà el nom de la sessió de sensibilització so-
bre l'impacte social i ecològic del malbara-
tament a les llars i a la ciutat amb activitats
i tallers. / Plaça del Sortidor.

17, 22 I 24 DE JULIOL
19:00 Fermí Naudi i Odina Macías seran els res-

ponsables de les darreres tres sessions del curs
anomenat Lindy hop - swing que està en mar-
xa des del passat dilluns 1. / Centre Cívic Font
de la Guatlla.

FINS AL 25 DE JULIOL
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es pot vi-

sitar Amparo Poch y Gascón, el compromís d'u-
na dona lliure, que vol recuperar la figura d’a-
questa dona que va lluitar pels drets sexuals
i reproductius. / C. C. Font de la Guatlla.

FINS AL 3 D’AGOST
Matí-Tarda El camí de Félix Rodríguez de la Fuen-

te és el nom de la mostra de pintures que es
va inaugurar ahir i que es podrà visitar fins
al dia 3 del mes que ve. / Centre Cívic Cotxe-
res de Sants.

DEMÀ I 25 DE JULIOL
17:00 Darreres dues sessions del curs Fitness en

família, pensat perquè pares i mares de ball
per a nens i nenes que tinguin entre 6 i 17
anys. Els divendres hi haurà shows i exhibi-
cions. / Escola Ball Centre.

DISSABTE 10 D’AGOST
20:00 Rock en família serà el concert pensat per-

què els més menuts comencin a conèixer els
grans noms d’aquest estil de música. / Poble
Espanyol.

DIUMENGE 21 DE JULIOL
09:00 Aquest diumenge es disputarà la 22a edi-

ció de la Cursa Popular del Poble-sec, en el
marc de les celebracions de la Festa Major del
barri. / Diferents carrers del barri.

Dilluns que ve se celebrarà la darrera
sessió del taller familiar anomenat Crei-
xent amb música. / Centre Cultural Al-
bareda.

Última sessió del curs
‘Creixent amb música’
Dilluns 22 de juliol a les 18:00

Dilluns que ve es farà la darrera sessió
del taller Iniciació al tast de vins i cer-
vesesque es va posar en marxa fa dues
setmanes. / Centre Cívic Casa del Re-
llotge.

S’acaba el taller ‘Iniciació 
al tast de vins i cerveses’
Dilluns 22 de juliol a les 19:30

L’estat-unidenc Curtis Harding, una de
les promeses del soul més actual,
arriba a la ciutat per presentar el seu
darrer treball d’estudi, anomenat Face
the fear. / Sala Apolo.

Curtis Harding oferirà 
un concert a la Sala Apolo
Dimarts 23 de juliol a les 20:30

Partit de futbol de la primera ronda de
la Copa Catalunya masculina entre la
UE Sants i el CF Badalona. / Municipal
de l’Energia.

El Sants debuta a la Copa
Catalunya contra el Badalona

3 o 4 d’agost
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