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La llei del tabac del 2005 va ser
clau perquè socialment es fes un
canvi de xip sobre el perill de fu-
mar. Gairebé 15 anys després, la
gent es posaria les mans al cap si,
de cop i volta, es pogués tornar a
fumar als bars i restaurants. En el
cas de la contaminació de l’aire, la
consciència social sobre la grave-
tat del problema encara ha de créi-
xer, però va en augment. Tot i això,
en l’últim Baròmetre de l’Ajunta-
ment de Barcelona, per exemple,
la contaminació no apareixia fins
al novè lloc en la llista dels pro-
blemes dels ciutadans.

Deixant de banda l’opinió dels
barcelonins, el cert és que el pro-
blema de la contaminació va més
enllà de Barcelona. L’àrea me-
tropolitana és la zona de Catalun-
ya on la contaminació de l’aire és
més greu. La realitat parla per si
sola i és preocupant: entre l’any
2010 i el 2017 a Barcelona hi va ha-
ver 3.393 morts que es poden
atribuir a la contaminació. Les
xifres formen part d’una estima-
ció que l’Agència de Salut Pública
de Barcelona va fer en el seu in-
forme del 2017 referent a l’estat de
salut de la capital catalana.

ELS COTXES, EL PROBLEMA
El causant principal de la conta-
minació viatja sobre quatre rodes.
Els vehicles, majoritàriament els
cotxes, provoquen entre el 60 i el
70% de la pol·lució que hi ha a la
metròpolis. Entre les rondes i
Barcelona es mouen un milió de
vehicles diàriament. De tots
aquests cotxes que entren a Bar-
celona, dues terceres parts prove-
nen de fora de la ciutat. 

Davant d’això, i de la mateixa
manera que el 2005 es va fer la llei
del tabac, quines mesures han

pres els polítics per intentar reduir
el problema? A partir de l’1 de ge-
ner de l’any que ve entrarà en vi-
gor l’anomenada Zona de Baixes
Emissions de forma permanent,
que prohibirà l’entrada a Barce-
lona dels cotxes més contami-
nants: els que no tenen cap eti-
queta ambiental de la DGT. Es cal-
cula que seran uns 50.000.

La Zona de Baixes Emissions
inclou una àrea de 95 quilòmetres
quadrats que abraça gairebé tota
Barcelona –en queden fora la
Zona Franca i el barri de Vallvi-
drera, el Tibidabo i les Planes– i
àrees dels municipis propers a les
rondes com són Sant Adrià de Be-
sòs, l’Hospitalet de Llobregat, Es-
plugues de Llobregat i Cornellà de
Llobregat. La prohibició s’aplica-
rà entre els dilluns i els divendres,
de les set del matí a les vuit del ves-

pre. La Zona de Baixes Emis-
sions existeix des de l’1 de des-
embre del 2017 de forma no per-
manent, però no s’ha aplicat mai.

MESURA INSUFICIENT
A principis del passat mes de ju-
liol, la metròpolis, i també tota Ca-
talunya, van viure un dels pitjors
quadres de contaminació dels úl-
tims anys. Tot i la situació, no es
van decretar restriccions al tràn-
sit. Des de l’entitat Ecologistes en
Acció denuncien “la inacció” de la
Generalitat “davant la greu si-
tuació de contaminació” i recla-
men restriccions “urgents” del
trànsit “per protegir la salut de la
ciutadania”. L’entitat recorda que
la situació “d’emergència sanità-
ria” va més enllà dels episodis
puntuals d’alta contaminació. A
banda de la reducció “dràstica” del
trànsit motoritzat, l’entitat con-
sidera que cal fer un pla amb pro-
tocols d’actuació que s’activin
amb més antelació.  

Qui també creu que fan falta
mesures dràstiques són la Pla-
taforma per la Qualitat de l’Aire
i el Moviment per la Justícia
Climàtica. Veuen insuficient la

Zona de Baixes Emissions que
impulsen l’Ajuntament de Bar-
celona i l’AMB i demanen un pe-
atge urbà “per reduir un 50% els
vehicles privats”.

Precisament, la qüestió del
peatge va ser un dels temes que es
van tractar el passat 10 de juliol
durant la constitució de la Taula
per l’Emergència Climàtica que
impulsa l’Ajuntament de Barce-

lona. L’alcaldessa Ada Colau va
afirmar pocs dies després que
s’estudiarà la seva implantació, tot
i que la tinent d’alcaldia d’Ecolo-
gia, Urbanisme i Mobilitat, Janet
Sanz, va dir que la seva aplicació
depèn del permís de l’Estat.

MULTA EUROPEA
Que el problema és greu ho evi-
dencia la decisió de la Comissió Eu-
ropea (CE) de finals de juliol de

portar l’Estat espanyol als tribunals
per no fer prou contra la conta-
minació. Segons la CE, les últimes
dades de la qualitat de l’aire de-
mostren que s’han sobrepassat
de forma persistent els límits legals
de pol·lució a Barcelona, Terrassa,
Sabadell, el Prat del Llobregat,
Sant Feliu de Llobregat, Santa
Coloma de Gramenet, l’Hospitalet
i Granollers. Tanmateix, el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat, Da-
mià Calvet, considera que “les da-
des no són tan dolentes perquè ens
portin davant d’un tribunal euro-
peu”, ja que a Catalunya “només
dues estacions superen el límit, i
pels pèls: són dues estacions de
Barcelona”. 

A finals de juliol, Calvet, jun-
tament amb Sanz, Antoni Poveda
(AMB) i Cesco Gomar (Diputació)
van fixar en 18 mesos el termini per
complir els límits que marca Eu-
ropa. Tot plegat en el marc d’una
cimera contra la contaminació on
la Generalitat, 40 municipis i en-
titats supramunicipals van conju-
rar-se per ampliar la zona de bai-
xes emissions, incrementar el
transport públic i fer més carrils
bus-VAO, entre altres mesures.

Albert Ribas
BARCELONA

Hi ha (moltes) vides en joc
» La contaminació de l’aire és un problema molt greu que afecta tota l’àrea metropolitana

» Aviat es vetaran els cotxes més contaminants, però les entitats volen mesures més dràstiques

La contaminació de l’aire provoca cada any víctimes mortals. Fotos: Alfons Puertas (Observatori Fabra) i Pol Solà (ACN)

Els vehicles provoquen
entre el 60% i el 70%
de la contaminació que
hi ha a la metròpolis

Les entitats ecologistes
creuen que el peatge
urbà s’ha de posar en
marxa urgentment
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Els semàfors

Festa Major de Sants
La Festa Major de Sants va posar el seu
punt final diumenge després de nou dies
intensos farcits d’activitats. Un any més
la celebració va demostrar el seu perfil

popular i veïnal i la gran majoria d’actes
van tenir una bona resposta del públic. 

pàgina 8

SMXI
Sants-Montjuïc per la Independència va
organitzar dilluns, juntament amb Òm-

nium, un acte per escalfar motors de cara
a la Diada del pròxim 11 de setembre. A
l’acte, amb representants d’Òmnium i
l’ANC, hi van anar unes 200 persones. 

pàgina 10

UE Sants
El 4-2 que els santsencs van aconseguir
contra el Peralada fa que l’equip de Tito
Lossio sigui el primer líder de la tempo-
rada en el grup 5 de Tercera. El Sants
afronta ara un tram dur del calendari
amb tres jornades en només nou dies. 

pàgina 16

La lupa

per @Modernetdemerda

11S. Objectiu: patir

Ja som al mes de setembre i tornem a
tenir sobre nostre la convocatòria d'u-
na gran manifestació sense cap motiu
estratègic aparent. L'11 de setembre, no
sé ben bé què a Plaça Espanya. Ja pots
comprar la samarreta per qui sap què.
Tria el teu tram per què sé jo. Reserva
el teu autocar per anar ves
a saber on. I així amb totes
les inèrcies que fa anys que
ens acompanyen els dies
previs a la Diada.

Segur que no som un
cas únic al món, però em
costaria trobar exemples
d'altres moviments que siguin tan efi-
cients a l'hora de malgastar energies.
Amb les presons i l'exili interioritzats
i amb una sentència demolidora a
l'horitzó, ¿per què t'entestes a orga-
nitzar una enorme demostració de
força quan no tens la gent mentalment
a punt ni cap nou motiu que inciti dos
milions de persones a sortir al carrer?
¿Per què t'amarres a una data cíclica

al calendari i t'obligues a explotar-la
mediàticament quan no tens gaire
res a dir? Tan fàcil que era dir, escol-
teu, aquest any que cadascú faci el que
vulgui l'11 de setembre, la cita col·lec-
tiva i de país és el dia de la sentència
i aneu-nos cordant els cinturons per-

què ja tenim a punt la resposta mas-
siva.

Doncs no. Busos amunt i avall, pu-
blicitat aquí i allà, debats estèrils per tot
arreu, i a cremar la gent a poques set-
manes de la sentència -el dia clau,
aquest sí- sense dur cap objectiu a la
pancarta. Bé, sí, sí que hi ha un objec-
tiu. "Objectiu: independència". Un ob-
jectiu precís, un full de ruta clar, una

pressió estratègica. En fi. És inexpli-
cable tot.

No tots els onzes han estat absurds,
només faltaria. De fet, la majoria han es-
tat imprescindibles per obrir camí, i grà-
cies a déu dels miracles de l'ANC. Però
n'hi ha hagut algun especialment an-

goixant. Penso en el des-
centralitzat, el del 2016,
aquell patir de quan no tens
absolutament res a dir. I
penso, sobretot, en aquest
núvol negre que s'acosta.

No sé com anirà. Com
que som com som, és pro-

bable que vagi bé i tothom tan content
cap a casa. Però potser seria millor per
a tots que no hi vagi, i que l'ANC s'adoni
que els onzes tenen sentit quan ser-
veixen per apretar en una direcció
concreta (el 2017, per exemple, amb el
referèndum a tocar), però no quan
només serveixen per estressar la dèbil
estratègia independentista, segrestada
pel romanticisme d'una data.

Tan fàcil que era dir que aquest any
la cita col·lectiva i de país 
és el dia de la sentència...

Tota una generació
d’urbanistes acabem

de perdre el nostre mi-
llor referent. Joan Antoni Solans, un
home honest, gran servidor públic, ri-
gorós amb la feina i una persona de
principis. Un bon amic amb qui sem-
pre he pogut comptar. Descansi en
pau. DEP.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Després del serial de
l’estiu amb Neymar,

em queda clara una
cosa: o els periodistes esportius hi po-
sem el rigor que mereix l’ofici o
aquesta guerra la tenim perduda. Ve
de dins, i guanyar credibilitat serà
molt difícil si nosaltres mateixos no
ens hi posem.

@maria__cc

Els assalts a granges i
ramaderies que fan

grups animalistes mino-
ritaris són robatoris injustificats, per-
judiquen la baula més feble i indi-
quen gran menyspreu i desconeixe-
ment del món rural. Però també són ac-
tes polítics, i a la política es combat
amb arguments, no amb repressió.

Que ilusos somos. ¿Ha-
béis visto a la mujer de

Bárcenas en la cárcel?
¿Habéis visto a los de Blanquerna?
¿Habéis visto a Urdangarín? Pues lo
mismo con Aguirre y Cifuentes. Justi-
cia para pobres sí. Y por menos delito.
Que esto es un régimen y tienen la jus-
ticia a su servicio.

@azukikiyo@apuente@AgustSerra
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Sants té ganes de festa: 
comença el compte enrere1

2
13 carrers competiran per guanyar 
el concurs de guarniments

Les entitats celebraran 
un gran acte el 2 de setembre

Solsona: “Els actes unitaris 
no han de durar més d’un dia”

Hotel Cochambre i Hello Lilliput 
seran la banda sonora

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

‘Joc de cartes’ és un bon pro-
grama-concurs de TV3, en el
qual tres restaurants catalans ri-
valitzen entre ells i un en surt
guanyador. Doncs bé, en un dels
darrers programes, dedicat als
restaurants amb piscina de Bar-
celona i Castelldefels, jo els hau-
ria suspès tots tres en l’apartat
de drets lingüístics. Essent res-
taurants amb una carta de 30
euros de mitjana, cap dels tres
ofereix la pàgina web en català.
Han triat el castellà. La llengua
pròpia del país, inexistent, igno-
rada, obviada, desapareguda.
Tan inútil és la nostra llengua
que s’ignora fins i tot en una
carta de restaurant? Segur que
en aquests restaurants que pro-
mociona TV3 s’hi menja molt
bé, però la llengua, com el men-
jar, també és cultura i mereix la
mateixa consideració.

Joc de cartes
per Salvi Pardàs

Europa comença als Pirineus
per Manuel Pérez

Al llarg dels darrers anys no
hem deixat d’escoltar, des de
les instàncies del poder espa-
nyol, la següent afirmació:
“El sobiranisme català vol
construir nous Estats i fron-
teres en el moment en què els
processos d’integració en es-
tructures supranacionals, com
la Unió Europea, és el signe
del temps”.

Resulta colpidor acarar
aquestes afirmacions amb la
realitat de l’Estat espanyol i les
seves estructures de poder,
que nega informes de l’ONU
sobre els presos polítics cata-
lans o que menysté les deci-
sions preses per organisme
jurisdiccionals  transfronte-
rers, quan això posa en qües-
tió la justícia pàtria.

El darrer cas ha estat la de-
cisió per part del Tribunal
Suprem espanyol de negar a
Oriol Junqueras el dret a ser
europarlamentari. Per tal
d’accedir a aquesta condició
calien tres condicions; sortir
escollit pels ciutadans, jurar o
prometre la Constitució de
l’Estat que correspongués i
prendre possessió de l’acta
de diputat.

Com que la llista d’Oriol
Junqueras havia tret més d’un
milió de vots, la primera part
quedava coberta. Per a la se-
gona, el pres encara no sen-
tenciat (continua en presó
preventiva) va demanar per-

mís al Tribunal Suprem que el
jutja per anar a jurar la Cons-
titució espanyola al Parla-
ment espanyol, i complir així
la segona de les condicions.
La resposta va ser no. Se-
gons els jutges, això posaria
en irreversible perill les fina-
litats del procés, ja que im-
plicaria, d'entrada, la pèrdua
del control jurisdiccional so-
bre la mesura cautelar que l'a-
fecta  des de l'instant mateix
que l'acusat abandonés el ter-
ritori espanyol per tal d’aga-
far l’acta de diputat europeu
que, amb tots els drets intac-
tes, havia guanyat democrà-
ticament.

Fixin-se que el perill no és
que deixés d’estar sotmès a
control judicial, sinó que
aquesta justícia estaria dic-
tada en el marc de la Unió
Europea. Què els fa por? Que
quedi palesa la manca de ga-
ranties a l’Estat espanyol?
Que arribat el cas se’l jutgi
pels seus fets, i no per les se-
ves idees? Que els testimonis
de la fiscalia no puguin men-
tir amb el vistiplau del tri-
bunal, com ha passat al llarg
de la farsa de judici a Espa-
nya?

El recurs retòric a la Unió
Europea ha estat un argu-
ment llancívol  contra l’inde-
pendentisme català. Però quan
ha de fer-se efectiu, és l’Estat
espanyol qui l’arracona.

A les xarxes

@manelgarciad13: Una cosa bona del
mes de setembre és que per fi deixaran
de donar la tabarra amb el tema del
Neymar.

@isaserras: Aguirre y Cifuentes, esas per-
sonas que Ayuso quiere “tener cerca y
contar con ellas porque son un valor”, han
sido imputadas por corrupción. 

#Imputades

@meteocat: L'huracà #Dorian va assolir
la categoria 5 el passat diumenge, quan va
arribar a tenir un vent sostingut superior
als 297 km/h. 

#Dorian #Neymar

Les millors
perles

Els bombers rescaten el Papa Francesc després de quedar-se
atrapat en un ascensor del Vaticà. El pontífex es dirigia al balcó
de la plaça de Sant Pere on tradicionalment parla als fidels.

Després que el poguessin treure de l’aparell espatllat, el Papa va
aprofitar per demanar un aplaudiment en honor als bombers.

La policia local de Glasgow evita que se celebri una partida
massiva de fet i amagar en un Ikea de la ciutat escocesa, on
3.000 persones s’havien reunit per entrar-hi. Els responsa-

bles de l’establiment es van adonar de la convocatòria a Face-
book i van demanar ajuda als agents per impedir l’acte.

Jack Dorsey, president i cofundador de Twitter, rep l’atac d’un
grup de hackers que van robar-li el seu compte de la xarxa so-
cial. Els delinqüents informàtics van aconseguir entrar al seu

perfil i publicar diversos missatges racistes durant els vint minuts en
els quals van poder parlar en nom de Dorsey.

Demanen 330 anys de presó per al treballador de Google
que demanava “que les màquines ens governin”. Antho-
ny Levandowski, fundador de l’Església de la Intel·ligèn-

cia Artificial, ha estat acusat de 33 delictes per haver robat, pre-
sumptament, diversos secrets comercials al gegant tecnològic.

Els Rolling Stones ja tenen la seva pròpia pedra a Mart. La banda
de rock ha estat escollida per batejar una roca del planeta ver-
mell, la qual ha estat anomenada així per la NASA com a ho-

menatge. Tot plegat es va decidir després que la pedra sortís rodant,
tal com indica el nom de l’emblemàtic grup en anglès.
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Sants-Montjuïc

TRADICIÓ4El Piromusical del
Parc de l’Espanya Industrial va
posar el punt final aquest diu-
menge a la Festa Major de Sants
després de nou dies marcats per
la gran quantitat d’actes festius
que van omplir els carrers sant-
sencs.

La Festa Major va arrencar
el 24 d’agost i durant el primer
dia va tenir com a protagonista
el comunicador i ‘showman’
Toni Rovira, que va ser l’enca-
rregat de llegir el pregó. Un
any més el programa va estar
farcit d’activitats pensades per
a tots els públics, amb la cultu-
ra popular i la música com a
grans protagonistes. Els sant-
sencs i les santsenques van po-
der gaudir d’un munt d’activi-
tats, com ara diferents vermuts
i àpats populars, concerts, di-
ferents tallers i classes de circ o
salsa, cinema a la fresca, hava-
neres, sardanes i, entre d’al-
tres, diferents rutes històriques.
Entre l’organització dels dife-
rents actes també van tenir un
paper important, tal com passa
cada any, les entitats. Un exem-
ple és el cas de la Lleialtat Sant-
senca, que divendres va orga-
nitzar, a la plaça Bonet i Muixí,
tot un dia farcit d’activitats com
ara ball en línia, un vermut
musical, jocs de rol i estratègia,
cant i dansa oriental, balls bo-
livians, una muixeranga valen-
ciana, una ‘jam folk’ comunità-
ria, circ, malabars i un concert
de rumba catalana. 

VICTÒRIA DE SAGUNT
Un any més el concurs de ca-
rrers guarnits va ser un dels
grans protagonistes de la Festa

Major. El guanyador d’aquesta
edició va ser el carrer Sagunt
amb la seva decoració que re-

creava els vitralls, les escultures
i els trencadissos del Palau de la
Música. El segon lloc va ser pel
carrer Alcolea de Baix, amb un
decorat inspirat en els ‘escape
rooms’, que també li va suposar
guanyar el premi a l’originalitat.
El podi el va completar Alcolea
de Dalt, que va recrear l’allibe-
rament de París del domini
nazi amb motiu del 75è aniver-
sari d’aquells fets.  Pel que fa al
concurs popular, que organitza
Sants3ràdio, el guanyador va ser
Alcolea de Dalt, mentre que la
segona posició la va ocupar la

plaça de la Farga, amb un de-
corat sobre els jocs de taula de
tota la vida, i el tercer lloc va ser
per al carrer Sagunt.

D’altra banda, la comissió
dels carrers Guadiana i Vallespir
van celebrar 35 anys guarnint el
carrer i participant en la Festa
Major de forma ininterrompuda.
Qui també celebrava aniversari
del guarniment del carrer, en
aquest cas 25 anys, era el carrer
guanyador, Sagunt.

VISITA DE TORRENT
L’entrega dels premis del con-
curs de carrers guarnits va
comptar amb la presència del
president del Parlament, Roger
Torrent. Durant el seu discurs,
Torrent es va conjurar per “no
parar” fins que els “presos po-
lítics i exiliats” siguin allibe-
rats i poder-los abraçar durant
la Festa Major de l’any que ve.

D’altra banda, entre avui i
diumenge la Bordeta celebra
la seva Festa Major.

El concurs de carrers guarnits, un clàssic de la Festa Major. Foto: Districte

Sants tanca nou dies d’una
Festa Major molt intensa

» Des del 24 d’agost i fins diumenge el barri es va omplir d’actes
» El carrer Sagunt es va endur el concurs de carrers guarnits

Polèmica per una agressió
per motius polítics a Sants

SUCCESSOS4La Festa Major
de Sants també va deixar un epi-
sodi polèmic a causa de la de-
tenció d’un home de 36 anys
acusat d’agredir-ne un altre per
portar, segons va informar El Pe-
riódico, una samarreta amb la
bandera espanyola i un emble-
ma de l’exèrcit.

L’home va ser detingut di-
vendres passat per un delicte
d’odi i de lesions  i va ser posat en
llibertat l’endemà. Des de l’As-
semblea de Sants i els Castellers
de Sants, per la seva banda, van
assegurar després de la detenció
de l’home que els fets van tenir
lloc després que “un grup d’ultres

va irrompre a l’espai de con-
certs dels Castellers de Sants per
generar un conflicte i pertorbar
la convivència”. En un comuni-
cat, les dues entitats van acusar
“el feixisme” d’anar al barri “a
mostrar el seu discurs d’odi i in-
tolerància”.  Els Mossos d’Es-
quadra, per la seva banda, expli-
quen que l’agressió es va produir
a quarts de tres de la matinada al
carrer Vallespir però l’advocat de
l’acusat, en declaracions a Bete-
vé, va explicar que l’incident el
van causar un grup d’ultres, que
posteriorment haurien denunciat
als Mossos d’Esquadra l’home
que va acabar detingut.

Arrenca la Festa Major
del barri de la Bordeta

CELEBRACIÓ4Des d’avui i fins
diumenge el barri de la Borde-
ta celebra una nova edició de la
seva Festa Major.

Com ja és habitual, les acti-
vitats es faran al carrer dels
Jocs Florals de Baix i a les pla-
ces del Fènix i de Súria. Un any
més, el programa inclourà àpats
populars, música, activitats al
carrer i diferents competicions
de caràcter lúdic. 

D’altra banda, el carrer dels
Jocs Florals de Baix i les places
del Fènix i de Súria faran un acte
unitari l’últim dia de la Festa

Major a la tarda a la plaça de Ce-
lestina Vigneaux, on la cultura
popular, amb cantades d’hava-
neres o actes com el correfoc,
serà l’estrella juntament amb di-
ferents tastos gastronòmics i
mostres de balls de tot arreu.

Durant la Festa Major, al-
guns carrers i places estaran
tallats en diferents moments. El
carrer dels Jocs Florals es va ta-
llar dissabte i ho estarà fins di-
lluns que ve. Dijous, durant el
pregó, el carrer Constitució a
l’altura de l’església Sant Medir
també estarà tallat.

La Bordeta |Troben morts a casa un matrimoni d’avis
Els Mossos d’Esquadra investiguen des de diumenge la mort d’un matrimoni d’uns
80 anys de la Bordeta després que agents del cos trobessin els dos cadàvers gràcies a

l’avís dels veïns, que feia dies que sentien una forta pudor provinent del seu pis. 

Alcolea de Dalt, per la
seva banda, va guanyar
el concurs popular
dels carrers guarnits
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POLÍTICA4La Rambla de Sants
va acollir aquest dilluns un acte
previ a la Diada organitzat per
Sants-Montjuïc per la Inde-
pendència conjuntament amb
Òmnium Cultural de Sants amb
l’objectiu d’anar escalfant mo-
tors de cara a l’11 de setembre.

L’acte, que va ser conduït
per Joan Manuel Parisi, va te-
nir com a eix principal les ano-
menades ‘Iniciatives d’Èxit’
que impulsa l’Assemblea, com
ara les organitzacions sindi-
cals, la candidatura a la Cam-
bra de Comerç,  l’aposta pel
consum estratègic, la manifes-
tació d’Estrasburg, el Consell
per la República i també la
campanya ‘Ho tornarem a fer’
d’Òmnium.

Els protagonistes de la tro-
bada, on van assistir unes 200
persones, van ser David Fer-
nàndez, del Secretariat Nacional
de l’Assemblea, el filòsof Xavier
Antich,  membre de la junta na-
cional d’Òmnium, i Montse So-
ler, que també és integrant del
Secretariat Nacional de l’As-
semblea i que va substituir la
presidenta de l’entitat, Elisenda
Paluzie, que finalment no hi va
poder assistir.

Durant l’acte, Fernàndez,
coordinador de la comissió Fem

República, va parlar sobre qües-
tions relacionades amb el con-

sum estratègic i sobre la cam-
panya que l’ANC va posar en
marxa fa uns mesos per tal  de

promoure alternatives de con-
sum responsables. 

Xavier Antich, per la seva
banda, va explicar els eixos es-
tratègics de la campanya d’Òm-
nium ‘Ho tornarem a fer’, nas-
cuda després de la publicació
del llibre de Jordi Cuixart que
porta el mateix nom. Per últim,
Montse Soler va remarcar la
importància que la manifestació
d’enguany de la diada, que té
com a lema ‘Objectiu Indepen-
dència’, torni a ser un èxit.

Una imatge de l’acte de dilluns. Foto: Sants3Ràdio

Sants es comença a mobilitzar
de cara a la pròxima Diada

L’acte es va fer 
a la Rambla de Sants
i hi van assistir
unes 200 persones

Agressió a una treballadora
de la biblioteca Vapor Vell

SUCCESSOS4Una treballadora
de la biblioteca Vapor Vell ha de-
nunciat que fa unes setmanes va
ser víctima d’una agressió per
part d’un sensesostre que era
usuari habitual de l’equipament.

En declaracions a la SER, la
treballadora va explicar que
l’home va intentar entrar a la bi-
blioteca amb un carro amb roba
i brossa i que, quan ella li va dir
que no podia, la seva resposta va

ser “arrencar la centraleta i co-
mençar a llençar tots els ordi-
nadors” contra ella. Tot seguit,
segons el relat de la treballado-
ra, l’home la va començar a per-
seguir al crit d’“et mataré”.

Després d’aquest incident, i
altres que han tingut lloc en di-
ferents bibilioteques de la ciutat,
els treballadors d’aquests equi-
paments municipals demanen
més seguretat.

Can Batlló, a punt per ser 
un referent de l’audiovisual

EQUIPAMENTS4 L’Escola de
Mitjans Audiovisuals de Barce-
lona (EMAV) es traslladarà ben
aviat a l’antiga fàbrica de Can Bat-
lló, cosa que permetrà ampliar la
capacitat de l’equipament fins
als 600 usuaris, entre estudiants
dels cicles formatius i partici-
pants en altres activitats. 

La comissionada d’Educació,
Maria Truñó, ha destacat la mi-
llora que suposarà l’estrena del
nou edifici i ha explicat que per-
metrà “reforçar l’oferta d’educa-
ció postobligatòria”, en la qual ha
considerat que “hi ha un dèficit
històric de places públiques”.

El nou edifici té gairebé 6.000
metres quadrats i ha suposat

una inversió municipal de 12,9
milions d'euros. La instal·lació,
situada al Bloc 7 de l’antiga fà-
brica, un dels més grans, té un
gran espai central amb dos ni-
vells que concentren la major
part d’espais per a aules i admi-
nistració. Entre d’altres, l’edifici
tindrà una mediateca, despatxos,
espais polivalents, una sala d’ac-
tes, un estudi de fotografia, un
plató de televisió, locutoris de rà-
dio i un estudi de so.

El regidor Marc Serra afirma
que l’objectiu del consistori és
“convertir Can Batlló en un nou
pol d’equipaments i d’espais
verds” per als veïns d’Hosta-
francs, la Bordeta i Sants.
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Torna la Fira Medieval a Creu Coberta
L’Eix celebra la 14a edició d’aquesta mostra

Durant el cap de setmana dels dies 5 i 6 del
mes que ve, l’Eix Comercial Creu Coberta
tornarà a ser medieval. Farem un viatge en
el temps per situar-nos a l’Edat Mitjana, mo-
ment en el qual el carrer era el camí d’en-
trada a Barcelona. Agafarem capes, corones
i pantalons bombatxos i rebrem amb trom-
petes i fiscorns la XIV Fira Medieval de Creu

Coberta. Sens dubte, la
fira medieval més cone-
guda de la ciutat, i que
s’organitza aprofitant els
dies de la Festa Major
d’Hostafrancs, que se
celebra per la festivitat
de l’Àngel Custodi.
La Fira Medieval re-

cordarà l’intens passat
del barri, que enguany
celebra 180 anys, però
que fa molt de temps ja
era l’entrada habitual a
Barcelona, el principal

camí comercial d’accés a la ciutat per als
que venien de l’interior de la Península. La
Fira Medieval, doncs, en el seu afany de
donar visibilitat als nostres comerços, però
també per passar-nos-ho bé, reunirà gairebé
200 parades d’alimentació, roba, objectes de
regal i serveis, a més d’espectacles fixes i iti-
nerants de mags, animadors, cavallers, da-

misel·les i dracs me-
ravellosos, que us tras-
lladaran al carrer d’a-
quella època. També hi
haurà atraccions i tota
mena d’activitats per
als més petits, que es
concentraran al llarg
del carrer i es convida-
ran, com és habitual,
diferents artesans que
mostraran com prepa-
raven els seus produc-
tes segles enrere.

Esperem que ens puguin acompanyar
desenes de milers de persones, veïns i veï-
nes del barri i també amics d’altres llocs.
Que passegin per l’eix comercial i pels ca-
rrers de Creu Coberta, Consell de Cent,
Torre d’en Damians i Rector Triadó, que es
guarniran per a aquesta tradicional celebra-
ció, que té 14 anys d’història. 
A més, com cada any, us convidem a

apuntar-vos al Sopar Medieval, que es farà
el dia 5, a la seu de l’eix comercial (Callao,
9) o al Meeting Point (Creu Coberta, 28).
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Vine al Sopar Medieval que se ce-
lebrarà al Meeting Point (carrer de
Creu Coberta 26) el pròxim dis-
sabte 5 d’octubre, a un quart de 10
de la nit, en el marc de la 14a Fira
Medieval de Creu Coberta.
Inscripcions escrivint al correu

isabel@creucoberta.com

També podeu comprar el vos-
tre tiquet al Meeting Point (carrer
de la Creu Coberta 26) o a la seu
de l’eix comercial (Callao 9).
Després, a partir de les 11 de la

nit, es posarà en marxa el tradicio-
nal ball de Festa Major amb la mú-
sica revival de l’Albert Malla.

El programa d’Òpera al Comerç, implemen-
tat per la Fundació Barcelona Comerç i els
seus eixos, a més de l’Associació Òpera
Jove de Catalunya, torna a Creu Coberta
després de l’èxit de l’any passat. I ho farà el
pròxim divendres 4 d’octubre, a diversos
dels establiments comercials del nostre eix.
Al llarg d’aquella tarda, entre dos quarts de

sis i dos quarts de nou, a cadascuna de les
deu botigues hi haurà un o una cantant de
líric, interpretant una ària d’alguna òpera. 
Podreu gaudir d’El Barber de Sevilla, La

Traviata o Don Giovanni, passejant per l’eix
comercial. L’objectiu no és que us atureu en
alguna de les botigues i hi passeu la tarda
en un sol recital, sinó que passegeu per

l’eix, conegueu les 10 botigues on hi haurà
les actuacions, i alhora conegueu 10 àries
d’òpera diferents. Al llarg de l’any, el pro-
grama d’Òpera al Comerç es pot gaudir
arreu de la ciutat. I nosaltres ho fem aprofi-
tant la Festa Major d’Hostafrancs, al barri, i
aportant-hi el nostre granet de sorra. No us
ho podeu perdre!

Òpera al Comerç torna a Creu Coberta

Sopar medieval, dissabte 5 d’octubre
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Al llarg d’aquest agost, malgrat que el Meeting Point ha estat tancat,
hem rebut la visita d’algunes comunitats del món a la ciutat. Ens han
pogut mostrar les seves respectives cultures en dues festes molt
concorregudes. Per una banda, vam poder celebrar la independèn-
cia de l’Índia i, per una altra, es va commemorar la festa d’Ankara,

de Nigèria. Van ser dues trobades en les quals el color va ser prota-
gonista, amb música i dansa, que van permetre que el Meeting Point
es convertís, de nou, en lloc de trobada de diferents cultures.
Aquest setembre hem posat en marxa un nou curs. Estem

oberts a rebre les vostres propostes d’activitats.

Festes índies i nigerianes al Meeting Point

&
El Poble Espanyol ha donat la benvinguda
a un nou taller artesà: Cal Terrissaire, un ta-
ller de ceràmica amb demostracions i cur-
sos en directe, especialitzat en peces
tradicionals i artístiques.
Amb 40 anys de trajectòria com a artesà

de la terrissa, Juan Manuel Becerra Jimé-

nez s’ha instal·lat a un local ampli i lluminós
del recinte on tots els visitants, nens i
adults, poden veure en directe com treballa
amb les seves mans i amb el torn. A més,
ofereix la possibilitat als visitants de fer ta-
llers ràpids d’uns 20 minuts de durada a un
preu molt assequible per tal que coneguin
l’ofici de terrissaire de primera mà i visquin
la sorprenent i interessant experiència d’e-
laborar amb les seves pròpies mans un ob-
jecte de ceràmica que després es poden
emportar a casa.
També s’han incorporat recentment als

carrers del Poble Espanyol el taller d’orfe-
breria i bijuteria Món de Mones, de Miquel
Robinat; el taller de pintura digital i escul-
tura Digital_Arts, de Sergi Aznar Alemany,
el taller de pirogravat i ganxet Ramita Re-

belde, de Judith Perez López i el taller de
pintura artística contemporània Barna Style
de Serhiy Supryhan.
L’emblemàtic recinte de Montjuïc conso-

lida així la seva condició de centre únic
d’artesania i de compres exclusives a Bar-
celona i a Catalunya. Obert els 365 dies de
l’any, el recinte acull més de 20 tallers en
els quals es pot observar la feina de pro-
fessionals de cuir, joieria, vitralls, guitarres,
tèxtil, ceràmica... Aquests artistes donen
vida al Poble Espanyol i el converteixen en
un lloc d'intercanvi i contacte humà, on els
visitants poden conèixer la tradició artesa-
nal d’Espanya i comprar les creacions més
originals, i fins i tot peces personalitzades. 

Més informació a: www.poble-espanyol.com

El Poble Espanyol consolida la seva 
condició de centre únic d’artesania
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Els experts del barri OpinenEls experts del barri
4Els Consells dels Mossos d’Esquadra

Tornen els dies carregant amunt i
avall motxilles plenes de llibres de
text i material escolar… i la possibili-
tat que els nostres fills i filles pateixin
dolor d’esquena. I és que, segons
l’Institut Català de la Salut, “cada cop
hi ha més estudis que indiquen que
les motxilles s’associen al dolor d’es-
quena i que poden crear problemes a
llarg termini”.

Per això des d’Abacus cooperativa
us proposem unes senzilles recoma-
nacions per preveure i corregir hàbits
en la càrrega i transport de les motxi-
lles. Us aconsellem que els seguiu
amb molta atenció i us estalviareu
maldecaps en un futur!

• Fer servir motxilles amb nanses
amples i encoixinades que s’ajus-
tin bé a l’espatlla.
• Dur sempre la motxilla sobre les
dues espatlles.
• Col·locar primer els objectes més
pesats i grans. A més, aquests han
de restar a la part de la motxilla
més propera a l’esquena.

• Per aixecar la motxilla, ajupir-se
doblegant els genolls o, molt mi-
llor, carregar-la sobre una taula i
col·locar-se-la des d’aquí, sense
ajupir-se.
• En cas de dur carret, empènyer en
lloc d’estirar-lo.
• Fer servir motxilles de rodes amb
nansa regulable segons l’alçada.
A més a més, és important corre-

gir altres hàbits per tal de no tenir
mals d’esquena. Així, és molt impor-
tant seure bé, amb l’esquena recta i
recolzada contra el suport, tant al pu-
pitre de l’escola com, per exemple,
quan es veu la tele a casa. S’ha de
tenir cura també de la postura quan
es dorm, tot procurant tenir un coixí
amb l’alçada adequada per tal de no
forçar el coll. I, per últim, practicar es-
port, tot recordant-se sempre d’escal-
far abans i de realitzar estiraments en
el moment de finalitzar la sessió.

Troba a Abacus les millors bosses
d’esquena i torna a l’escola de forma
saludable!

Mossos d’Esquadra
Comissaria del Carrer Ulldecona

C/ Ulldecona, 35
93 267 50 60

4Els Consells de la Guàrdia Urbana

UT3 Sants-Montjuïc
Carrer de la Guàrdia Urbana, 3

Com que encara estem en període es-
tival, i tenint en compte que es pro-
dueixen furts i robatoris de forma més
habitual, us recomanem aquests con-
sells de la Guàrdia Urbana per a tots
aquells que teniu un comerç.

• Assegureu-vos que no resta ningú
dins l’establiment abans de tancar.
Recordeu-vos de connectar els siste-
mes d’alarma.
• Mantingueu encès algun llum de fa-
çana durant les hores que l’establi-
ment roman tancat. Dissuadirà la
manipulació de panys i persianes.
• Establiu codis de comunicació entre
el personal de manera que en cas de
qualsevol mena d’incident us pugueu
comunicar sense alarmar als clients.
• Doteu de sistemes de protecció
mecànics o electrònics els articles
exposats a la venda i mantingueu

fora de l’abast del públic els de més
valors.
• Porteu un registre dels articles en ex-
posició la botiga i dels que tingueu al
magatzem. Us ajudarà a inventariar
les pèrdues després d’un robatori.
• No espereu a fer el recompte de caixa
al darrer moment, abans de tancar. És
millor que ho feu acompanyats i en un
lloc apartat de la vista del públic.
• Fixeu un límit màxim de diners a la
caixa registradora i aneu retirant du-
rant el dia les quantitats de diners que
l’excedeixin, deixant-hi només els que
necessiteu per canviar. Segons les ca-
racterístiques del comerç, valoreu la
conveniència d’instal·lar caixes de se-
guretat amb obertura codificada i re-
tardada en un lloc ben visible al
públic, indicant que el personal de
l’establiment no hi té accés.

4Inverteix bé el teu temps de neteja! 

La neteja és un aspecte fonamental
en qualsevol lloc, des de la teva llar
com un negoci privat, una comunitat
de veïns o establiment  públic. Qual-
sevol lloc on es doni importància a la
neteja i la higiene aconseguirà una
percepció positiva per part de qual-
sevol persona que hi entri. 

Actualment tenim un ritme de
vida amb moltes responsabilitats i
obligacions, de manera que no tenim
gaire temps per dedicar a la neteja de
casa nostra. A més, encara hi ha gent
que inverteix el poc temps i esforç en
netejar cada racó pensant que, així,
estalvia molts diners. 

Encara que, si s’analitza bé la si-
tuació, es pot veure que es perd molt
de temps en aquesta tasca, que no es
pot aprofitar per fer coses o activitats
més interessants. Per tant, degut a la

manca de temps, és bo confiar en
professionals del sector i delegar
aquesta classe de neteges, sabent
que tindràs uns bons resultats per un
preu molt econòmic. Fa uns anys,
tenir una persona encarregada de la
neteja a casa era un luxe (i per a clas-
ses altes) però actualment s’ha pogut
estendre a la majoria de la societat.
Ara mateix ja no cal tenir grans quan-
titats de recursos econòmics per
poder contractar un servei de neteja. 

Per tant, si tens l’agenda molt ocu-
pada i no trobes temps per netejar
perquè resulta una tasca molt entre-
tinguda, confia en deixar-la en mans
de professionals del sector i oblida’t
d’aquesta preocupació. Només t’hau-
ràs de preocupar d’escollir el dia i
l’hora del servei i quanta estona cal
que invertim en netejar.

CGM Sempre Net
C/ Leiva, 6, baixos

info@cgmsemprenet.com / www.cgmsemprenet.com

Durant aquest mes hi haurà manifes-
tacions i moltes festes populars a la
ciutat. Aquestes són les recomana-
cions dels Mossos d’Esquadra davant
d’aglomeracions.

• Abans d’anar-hi estigueu atents a
les informacions oficials que emetin
les autoritats sobre l’esdeveniment,
així com les que apareguin als mit-
jans de comunicació.
• És important que porteu roba cò-
moda i adequada al lloc on aneu.
Tingueu en compte també que el
calçat que porteu us protegeixi bé
els peus, ja que és la part del cos on
es produeixen la majoria de les feri-
des.
• Aneu-hi ben hidratats i porteu
aigua en ampolles de plàstic.
• Tingueu localitzades les sortides
d’emergència o les vies d’evacuació
i estigueu atents a les indicacions
del personal de seguretat.
• Si aneu acompanyats o en grup,
acordeu un punt de referència on
tornar-vos a reunir en cas que us se-
pareu o us perdeu.
• Si aneu amb nens, porteu-los a coll

o de la mà. Estigueu pendents de la
gent gran i de les persones amb im-
pediments.
• Porteu la documentació a sobre.
En el cas dels nens, gent gran i dis-
capacitats psíquics prepareu una
fitxa amb les seves dades i un telè-
fon de contacte, i feu que la portin
en un lloc visible per si es perden.
També poden portar la polsera
identificativa de Protecció Civil.
• En entrar o sortir no us atureu da-
vant de les portes ni als passadissos.
• En concentracions massives a l'ex-
terior, si teniu la sensació d'estar
atrapats o sense sortida possible,
busqueu una ubicació alternativa
on pugueu localitzar una via d'eva-
cuació.

• No pugeu a baranes, reixes ni altres
elements inestables que puguin ser
perillosos.

• Una vegada finalitzat l’esdeveni-
ment, abandoneu el lloc de forma
ordenada, respectant l’ordre de sor-
tida i seguint les indicacions dels
serveis de seguretat. No oblideu els
vostres objectes personals.

Montse Vidal 
Cap de botiga Hostafrancs

Creu Coberta, 93 · 08014 Barcelona 
sants@abacus.coop

4Com carregar una motxilla
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

La nova campanya de la FAVB pel decreixement turístic va marcar l’inici de l’agost

“No ho diguis a ningú”
SOCIETAT/ El passat 30 de juliol, amb les
setmanes més intenses turísticament par-
lant per a la ciutat a tocar, la FAVB va triar un
dels punts més emblemàtics de Barcelona,
l’entorn de la basílica de la Sagrada Família,
per presentar la seva aposta pel decreixe-
ment del turisme i del que consideren ‘tu-
ristificació’ de la ciutat.

Durant el matí d’aquell dia, quan es va
fer aquesta acció, que va anomenar-se No
diguis a ningú que has estat a Barcelona, vo-
luntaris de la federació van repartir tríptics
als turistes que passejaven per l’entorn del
temple. En aquestes octavetes informatives
(impreses en castellà i anglès) es podien lle-
gir frases, carregades d’ironia, com “No di-
guis a ningú que has estat de vacances a
Barcelona. És un tresor, i com qualsevol d’a-
quests tresors, ha de seguir ocult” o “Sinó,
ens robaran la ciutat i aquesta deixarà de ser
atractiva per a vosaltres i un lloc on nosal-
tres puguem viure“. La federació va acom-
panyar aquesta acció al carrer amb un vídeo
(que es pot veure al seu canal de YouTube)
on també exposen els seus arguments en
defensa del decreixement turístic.

En aquest sentit, la FAVB apunta que
Barcelona s’ha convertit ja en la dotzena ciu-
tat més visitada del món (la quarta en el
conjunt d’Europa), però denuncia que s’ha
passat del turisme a la ‘turistificació’. Aquest
fenomen ha fet que canviï la percepció del
turisme que es tenia anys enrere, fins al punt
que en moltes de les enquestes municipals
recents se l’identifica com a problema clau
de la ciutat. La federació denuncia que el
canvi de turisme a turistificació es produeix
per la massificació i la no gestió de l’arribada

de visitants a la ciutat i assenyala les políti-
ques dels anys 80 i 90 (en especial les pro-
mogudes pel Consorci de Turisme de la
ciutat) que només van posar l’accent en l’in-
crement i l’atracció de visitants a qualsevol
preu, fos amb caràcter professional, amb la
proliferació de fires i congressos o amb la
promoció de les grans icones de la ciutat,
com la Sagrada Família, el Park Güell, el
Museu Picasso o el Camp Nou, entre altres.

Per això, la federació considera que cal
deixar de promocionar “intensament” la
destinació Barcelona, limitar les places d’a-
llotjament (hotels, albergs o pisos turístics),
reduir el nombre de creuers que atraquin al

port o incrementar els impostos que es ca-
rreguen al turisme, entre altres mesures.

El missatge de la FAVB també va voler
ser una resposta a la proposta que la plata-
forma empresarial Barcelona Global havia
fet unes setmanes abans per impulsar en-
cara més el turisme a la ciutat, si bé amb
matisos com creant figures específiques
per regular el lleure nocturn o abordar de
forma més contundent la inseguretat en
els barris que presenten una major presèn-
cia de turistes. 

MOBILITAT/La petició veïnal per reformar el pont del car-
rer de Santander ha aconseguit més de 5.000 adhesions,
segons va informar a finals del mes de juliol la revista Car-
rer, la publicació de la FAVB.

Aquesta infraestructura es va construir fa mig segle i mai
no s’ha reformat, tot i que els veïns de la zona ho havien
reclamat de forma insistent als diferents partits que han go-
vernat la ciutat en els darrers anys. De fet, la vegada que
més a prop va estar la remodelació va ser durant el primer
mandat d’Ada Colau (fins i tot es va redactar i aprovar un
projecte per fer-la, contemplant l’ampliació del pont en 10
metres d’amplada, cinc per cada costat, amb 3,5 metres per
a vianants i 1,5 metres per a bicis), tot i que finalment es va
aturar argumentant limitacions pressupostàries.

Segons denuncien els impulsors de la iniciativa, s’ha con-
vertit en “una estructura insegura, innaccessible per al via-
nant”. Les associacions de veïns de La Palmera Centre, La
Pau, Sant Martí de Provençals, La Trajana i la Verneda Alta
són les entitats que van posar en marxa aquesta iniciati-
va, que reclama “una solució definitiva i adaptada a les nor-
matives actuals” per facilitar el trànsit en aquest espai que
comunica els districtes de Sant Martí i Sant Andreu. Les en-
titats esperen que durant el Ple d’aquest mes torni a abor-
dar-se la reforma del pont.

Més de 5.000 signatures demanen que
es reformi el pont del carrer Santander ASSESSORAMENT/Aquesta tarda tornen a posar-se en

marxa les jornades informatives i d’assessorament que la
plataforma Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) or-
ganitza de forma periòdica. La cita d’avui és a les cinc de
la tarda a la seu de la FAVB, al carrer Obradors 6-8.

Aquestes jornades s’organitzen sota el lema Ni set, ni
fred, ni foscor! i serveixen perquè els veïns que tinguin dub-
tes sobre com defensar els seus drets energètics puguin
resoldre’ls amb l’ajuda dels professionals de l’APE. L’enti-
tat organitza aquesta mena de trobades de forma pe-
riòdica, i al seu portal web (www.pobresaenergetica.es) s’a-
nuncien totes les dates i els llocs on s’organitzen.

Noves sessions per lluitar
contra la pobresa energètica

L’acció de la federació
comparava la ciutat 
amb un tresor que 
ha de seguir ocult
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HABITATGE/ El passat dia 2 es va
celebrar la primera de les as-
semblees que Resistim al Gòtic
celebra de forma periòdicament
tots els dilluns. Després de l’atu-
rada estival, l’entitat ha tornat a
posar-se en marxa.

D’aquesta manera, cada di-
lluns a la tarda (a partir de dos
quarts de set) els veïns del barri
estan convidats a participar en
aquestes trobades, que se cele-
bren a la seu de l’entitat (als bai-
xos del número 21 del carrer
Nou de Sant Francesc) per de-
batre sobre les estratègies que es
poden seguir per tal que el Gò-
tic continui sent un barri on pu-
guin viure els veïns. 

Resistim al Gòtic
torna a organitzar
les assemblees

INFANTESA/ “No se’ls pot abandonar a la
seva sort, abocar-los al carrer i a ser carn
de màfies”. Aquesta és una de les refle-
xions que la FAVB ha compartit recent-
ment sobre la situació que viuen els
menors d’edat no acompanyats (MENA) a
la ciutat. De fet, la federació ha instat els
organismes competents, com la Direcció
General d’Infància i Adolescència (DGAIA),
a “assumir les seves responsabilitats i reo-
rientar les seves polítiques”.

La FAVB creu que cal “una nova plani-
ficació coordinada que impliqui diferents
departaments del Govern (com Afers So-
cials o Justícia, entre altres), l’Ajuntament
i per descomptat l’Estat”, que és qui té les
competències en matèria d’immigració.
Però perquè això sigui possible, la FAVB

considera que cal “reformar sense tar-
dança el marc legislatiu actual”.

La federació va més enllà i apunta que,
ja que més del 90% d’aquests MENA són
del Marroc, cal impulsar “un projecte d’in-
versió potent en aquest país que ajudi a
evitar el fet migratori infantil, fruit de la
desesperació i la pobresa”. La FAVB diu
que de la mateixa manera que fa anys es
va admetre que els menors migrants eren
“desemparats”, ara cal revisar la protecció
mantinguda en el temps, de forma que un
cop siguin majors d’edat se’ls segueixi aju-
dant en la seva integració.

Per últim, la FAVB defensa la creació de
polítiques que promoguin espais de tro-
bada, de diàleg i coneixement mutu, que
consideren clau per a la cohesió social.

La FAVB insta la DGAIA a “assumir les
seves responsabilitats” amb els MENA

CULTURA/ La Taula Eix Pere IV ha
preparat, de cara a la tarda de
demà, una sessió de cinema a la
fresca i un taller de cultiu ecolò-
gic al jardí autogestionat que
l’entitat té al passatge de Trullàs,
al barri del Poblenou. 

Aquesta activitat, gratuïta i
oberta als tots els veïns, es posarà
en marxa a dos quarts de set de
la tarda en aquest espai que els
mateixos usuaris van plantar i que
cuiden. Aquesta de demà serà la
primera activitat que l’entitat fa
després que hagi tornat a la fei-
na un cop acabades les vacances
estivals. La Taula Eix Pere IV tam-
bé s’implicarà en la festa major
del seu barri.

Cinema i un taller
de cultiu ecològic
al Poblenou

MANIFESTACIÓ/ El pròxim dis-
sabte 14, la marquesina de la
Via Júlia es convertirà en l’escenari
de les reivindicacions en defen-
sa del sistema públic de pensions.
Marea Pensionista, la principal en-
titat de jubilats que de forma pe-
riòdica es mobilitza per aquest
tema, és la convocant d’una as-
semblea oberta per parlar sobre
la situació de les pensions. El
punt de partida serà la reflexió so-
bre l’estat actual de les pensions
un cop que han passat uns me-
sos des de les eleccions.

Els assistents estan citats en el
punt de la sortida del metro de
l’L4 a les 11 del matí, quan està
previst que arrenqui la trobada.

Marea Pensionista
es mobilitzarà de
nou a la Via Júlia

Reclamen polítiques de gran impacte
contra el canvi climàtic

MEDI AMBIENT/ Fer un debat
ciutadà profund sobre les alter-
natives i les seves implicacions en
tots els àmbits per trobar les mi-
llors respostes i que es posin en
marxa aquelles polítiques que és
evident que poden donar bons
resultats. Aquestes són dues de
les mesures que la FAVB considera
que cal posar en marxa per com-
batre el canvi climàtic. 

De fet, després de la cimera
sobre aquest tema que la ciutat
va acollir durant el passat mes
de juliol, la federació va publicar
un comunicat en el qual recla-
mava als governs la posada en
marxa de “polítiques de gran im-
pacte” per frenar la situació, acti-
var-se pel clima i reclamar una
societat social i ecològicament
justa. En aquest sentit, la FAVB
considera que alguns projectes
que es contemplen per part de
les institucions, com són l’am-
pliació de l’aeroport i les noves
terminals de creuers al port, no
van en la línia que cal seguir per
capgirar la situació de contami-
nació actual.

La FAVB apunta que la contami-
nació i el canvi climàtic provoquen
nombrosos impactes negatius,
com l’agreujament de moltes
malalties, però també altera-
cions en els cicles tant de l’agri-
cultura com de l’aigua, afectant
la biodiversitat i, fins i tot, com-
portant que poblacions sence-
res s’hagin de desplaçar. En
conjunt, es pot parlar de crisi
ecològica i, per això, la federació
considera que calen solucions
que vagin al fons dels problemes

i, a la vegada, estiguin orienta-
des a garantir el benestar del
conjunt de la ciutadania.

Però malgrat aquesta urgèn-
cia amb la qual cal actuar, la fede-
ració és conscient que no serà
fàcil assumir-ho. Ara bé, remarca
que és imprescindible fer passos
en aquesta línia tenint en compte
que fa molt temps que a la ciutat
els nivells de contaminació at-
mosfèrica superen sistemàtica-
ment tots els límits raonables. 

Amb tot, la FAVB denuncia
que, encara avui, “falta determi-
nació per tirar endavant “políti-

ques que es poden pensar
impopulars (o que xoquen amb
els interessos de poderosos grups
econòmics, amb els prejudicis
d’alguns sectors influents)”. Per
això, la federació conclou que l’ú-
nica manera que aquestes mesu-
res i que el debat que reclama
seran capaces de prosperar és
“amb una enorme mobilització
social”.

La federació tanca el text ex-
plicant que se suma a la convoca-
tòria de la primera vaga general
de la història per lluitar contra el
canvi climàtic. L’aturada està pre-
vista per al dia 27 d’aquest mes.

La FAVB rebutja
projectes com
ampliar el port 
i l’aeroport



líniasants.cat

Comerç
4 de setembre del 2019

Creu Coberta ja mira cap 
a la Fira Medieval de l’octubre
ACTIVITATS4Falten pocs dies
per l’arribada de la tardor i l’eix
comercial de Creu Coberta ja
prepara una de les seves activi-
tats anuals de referència, la Fira
Medieval, que enguany se cele-
brarà els dies 5 i 6 d’octubre. 

Així doncs, al llarg dels dos
dies s’organitzaran diferents
activitats amb el comerç com a
protagonista al costat dels es-
pectacles medievals, l’animació
infantil, les actuacions teatrals
i molt més. Els més petits po-
dran gaudir d’un gran castell
medieval. 

La Fira Medieval és la fira
més tradicional de Creu Cober-
ta i enguany arriba a la 14a edi-
ció més viva que mai.

ÒPERA ALS COMERÇOS  
Un dia abans de l’inici de la
Fira Medieval, Creu Coberta
gaudirà d’una nova edició dels
concerts del programa Òpera al
Comerç que organització la Fun-
dació Barcelona Comerç. Un to-
tal de 10 botigues acolliran la in-
terpretació d’una ària diferent
d’òpera, com ara La Traviata o El
Barber de Sevilla.

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament,
a través de l’Institut Municipal
de Mercats, va anunciar la set-
mana passada que té previst fer
obres de millora a les cobertes
dels mercats de Sants i Hosta-
francs.

Les cobertes dels mercats de
Sants i Hostafrancs, especial-
ment aquesta última, necessiten
una reforma, ja que quan hi ha
pluges fortes l’aigua entre dins
el recinte a través de la teulada.
De fet, dimarts passat diverses
parades del mercat d’Hosta-
francs van tornar a patir  els
efectes de la tempesta que hi va
haver a la ciutat. En aquesta
ocasió només van ser goteres i
la situació no va ser comparable
a la que es va viure l’agost de
l’any passat, quan el mercat es
va inundar després d’una tem-
pesta molt forta.

En declaracions a Línia
Sants, el president del mercat
d’Hostafrancs, Oscar Alonso,
explica que de moment no sa-
ben quan començaran les obres
però remarca la importància

de millorar “el manteniment
preventiu” del mercat. Fa uns
mesos l’Ajuntament va imper-
meabilitzar dues de les façanes
laterals del mercat però l’equi-
pament és vell i necessita més
millores. 

Pel que fa al mercat de
Sants, el problema amb les go-
teres no és tan important com

a Hostafrancs. Des del mercat
expliquen que de moment no hi
ha data per fer les obres, tot i
que tècnics municipals ja han
començat a estudiar les refor-
mes que es faran. 

D’altra banda, al mercat de
la Marina es canviaran les por-
tes per millorar la seguretat i
l’accessibilitat de les entrades.

Els paradistes del Mercat d’Hostafrancs reclamen millores. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament farà millores als
mercats de Sants i Hostafrancs 

Formació | Cursos per als comerciants
La regidoria de Comerç, a través de Barcelona Activa, ha posat en marxa nous

cursos formatius per als comerciants de la ciutat. Els cursos tenen a veure amb la
digitalització, la normativa legal, les estratègies de màrqueting i el disseny.
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És anecdòtic, però també és una
fita per presumir. El Sants de Tito
Lossio és el primer líder del grup
5 de Tercera Divisió gràcies a la
victòria contra el Peralada diu-
menge passat a l’Energia (4-2). La
brillant actuació dels blanc-i-
verds, a més, té un component
històric, ja que significa la primera
estrena a Tercera amb victòria des
de l’any 1966.

L’afició va vibrar amb el joc
del seu equip i va poder celebrar
els gols de Juli Berenguer, Jose-
le Avellaneda, Guillermo Torres
i Sergio Navarro i la diferència en-
cara hauria pogut estar més àm-
plia si els empordanesos no ha-
guessin marcat el seu segon gol al
temps afegit.

L’equip lluitarà per mantenir
aquest bon moment en un dels

trams més intensos del calenda-
ri; i és que en els pròxims vuit
dies, el Sants jugarà tres partits de
lliga. Aquest dissabte a tres quarts
de vuit els de Lossio visitaran el
San Cristóbal, com és habitual l’11
de setembre hi haurà jornada
intersetmanal (els santsencs re-
bran el Manresa a l’Energia) i diu-
menge de la setmana que ve l’e-
quip afrontarà, sobre el paper, el

partit més dur de l’arrencada, la
visita a l’Hospi a la Feixa Llarga.

FORA DE LA COPACAT
En aquest curs 2019-20, els cinc
sentits de la UES estaran en la lli-
ga, ja que l’equip va quedar fora
de la Copa Catalunya absoluta en
la primera eliminatòria, dispu-
tada el passat 7 d’agost, contra el
Badalona (1-1 i 6-7 als penals).

Sergio Navarro va marcar en el debut a la lliga. Foto: Twitter (@ResakasEst)

El Sants goleja el Peralada i és 
el primer líder del curs a Tercera
» San Cristóbal, Manresa i Hospi són els tres reptes que el conjunt

que entrena Tito Lossio haurà d’afrontar els pròxims nou dies

Els sèniors de l’Handbol BCN
Sants ja saben els calendaris

El curs 2019-20 servirà
perquè els dos sèniors de
l’Handbol BCN Sants
gaudeixin dels dos as-

censos aconseguits la temporada
passada. Tot i que encara no hi ha
definides les dates d’inici de les
competicions (que seran a finals
d’aquest mes), els dos primers
equips del club ja coneixen els
respectius calendaris i l’ordre en
el qual jugaran els seus partits.

El primer equip femení es
posarà en marxa a la Lliga Cata-
lana Sènior a l’Espanya Industrial
contra el CH Cardedeu, mentre

que el primer desplaçament serà
a Lleida, per jugar contra el Par-
dinyes. El Sant Vicenç serà el dar-
rer rival de la primera volta i de
la lliga; l’equip tancarà la com-
petició a l’Espanya Industrial.

Una categoria més avall, a la
Primera Catalana sènior, el pri-
mer equip masculí visitarà la
pista del filial del Balonmano la
Roca en la seva estrena en aques-
ta categoria. El debut a la lliga a
casa serà un partit contra la UE
Sarrià de Ter, mentre que el dar-
rer rival de la primera volta i del
curs serà el CH Igualada.

El JAC es posa en marxa 
amb la Lliga Catalana EBA

Aquest diumenge
a la tarda es posa
en marxa la tem-

porada 2019-20 per al JAC, que
tornarà a tenir Albert Gómez al
capdavant del sènior A masculí.
L’estrena oficial serà amb el pri-
mer partit de la fase de grups de
la Lliga Catalana EBA, un des-
plaçament a Badalona per jugar
a la pista dels Maristes Ademar.

“De moment les sensacions
són bones. Hem pogut renovar
els pesos pesants i completar la
plantilla amb quatre incorpora-
cions per cobrir les baixes”, ex-

plica el tècnic (que a partir d’ara
també assumeix la direcció es-
portiva del club) a Línia Sants.

L’objectiu del curs que ha de
començar, diu Gómez, torna a ser
“competir”. “La lliga EBA té un
nivell molt alt dins del no pro-
fessionalisme”, explica l’entre-
nador, que també admet que vol
“donar l’oportunitat al màxim
nombre de jugadors del planter
que sigui possible”.

El primer partit a l’Espanya
Industrial d’aquesta fase de grups
serà diumenge de la setmana
que ve, contra el SESE.

Escacs, ciclisme i atletisme,
protagonistes durant la Festa
FESTA MAJOR4Els esports van
jugar, un cop més, un paper des-
tacat durant la Festa Major de
Sants, que va cloure’s diumenge
passat. L’Open Internacional
d’Escacs de Sants (que enguany
es va celebrar per 21a vegada), la
desena Cursa de Festa Major
(coneguda popularment com els
2000 de Sants) i les curses ci-
clistes que cada any es fan al car-
rer de Sants van servir per posar
el contrapes esportiu a la gran ce-

lebració que el barri havia viscut
durant més d’una setmana.

L’obert d’escacs va reunir
més de 700 jugadors entre el 23
d’agost i diumenge passat. Com
sempre, les partides es van dis-
putar a les Cotxeres de Sants.

El mateix dia en el qual es van
disputar les proves ciclistes i at-
lètiques, tot un clàssic de la Fes-
ta Major. Les proves es van posar
en marxa a les nou del matí i es
van allargar fins al migdia.

Futbol sala | Barnasants i Màgic Sants, al mateix grup de la DHC 
Aquest curs 2019-20 hi haurà derbi entre el Barnasants i el Màgic Sants. Els dos equips del

districte formen part del mateix grup (el 2) de la Divisió d’Honor Catalana i s’enfrontaran en
l’onzena jornada (amb el Màgic com a local) i en la vint-i-quatrena data d’aquesta temporada.

Pau Arriaga
SANTS
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L’hora del llibre en català
La Setmana del Llibre en Català celebra la seva 37a edició

entre el 6 i el 15 de setembre a l’avinguda de la Catedral de
Barcelona. Un any més l’esdeveniment oferirà una gran

oferta de llibres en català i enguany acollirà més expositors
que mai. El públic podrà gaudir de totes les novetats de la
temporada i també d’una àmplia oferta de llibres de fons i
de les col·leccions de cada segell. A banda, s’organitzaran

un gran nombre d’activitats, com ara presentacions, xerra-
des, recitals sopars literaris i nits de música i cinema. Els més
petits també podran gaudir d’activitats pensades per a ells. 

Una novel·la delicada escrita des del
punt de vista d’una dona que haurà de
reconciliar-se amb un món que ja no re-
coneix. La narrativa , emotiva, intensa i
reflexiva, ens convida a quedar-nos
amb el que és essencial. Un llibre íntim
que teixeix un relat proper capaç d’en-
frontar-se al dolor més punyent amb
una maduresa estilística poc habitual.  

Llibres

Aprendre a parlar amb les plantes
Marta Orriols

Teatre

Enderrock ha estrenat recentment la
darrera mostra de llibertat de la banda
Xeic!, Amfibis, una cançó acompanya-
da de videoclip que és la primera me-
lodia que es pot escoltar del seu prò-
xim disc, Delta (Picap, 2019), el qual
veurà la llum aquesta tardor. Amb la
sortida de noves cançons, el grup asse-
gura sentir-se “renovat”.

Música Pelis i sèries

Amfibis
Xeic!

Els vells rockers mai no moren, i Jon Bon Jovi n’és
un gran exemple. Als seus 57 anys, el popular mú-
sic va escollir una forma molt original per tornar a
fer sonar en directe èxits llegendaris com Livin’ on
a Prayer, Runaway o You Give Love a Bad Name. El

nord-americà va iniciar al port de Barcelona la tra-
vessia anomenada Runaway To Paradise, a bord
del creuer Norwegian Pearl. Aquest trajecte va

consistir en 38 hores de rock a la coberta del vai-
xell, que va acollir tres concerts del líder de Bon
Jovi. Acompanyat d’altres músics, el cantant va

anar des de la capital catalana fins a Palma de Ma-
llorca acompanyat de 2.000 fans. L’embarcació

tornarà a Barcelona, fent vibrar de nou el Medite-
rrani amb el so de guitarres elèctriques, bateries i

la inconfusible veu de Jon Bon Jovi. De tornada,
s’espera una arribada triomfal de l’artista a terres

catalanes, on ha actuat en diverses ocasions.

J O N  B O N  J O V IQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser una llegenda del rock mundial

Ha firmat grans èxits, com ‘Livin’ on a Prayer’

Famosos

Actuar en un creuer pel Mediterrani
L’artista va salpar del port de Barcelona

Enveja dels fans que han pujat a bord
Els 2.000 afortunats comparteixen imatges del ‘show’

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Un gos potencialment perillós mosse-
ga la mà de la Raquel i el seu germà,
l’Ismael, no ho pensa deixar passar.
Aquesta situació permet conèixer
la història d’una mare que vol protegir
els seus fills, un fill que no pot estimar
i una filla que no coneix la veritat. Una
obra que també parla de la ultradreta.

Al Tantarantana de Barcelona.

Persones potencialment perilloses
Roger Torns

|WRC 8
Arriba una nova entrega del principal simulador del mundial de ral·lis. 

Sigues el més ràpid i aconsegueix guanyar totes les competicions!

La novena (i previsiblement penúlti-
ma) pel·lícula del director de Knoxville
és un viatge a finals de la dècada de
1960. La indústria del cinema està can-
viant i això afecta una antiga estrella
de la gran pantalla, Rick Dalton, i el 
seu doble d’acció, Cliff Booth. Paral·le-
lament, el film mostra l’auge del movi-
ment hippie i de la Família Manson.

Once upon a time... in Hollywood
Quentin Tarantino

Viu en línia
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DIVENDRES 13 DE SETEMBRE
21:00 El raper brasiler Criolo (alter ego de Kle-
ber Gomes) s’encarregarà d’un dels primers
concerts del mes amb els seus grans èxits. /
Sala Apolo.

DISSABTE 7 DE SETEMBRE
17:30 En el marc de la programació de la Fes-
ta Major de la Bordeta s’ha preparat un ta-
ller de cuina vegana obert a tots els que vul-
guin descobrir algunes de les seves receptes.
/ Rambla de Badal.

DES DEL 10 DE SETEMBRE
Tot el dia Dimarts que ve s’habilitarà el termini

online per fer les inscripcions dels cursos del
darrer trimestre de dos dels equipaments cul-
turals del districte: les Cotxeres de Sants i el
Casinet d’Hostrafrancs.

FINS AL 8 DE SETEMBRE
17:00-20:00 Fins a aquest diumenge es pot vi-
sitar l’exposició anomenada Construint Sant
Medir (1955-1964), una sèrie de fotografies
i plànols de Jordi Bonet. / Parròquia de Sant
Medir.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra Oriol

Maspons, la fotografia útil, que fa una re-
passada de la figura sobre aquest icònic fo-
tògraf barceloní. / Museu Nacional d'Art de
Catalunya.

DEL 5 AL 8 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Entre demà i diumenge, en el
marc de la celebració de la Festa Major de la
Bordeta, hi haurà tota mena d’activitat per
als més menuts a la Rambla de Badal i als ca-
rrers de Parcerisa i Quetzal.

DISSABTE 14 DE SETEMBRE
17:30 Darrera sessió del cicle Petits Cinèfils, que
es va posar en marxa durant la primera set-
mana del passat mes de juny. / CaixaForum
Centre Social i Cultural.

DIUMENGE 15 DE SETEMBRE
13:00 Partit de bàsquet corresponent a la ter-
cera jornada del grup 3 de la Lliga Catalana
EBA entre el JAC i l’MCNTEAM SESE. / Pave-
lló de l’Espanya Industrial.

A petita escala es posarà en marxa amb
un recorregut per diferents espais de
la fundació, per començar a jugar
més tard. / Museu / Fundació Joan Miró.

Tercera i darrera sessió del
taller familiar ‘A petita escala’
Divendres 6 de setembre a les 11:00

Des del passat mes de juliol, cada di-
mecres a la tarda es fa una nova ses-
sió de country. Cal inscripció prèvia, les
places són limitades. / Centre Cívic Font
de la Guatlla.

Continuen en marxa les sessions
de country cada dimecres
Tots els dimecres a les 20:00

El llegendari cantant Alice Cooper
arriba a la ciutat en el marc de la seva
gira Ol’ Black Eyes is Back. Interpreta-
rà els seus grans èxits. / Sala Barcelo-
na 92 del Sant Jordi Club.

El nord-americà Alice Cooper
aterra al Sant Jordi Club

Diumenge 8 de setembre a les 18:00

Partit de futbol de la tercera jornada
de la Tercera Divisió masculina entre
la UE Sants i el CE Manresa. / Munici-
pal de l’Energia.

La UE Sants celebra la Diada
rebent la visita del Manresa
Dimecres 11 de setembre a les 12:15

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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