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NOVA MANIFESTACIÓ pàg 3

El col·lectiu Tsunami Veïnal
surt al carrer per denunciar
la inseguretat a la ciutat

WATERPOLO pàg 15

El Medi, capitanejat per Marc
Minguell, passa de ronda
en el seu retorn a Europa

Barri inundat
4 La tempesta del passat 8 de setembre 
va provocar inundacions i danys a la Marina

4 Les entitats veïnals i els comerços volen 
solucions per a un problema que es repeteix pàg 10

NOU MODEL pàg 10

Hostafrancs arrenca 
el curs amb l’estrena
de l’Institut Escola Arts 

SANTS ESTACIÓ pàg 10

Operatiu dels Mossos
d’Esquadra contra els
carteristes del metro

FESTA AMB HISTÒRIA pàg 11

La 160a Festa Major
d’Hostafrancs arrencarà
el 27 de setembre

COMERÇ pàg 13

La centenària 
Cistelleria Siscart 
tancarà a finals de mes
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No va ser un tsunami però el pas-
sat dissabte 14 de setembre es va
poder comprovar que a la ciutat
hi ha un mar de fons. Té a veure
amb la inseguretat i va ser el que
va provocar que unes 1.500 per-
sones, convocades per la plata-
forma Tsunami Veïnal, es mani-
festessin des de diferents barris
per acabar totes juntes a la plaça
Sant Jaume. “Volem una ciutat cí-
vica i segura i viure amb tran-
quil·litat”, van clamar.

La indignació va arribar a
Sant Jaume  en forma de petites
onades provinents del Poble-sec,
Hostafrancs, el Raval, Sant An-
toni, la Barceloneta, la Vila Olím-
pica, el Poblenou, Diagonal Mar,
el Besòs i el Maresme i la Verne-
da. Els manifestants es van ajun-
tar a la part baixa de la Via Laie-
tana, a l’edifici de Correus, per di-
rigir-se junts cap a l’Ajuntament.
Un cop allà, van llegir un mani-
fest que van fer arribar al govern
municipal i a la Generalitat i que
ben aviat entregaran a la delega-
ció del govern espanyol i a la Fis-
calia. “La degradació de Barcelo-
na s’ha vist incrementada com
mai en la història recent de la ciu-
tat i els veïns hem arribat al límit”,
van assegurar. 

Els manifestants es van mos-
trar molt crítics amb els episodis
de delinqüència que s’han viscut
els darrers mesos a la ciutat i que,
asseguren, han augmentat. Un
dels casos que es van denunciar va
ser el del Gòtic. Eva Vila, una veï-
na del barri, explicava des de
Sant Jaume, en declaracions re-
collides per l’ACN, que al Gòtic els
problemes amb el tràfic de dro-
gues són continus i que també pa-
teixen l’incivisme i el mal com-
portament d’alguns turistes. Per

la seva banda, Teresa Vila, des de
la Vila Olímpica, reclamava “mà
dura” amb l’incivisme.

CRIDA ALS POLÍTICS
Des de Tsunami Veïnal, però,
insisteixen que el seu objectiu no
és denunciar fets concrets que
passen en alguns barris, sinó fer

pressió perquè s’implementi un
pla integral de ciutat a tots els ba-
rris. Segons es podia llegir en el
seu comunicat, “la degradació”
viscuda l’últim any ha provocat
que molts veïns hagin “arribat al
límit” de la seva paciència. 

Sobre la responsabilitat de la
situació que denuncien, des d’a-
quest col·lectiu veïnal apunten a
l’Ajuntament però també a la
Generalitat. “Exigim a l’alcal-
dessa Colau i al conseller Buch
que implementin les actuacions
immediates, eficaces i duradores
perquè els ciutadans, el comerç
local i els visitants de la ciutat pu-
guem viure i conviure en pau i re-
vertir la situació abans que s’a-
gregui”, afirmen. En paral·lel,
també remarquen que “mes que
mai” és necessari “revisar i re-
forçar els serveis socials per arri-
bar a les causes que poden deri-
var en l’exclusió de col·lectius vul-
nerables”.

“PROBLEMA CONCRET”
L’endemà de la manifestació l’al-
caldessa Colau va assegurar que
comparteix la inquietud dels
veïns, tot i que va remarcar  que

a la ciutat “hi ha un problema con-
cret amb els furts i robatoris,
però no una crisi generalitzada”.
Segons Colau, la solució passa per

la presència de més Mossos al ca-
rrer i un canvi legislatiu. “Fa
temps que estem dient que ne-
cessitem més patrullatge pre-

ventiu i també un canvi a les lleis
per castigar la reincidència”, va
afegir l’alcaldessa. Una vegada
més, Colau va aprofitar per llan-
çar un nou dard a la Generalitat:
“Les institucions no estaven del tot
actives, però és positiu que la
Generalitat s’hagi posat les piles,
convoqui reunions, encara que
una mica tard, i anunciï que vin-
dran més de 300 Mossos”.

Amb tot, Colau surfeja, de
moment, unes onades provi-
nents dels barris perquè no te-
nen la força per ser un tsunami.
Sense anar més lluny, la FAVB
no va secundar la protesta ni se
sent còmoda, com passa amb els
comuns, amb el missatge del
Tsunami Veïnal. El cas del PSC
segurament és diferent i per
això el govern municipal mira de
fer equilibris. Caldrà veure si
els pròxims mesos les onades
creixen o la situació es calma. 

Albert Ribas
BARCELONA

“Volemviure tranquils”
» Tsunami Veïnal treu al carrer unes 1.500 persones per protestar contra la inseguretat a Barcelona

» El col·lectiu assegura que “la degradació ha crescut com mai en la història recent de la ciutat”

La manifestació va arrencar per separat des de diferents barris i va acabar unida a la plaça Sant Jaume. Foto: Estefania Escolà/ACN

MENYS ROBATORIS DE
RELLOTGES DE LUXE

4Segons dades difoses pels
Mossos d’Esquadra, aquest
estiu els robatoris de rellot-
ges de luxe s’han reduït gai-
rebé a la meitat en compa-
ració amb el juliol i l’agost
passats. En el cas dels roba-
toris amb violència d’a-
quests tipus de rellotge la
caiguda ha estat del 30%, 
i sense violència del 49%. 

L’endemà Colau  
va dir que no hi ha una
“crisi generalitzada” 
de seguretat a la ciutat
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La lupa

per Iu Forn

Els abusos a Montserrat

Sí, l'Abadia de Montserrat ha estat
molt valenta encarregant un informe ex-
tern i independent per escatir si dos
membres de la seva congregació van
abusar de diversos menors. I ha estat
molt valenta assumint-ne les conclu-
sions sense cap excusa ni justificació.

Sí, l'abat de Montserrat ha estat
molt encertat demanant perdó pels
abusos tant als escoltes com als escolans
i per haver fallat en els controls, cosa que
altres congregacions i estaments reli-
giosos ni han fet ni faran mai.

És d'agrair que l'actual
cúpula del monestir afronti
de cara els fets i que n'assu-
meixi la culpa tot i que van
succeir quan ells no tenien
cap responsabilitat jeràr-
quica a la comunitat. I ja era
hora que l'actual pare abat
hagi qualificat la persona que a l'infor-
me s'identifica com a “G. Andreu M. So-
ler” com “un depredador sexual i un pe-
derasta”. Ja tocava començar a dir les
coses pel seu nom.

Tanta transparència és positiva per-
què potser serveix perquè totes les víc-
times, i no només les 8 que han apare-
gut ara, tinguin la sensació de suport i
d'escalf necessària per atrevir-se a
afrontar una situació que els angoixa des
de fa anys i per poder superar-la.

És molt positiu que l'abadia no intenti

justificar tot el que va passar amb eufe-
mismes i frases buides, que reconegui pú-
blicament els fets i que en tot moment
utilitzi un llenguatge directe, cru i clar.  

I està molt bé que Montserrat hagi
anunciat que a partir d'ara se sotmetrà
a un protocol específic de detecció d'a-
busos sexuals a menors. I que aquest
protocol funcioni de veritat.

Ara bé...
Pel que fa a l'interior de la comunitat,

ningú en sabia res de tot això? Pretenen
que ens creiem que un depredador sexual

va estar abusant durant 28 anys (del 1972
al 2000) d'una xifra de menors que pos-
siblement mai sabrem i ningú en va
sospitar res? Sí, de veritat? I n'estan se-
gurs que a partir d'ara s'acabarà aquest
silenci còmplice que fa segles que dura al
si de l'església? Per què demà les coses co-
mençaran a ser diferents? Què canviarà
en la mentalitat dels abusadors i, sobre-
tot, en la dels que ho veuen i callen?

I dues qüestions internes, però que
afecten tota la comunitat religiosa:

1/ Quan als anys 60 l'abat Cassià

Maria Just va descobrir el cas de l'altre
abusador, identificat com a V.T.M en
l'informe que ha estat fet públic ara, i va
decidir expulsar-lo del monestir, això va
ser tot? És a dir, la justícia no té a dir
d'un pederasta si aquest pertany a la l'es-
glésia. Per què a un abusador de menors
que és capellà o monjo no se li aplica la
llei dels homes, a part d'aquesta llei di-
vina que és una miqueta millorable?

I 2/ A l'informe es parla de l'exis-
tència “d'una rumorologia sobre el cas”
d'Andreu M. Soler. Què passa al sí de

l'església que sempre que
topem amb un cas com
aquest acabem sabent que se
sabia però que s'ha tapat?
Què pensa fer l'església; tota
perquè casos n'hi ha a Mont-
serrat, Irlanda, EUA, Ale-
manya o Xile; per acabar

amb aquesta situació? ¿Quan reconei-
xerà obertament que no són casos aïllats
sinó que és una causa general i prendrà
les mesures que calguin perquè els res-
ponsables ho paguin i, sobretot, per co-
mençar a construir un nou futur? Si això
ha passat, passa i passarà dins de l'es-
glésia és per alguna cosa. La valentia de
segons quins informes està molt bé, però
potser han de canviar moltes coses i molt
profundes per eradicar-ho.

Publicat a El Nacional.cat

Què canviarà en la mentalitat 
dels abusadors i, sobretot, 

en la dels que ho veuen i callen?

Un truco que usamos
los castellanoparlantes

para no enfadarnos con
trabajadores por no hablar nuestra
lengua es no encontrarnos nunca con
ninguno, porque en España nadie con-
trata a alguien que no habla castella-
no de cara al público. Tomad nota, va-
lencianos supremacistas.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La nova dels Manel
m'ha semblat horrible,

però també em va sem-
blar horrible d'entrada tot el disc an-
terior i ara crec que té 6 cançons ex-
traordinàries. Ara: quina sort mostrar el-
darrer que has fet i que la gent discu-
teixi sobre si és bo o no i, sobretot, so-
bre què punyetes has volgut fer.

El Centro de Asuntos
Taurinos de la Comu-

nidad de Madrid le cues-
ta a los madrileños 1,3M€. El director
será el torero Miguel Abellán con
75.000€ al año. Se quedó sin escaño de
diputado con el PP y Ayuso lo ha co-
locado. Admitió no tener ni idea de
economía ni formación de nada.

@FonsiLoaiza@PonsPereAntoni@apuente

Avui, un altre cop, una
part important de la

ciutadania catalana mos-
tra que, mentre no se li doni sortida, se-
guirà defensant en pau la seva reivin-
dicació legítima. En temps de crisi de
la democràcia, és una lliçó espectacu-
lar. Bona #Diada19 a tothom i visca
els/les catalans/es!

@ander_errasti

Els semàfors

Ajuntament
Les destrosses que fan les tempestes no

són culpa del consistori però es poden fer
coses per mitigar-ne els efectes. És per això
que els veïns de la Marina reclamen millo-
res a la muntanya de Montjuïc perquè l’ai-
gua no baixi amb la força que ho fa ara. 

pàgina 10

Cistelleria Siscart
La centenària Cistelleria Siscart abaixa-
rà la persiana el pròxim 30 de setembre
després de 103 anys d’història. La boti-
ga tanca perquè la propietària es jubila i
no hi ha relleu familiar. Creu Coberta

perd un negoci molt estimat pels veïns. 
pàgina 14

CE Mediterrani
El sènior masculí de waterpolo ha tan-
cat la primera fase de grups de la LEN
Eurocup invicte. Tres triomfs en tres
partits permeten que l’equip passi de
ronda en el retorn del Medi a com-

peticions europees després de 19 anys. 
pàgina 16
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Sants es comença a mobilitzar 
de cara a la pròxima Diada1

2
Creu Coberta ja mira cap a 
la Fira Medieval de l’octubre

La contaminació de l’aire: 
hi ha (moltes) vides en joc

Arrenca la Festa Major 
del barri de la Bordeta

Polèmica per una agressió 
per motius polítics a Sants

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

@pvallin: Pablo Echenique: "El PSOE nos
ha trasladado que si no aceptamos que
gobiernen solos no tiene sentido seguir
reuniéndose".

#Naufragi

@IniestismoFCB_: Antes de jugar contra
el Barça, el CD Tacón era el Real Madrid.
Después de perder 9-1 contra el Barça, el
CD Tacón vuelve a ser el CD Tacón. 

#BarçaTacón

Safata d’entrada

Davant un problema, cal saber si
el subjecte el percep com a tal, si
vol resoldre'l, si ho comprèn i si
té la capacitació per solucionar-
lo. En aquest moment, després
de la presentació del seu “pro-
grama comú progressista”, Pe-
dro Sánchez ens ha demostrat,
per enèsima vegada, que no per-
cep el problema català, o no vol
resoldre'l, o no el comprèn, o no
té la capacitació per resoldre’l.

La història ens ha ensenyat
que l'estat espanyol només per-
cep i està capacitat per perpe-
tuar i maximitzar el seu poder
centralitzador. És un forat negre
que tot ho absorbeix i destrueix
tot el que li és diferent.

I la mostra de la seva major
falsedat la manifesta amb la re-
petició del seu mantra que el
problema català és de convivèn-
cia, i així ens menysté i ridicu-
litza; fórmula repetida pels seus
escuders Ábalos, Borrell, Calvo,
Celaá, etc. I, d'aquesta manera,
tanca el seu cercle “virtuós”, ja
que soluciona la seva dissonàn-
cia cognitiva potenciant el seu
atavisme.

Forat negre
per Amadeu Palliser

Rieres i tsunamis
per @ModernetdeMerda

N'hi ha que situen l'amor a l'abril,
amb l'arribada de Sant Jordi.
D'altres al febrer, amb aquella al-
tra festa que déu-n'hi-do. Però
l'amor real, el sincer, el que ens
eriça la pell i sacseja els senti-
ments, aquest a Catalunya el
vivim al setembre, època dau-
rada de rieres i torrents. És lla-
vors quan ens endinsem de ple
en un formidable triangle amo-
rós entre l'home, la meteorolo-
gia i el motor. Un triangle pas-
sional i barroer que sol acabar,
gràcies a déu, al mar.

Bé, tot just hem encetat el
mes de setembre, i ja sentim la
remor d'una riera que baixa.
Una riera que no du aigua, sinó
una sentència devastadora. Sen-
se frens, muntanya avall, és a
punt d'arribar a la línia de la cos-
ta. S'ho endurà tot, no deixarà res
dempeus, la geografia i l'estat d'à-
nim trinxats. Serà una desgràcia
ben pronosticada, perfectament
apamada pels nostres meteorò-
legs de capçalera.

I en aquesta tensa espera,
amigues i amics, no diríeu mai
on ha deixat aparcat el cotxe l'in-
dependentisme.

Efectivament.
Seguint la llarga i consolida-

da tradició de les nostres terres,

l'independentisme ha deixat el
cotxe aparcat allà, com un conill
immòbil esperant la mossegada
de la serp, i ara correm-hi tots a
treure la màquina abans que la
riuada se l'endugui. A contrare-
llotge, amb el so de la cavalcada
de l'aigua amenaçant-nos els
moviments. La gent passa pel
costat de la riera i es diu, mira
aquell cotxe allà. L'altre perd la
mirada i fa que no amb el cap.

Hi ha un bri d'esperança,
però. Sembla que, contra l'aigua
de la riera que arribarà des de dalt,
s'hi contraposarà l'aigua d'un tsu-
nami que creixerà des de baix.
Una batalla aquàtica sense pre-
cedents. Bé, tant de bo. En prin-
cipi, si els càlculs no em fallen, un
tsunami ha de superar amb es-
creix les forces d'una riera. De llarg.

Ja ens explicaran com s'a-
caba articulant tot plegat, de
quina manera han d'unir-se la
infinitat de gotes de la gran
onada. No és un objectiu fàcil -
i menys en el moment anímic
actual- però tampoc ho eren al-
gunes victòries -escasses- que
s'han aconseguit. Jo el proble-
ma gros que hi veig és que, en-
tre l'onada que baixa de dalt i la
que puja de baix, allà enmig en-
cara hi tenim el cotxe aparcat.

Les millors
perles

Una filla i els seus pares es retroben setze anys després. Va pas-
sar a Bielorússia, on la petita Yulia de només quatre anys es va
perdre en un viatge en tren. La jove, ara de vint anys, va acon-

seguir contactar amb els seus progenitors per Internet. El temps
sense pares el va passar amb una família d’adopció.

El destructiu huracà Dorian ha fet aterrar a dues platges de
Florida 16 envasos de cocaïna. Els fardells, que tenen un
valor de 300.000 dòlars, van caure davant d’un home que

passejava per la costa americana. No se sap d’on provenien,
però ja estan en mans d’agents federals.

Una dona de 73 anys dona a llum dos nadons a l’Índia. La
mare, casada des del 1962 amb el seu marit de 82 anys, va
haver de recórrer a la cesària per tenir els nens, que estan en

perfecte estat. L’alegria, però, es va esfumar després que el pare pa-
tís un infart l’endemà del part. 

Marco Crivela, alcalde de Rio de Janeiro, ordena retirar
un còmic per un petó entre dos homes. El polític evan-
gèlic va exigir retirar de la Biennal del Llibre de la ciutat

brasilera els exemplars d’un capítol dels Venjadors de Marvel
on apareixien dos personatges masculins fent-se un petó.

El monstre del llac Ness podria ser en realitat una angula ge-
gant. Així ho proposen científics de la Universitat d’Otago
(Nova Zelanda), que durant un any han estudiat la composició

de les aigües i les restes d’ADN del llac per conèixer a quin animal
fan referència totes les llegendes sobre Nessie.

@assemblea: Aquest és l'aspecte de
plaça Espanya! Hem tornat a desbordar
Barcelona amb un crit nítid i clar: inde-
pendència! Som-hi! 

#Diada2019
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Sants-Montjuïc

METEOROLOGIA4La forta tem-
pesta que va caure a Barcelona
el passat diumenge 8 de setem-
bre va deixar diferents estampes
al barri de la Marina on es po-
dien veure carrers inundats i
plens de fang i pedres.

Una de les imatges més es-
pectaculars va ser la del passeig
de la Zona Franca completa-
ment inundat, que va provocar
que la circulació fos molt com-
plicada i que els busos de TMB
deixessin de circular.

Aquesta situació preocupa
des de fa temps als veïns de la
zona, ja que no és la primera ve-
gada que hi ha inundacions.
Abdó Florencio, de la Coordi-
nadora de les Associacions de
Veïns i Comerciants de la Mari-
na, afirma a Línia Santsque “des
de fa uns anys la muntanya de
Montjuïc s’ha erosionat i quan
plou l’aigua baixa amb molta for-
ça”. Florencio diu que “s’han
anat fent rierols que abans no hi

eren” i reclama a l’Ajuntament
que prengui mesures per solu-
cionar el problema. 

En paral·lel, aquest repre-
sentant veïnal explica que di-
vendres passat, durant la primera
trobada que van mantenir amb
el nou regidor del districte, Marc
Serra, es va tractar el problema.
Florencio diu que el regidor els va

dir que, en el marc del nou pla
d’actuació de la muntanya de
M0ntjuïc, està previst fer dife-
rents actuacions per mirar de so-
lucionar el probela. Una infor-
mació que Florencio celebra
però, al mateix temps, demana
mesures immediates per no ha-
ver d’esperar un pla que encara
trigarà a aplicar-se.

La tempesta va fer destrosses considerables. Foto: Twitter (@Lluna641)

Preocupació a la Marina per 
les inundacions de les pluges

» L’última tempesta va deixar zones del barri inundades 
i plenes de fang i pedres, mentre els veïns exigeixen solucions

Hostafrancs estrena 
l’Institut Escola Arts

ENSENYAMENT4El curs escolar
que es va posar en marxa la
setmana passada va arrencar a
Hostafrancs amb una novetat
important, l’estrena del nou Ins-
titut Escola Arts.

El nou centre escolar està si-
tuat a l’edifici on hi havia l’anti-
ga escola Sant Vicenç de Paul,
que ha estat rehabilitat durant els
últims mesos. La nova escola
ha arrencat amb dos grups de P3
i dos grups de primer d’ESO i
acollirà de forma gradual, durant
els pròxims cursos, tot l’alumnat

de l’Escola Miquel Bleach i de
l’Institut Joan Corominas.

En declaracions a Betevé, el
director de l’Institut Escola Arts,
Albert Inglés, afirmava que té
“moltes ganes de dur a terme
aquest projecte educatiu al barri
per a nens de 3 a 16 anys”, al ma-
teix temps que destacava que el
model educatiu dels instituts
escola “és molt còmode per als
alumnes, ja que afavoreix l’a-
prenentatge i fa que no hi hagi
etapes brusques d’adaptació en-
tre primària i l’ESO”.

ACN4Cinc persones van ser
detingudes el passat 9 de se-
tembre, en el marc de la Llei
d'Estrangeria, com a resultat del
tercer dispositiu contra els car-
teristes al Metro de Barcelona
en quinze dies que van portar a
terme de forma conjunta Mos-
sos d'Esquadra, Guàrdia Ur-
bana i Policia Nacional. 

L’operació policial va tenir
l’estació de l’L5 de Sants com un
dels seus punts, juntament amb
la de la Sagrada Família. 

Els mossos també van obrir
una investigació pel robatori
d’un telèfon mòbil i una altra
per tinença d’arma prohibida,
en concret una defensa elèctri-
ca, i d’haixix. 

Aquestes operacions poli-
cials s’emmarquen en el dis-
positiu Draga, que té com a ob-
jectiu la prevenció de furts i ro-
batoris violents a la xarxa fe-
rroviària de la ciutat a través
d’enxampar in fraganti carte-
ristes multireincidents.

D’altra banda, els Mossos
d’Esquadra van detenir dissab-
te passat al districte tres perso-
nes que van ferir lleument dues
més amb una arma blanca a
l’Hospitalet. 

Els tres agressors van in-
tentar robar als dos homes
però aquests s’hi van resistir,
cosa que va provocar una ba-
ralla. En identificar-los, un
dels ferits va ser detingut per-
què tenia una ordre de crida i
cerca per un altre cas.

L’institut-escola és a l'edifici de l'antiga Escola Sant Vicenç de Paul. Foto: Districte

Contra els carteristes

Sostenibilitat | Setmana Europea de la Mobilitat 
El districte participa des de dilluns i fins al dia 22 en la Setmana Europea de la
Mobilitat amb l’organització de diferents activitats. Algunes d’elles són, ‘La mo-
bilitat a barri’, ‘Mou-te’ o l’habilitació d’una sala de lectura al carrer Tapioles.
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EL PROGRAMA DE 
LA FIRA MEDIEVAL 2019

Diferents agrupacions de dansa 
i música ompliran el carrer 

durant tot el cap de setmana
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El comerç es troba
avui, amb més reptes i
problemes que mai. La
crisi de consum que va
arrencar fa una dot-
zena d’anys, quan co-
mençava a recuperar

terreny perdut, va tenir de nou una greu ame-
naça, el comerç de distribució massiva. No aca-
bem d’aixecar el cap.

Les dades dels establiments a l’eix comercial,
sense comptar els negocis de carrers pròxims al
nostre, indiquen que aproximadament un 50%
dels comerços estan associats, però que hi ha
hagut una rotació comercial molt elevada en els
darrers cinc anys. De comerços tradicionals, dels
quals havíem fet bandera, d’aquells establiments
amb interès que eren coneguts arreu de la ciutat,
amb clients que venien d’altres barris i del Baix
Llobregat, en queden molt pocs. I els pocs que
han sobreviscut, estan a punt de tancar per jubi-
lació. Per millorar el comerç de barri no podem
dir que no fem projectes o feina. Creu Coberta
és pionera en molts d’ells, que després s’imple-
menten a la ciutat, sobretot en dinamització co-
mercial. Però queda clar que no és suficient, i
que cal que hi hagi una ajuda pública i un pla es-
pecial per a Creu Coberta que permeti analitzar
què passa i com ho podem revertir.

Estem, a més, immersos en un nou model co-
mercial de consum digital, que s’estalvia la bo-
tiga com a intermediari tradicional, i que beneficia
els grans imperis de la logística. Un altre dels
hàndicaps és la manca d’incentius comercials
efectius per part de les administracions; no exis-
teix la finestreta única, les línies de crèdit són
minses i acabem tenint un comerç de poca qua-
litat més efímer als barris.

Constatem que els programes públics i privats
perquè noves persones es facin càrrec dels ne-
gocis, com el Reempresa, no ha funcionat. A pe-

tita escala, si hom fa un recull de totes les inver-
sions urbanístiques al districte, i comprova què
s’ha invertit a l’entorn de l’eix, només podem par-
lar d’una reforma a les portes del metro d’Hosta-
francs, entre altres obres esperades. De moment
no comencen les obres de carrer Torre Damians
i Rector Triadó. En alguns carrers interns s’han
fet remodelacions (com Leiva), on també s’ha fet
un petit equipament per a joves. S’ha arreglat la
plaça Joan Pelegrí. I prou. No podem dir que no
hàgim fet la feina des de Creu Coberta. Som pio-
ners en molts projectes de millora del barri i del
seu comerç, però això no és suficient.

A més, en un context de crisi global, ens tro-
bem que els nostres veïns no tenen un poder
adquisitiu important. Hem perdut diners, i molts,
en les darreres dues dècades. De fet, avui, els
nostres clients només poden comprar el que és
necessari per viure. Les persones tenen projec-
tes de vida propis, i el principal és poder viure
amb dignititat i realitzar-se com a persones.
Tenim clar que el projecte de vida no ha de ser
treballar i prou. En una Catalunya que té un
poder adquisitiu més aviat magre, els establi-
ments de proximitat i de qualitat ho tenim molt
malament per sobreviure.

No som competitius. I no ho som, per culpa
de la manca de regulació del comerç, que per-
met que les grans marques venguin directament
a través d’Internet als seus clients, sense passar
pel distribuïdor, per al retail, que som nosaltres. I
que a més ho facin, amb grans descomptes, i
amb distribució massiva fins a la porta de casa,
sense regulació dels vehicles que a totes hores
envaeixen la ciutat. Ens cal una resposta urgent
de l’administració en aquest cas.

Davant de tot aquest panorama, exercitem els
nostres avantatges com a comerç de proximitat.
Fem efectiva la nostra potència.

Som empreses no només de vendes. Som
empreses també de serveis. I el servei ha de ser

el nostre fet diferencial i el que ens faci mantenir
i recuperar les vendes. Som persones rere els
taulells que atenem persones. Ho sabem, i sem-
pre ho hem evidenciat. Cal que ho explotem.

L’especialització és quelcom associat al nos-
tre comerç de proximitat. Això ens permet un co-
neixement adquirit que hem de saber potenciar i
poder vendre. El coneixement és valor per al pro-
ducte i per al client. 

Emprem els nostres establiments com a es-
pais de showroom. I els bars i restaurants com a
espais per a showcooking. Hem de seguir treba-
llant el nostre concepte de l’experiència de com-
pra. Som a llocs on passen coses, i no només on
venem coses. Això és el que ha de fer que els
clients vinguin. I tornin.

Per als tres temes anteriors, tenim propostes.
Però per al producte, encara no. Si nosaltres som
botigues multimarca, no som competitius. Se-
guim venent el que ja ven la mateixa marca, amb
un marge enorme, que mai podrem tenir.

Per a aconseguir-ho col·lectivament, cal que
les administracions hi creguin. I tinc la sensació
que ho hem de fer possible entre tots, exigint un
compromís a l’Ajuntament i la Generalitat vers el
nostre producte i servei. Ens cal un segell de
qualitat, una marca, que impliqui un conjunt de
valors del que som. Una marca, un emblema que
ens defineixi, i que ens faci competitius, que ens
faci ser millors, i ser dalt de tot pel que fa a qua-
litat de producte, qualitat de servei, responsabili-
tat amb l’entorn, implicació social, sostenibilitat i
identificació amb el client.

Aprofitem aquest segell per organitzar-nos.
Per seguir treballant la comunicació compartida,
les centrals de compra, la distribució, el preu
competitiu, i la publicitat necessària per al man-
teniment i potenciació del comerç de proximitat.

Lluís Llanas
President de l’Eix Creu Coberta

Reptes del comerç: potenciar qui som
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L’últim cap de setmana d’aquest mes, diver-
sos espais del recinte de Montjuïc s’ompliran
amb espectaculars i minucioses recreacions
fetes amb els famosos ninots. 

Els visitants del Poble Espanyol gaudiran
d’un total de més de d’una vintena de diorames
de LEGO i Playmobil, grans representacions de
diferents temàtiques com  l'espai, Egipte, Me-

sopotàmia, Star Wars i móns
fantàstics, entre molts altres. A
més, la Fira de Clicks i LEGO
oferirà altres activitats: una di-
vertida gimcana, pintacares,
contacontes, curtmetratges de
Cineclick, photocall, zona de
food trucks i espais de venda
amb peces úniques de les diver-
tides figures. 

Pels més participatius i com-
petitius no faltarà el concurs de
diorames que, com cada any,
despertarà la part més creativa
dels apassionats tant de Play-

mobil com de LEGO. Individualment, en família
o amb amics, tothom podrà participar construint
el seu propi diorama de temàtica lliure, ja sigui
amb uns o altres ninots, prèvia inscripció al web
www.poble-espanyol.com.

L’entrada a la Fira de Clicks i LEGO inclou la
visita al conjunt del Poble Espanyol, un atractiu
cultural històric de la ciutat de Barcelona que in-
clou, en un mateix espai a l’aire lliure, continguts
relacionats amb art contemporani, arquitectura,
artesania i tradicions de les diverses zones d’Es-
panya. Un passeig pels carrers i places del
Poble, la visita al Museu Fran Daurel i als tallers
artesans, submergir-se en les instal·lacions au-
diovisuals i fins i tot llançar-se per tobogans ge-
gants completaran el recorregut per la Fira de
Clics i LEGO.

Més informació a: www.poble-espanyol.com

Els ninots de Clicks i LEGO 
tornen junts al Poble Espanyol

El president de l’eix comercial Creu Co-
berta, Lluís Llanas, com a vicepresident
de la Fundació Barcelona Comerç i se-
cretari general de Vitrines d’Europe, va
estar present a la reunió que es va ce-
lebrar a Paris, dilluns passat, amb
Commerciants de France, l’associació
d’empresaris, comercials i industrials

de l’estat veí, que forma part de l’agru-
pació internacional Vitrines d’Europe.
Llanas, acompanyat de membres de
Barcelona Comerç, va entregar a la
junta de Commerciants de France el lli-
bre de resum de les Jornades Euro-
pees de Comerç i Turisme que va tenir
lloc a Barcelona a finals del 2018.

Lluís Llanas, a París
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La Cistelleria Siscart tanca a finals de mes des-
prés de més de cent anys d’estar oberts al públic.
Hem volgut parlar amb la Joana Siscart, que es
jubila ara després de diverses generacions de
servei al barri.

Explica’ns una mica la història de la botiga.
Som en aquest mateix local des de fa 103
anys, des del 1916. És un edifici de l’arqui-
tecte santsenc Modest Feu i aquí hi va néixer
el meu avi. Però ja abans, la meva besàvia,
Dolors Rovira tenia una “estereria”, el 1896.
Aleshores venien estores, espart i productes
d’aquest estil, i ella era vídua de Ramon Sis-
cart, el meu besavi.
I avui s’acaba...
És l’hora de la jubilació, ja faré 67 anys. I per la
família no hi haurà continuïtat, avui en dia tenim
altres projectes de vida. 
Tampoc ha trobat cap persona que se’n
pugui fer càrrec?
S’ha de conèixer molt bé el producte, i des de
jove. Són molts articles, amb molts serveis,
amb molta especialització i amb molta varie-
tat. A França sí que hi ha molta tradició en la
cistelleria i aquí, el negoci ha funcionat fins al

darrer moment, no ens podem queixar. Pensa
que les persones que coneixen aquest tipus
de producte són tan grans com jo o fins i tot
més!
No hi ha formació, doncs?
Nosaltres, a Catalunya teníem artesans cistellers
que fabricaven les peces artesanalment, peròp
actualment els podem comptar amb els dits
d’una mà. Molts productes, més tard, els vam
haver d’importar d’altres països. Tenim molt poca
gent jove que s’hi vulgui dedicar.
Però el client encara compra...
Sí. La botiga, com deia, ha funcionat fins a l’últim
dia. Això sí, diversificant la nostra oferta, que va
fer que la botiga prosperés. Ens vam especialit-
zar en regals, productes de vímet per a la llar o
objectes de decoració, entre altres.
I quina botiga hi posaran, aquí on sou?
Intentarem que les persones que vinguin i el pro-
ducte sigui comerç de proximitat, que faci servei al
barri i prosperar el carrer de la Creu Coberta.
Quin dia tancareu?
El dia 30, dilluns a la tarda. De cara a aquest da-
rrer dia del mes tindrem copes de cava per poder
brindar amb els nostres amics i clients.

Cistelleria Siscart, fins sempre!

Galera Moda Home, una de les botigues amb
més tradició del nostre eix, va tancar les
seves portes abans de l’estiu. En Joan Galera
ha aconseguit, però, que una altra marca re-
coneguda es faci càrrec de l’establiment. En
parlem.

Joan, ja ha arribat el moment de jubilar-se.
Sí, just abans de l’estiu vam decidir tancar,
però ja amb la previsió de què la botiga torna-
ria a obrir ben aviat.
Explica’ns una mica la història de la botiga.
El meu pare la va obrir durant la postguerra.
Era un establiment tradicional, de sastre. En
aquell temps hi havia una gran tradició de per-
sones que es feien la roba a mida, de manera
que ens vam especialitzar en roba per a
homes. Això va ser durant la dècada de 1950,
i la recuperació econòmica  va fer que la bo-
tiga prosperés. En aquell temps vam arribar a
treballar fins a cinc persones alhora. 
De fet, fins i tot éreu proveïdors de grans
empreses...
I tant. Durant anys, tots els homes del personal
de terra d’Ibèria es feien els seus vestits a mida
a Galera. L’establiment va prosperar i vam
haver de fer obres. Uns anys més tard em vaig

fer càrrec de la botiga. El meu pare, Joan Ga-
lera, va estar al peu del canó fins molt gran, i de
mica en mica, amb l’ajuda de la meva dona,
vaig anar tenint més responsabilitats. Però amb
la companyia i presència del pare, la botiga
havia estat la seva vida.
També vau començar el segle XXI amb una
gran remodelació...
Sí, els temps anaven canviant. Cada cop hi ha
menys gent que es fa el vestuari a mida. Vam
decidir deixar de ser una sastreria i ens vam
especialitzar en camiseria i roba de qualitat
per vestir tots els homes, amb un estil jove i
formal a la vegada.

Ara a l’hora de jubilar-vos, heu aconseguit
que l’establiment continuï viu...
Sí, hem tingut la sort que la família Sospedra
s’ha fet càrrec de l’establiment, amb una línia
de producte similar. Els veïns i clients de tota
la vida poden seguir trobant la botiga oberta!

Galera, un clàssic 
que tanca. I continua...

5
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CELEBRACIÓ4Hostafrancs es-
pera amb ganes la 160a edició de
la seva Festa Major, una de les
festes amb més història del dis-
tricte. Enguany hi ha progra-
mades fins a 75 activitats que
ompliran el barri durant 10 dies,
del 27 de setembre al 6 d’octubre.

El pregó de la comerciant
Joana Siscart i l’actuació de l’Or-
feó Atlàntida donaran el tret de
sortida a la celebració, el diven-
dres 27. L’endemà serà un dia
farcit de propostes esportives i
culturals, entre les quals desta-
ca la 25a edició del tradicional
Ball de Rams, que anirà seguit
del sopar de germanor i el ball de
Festa Major. A més, el mateix dia
al matí, s’oferiran visites guiades
a la seu del districte de Sants-
Montjuïc, ubicada a Hostafrancs.

El primer diumenge de festa,
el barri tornarà a apostar per la
tradició, amb la Fira de Magra-
nes, la cercavila amb els Ge-
gants del Pi i els Gegants de la
Ciutat, i la missa i ofrena floral al
Sant Àngel Custodi, entre al-
tres activitats. Entre setmana, el
ritme serà menys frenètic, però
els actes no s’aturaran. El di-
marts 1 d’octubre tindrà lloc el

debat ‘160 anys de Festa Major
d’Hostafrancs: Present i futur’,
mentre que l’endemà es farà
una ruta per conèixer la història
del barri. Dijous a la tarda es
durà a terme un festival infantil
i, cap al vespre, s’inaugurarà
una exposició de l’artista José
Montes.

A partir de divendres, es co-
mençarà a viure amb intensitat
el darrer cap de setmana de ce-
lebració. El dia 4, infants i ado-
lescents seran els protagonis-
tes de diversos tallers, així com
de l’11è Festival de Música Jove,
que marcarà l’inici d’una nit
plena de ritme. La 14a edició de
la Fira Medieval oferirà, durant
tot el cap de setmana, activitats
infantils, espectacles i parades de
comerciants. A banda, al llarg de
dissabte, hi haurà un gran nom-
bre de propostes musicals, cul-
turals i gastronòmiques. Al ves-
pre arribarà un dels moments
més esperats: els nens i nenes del
barri oferiran el mapping com-
memoratiu dels 160 anys de
Festa Major. Finalment, diu-
menge, el torneig de botifarra i
els dos vermuts populars posa-
ran el punt final a la festa.

FESTA EXITOSA A LA BORDETA
El barri de la Bordeta, per la seva
banda, va celebrar una Festa
Major plena de novetats del 4 al
8 de setembre. Per primer cop,
les diferents comissions de la fes-
ta van organitzar un pregó uni-
tari, que va anar a càrrec del pre-
sentador i locutor Òscar Dalmau
i de l’arquitecte Jordi Bonet. A
més, el barri també va recuperar
els Gegants de Sant Medir des-
prés de quatre anys sense sortir.
Així, la Bordeta ha apostat en-

guany per oferir una festa dife-
rent, i el resultat ha estat un èxit.

A PLUS ULTRA, LA VEREMA
Diumenge passat el barri de
Plus Ultra va cloure la seva Fes-
ta Major amb la tradicional Tre-
pitjada de Raïm, que aquest any
ha arribat a la 34a edició. Els
protagonistes de la verema van
ser, com és habitual, els més pe-
tits, tot i que els encarregats de
tastar-ne el resultat van ser els
grans. A banda, durant la jor-

nada, uns i altres van poder
gaudir de diverses actuacions,
exhibicions de cultura popular,
bon menjar i, fins i tot, una ex-
posició. El dia va acabar amb el
correfoc de Diables de Port.

La Festa Major de Plus Ultra,
però, no es va reduir només al
diumenge de la verema, sinó
que divendres i dissabte també
van tenir lloc altres actes. Dos so-
pars populars, una xocolatada,
jocs infantils i el ball familiar en
van ser alguns dels ingredients.

160 anys de FestaMajor
» Hostafrancs celebra el 160è aniversari de la seva diada, una de les més històriques del districte

» Del 27 de setembre al 6 d’octubre el barri acollirà fins a 75 activitats pensades per a tots els públics

Presentació del cartell de la festa al Saló de Plens de Sants-Montjuïc. Foto: Ajuntament
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Sants Establiments Units
entrega el premi al millor sostre
FESTA MAJOR DE SANTS4L’as-
sociació de Comerciants Sants
Establiments Units va entregar
a finals d’agost el premi al mi-
llor sostre de la Festa Major de
Sants 2019, que enguany va
anar a parar a la comissió de la
plaça de la Farga.

L’entrega del guardó, se-
gons la votació popular dels
oients de Sants 3 Ràdio, va ser
feta per Joan Galimany Kessler
als membres de la comissió de
festes guanyadora. Aquest guar-
dó del Carrer de Sants té una

tradició de 10 anys d’antiguitat
i sempre té com a objectiu  pre-
miar el treball, l’esforç i la de-
dicació dels integrants i juntes
directives de les comissions de
festes dels diferents carrers
que participen a la Festa Major
de Sants.

Des de Sants Establiments
Units reiteren la seva felicita-
ció a tots els veïns de la plaça
de la Farga que van participar
en la construcció de les 3.000
fitxes de dominó que van for-
mar el decorat.

HISTÒRICS4La sagnia de co-
merços emblemàtics de la ciutat
que van tancant no s’atura. El
pròxim cas serà el de la Cistelle-
ria Siscart, situada al carrer Creu
Coberta, que abaixarà la persia-
na el pròxim 30 de setembre.

De fet, el tancament d’aquest
negoci amb més de 100 anys
d’història, ja es va conèixer el pas-
sat mes de febrer, quan la pro-
pietària, Joana Siscart, va anun-

ciar que a la botiga li quedaven
pocs mesos de vida. Ara ja es co-
neix la data definitiva i, qui es vul-
gui acomiadar de l’establiment,
encara té una desena de dies.

103 ANYS DE VIDA
La Cistelleria Siscart va obrir
l’any 1916 i està situada en un

edifici de l’arquitecte santsenc
Modest Feu, on va néixer l’avi de
l’actual propietària, que amb 67
anys es jubila. A la família no hi
ha ningú que el segueixi, ja que
els fills tenen altres feines. 

Per tal d’acomiadar la boti-
ga, el pròxim 30 de setembre a
la tarda la Cistelleria Siscart
oferirà una copa de cava als

clients de tota la vida que amb
els anys també s’han convertit
en amics. També hi haurà mú-
sica en directe amb l’objectiu
que l’últim dia es visqui un co-
miat alegre i festiu que servei-
xi per recordar els millors mo-
ments de la història d’aquest
negoci emblemàtic, que sens
dubte són molts.

La Cistelleria Siscart, en una imatge d’arxiu. Foto: Ajuntament

La centenària Cistelleria
Siscart tancarà a finals de mes

Petició d’ERC | Taxa al comerç electrònic
El grup municipal d’ERC ha proposat la creació d’una taxa per a les plataformes de
correu electrònic per tal de “garantir la justícia tributària” i aconseguir “potenciar”

el comerç de proximitat. ERC demana crear un grup de treball per estudiar-ho.

El dia del tancament, 
el 30 de setembre, hi
haurà una petita festa
per dir adeu als clients
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Tres de tres. El Medi de Jahze-
el Martínez va classificar-se per
a la segona fase de la Copa LEN
després d’aconseguir un triplet
de victòries a Split entre diven-
dres i diumenge de la setmana
passada. El retorn de l’equip a
Europa, després de gairebé dues
dècades, ha començat bé.

Els de la piscina Josep Vallès
van començar el seu camí de la
millor manera, amb un triomf per
6-19 contra l’AZSC d’Anvers. L’e-
quip, doncs, es jugaria el liderat
l’endemà contra el Mataró, i des-
prés d’un gran partit va derrotar
els maresmencs (11-9). Així, els de
Martínez depenien d’ells matei-
xos per tancar el grup invictes i
campions i ho van fer diumenge,
derrotant el Mornar Brodospas
de Croàcia (6-10).

La LEN haurà de sortejar els
emparellaments d’aquesta sego-
na ronda, on hi haurà equips
com el Mataró, l’Eger o el Mis-
kolci d’Hongria o el Montpellier. 

Amb aquesta bona notícia,
doncs, els de Martínez comença-
ran a preparar l’arrencada de la
Divisió d’Honor. Abans, però,
aquest dissabte, l’equip disputa-
rà la Supercopa d’Espanya a casa
contra l’Atlètic Barceloneta.

BRONZE AL PLA DE L’ESTANY
Al marge de l’actualitat del wa-
terpolo, la millor notícia recent
per al club ha estat la tercera po-
sició de Ferran Julià en categoria
absoluta en la 76a edició de la
Travessia a l’Estany de Banyoles. 

Per la seva banda, Albert Ga-
llén va guanyar la categoria in-
fantil masculina, mentre que Ro-
cío Sojo va penjar-se la plata en
la categoria aleví femenina.

La plantilla i el cos tècnic del sènior masculí. Foto: CEM

El Medi es classifica per a la
segona fase de la LEN Euro Cup
» Els de Jahzeel Martínez guanyen els seus tres partits de la prèvia
» Ferran Julià acaba tercer en la 76a Travessia al Llac de Banyoles

Sants - Sant Andreu, primer
derbi del curs a l’Energia

El Sants rebrà el Sant
Andreu aquest diumen-
ge a les sis de la tarda en
el que serà el primer

derbi d’aquesta temporada 2019-
20 al Municipal de l’Energia.  

Blanc-i-verds i quadribarrats
afronten el partit empatats a sis
punts (dos triomfs i dues derro-
tes del Sants i una victòria i tres
empats del conjunt de Mikel Az-
parren) però els de Tito Lossio
han aconseguit, fins ara, sumar
tots els punts que s’han disputat
davant l’afició. Després d’aquest
primer derbi del curs, els sant-

sencs tancaran el primer mes de
la lliga visitant Banyoles.

SENSE OPCIONS A L’HOSPITALET
I és que en aquestes primeres jor-
nades del curs, la UES s’està
mostrant com un bloc tremen-
dament fiable a casa però amb un
nivell més baix a domicili.

La darrera derrota, però, va
ser diumenge passat a la Feixa
Llarga, al camp d’un dels grans de
la categoria, l’Hospitalet. Sense
Sergio Navarro, l’equip no va te-
nir gaire presència en atac i va
perdre per un clar 3-0.

El JAC s’estrena a la lliga EBA
rebent la visita del CB Valls

Després d’haver
quedat fora de la
fase final de la Lli-

ga Catalana EBA per una dife-
rència de quatre punts (el SESE
ha estat el conjunt classificat del
grup 5), el JAC d’Albert Gómez
debutarà en una nova campanya
a la lliga EBA aquest diumenge a
la una del migdia a l’Espanya In-
dustrial contra el CB Valls.

Serà el segon cop en una set-
mana que l’afició tindrà l’opor-
tunitat de veure les evolucions del
segon projecte de Gómez al cap-
davant de la banqueta lila, des-

prés que diumenge passat l’equip
aconseguís un triomf insuficient
per superar la fase de grups de la
Lliga Catalana contra el conjunt
del Virrei Amat (65-62) en un en-
frontament on van brillar de for-
ma especial Ferran Mas (amb 21
punts, incloent un 4 de 4 en tri-
ples) i Pau Pérez.

El primer viatge que el con-
junt lila afrontarà en aquest curs
2019-20 serà diumenge de la
setmana que ve al Pavelló de
Can Vinader per jugar contra un
dels conjunts més forts de la ca-
tegoria, el BBA Castelldefels.

L’Handbol BCN Sants
debutarà contra el Cardedeu

El cap de setmana de la
setmana que ve (encara
falta que es concreti el
dia i l’hora, cosa que no

havia passat ahir al vespre) el sè-
nior femení de l’Handbol BCN
Sants començarà a gaudir del
premi obtingut el curs passat: el
bitllet de Lliga Catalana Sènior.
L’equip, a més, debutarà contra
el CH Cardedeu a l’Espanya In-
dustrial en un partit que serà his-
tòric per a l’entitat.

El primer desplaçament de
l’equip serà a principis d’octubre,
quan les santsenques hauran de
visitar la capital del Segrià per
veure’s les cares contra el Lleida
Pardinyes.

ELS NOIS, SET DIES MÉS TARD
Per veure l’estrena del primer
equip masculí, en canvi, caldrà es-
perar set dies més, quan el con-
junt de Nil Teruel debutarà visi-
tant el filial del BM la Roca. 

Atletisme | La Cursa de la Mercè tindrà sortida i meta a Montjuïc
L’avinguda de la Reina Maria Cristina serà el punt d’inici i final de la 41a edició de la Cursa de
la Mercè, la prova atlètica en honor a la patrona de la ciutat, diumenge de la setmana que ve. 

A més, en el tram inicial de la prova, els atletes recorreran gairebé tota l’avinguda del Paral·lel.

Pau Arriaga
SANTS
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A La novel·la de Sant Jordi (Amsterdam,
2018), Màrius Serra va convertir en
protagonista l’expert en jocs Oriol Co-
mas i Coma, un personatge real. Ara,
ho ha tornat a fer a Jugar-s’hi la vida
(Amsterdam, 2019). El nou llibre de Se-
rra comença al barri del Raval i se situa
a cavall de la Barcelona actual i el Por-
tugal de la Revolució dels Clavells.

Llibres

Jugar-s’hi la vida
Màrius Serra

L’embaràs de la Júlia es complica i, en
qüestió d’una setmana, ella i la seva
parella, en Pau, hauran d’assumir la
pèrdua del seu fill. L’obra de Clàudia
Cedó, dirigida per Sergi Belbel, ha re-
but tres Premis Butaca 2019: millor text
teatral, millor direcció i millor muntat-
ge de petit format.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Una gossa en un descampat
Clàudia Cedó

El terrassenc Miki Núñez, exconcursant
d’Operación Triunfo 2018, ha estrenat el
seu primer àlbum: Amuza. Sota aquest
títol, que vol dir ‘diversió’ en esperanto,
el cantant ha agrupat 13 cançons, en-
tre les quals n’hi ha dues en català. A
més, el disc inclou el single Celébrate i
La Venda, el tema amb què va repre-
sentar Espanya al festival d’Eurovisió.  

Música

Un grup d'amics es retroba tres mesos
després que un d'ells s'hagi suïcidat i sur-
ten a la llum secrets amagats durant anys.
Litusés l’adaptació cinematogràfica que
Dani de la Orden ha fet de l’obra teatral
homònima de Marta Buchaca. El direc-
tor barceloní és conegut per pel·lícules
com Barcelona, nit d’estiuo El mejor verano
de mi vida, i per la sèrie de Netflix Élite.

Pelis i sèries

Litus
Dani de la Orden

Amuza
Miki Núñez

Swab 2019
La dotzena edició de la Fira Internacional d'Art Contempora-

ni de Barcelona se celebrarà del 26 al 29 de setembre. El
Swab 2019 aplegarà prop de 300 artistes i una seixantena de
galeries d'arreu del món a la capital catalana. El Pavelló Italià

de la Fira de Barcelona, a Montjuïc, acollirà novetats com el
‘Swab Emerging’ o el programa ‘Mèxic en femení’, però tam-

bé propostes habituals, com el ‘Swab on Paper’ o el ‘Swab
Performance’. Aquest esdeveniment va néixer l’any 2006, im-

pulsat pel col·leccionista Joaquín Díez-Cascón, amb l’objec-
tiu de fer l’art contemporani accessible a tots els públics.

La popularitat de Rosalía no ha deixat de créixer
des que el seu single Malamente va veure la llum
a mitjans del 2018. Un any i escaig més tard, dos

premis Grammy Llatins i dos MTV Video Music
Awards l’avalen com una de les artistes més im-
portants del panorama musical actual. Després

de recórrer mig món actuant en festivals de pri-
mer nivell, la cantant de Sant Esteve Sesrovires

ha anunciat que la gira d’El mal querer –el seu
exitós segon disc– acabarà amb dos grans con-
certs: un al Palau Sant Jordi, el 7 de desembre, i
l’altre al WiZink Center de Madrid, el 10 de des-
embre. Tot i que la cantant va ser un dels grans

noms del Primavera Sound i del Mad Cool Festi-
val, els dos concerts finals de la gira suposen una
gran novetat. Per primer cop, la catalana trepitja-

rà dos dels escenaris més importants de l’estat
espanyol com a única protagonista.

R O S A L Í AQUI ÉS?
Ser una cantant d’èxit internacional

Ha guanyat recentment dos MTV Video Music Awards

Famosos

Anunciar un concert en solitari a Barcelona
Actuarà al Palau Sant Jordi el 7 de desembre

Bogeria per aconseguir entrades
Els fans no es volen perdre el concert per res del món

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Daymare: 1998
Inspirat en jocs de l’estil survival horror, com Resident Evil 2, el nou Daymare: 1998 combina terror i
supervivència per posar a prova els jugadors. Està disponible per a Xbox One, Play Station 4 i PC.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia
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DIJOUS 26 DE SETEMBRE
21:00 Chico Trujillo, una de les bandes més re-

llevants de Llatinoamèrica, visita el distric-
te en el marc de la seva gira de 2019. / Sala
Apolo.

DES DEL 26 DE SETEMBRE
19:00 A partir de l’últim dijous d’aquest mes es

faran les sessions del curs de fotografia
d'ampliació de coneixements tant de foto-
grafia de retrat en estudi com de producte.
/ Centre Cívic Casa del Rellotge.

DES DE L’1 D’OCTUBRE
11:30 El professor Josep Manuel Pantrigo serà

el responsable de coordinar les sessions del
taller Aprèn a remenar el Twitter i el Facebo-
ok per a adults i gent gran. / Punt Multimè-
dia Casa del Mig.

A PARTIR DE DEMÀ
Matí-Tarda A partir de demà, i fins a finals de

gener del 2020, es podrà visitar l’exposició ano-
menada Òpera: passió, poder i política, que re-
passa el paper que ha jugat aquest gènere
arreu. / CaixaForum Centre Social i Cultural.

FINS AL 29 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra El Ví-

bora. Comix contracultural, que fa una re-
passada a la història d’aquest popular ma-
gazine per a adults. / Museu Nacional d'Art
de Catalunya.

AVUI 18 DE SETEMBRE
18:00 Caramels de xocolata de comerç just serà

el nom de l’activitat en la qual els participants
prepararan aquests dolços que podran men-
jar. Coordina AlterNativa3, cal inscripció prè-
via. / Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix.

DES DEL 30 DE SETEMBRE
17:30 El darrer dilluns d’aquest mes es posarà

en marxa el curs Creixent amb música, que
coordinarà el professor Xavier Guinart. /
Centre Cultural Albareda.

DIUMENGE 22 DE SETEMBRE
18:00 Partit de futbol corresponent a la cinquena

jornada del grup 5 de Tercera Divisió entre la
UE Sants i la UE Sant Andreu. / Municipal de
l’Energia.

En el marc dels actes de la Mercè es fa-
ran diferents representacions del Ca-
baret del Circ, que forma part del MAC
Festival. / Castell de Montjuïc.

Dues funcions del ‘Cabaret de 
Circ’ en el marc del MAC Festival

21 i 22 de setembre a les 12:00

Cassoletes de tardor serà el nom de la
sessió monogràfica en la qual s’en-
senyarà els alumnes a preparar aquest
plat típic d’aquesta estació. / Centre Cí-
vic El Sortidor.

Una sessió per aprendre a
preparar cassoletes de tardor
Dilluns 30 de setembre a les 18:30

El canadenc Michael Bublé torna a vol-
tar pel món després de quatre anys sen-
se fer-ho i, la setmana que ve, pre-
sentarà An Evening with Michael Bu-
blé. / Palau Sant Jordi.

El canadenc Michael Bublé
oferirà un concert al Sant Jordi
Divendres 27 de setembre a les 21:00

Partit de bàsquet corresponent a la pri-
mera jornada del grup C-B de la lliga
EBA entre el JAC i el CB Valls. / Po-
liesportiu de l’Espanya Industrial.

El JAC es posa en marxa a
la lliga EBA rebent el Valls

Diumenge 22 de setembre a les 13:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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