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Que Barcelona és una ciutat cos-
mopolita és un fet indubtable. Els
dubtes sorgeixen, potser, a l’ho-
ra de plantejar-se si això va en de-
triment dels seus orígens. Tots els
visitants que arriben a la capital
de Catalunya s’adonen de se-
guida d’una cosa: aquí es parla
català. Tot i això, és cert que avui
dia els veïns i veïnes de Barcelo-
na són, majoritàriament, caste-
llanoparlants. 

Això és el que desprèn de la
darrera Enquesta de Serveis Mu-
nicipals, que indica que el 54,8%
dels barcelonins tenen el caste-
llà com a llengua habitual, men-
tre que el 39,2% hi tenen el ca-
talà. Des de la Plataforma per la
Llengua argumenten que aques-
tes dades “evidencien que, si al-
guna llengua necessita suport, és
el català”. Recorden, també, que
aquest 39,2% és la segona xifra
més baixa en els darrers deu
anys. De fet, l’any 2012, la xifra
superava el 43%, però va co-
mençar a caure fins que, el 2017,
va baixar del 40% i, des d’ales-
hores, no s’ha recuperat.

Una mirada més optimista,
en canvi, és la que té la directo-
ra general de Política Lingüísti-
ca de la Generalitat, Ester Fran-
quesa. Segons ella, la xifra del ca-
talà com a llengua habitual a
Barcelona és “positiva” perquè,
assegura, està per sobre de la mit-
jana de Catalunya i molt per so-
bre de la mitjana de l’àmbit me-
tropolità. “És un resultat que
trenca estereotips”, defensa. 

UN DISTRICTE, UNA REALITAT
Si ens fixem en el mapa de distric-
tes, però, la dada és encara més cla-
rificadora: el català només supera
el castellà com a llengua habitual a

tres dels deu districtes. I, analitzant
cada districte de forma indivi-
dual, podria semblar que estem
observant els percentatges de ciu-
tats diferents. 

Als dos extrems trobem Grà-
cia i Ciutat Vella, on hi ha més de
40 punts percentuals de diferèn-
cia pel que fa a la xifra de catala-
noparlants. Mentre que el 59,4%
dels veïns de Gràcia tenen el ca-
talà com a llengua habitual, en el
cas de Ciutat Vella els parlants ha-
bituals del català representen no-
més el 18,7% dels habitants. 

En contraposició, Ciutat Ve-
lla és el districte on més veïns te-
nen un idioma estranger com a
llengua habitual, el 14,7%. Per
tant, l’idioma que hi predomina
és el castellà, amb un 66,1%. No
obstant això, el districte que li-
dera el rànquing de castellano-
parlants és Nou Barris, amb un
75,4%. Curiosament, Nou Barris

és també el districte on el per-
centatge de parlants de llengües
estrangeres és més baix, un 3%.
Per tot plegat, se situa en el segon
lloc per la cua quant a ús habitual
del català, amb un 21,4%.

Així, tal com explica Ester
Franquesa, Ciutat Vella i Nou
Barris tenen els percentatges més
baixos d’ús del català com a llen-
gua habitual “per raons dife-
rents”. D’una banda, Nou Barris
té molta població “amb arrels de
la resta de l’estat espanyol”; de l’al-
tra, més de la meitat de la pobla-
ció de Ciutat Vella és nascuda a
l’estranger.

Seguint en la mateixa línia,
Franquesa recorda que el lloc de
naixement d’algú acostuma a
determinar quina serà la seva
llengua d’ús habitual. Aquesta co-
rrelació queda perfectament re-
flectida en els districtes que li-
deren el rànquing de catalano-

parlants: Gràcia, les Corts i Sa-
rrià-Sant Gervasi. Tots tres són,
alhora, els districtes que tenen els
percentatges més alts de pobla-
ció nascuda a Catalunya. 

Fins fa uns anys, l’Eixample
també formava part d’aquest
grup de districtes on el català su-

pera el castellà com a llengua ha-
bitual, però ara la situació ha
canviat. Franquesa hi troba la
mateixa explicació que en els ca-
sos anteriors: “En aquests mo-
ments, una tercera part de la po-
blació de l’Eixample és nascuda
a l’estranger, cosa que abans
era impensable”. 

TREBALLAR ALS BARRIS
Tot i que la visió de la directora ge-
neral de Política Lingüística és po-
sitiva –recorda que el 95,4% dels
barcelonins entenen el català i el
77,2% el parlen–, té clar que “cal
seguir treballant perquè tothom,
vingui d’on vingui, pugui fer ser-
vir el català amb naturalitat”. En
aquest sentit, des de la Platafor-
ma per la Llengua defensen que
cal posar en marxa “actuacions es-
pecífiques als barris que més ho
necessiten”, com ara el Pla Inte-
gral de Ciutat Meridiana.

Anna Utiel
BARCELONA

Motius per preocupar-se?
» El català només supera el castellà com a llengua habitual a Gràcia, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi

» Ciutat Vella i Nou Barris són, amb diferència, els districtes on l’ús del català és més baix

Tot i que gairebé tots els barcelonins entenen el català i la majoria el parlen, només un 39,2% el tenen com a llengua habitual. Foto: Joana Garreta/ACN 

L’EDAT, UN FACTOR 
A TENIR EN COMPTE

4Els barcelonins que te-
nen entre 25 i 34 anys són els
que menys fan servir el ca-
talà com a llengua habitual,
mentre que els majors de 65
són els que més. Els seguei-
xen els veïns d’entre 55 i 64
anys i els  de 18 a 24 anys, fet
que podria apuntar un en-
fortiment del català en les
noves generacions.
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Els semàfors

Sala Apolo
La Sala Apolo ha organitzat per al prò-
xim 29 d’octubre un concert solidari

per recaptar fons per a l’ONG Proactiva
Open Arms. Alguns dels grups que no
faltaran a la cita seran Mishima, Love

of Lesbian, Cala Vento o Bad Gyal. 
pàgina 8

Carrer de Sants
Sants Establiments Units celebrarà

aquest dissabte una nova edició de la
seva mostra de comerç de tardor. En-
guany l’entitat fa una nova aposta i
crea el Sants Tradicat, la Primera 
Jornada de Tradicions Catalanes. 

pàgina 12

JAC Sants
El segon projecte d’Albert Gómez a la
banqueta del conjunt lila ha començat
amb una única victòria en els quatre

primers partits. L’equip, però, va mos-
trar una imatge força millorada en la vi-
sita a la pista del líder en l’últim partit. 

pàgina 16

Editorial

per Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació

Llibertat, respecte i diàleg

L’Associació de Mitjans d’Informació
i Comunicació, juntament amb un
centenar d’entitats catalanes, reite-
rem el nostre rebuig a la judicialització
d’un conflicte que des d’un inici ente-
nem de naturalesa política i que, com
a tal, requeria i requereix
diàleg, negociació i pacte al
més estricte nivell polític.

La intervenció de les
institucions i l’empresona-
ment de càrrecs escollits
democràticament pels ciu-
tadans, així com de perso-
nes de la societat civil, en el seu exer-
cici de la llibertat de pensament i d’ex-
pressió, drets essencials d’una demo-
cràcia amb llibertats, demostren el
fracàs de la política, la incomprensió
del conflicte latent i una manca de vo-

luntat per resoldre la situació. Mani-
festem que només amb llibertat, res-
pecte i diàleg es trobaran les solucions.

Per tant, més política, més escolta
i més diàleg per resoldre una qüestió
com la que s'està vivint aquests dies.

L'empara de les legalitats i la judicia-
lització dels conflictes haurien de ser
el darrer recurs a emprar si hi ha vo-
luntat de resoldre'ls. S’ha demostrat
històricament que recórrer constant-
ment a les lleis per solucionar con-

flictes polítics no és una via efectiva.
Considerem que, en una societat de-
mocràtica, les lleis són l'expressió
d'una voluntat popular i no un ele-
ment de coacció o immutabilitat. Per
tant, poden ser modificades i actua-

litzades a les noves realitats
per la via del diàleg i del
consens.

A l’AMIC, com qualse-
vol entitat que interactua i
s'interrelaciona amb el seu
entorn més proper, som
sensibles a la realitat em-

presarial, econòmica, política i social
del país, respectem la diversitat d’o-
pinions i sensibilitats polítiques i ens
adherim a la presentació d’aquest
manifest conjunt de més d’un cente-
nar d’entitats catalanes.

S’ha demostrat històricament que recórrer
constantment a les lleis per solucionar 

conflictes polítics no és una via efectiva

La injustícia s'ha con-
sumat. El lliure debat

parlamentari no és de-
licte, és un dret exercir-lo i un deure
defensar-lo. No ens cansarem de dir-
ho allà on faci falta. Avui la demo-
cràcia viu un dia fosc, però ni en
moments així el derrotisme ens ha de
vèncer. Ens en sortirem!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Independientemente de
lo que cada cual piense

sobre el caso Altsasu, la
sentencia tiene una lectura peligrosa: de-
sigualdad jurídica en función del ori-
gen/lugar de los hechos. ¿A una turba
contra la Guardia Civil en Andalucía no se
le presupone componente ideológico
pero en Euskadi lo tiene obligadamente?

@SoniaAndolz

Tots els polítics, tots
els consellers, tots els

regidors, tots els direc-
tors generals, tots els càrrecs públics de
Junts per Catalunya: teniu alguna cosa
a dir de les càrregues, cops i trets dels
Mossos avui a l'aeroport contra mani-
festants i contra periodistes? Silenci? Ja
m'ho pensava.

Les investigacions dels
jutjats d'instrucció, on

s'estan confrontant agents
de policia de l'1-O amb vídeos de les se-
ves actuacions, demostren que si s'ha-
gués fet el mateix al Supremo, s'hauria
trinxat dia a dia la versió de la Fiscalia
i les acusacions. L'absolució seria obli-
gatòria.

@tonivall@ForcadellCarme @orioldebalanzo
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Sants-Montjuïc

HABITATGE4La propietat de l’e-
difici conegut com el Bloc Llavors,
situat al número 38 del carrer Llei-
da del barri del Poble-sec, va in-
tentar aquest dilluns desallotjar ex-
trajudicialment les famílies que
ocupen el bloc. El fons d’inversió
Vauras, segons van denunciar el
Sindicat de Barri del Poble-sec i el
regidor Marc Serra, va mirar d’a-
profitar que el focus mediàtic es-
tava posat en les protestes per la
sentència del Suprem per enviar
un grup d’homes amb l’objectiu
que accedissin per la força a l’edi-
fici i expulsar les persones que l’o-
cupen.

El Sindicat de Barri del Poble-
sec es va mobilitzar de seguida que
va tenir constància dels fets i va or-
ganitzar una concentració a davant
del bloc amb l’objectiu d’impedir
el desnonament, que finalment no
es va fer. Un dels veïns que ocupa
un dels pisos explica a Línia Sants
que quan van veure els homes a
dins l’edifici van reaccionar amb
rapidesa i els van començar a
pressionar i filmar. “Vam acon-
seguir que finalment només tren-
quessin una porta però el seu ob-
jectiu eren totes les famílies”, ex-
plica aquest veí.  

Posteriorment, a través del
seu perfil de Twitter, el regidor
Marc Serra va afirmar que “apro-
fitant el dia convuls d’avui el fons
d'inversió Vauras ha enviat un
grup de matons per desallotjar de
forma il·legal un pis del Bloc Lla-
vors”. Serra va afegir que gràcies a
la solidaritat veïnal es va poder evi-
tar el “desnonament il·legal” i va
agrair la “ràpida resposta dels
Mossos d’Esquadra, que han iden-
tificat el representant de la pro-
pietat i els matons”. Per últim, el re-

gidor va prometre que el consistori
farà  tot el possible perquè els res-
ponsables dels fets “acabin donant
explicacions davant del jutge”.

DESNONAMENT LEGAL
Dijous passat el Bloc Llavors ja ha-
via viscut un altre intent de des-
allotjament, en aquest cas legal. Fi-
nalment, però, es va suspendre

després que desenes de persones
es tanquessin a dintre de l’edifici
i es manifestessin a l’exterior per
tal d’impedir-lo. 

La mobilització ciutadana va
provocar moments de tensió en-

tre els Mossos d'Esquadra, que
van fer un gran desplegament, i els
manifestants, que van topar di-
verses vegades amb cops de porra
pel mig. Una dona va ser detin-
guda per agredir un agent quan in-
tentava impedir l’accés de la co-
mitiva judicial a l’edifici. L’ende-
mà, en una entrevista a Betevé,
una veïna del bloc va afirmar que
no hi ha cap prova que confirmi la
versió policial i va denunciar que
la detenció havia tingut un com-
ponent racista perquè els agents
haurien cridat “a la negra, a la ne-
gra” abans de detenir-la.

Un cop es va confirmar el des-
nonament els concentrats ho van
celebrar i les famílies i la gent que
s’havia tancat al vestíbul van po-
der sortir. L’alegria de tots ells es
va fer evident i durant una bona
estona hi va haver càntics i aplau-
diments.

PICABARALLA POLÍTICA
L’actuació policial va fer que l’al-
caldessa Colau critiqués la conse-
lleria d’Interior pel “dispositiu
desproporcionat”, mentre que el
conseller Buch li va respondre
que la situació era culpa dels ser-
veis socials de l’Ajuntament.

El desallotjament extrajudicial es va poder evitar. Foto: Twitter (@sindicatdebarri)

Intenten desallotjar 
el Bloc Llavors per la força

» La propietat ho va provar dilluns d’amagat però no va poder
» Dijous passat ja s’havia suspès el desnonament legal

L’Apolo acollirà un concert
solidari amb Open Arms

MÚSICA4La sala Apolo acolli-
rà el pròxim 29 d’octubre un
concert benèfic per Open Arms
organitzat per la mateixa sala i el
segell Gandula.

El concert tindrà un cartell
molt destacat, ja que s’hi han afe-
git alguns dels noms més im-
portants de la música indepen-
dent catalana. Hi seran Love of
Lesbian, Bad Gyal (dj set), Mis-
hima, Maria Arnal i Marcel Ba-
gés, Maria José Llergo i Cala
Vento. L’actuació d’aquests
grups durarà tres hores i, al ma-

teix temps, una altra sala de
l’Apolo, es convertirà en un es-
pai de música electrònica amb
noms com els de Leïti Sene (live)
& Bexnil b2b Chineseguy2021,
Ikram Bouloum, Mans O, Ivy
Barkakati o Sin Sync Djs.

Tots els artistes i els seus
equips tècnics s’han ofert per ac-
tuar de franc per tal de contribuir
a finançar la tasca de l’ONG
Proactiva Open Arms. Les en-
trades ja estan exhaurides però
encara és possible fer donacions
comprant entrades de Fila 0.

L’atenció als migrants 
es farà des d’Hostafrancs

EQUIPAMENTS4La seu principal
del Servei d’Atenció a persones
Immigrants, Emigrants i Refu-
giades (SAIER) de la ciutat és a
Hostafrancs des de la setmana
passada. Concretament al núme-
ro 141 del carrer Tarragona.

El regidor de Drets Ciutadans,
Participació i Justícia Global,
Marc Serra, i el director d’Atenció
i Acollida a la Immigració, Ramon
Sanahuja, van explicar que el nou
espai incorpora millores per poder
atendre millor l’atenció a les fa-
mílies amb menors. També van
destacar que actua com a porta

d’entrada i que disposa del servei
de primera acollida, des d’on es
deriven els usuaris en funció de la
vulnerabilitat, la tipologia de pro-
blema o sol·licitud i l’emergència
de la situació.

Serra va afirmar que s’espe-
ra que un cop hagi acabat l’any
la ciutat hagi arribat a atendre
més de 10.000 refugiats i va
destacar que  el nou edifici ha de
servir per millorar la qualitat de
l’atenció. “Guanyem en preser-
vació de la intimitat i guanyem
en espais, passem de quatre bo-
xes a set”, va explicar.

Lleure | El Happy Parc tancarà el 24 de novembre
L’històric Happy Parc de Barcelona, situat  situat al número 74 del carrer dels Comtes de
Bell-lloc, tancarà les seves portes el pròxim 24 de novembre. El motiu del tancament és
l’augment del lloguer de l’emblemàtic edifici on el parc ha fet una trajectòria de 25 anys.

OCUPEN LA SEU
DEL DISTRICTE

4Un grup d’activistes va
ocupar el 8 d’octubre la
seu del Districte pel des-
nonament d’una dona em-
barassada i amb un fill al
carrer Violant d’Hongria.
La dona havia de ser rea-
llotjada en un pis del carrer
Ciutat Vella però dilluns
encara no s’havia resolt del
tot la seva situació.

Mishima serà un dels grups del concert solidari. Foto: Pilar Tomás/ACN
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La rambla de Sants acull
dissabte el Correllengua

LLENGUA4El Correllengua de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta
se celebrarà aquest dissabte a la
rambla de Sants i tindrà com a
protagonista la figura de Pere
Calders, coincidint amb el 25è
aniversari de la seva mort.

Un any més el Correllengua
manté  vigents els seus objectius,
que són el foment de la llengua
i cultura catalanes en una jor-
nada transversal, oberta, parti-
cipativa i popular. Un any més
la celebració tindrà un caràcter
festiu i reivindicatiu, ja que la
rambla de Sants acollirà un
moltes activitats per a tots els
gustos i edats: diables, taba-
lers, mostra d’entitats, puntaires,
gegants, activitats infantils, po-
esia, cant coral, castellers, xo-
colatada, dinar...

Algunes de les activitats més
destacades d’aquesta edició seran
la mostra d’entitats, el dinar po-
pular a càrrec del restaurant
santsenc Terra d’Escudella –pre-
pararà un menú especial que es
podrà degustar a la rambla de
Sants–, el Manifest del Corre-
llengua 2019, que llegirà
Sants3Ràdio, i  el parlament,
que anirà a càrrec de Saoka Kin-
golo, membre de la CAL (Coor-
dinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana).

A un quart de nou del vespre
hi haurà l’actuació de la Colla de
Diables i Tabalers de l’Escola Ba-
rrufet i a les nou l’actuació dels
Diables i Tabalers de Sants. A la
nit arribarà la música a partir de
dos quarts de 10 amb el concert
de Miquel del Roig.

POLÍTICA4Sants, i principal-
ment la seva estació, es va con-
vertir entre diumenge i dimarts
en un dels epicentres de les
protestes contra la sentència
del Tribunal Suprem contra els
líders polítics i civils de l’inde-
pendentisme durant la tardor
del 2017. 

La primera protesta va ser la
concentració organitzada dis-
sabte, dos dies abans de la sen-
tència, sota el nom de Pícnic per
la República al vestíbul de l’es-
tació. Unes 300 persones es
van concentrar de bon matí
dins l’estació com a protesta
davant la imminent sentència
amb pancartes, cridant lemes
com ‘Llibertat, presos polítics’ i
cantant L’estaca. Els Mossos
d’Esquadra i la Policia Nacional
van desallotjar d’un en un els
manifestants –alguns arrosse-
gant-los o en braços- per la
porta principal del recinte. Un
cordó de seguretat de la Policia
Nacional –amb una vintena
d’agents– només deixava ac-
cedir a l’estació els viatgers amb
bitllets d’AVE. Els concentrats
pel Pícnic per la República tam-
bé van cridar consignes com ara
‘Buch dimissió’, ‘Demà torna-
rem’ o ‘Ho tornarem a fer’.  Aca-
bada la protesta, el Pícnic per la

República va continuar per l'a-
vinguda Tarragona en direcció
a la plaça d'Espanya.

El ‘Demà tornarem’ va ser
del tot cert i l’estació de Sants va
ser l’endemà un dels punts ca-
lents de la ciutat. Amb la sen-
tència acabada d’anunciar, mol-
ta gent s’hi va dirigir al cap de
poques hores per anar cap a l’ae-
roport del Prat, tal com es va de-
manar des de la plataforma
Tsunami Democràtic. 

Això, però, va provocar que
els Mossos d’Esquadra restrin-
gissin l’accés. La mateixa policia
va informar que hi havia acces-
sos tancats i a la porta principal

era ben visible l’ampli desple-
gament d’agents. Finalment, el
servei de transport cap a l’aero-
port en tren i metro es va aturar
a petició de la policia catalana.  

PARAL·LEL I PLAÇA ESPANYA
Per últim, ahir una manifestació
formada per unes 400 persones
que va començar al Paral·lel, i
que també va passar per la pla-
ça Espanya, va acabar tallant la
Gran Via. Molts dels manifes-
tants eren de l’Institut del Tea-
tre. Van començar unes 150
persones des de l’estació del
metro del Poble-sec i s’hi va
anar afegint gent. 

El Pícnic per la República, a dins de l’estació de Sants. Foto: Guillem Roset/ACN

Sants, un dels epicentres de 
la reacció a la sentència de l’1-O

Una imatge de l’edició de l’any passat del Correllengua. Foto: El3.cat
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Un any més, i ja en van 14, el carrer de la Creu Coberta i alguns que
hi ha al seu entorn, com Consell de Cent, Rector Triadó i Torre Da-
mians s’ompliren de la vida medieval que caracteritza aquesta gran
festa. Des de primera hora del dissabte i fins al vespre del diumenge,
milers de persones van omplir el carrer amb la il·lusió de compartir
amb nosaltres aquesta festa comercial i cultural.

A la inauguració de la fira, que va tenir lloc el dissabte a migdia,
ens van acompanyar el regidor del Districte, Marc Serra, la regidora
de comerç de Barcelona, Montserrat Ballarín, i la presidenta del Con-
sell del Districte, la regidora Neus Munt, a banda de nombrosos con-
sellers del Districte, els presidents de l’Associació de Veïns
d’Hostafrancs, de la FAECH, del Secretariat d’Entitats de Sants, Hos-
tafrancs i la Bordeta, i d’altres entitats. El president de Creu Coberta,
Lluís Llanas, va agrair la presència de la ciutadania en un carrer ple
a vessar i ho va posar com a exemple per a poder convertir el carrer
en un espai per a vianants, com a mínim en forma de prova pilot, du-
rant aquesta legislatura, un cop cada setmana.

Dissabte a la nit va tenir molt èxit el Sopar Medieval, amb més de
vuitanta persones gaudint del sopar i de l’espectacle de llum i màgia,
amb els Improvistos i amb el Mag Eugeni. Tot seguit es va celebrar
tradicional ball de Festa Major, amb la música revival de l’Albert
Malla, del Cocodrilo Club. Una de les grans propostes de l’endemà
va ser el concert del Senyor dels Llamps, grup patrocinat per la Ràdio
d’Hostafrancs. Durant la jornada els assistents també van poder gau-
dir el gran show de dansa de Nataraja Dance, o les propostes d’ani-
mació teatral medieval com Els formatges del Rei o El Drac Rufus. 

Un èxit!

Èxit medieval a Creu Coberta
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La Fira Medieval triomfa de nou
En aquesta pàgina podeu veure algunes fotografies d’en  Ferran
Descàrrega, fetes durant la Fira Medieval. Els veïns i els visitants
van poder gaudir de propostes durant tot el cap de setmana.
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Un any més, tenim
participacions de la
loteria de Nadal. I
són de la Loteria
Nacional, perquè
ens calen prou nú-
meros per poder-
los distribuir per
totes les botigues i
establiments asso-
ciats a l’eix. Segur
que toca!

L’anterior gerent del Secretariat d’Entitats de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta és, a més, un
dels flamants guanyadors dels Jocs Florals del
barri celebrats fa unes setmanes. Tot i que ja
s’ha jubilat del Secretariat, no deixa de tenir res-
ponsabilitats i aconsellar el món associatiu de
Barcelona, que coneix a la perfecció. 
Com valores el premi dels Jocs Florals?
No m’ho esperava, perquè no he escrit poesia
mai. El màxim que havia fet eren alguns arran-
jaments del text de cançons, vaig tunejar algu-
nes melodies, com Amics per Sempre... i fa uns
mesos em van demanar que fes un petit text
per a una celebració. Aquells dies vaig pensar
que podria fer un poema pels Jocs Florals, i que
el tema fos un assaig de castells. Sempre es
parla molt dels castells i de la plaça, però poc
dels assajos. No me’n sortia gaire. Volia fer ce-
sures i no les encertava prou. Però finalment
em va sortir prou bé, sonava bé quan el llegia.

T’hi seguiràs dedicant?
No és la meva prioritat. Escric més sobre temes
socials. Ara mateix, el tema dels morts al Medi-

terrani és un dels que no em deixa dormir. Hi
estic molt sensibilitzat, i potser sí que algun dia
em surt un poema sobre això. Des que marxen
de la zona del sud de Líbia, passen setmanes
creuant deserts i finalment els toca un mar gens
amable. Però no hi penso especialment.
Quina avaluació fas del moment associatiu
que viu actualment el barri?
A banda d’algunes entitats com el Mediterrani,
o Òmnium, bàsicament hi ha moltes associa-
cions petites que no superen el centenar de
socis. Això ho sabem a l’hora d’acreditar-ho da-
vant l’Assemblea del Secretariat. A banda
d’això, sempre creixem en nombre, el saldo és
positiu. I en tenir molta relació amb elles, i di-
recta, és fàcil que el Secretariat sàpiga si estan
actives o no. Sabem qui són.
Et sembla que estan massa atomitzades?
La pluralitat és positiva, però sí que em sembla
que caldria buscar més aliances entre elles. Un
exemple d’això són els Jocs Florals, que és la
iniciativa d’una entitat però que s’ha dut a
terme al llarg dels anys amb la col·laboració
d’altres, i amb el suport del Secretariat. O el
Correllengua, per dir-ne un altre. Que el Se-
cretariat faci de frontissa entre entitats i que les
vinculi és fonamental. De fet, de vegades no
s’entén el paper de les associacions de co-
merciants, ja que són entitats sense ànim de
lucre però que la formen empreses amb inte-
ressos privats. Cal dir primer de tot que, com
has comentat, les associacions de comerciants
no obtenen cap benefici. Cadascuna, a més,
s’ha forjat segons els seus orígens i dinàmi-
ques pròpies. I cal reconèixer l’esforç de cohe-

sió territorial que fan. Una entitat de comer-
ciants no pot perdre la visió de barri.
En aquest sentit, què et sembla el que fem
des de Creu Coberta?
El model de Creu Coberta parla precisament de
cohesió, ja que fa que el comerciant jugui un
paper actiu en la cohesió del territori, i que pren-
gui la paraula en assumptes d’interès o proble-
màtiques i realitats socials. Un empresari o
botiguer que només s’associï per guanyar diners
no s’hi sentirà a gust. Formar part d’una associa-
ció de comerciants no pot ser només vendre.

Tenim la proposta de convertir Creu Co-
berta en un espai per a vianants....
Tot el que sigui guanyar espai per als ciutadans
és positiu. Cal treure espai als vehicles. L’espai
públic és el medi natural dels veïns en qualse-
vol àmbit mediterrani, tropical o equatorial. És
el lloc on vivim, l’espai en el qual podem esta-
blir relacions. Aconseguir aquesta conversió de
Creu Coberta és un element important por mol-
tes raons, també per la salut.
Serà possible fer-ho?
Els cicles polítics són curts i els polítics no volen
discussions que impliquin risc. Ja ho hem vist
amb les primeres superilles, que tenien detrac-
tors. Les zones de vianants ajuden a vertebrar
els barris, com ha passat a Sant Andreu o a
Sant Antoni. Caldria fer un pla pilot perquè cada
dissabte es tallés el carrer, i els veïns del barri
poguessin passejar, i que hi passessin coses. I
que a més, estiguessin les botigues obertes, és
clar. Un pla pilot permet avançar o descartar un
projecte. Comencem per aquí.

Joan Manuel Parisi: “Cal fer una 
prova pilot i que Creu Coberta sigui 
un espai per a vianants els dissabtes”

La loteria toca a Creu
Coberta aquest Nadal
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El passat divendres 4 es va celebrar la sessió del cicle Òpera al
Comerç a Creu Coberta, que va reunir un bon nombre d’especta-
dors en els establiments on van actuar els cantants lírics. Es tracta
d’una iniciativa de la Fundació Barcelona Comerç que per segon
any recorre tots els eixos comercials de la ciutat.

L’Òpera al Comerç porta la lírica al carrer

El Poble Espanyol es convertirà en l’esce-
nari perfecte perquè petits i grans tinguin
l’oportunitat de gaudir de la festa de Hallo-
ween. Després de l’èxit de les últimes edi-
cions, enguany la festa durarà un dia més,
entre els dies 1 i 3 de novembre.

Els visitants podran disfressar-se de per-
sonatges terrorífics, al mateix temps que el
recinte es converteix en un espai veritable-
ment terrorífic en el que es podrà gaudir de
diferents activitats com un joc de pistes amb
proves monstruoses, concurs de disfresses
de por o una marató de sis hores de conta
contes amb temàtica de por.

També hi haurà un túnel del terror on us
esperaran personatges com Malèfica, el

Joker, fantasmes o bruixes pels més petits
i també un altre amb ambientació de pel·lí-
cules com The Ring, It o de la saga de
Freddy Krueger, pensat per als més grans. 

A les paradetes de la Plaça hi haurà jo-
guines i contes i també hi haurà propostes
gastronòmiques que oferiran els diversos
foodtrucks.

El preu de l’entrada són 7 euros a taquilla
o 6 si es compren online i permetran accedir
tant a la Festa de Halloween com a la resta
del recinte del Poble Espanyol.

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

El Halloween més terrorífic i familiar 
de la ciutat se celebrarà al Poble Espanyol 
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4Els Consells dels Mossos d’Esquadra
En cas d’aglomeracions humanes

Per tal d’evitar problemes d’infeccions
a la boca dels nostres animals és molt
recomanable mantenir aquesta neta i
lliure de restes de menjar. En el cas
dels gossos recomanem netejar amb
un raspall en els espais que hi ha en-
tremig de les dents (hi ha uns raspalls
que s’uneixen als nostres dits). 

Hi ha pastes de dents especials per
a animals i altres productes que
podem consultar al nostre veterinari. Si
mantenim aquesta higiene, evitarem o
reduirem càries i infeccions a les geni-
ves. En el cas dels gats, que són més di-
fícils de manipular, també és necessari
una revisió i neteja de dents, ja que si
es van acumulant brutícia i bacteris es
pot provocar una estomatitis felina, la
geniva reacciona davant la presència
de bacteris i es retreu, fins al punt que

pot afectar el lligament periodontal,
ocasionant la pèrdua de les dents.

Per tal d’ajudar a mantenir una
boca sana ja hi ha al mercat pinso es-
pecial per les dents, que no s’acumula
en els espais intermedis. Si a la boca ja
s’hi ha acumulat molta tosca, és reco-
manable fer una neteja dental a qui-
ròfan. A més, darrers estudis han
vinculat infeccions a la boca amb pro-
blemes al cor i a altres òrgans, ja que
els bacteris de la boca a través de la
geniva van a parar al torrent sanguini,
arribant al cor o a altres òrgans i gene-
rant focus sèptics. Per tant, no descui-
deu mai la higiene de la boca del
vostre animal, la seva salut està en joc.

També us convidem a la nostra
nova seu, al número 130 del carrer de
la Creu Coberta.

Mossos d’Esquadra
Comissaria del Carrer Ulldecona, 35

Telèfon: 93 267 56 00

4Els Consells de la Guàrdia Urbana
Consells per a la gent gran al carrer

Guàrdia Urbana de Barcelona
Carrer de la Guàrdia Urbana, 2

93 291 50 08

Camina sempre per les voreres:
És el lloc segur per als vianants.

Guarda una distància segura respecte
als vehicles que circulen per la calçada. 

Evita caminar pel carril bici o per la
calçada. Conviure amb la resta d’usua-
ris de la via pública també vol dir res-
pectar el seu espai. 

Travessa el carrer pels passos de
vianants. Mira a la dreta i a l’esquerra i
assegura’t que no vingui cap vehicle
que sigui massa a prop. 

En els passos de vianants amb se-
màfor, creua en verd. Per creuar, no és

suficient anar a buscar el pas de via-
nants; cal esperar que el semàfor esti-
gui verd. Si està vermell, atura’t. 

En els passos de vianants sense se-
màfor, cal tenir més precaucions Malgrat
tenir-hi la preferència, als passos sense
semàfor els vianants són la part més
feble. Per tant, vigila i no te la juguis. 

A l’hora de creuar presta especial
atenció als vehicles que giren. 

Extrema les mesures de precaució
als passos on hi ha gir de vehicles.
Sempre hi pot haver un conductor
despistat.

4Per què la moda ‘secondhand’ 
és imprescindible?

El concepte d’economia circular i sos-
tenibilitat s’estan imposant cada cop
amb més força en l’àmbit de la moda.
Hi ha qui creu que el mercat de se-
gona mà és un pedaç i no una solu-
ció a ambdós reptes. Certament no
és la solució, però per molt que es
treballi en una transició cap a una
moda 100% circular, el secondhand
continuarà sent necessari. L’explica-
ció és que el consumisme i la temp-
tació del fast fashion són tan alts, que
la moda sostenible passa indefecti-
blement per la segona mà.

La tendència creixent del low cost
i la renovació constant de les tempo-
rades (hi ha gran cadenes de roba
que canvien de temporada... cada
setmana!) com a models imperants
en la moda han provocat un consum
exagerat i molt allunyat de les nos-
tres necessitats reals. 

És indiscutible: comprem roba
per sobre de les nostres possibilitats
i, sobretot, un fet que és molt més
greu i perillós, per sobre de les pos-
sibilitats del planeta.

Cal celebrar que la indústria de la
moda abraci els valors de l’economia
circular, tanmateix la proposta de la
roba reutilitzada serà necessària
mentre els nivells de consum conti-
nuïn sent excessius. La peça més sos-
tenible és la ja fabricada, per la qual
cosa sempre serà millor acudir a la
reutilització abans que a produir de
nou, encara que sigui amb materials
ecològics. És una qüestió d'aprofita-
ment de recursos i de sentit comú.

La moda circular no pot prescin-
dir de la reutilització, ja que el con-
sum mai serà 100% eficient. Sembla
clar, per tant, que el futur de la moda
només pot ser circular i secondhand.

Humana Creu Coberta · c/ Creu Coberta, 110
Telèfon 93 667 60 07

www.humana-spain.org

Abans i durant la celebració de l’esdeve-
niment que sigui:

Si teniu previst anar a celebracions
en llocs on es preveu que hi assisteixi
molta gent, com ara espectacles cultu-
rals, esdeveniments esportius i musicals,
festes populars o manifestacions, tin-
gueu en compte els consells d’autopro-
tecció següents:

- Abans d’anar-hi estigueu atents a
les informacions oficials que emetin les
autoritats sobre l’esdeveniment, així
com les que apareguin als mitjans.

- És important que porteu roba cò-
moda i adequada al lloc on aneu. Tin-
gueu 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 ferides.

- Aneu-hi ben hidratats i porteu
aigua en ampolles de plàstic.

- Tingueu localitzades les sortides
d’emergència o les vies d’evacuació i es-
tigueu atents a les indicacions del per-
sonal de seguretat.

- Si aneu acompanyats o en grup,
acordeu un punt de referència on tor-
nar-vos a reunir en cas que us separeu o
us perdeu.

- Si aneu amb nens porteu-los a coll
o de la mà. De la mateixa manera, esti-
gueu pendents de la gent gran i de les
persones amb impediments.

- Porteu la documentació a sobre. En
el cas dels nens, gent gran i discapaci-
tats psíquics prepareu una fitxa amb les
seves dades i un telèfon de contacte i as-
segureu-vos que la portin en un lloc vi-
sible per si es perden. També poden
portar la polsera identificativa de Pro-
tecció Civil.

- En el moment d’entrar o de sortir
no us atureu davant bloquejant les por-
tes 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 localit-
zar una via d'evacuació.

- No pugeu a baranes, reixes ni altres
elements inestables que puguin ser pe-
rillosos.

- Una vegada finalitzat l’esdeveni-
ment, abandoneu el lloc de forma orde-
nada, respectant l’ordre de sortida i
seguint les indicacions dels serveis de
seguretat. No oblideu els vostres objec-
tes personals.

Clínica Veterinària Animàlia Barcelona
Creu Coberta, 130 

93 432 25 70

4La higiene bucal dels nostres animals
Passem a ser hospital veterinari, amb molts més serveis

Els experts del barri Opinen
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Creu Coberta s’omple
amb la Fira Medieval

ACTES4L’eix comercial de Creu
Coberta va celebrar amb èxit
durant el primer cap de setma-
na d’octubre una nova edició de
la Fira Medieval.

Al llarg dels dos dies es van
organitzar un munt d’activitats
que van tenir el comerç com a
protagonista juntament amb els
espectacles medievals, l’anima-
ció infantil o les actuacions tea-
trals, entre d’altres. Els assistents
van poder gaudir de gairebé
200 parades que van oferir els
seus productes, entre els quals hi

havia roba, alimentació o objec-
tes de regal.

Enguany la fira també va
servir per fer un homenatge a la
història del barri d’Hostafrancs
amb motiu del seu 180è ani-
versari. 

D’altra banda, el dia abans de
la Fira Medieval alguns dels co-
merços de Creu Coberta van
acollir una de les sessions del
programa Òpera al Comerç que
organitza la Fundació Barcelona
Comerç amb l’objectiu de dina-
mitzar el comerç de la ciutat.

MOSTRA4La mostra de comerç
de tardor del Carrer de Sants que
se celebra aquest dissabte arri-
ba amb novetats. I és que Sants
Establiments Units aposta
aquest any per celebrar la pri-
mera edició del Sants Tradicat
(Primera Jornada de Tradicions
Catalanes a Barcelona).

Així doncs, l’objectiu d’a-
questa edició de la mostra de tar-
dor és fer una reivindicació de les
tradicions catalanes. Això signi-
fica que al llarg del dia s’orga-
nitzaran activitats com ara la cer-
cavila de bastoners, majorets
amb música tradicional catala-

na, gegants i capgrossos. Això,
però, no serà tot, ja que al llarg
del dia també hi haurà un taller
infantil de panellets, un tast de

vins dolços per maridar amb
panellets, una exhibició en di-
recte del treball de les tradicio-
nals puntaires i un teatret de ti-
telles amb representació de con-
tes catalans.

La música i la dansa seran les
altres protagonistes del dia, ja
que el públic també podrà gau-
dir de la rumba catalana de l’es-
cola Farre, de la dansa de l’Es-

bart del Poble-sec, de l’actuació
de l’Esbart Dansaire Ciutat Com-
tal i d’un concert d’havaneres
que anirà acompanyat d’un tast
de rom cremat. 

A banda del component més
tradicional, la mostra també in-
clourà una sessió de freestyle
dance, l’actuació de la compan-
ya La Fàbrica de Somnis i una
desfilada de gossos. 

Una imatge de l’edició de l’any passat. Foto: Twitter (@JuntsxCatSants)

El Carrer de Sants reivindica
les tradicions catalanes

La mostra de comerç
de tardor estarà plena
d’actes relacionats amb
la cultura catalana

Àrees de Promoció Econòmica | Trobada amb el ministeri
Barcelona Comerç i RETAILcat es van reunir fa pocs dies amb l’equip de la ministra Reyes

Maroto, per parlar de la implementació de les APEU (Àrees de Promoció Econòmica), 
un model de col·laboració públic-privat per millorar la gestió de les zones comercials.  



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

13 | 

líniasants.cat16 d’octubre del 2019

El centre biomèdic Cetir Ascires Viladomat, designat com
a centre tecnològic europeu de referència per la multi-
nacional GE Healthcare, va reunir el passat dia 11 a les se-
ves instal·lacions referents internacionals del sector de la
salut en el marc del congrés europeu de medicina nuclear
de Barcelona.

Donada la trajectòria assistencial i científica de l'equip
mèdic multidisciplinari de Cetir Ascires, i la seva expe-
riència durant aquest últim any amb la tecnologia inte-
grada PET/RM, els experts han pogut conèixer aquesta
tècnica híbrida de Diagnòstic per la Imatge. Els especia-
listes han compartit experiències, així com la interpretació
dels estudis clínics, principalment en matèria de càncer
de pròstata, que és un dels que més metàstasi genera.

Un abans i un després en el diagnòstic i tractament
del càncer de pròstata
Segons dades presentades en el passat congrés anual de
la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO), que va
tenir lloc al mes de setembre a Barcelona, el càncer de
pròstata segueix sent el tumor més habitual en l'home,
amb 34.400 nous diagnòstics el 2019. La bona notícia és
que els tractaments aplicats a aquesta patologia cada ve-
gada són més satisfactoris, per la qual cosa diagnosticar
de forma precoç i amb la màxima precisió adquireix un
protagonisme especial.

Després del seu primer any de funcionament, la
PET/RM es posiciona com l'opció més avantatjosa per dia-
gnosticar el càncer de forma precoç i amb precisió. Per-

met observar, de manera no invasiva, tant la forma d'un
òrgan i la seva funció, com l'extensió de les cèl·lules can-
ceroses, fet que el converteix en el millor "rastrejador" de
la metàstasi incipient. I és que aquesta tecnologia inte-
gra, en un sol equip híbrid, les dues eines diagnòstiques

més potents de què disposem en l'actualitat per detec-
tar la propagació tumoral: la Tomografia per Emissió de
Positrons (PET) i la Ressonància Magnètica (RM) d'alt camp.

"La PET/RM és la tecnologia actual capaç d'aportar més
seguretat diagnòstica i més garantia d'èxit al tractament
del càncer", afirma el Dr. García Garzón, metge nuclear res-
ponsable del PET/ RM. A més, "permet aplicar un trac-
tament personalitzat dirigit a lesions específiques, en lloc
de planificar una cirurgia prostàtica o una teràpia «a ce-
gues», i mantenir un millor control de l'evolució del trac-
tament, tot això amb menys radiació".

L'experiència oncològica PET/RM 
reuneix experts europeus a Cetir Viladomat

Els especialistes han compartit la interpretació d’estudis clínics, principalment
en matèria de càncer de pròstata, que és un dels que més metàstasi genera

“La PET/RM permet aplicar un 
tractament personalitzat per a lesions 
específiques, en lloc de planificar una 
cirurgia prostàtica o una teràpia ‘a cegues’, i
controlar millor l'evolució del tractament”
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El 2017, quan també liderava
la regidoria, va presentar
l’Estratègia de Reforç i Pro-

jecció del Comerç de Barcelona.
Segueix sent necessari un im-
puls com el que va plantejar?
Sí. Cal actualitzar alguns punts, però
l’estratègia que es marcava, que
era fomentar el comerç de proxi-
mitat i la digitalització, és la matei-
xa. Perquè hi ha un nivell molt baix
d’entrada de la tecnologia en els co-
merços de proximitat de la ciutat.
També són molt importants la for-
mació i la professionalització, on hi
ha molt camí a recórrer, i l’associa-
cionisme, on hem avançat molt.
Hem passat de tenir un 29% de co-
merços associats als eixos a un 40%. 

Per tant, creu que en els dos anys
que vostè no va ser al capdavant
de la regidoria es va fer una bona
feina?
Si hi haguéssim estat nosaltres, evi-
dentment hauríem fet més coses de
la mà dels comerciants, com per
exemple el tema de les Àrees de
Promoció Econòmica Urbana, que
va quedar en via morta i que és una
eina per potenciar el comerç. Ara tin-
drem els instruments legals per
fer-ho, ja que l’avantprojecte de la
llei ja està en la fase de debat. En la
resta de coses hi havia consens
amb els comerciants i es va conti-
nuar avançant.

Es va continuar però creu que
no es va fer prou, pel que diu.
Sempre es pot fer més, però és cert
que el regidor Colom va continuar
el diàleg que s’havia iniciat amb els
comerciants. 

Fa poc es va presentar una cam-
panya a favor de la compra legal,
en un clar missatge contra el top
manta. Creu que la forma dels co-
muns d’encarar aquesta proble-

màtica va perjudicar els comer-
ciants? 
Es va actuar contra la venda il·legal,
però és cert que no es va explicar su-
ficientment als comerciants i a la
gent. Això va comportar un efecte
crida que va fer augmentar molt el
nombre de manters. Si això va per-
judicar els comerciants? Hi ha estu-
dis que ho demostren. Quan hi ha
activitats econòmiques al marge
de la llei, hi ha una competència des-
lleial cap al comerç i perjudica  la pro-
tecció dels drets dels consumidors.
Els manters jugaven amb unes altres
regles del joc. Nosaltres pensem
que la part social és importantíssi-
ma, però les lleis les ha de respectar
tothom.

Amb el nou govern la pressió po-
licial ha augmentat. L’estratègia
no passa només per aquí, però el
canvi és evident.
Sí, està clar que hi ha d’haver pres-
sió per part dels cossos i forces de se-
guretat de l’Estat i la Guàrdia Urba-
na. N’hi havia hagut abans, però ara
hi ha més col·laboració amb els
Mossos d’Esquadra i accions més co-
ordinades amb altres cossos. Hi ha
una aposta molt clara per mantenir
un espai públic que no estigui mo-
nopolitzat per una activitat il·legal.

Parlem d’inseguretat. Creu que el
seu augment, sobretot a Ciutat Ve-
lla, ha perjudicat molt el comerç?
La inseguretat és el que més preo-
cupa als comerciants en aquests mo-
ments. Ens ho diuen a les converses
que tenim amb ells. Gaudir d’una
ciutat segura és el primer requisit.

Segurament no serà fàcil revertir
aquesta situació.
El nostre missatge és clar. Hi ha una

voluntat de capgirar aquesta situa-
ció. Ho farem, però es necessita
temps. També necessitem relativit-
zar les dades mirant altres ciutats de
l’entorn, perquè tampoc ens podem
fer més mal del que pertoca. 

A principis d’agost deia que “no es
pot permetre que hi hagi comer-
ços dedicats a turistes que tren-
quin l’equilibri comercial”, fent
referència a les botigues de sou-
venirs.  No es va tard per mante-
nir l’equilibri comercial de les zo-
nes més turístiques?
A Barcelona s’han fet més coses
que en altres ciutats. Tenim els plans
d’usos i la voluntat clara de mante-
nir un equilibri que és un tresor. El
que passa és que necessitem ins-
peccions per aplicar la normativa i
és cert que no anem sobrats de sis-
temes d’inspecció i control. 

Però en aquest sector hi ha una
tendència més alta a incomplir la
normativa que en altres sectors
del comerç?
Bé... A veure... Suposo que simple-
ment es busca tenir beneficis. Tam-
bé és cert que la normativa no aju-
da en tot plegat, perquè en una lli-
cència normal, que no sigui de sou-
venirs, hi ha la possibilitat de dedicar
un 20% del negoci a souvenirs. Això
s’ha fet servir per fer fraus de llei. I a
l’hora de fer inspeccions no està clar
on hi ha el límit de què és un souve-
nir o no ho és. Cal clarificar les normes
i ser contundents a l’hora d’aplicar-les. 

Relacionat amb el turisme, Bar-
celona Oberta ha demanat reobrir
el debat sobre els horaris. Creu
que són massa restrictius, tal com
denuncien des de l’entitat?
El que ens agradaria és tenir un equi-
libri que sigui bo per a tot el comerç.
Els comerços de les zones turísti-
ques han de poder vendre de forma
més oberta. Però també volem pre-
servar els comerços dels barris. És molt
important que els comerços adreçats
als turistes no atreguin les vendes dels
barris. Cal trobar l’equilibri.

Aquest equilibri sembla compli-
cat d’aconseguir. 
És complicat, però amb diàleg es pot
fer. I és molt necessari tenir present
que en aquests moments el princi-
pal problema dels comerços de
proximitat és la venda electrònica.

Des de la Fundació Barcelona Co-
merç fa molt temps que diuen
que els eixos més perifèrics no
passen pel seu millor moment.
Què els pot prometre?
Nosaltres donem suport al comerç
de proximitat de tota la ciutat. En el
cas dels eixos perifèrics, cal fomen-
tar l’associacionisme, ampliar la for-
mació que es fa des de l’Ajuntament
i treballar molt la part del consum.
Cal incidir molt en els consumi-
dors perquè sàpiguen que quan
compren al comerç de proximitat
estan fent un gest de compromís
amb la ciutat i la sostenibilitat del
planeta.

Barcelona Oberta i Barcelona Co-
merç van deixar la cadira de Co-
lau buida quan es va fer el debat
de la campanya electoral, ja que
l’alcaldessa va decidir no anar-hi.
A vostè també li toca refer ponts?
Sobre l’actitud de l’alcaldessa, això ho
haurien de parlar amb ella. Nosaltres
sempre els hem tingut, els ponts. No
tinc la sensació d’haver de refer-los.
L’alcaldessa també entén que el co-
merç de proximitat és fonamental
per a la ciutat i ho ha defensat.

No s’ha trobat una relació dete-
riorada, doncs?
[Somriu] No. S’han fet moltes coses
amb l’Ajuntament i no crec que hi
hagi una situació complicada.

Els mercats són una de les grans
apostes d’aquest mandat. Com

evolucionaran aquests equipa-
ments en els pròxims anys?
Els mercats han de ser proveïdors
d’aliment fresc de primera qualitat
i també un punt de trobada. El de-
bat és si només han de continuar
servint productes per elaborar o
també han de passar a vendre pro-
ductes semielaborats o elaborats.
Sempre dic que els mercats són un
servei públic i s’han d’adaptar al que
demana la gent. També amb els ho-
raris, que s’han d’ampliar. 

Pel que fa a l’impost a les plata-
formes de comerç electrònic, l’A-
juntament té la capacitat legisla-
tiva per crear-lo?
L’única forma possible és la de gra-
var l’ús de l’espai públic quan s’hi fa
una activitat econòmica. Per tant,
plantegem una taxa per la utilitza-
ció de l’espai públic quan es fa la dis-
tribució del producte en el cas de les
empreses que no tenen seu física a
Barcelona. Ara bé, en el pitjor dels es-
cenaris, que seria no poder-la apli-
car, tot el debat hauria servit per rei-
vindicar el comerç de proximitat.

Per acabar, la il·luminació nada-
lenca d’aquest any serà millor
que la dels últims anys?
Hi haurà una mica més de llum...

Els comerciants en reclamen mol-
ta més.
Però de la manera que funcionen els
contractes i les licitacions, per a
aquest any era complicat. El gener
ja treballarem per dissenyar la cam-
panya nadalenca del 2020. Tot i això,
aquest any tindrem mitja hora dià-
ria més d’il·luminació. I també il·lu-
minarem la Via Laietana, que s’ha-
via deixat d’il·luminar i és un carrer
on el comerç pateix bastant per la
reforma que hi ha pendent.

“No m’he trobat una
relació deteriorada

amb els comerciants”
Montserrat Ballarín / Regidora de Comerç i Mercats

Ballarín torna a ser la responsable de la regidoria de Comerç després d’haver-ho 
estat durant el temps que el PSC va formar part de l’anterior govern municipal. 

I ho fa amb la mateixa recepta, que passa per la necessitat de modernitzar 
i professionalitzar el sector, a més d’expressar-se clarament contra el top manta. 

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Fotos: Eduardo Corria

Perfil | 25 anys de trajectòria socialista
Montserrat Ballarín (Osca, 1968) es va traslladar a Barcelona el 1986, on cinc anys després
es va llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona. També es va doctorar a la mateixa
universitat. Ha estat professora a la Universitat Pompeu Fabra i milita al PSC des del 1996.

“Els comerços de
les zones turístiques
han de poder vendre
de forma més oberta”

Entrevista
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Els dos equips sènior de water-
polo del Medi han encetat les se-
ves respectives Divisions d’Honor
amb bon peu. De forma curiosa
i provisional, tant els de Jahzeel
Martínez com les de Marc Comas
ocupen el cinquè lloc a la lliga.

Després de les tres primeres
jornades de la competició mas-
culina, el Medi és cinquè, però
mostrant una clara línia ascen-
dent després d’haver guanyat els
seus dos últims partits (l’estrena
va saldar-se amb derrota a la
piscina de Sant Sebastià contra
l’Atlètic Barceloneta). Particu-
larment destacada va ser la vic-
tòria de dissabte passat a la pis-
cina Joan Serra contra el CN
Mataró (6-8), gràcies a un mag-
nífic segon període.

Els santsencs van jugar el

partit de la quarta jornada ahir al
vespre (quan ja s’havia tancat
aquesta edició de Línia Sants)
contra el CN Terrassa, perquè
els vallesans juguen la Cham-
pions. L’últim partit de l’octubre,
el dissabte 26, serà el segon der-
bi a domicili de la temporada,
contra el CN Catalunya.

Per la seva banda, el femení

de Marc Comas va estrenar-se
guanyant el Boadilla, tot i que di-
mecres passat va perdre a la pis-
cina del CN Mataró (10-7).

L’equip rebrà un nouvingut a
la categoria, el CN Sant Feliu,
dissabte a tres quarts d’una en
l’últim partit del mes a la Josep
Vallès i tancarà l’octubre visi-
tant la Escuela WP Zaragoza.

Els de Jahzeel Martínez han guanyat els dos darrers partits. Foto: CEM

Bona arrencada de curs dels
dos sèniors del Mediterrani

» Triomf de prestigi del sènior masculí a la piscina del CN Mataró 
» Les de Marc Comas jugaran aquest dissabte contra el Sant Feliu

El districte acaba cinquè en la
vuitena edició del Correbarri

ATLETISME4A la meitat alta de
la classificació. El districte va
tancar la vuitena edició del Cor-
rebarri, diumenge passat, en la
cinquena posició, un pèl lluny
dels seus millors resultats histò-
rics, que són tres terceres posi-
cions. L’agregat dels resultats
dels corredors i les corredores de
Sants-Montjuïc els va permetre
sumar 7.327 punts, quedant a
menys de 200 del quart (que en-
guany ha estat Horta-Guinardó)
però amb més de 300 sobre el
sisè classificat, que en aquesta
ocasió ha estat Nou Barris.

Alexandra Toapanta, segona
a la general, i Pau Capdevila, ca-
torzè, van protagonitzar les mi-
llors actuacions individuals. Mo-
hamed El Ghazouany i Mireia
Guarner, representants de les
Corts, van guanyar la prova.

TORNA EL CROS POPULAR
Aquest diumenge, però, els cor-
redors hauran de tornar a cal-
çar-se les sabatilles per partici-
par en la 51a edició del Cros Po-
pular de Sants. Els atletes po-
dran triar entre cinc proves, en
funció de la seva edat.

L’Handbol BCN Sants, invicte
després de tres jornades

El sènior femení de
l’Handbol BCN Sants
és un dels cinc equips
de la Lliga Catalana que

encara no ha perdut en les pri-
meres cinc jornades. Les juga-
dores de Pablo Camarero han
empatat en les dues darreres
jornades, (21-21 contra el Pardi-
nyes i 25-25 a casa contra la
Roca) de manera que l’equip és
cinquè amb quatre punts.

El BCN Sants tornarà a la
carretera aquest cap de setmana,
per veure’s les cares contra el fi-
lial del BM Granollers, mentre

que l’últim partit del mes també
serà al Vallès Oriental, a la pista
del CH Palautordera.

UN PUNT DE QUATRE
Els dos primers resultats del sè-
nior masculí, en canvi, no han es-
tat igual de positius. L’equip no-
més ha pogut sumar un punt en
la seva estrena en la Primera Ca-
talana (derrota a la Roca i empat
a casa contra la UE Sarrià).

El desplaçament a Parets i el
partit a casa contra el CH Mar-
torell seran els darrers dos rep-
tes d’aquest octubre.

Bona imatge tot i la derrota 
del JAC a la pista del líder

El JAC d’Albert
Gómez va patir la
tercera derrota del

curs en un partit força sòlid de l’e-
quip al Serrallo del CB Tarrago-
na (70-62) dissabte passat. L’e-
quip lila, guiat en la parcel·la
ofensiva per uns inspirats Pablo
Beirán i Ferran Mas, va tenir
opcions de victòria a la pista del
líder gairebé fins al final.

Després d’una molt bona ac-
tuació, els de Gómez van encetar

els 10 últims minuts perdent no-
més per tres punts, però l’em-
penta dels locals va permetre’ls
obrir una escletxa que el JAC no
podria retallar.

L’equip voldrà començar a
millorar aquest balanç provisio-
nal d’1-3 aquest mateix diumen-
ge a la una del migdia, quan re-
bran la visita d’un altre conjunt
tarragoní, el CB Salou. L’últim
partit del mes serà el diumenge
27, a la pista del Palma. 

Rugbi | El BUC afronta una difícil sortida al camp del San Jorge
El BUC ha acabat la primera aturada del curs i es prepara per visitar, dissabte a la tarda, el
camp del colíder, el San Jorge Fénix. Els aragonesos són un dels equips invictes, juntament
amb les Abelles. El BUC, en canvi, només ha guanyat un dels seus quatre enfrontaments.

Pau Arriaga
SANTS-BADAL
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No hi ha cap dubte que Pep Guardiola és un dels grans noms
del futbol mundial. Durant més de 15 anys, va fer carrera com
a futbolista, vinculat principalment al Barça. Si bé va viure una

de les millors èpoques del club com a jugador, com a entre-
nador va ser l’artífex d’una etapa encara millor, aconseguint

un total de 14 títols. L’any 2013, però, va deixar el Barça i va
començar a entrenar el Bayern de Munic, equip amb què va

guanyar 7 títols. Des del 2016 fins a l’actualitat, és el tècnic
del Manchester City i, de moment, ha aconseguit també 7

trofeus. Malgrat haver marxat de Catalunya, no se n’ha
desvinculat mai políticament. Arran de l’empresona-

ment dels líders independentistes el 2017, va comen-
çar a lluir un llaç groc, un gest que li va costar críti-
ques i sancions. Ara, ha fet un pas endavant en el
seu activisme polític, posant veu al comunicat de
Tsunami Democràtic –emès a la BBC, l’AFP i TV3–

denunciant la sentència del Procés i la
“deriva autoritària” de l’Estat, i demanant

suport a la comunitat internacional.

L’autora del llibre juvenil Xènia, tens un
WhatsApp fa el salt a la literatura per a
adults de la mà de l’editorial Comanegra.
A Viure perillosament, Gemma Pasqual pre-
senta un recull de contes protagonitzats
per catorze dones de totes les èpoques.
Des de Virginia Woolf fins a Caterina Albert,
l’escriptora valenciana recupera alguns
dels grans noms femenins de la història.

Llibres

Viure perillosament
Gemma Pasqual

Sota la direcció de Joel Joan, Joan Pera in-
terpreta el mestre galeter Francesc Ramon
Pujols-Pinyol. El creador de les Galetes Pu-
jols-Pinyol celebra que la seva filla Merit-
xell es casa amb el gendre perfecte, el Ber-
nat, per als quals ha organitzat un gran ca-
sament. Però tot canvia quan s’adona que
els nuvis podrien ser germans. 

Al Teatre Condal de Barcelona.

Teatre

El pare de la núvia
Joel Joan i Hèctor Claramunt

El mes d’octubre de 1999, començava a
caminar Estopa, un duo musical format
per David i José Muñoz, dos germans de
Cornellà de Llobregat. Ara, vint anys
més tard, els germans Muñoz celebren
aquest aniversari amb el seu desè disc:
Fuego. Durant els mesos previs a l’estre-
na, la banda ha publicat tres avenços: Fue-
go, El último renglón i Yo no estoy loco.

Música

En Gatsby i l’Ashleigh (interpretats per Ti-
mothée Chalamet i Elle Fanning) són dos
joves universitaris enamorats que deci-
deixen passar un cap de setmana a Nova
York. Allà, ella coneixerà un cineasta i un
actor, mentre que ell coneixerà una noia,
la Chan, interpretada per la mediàtica Se-
lena Gomez. Dia de pluja a Nova Yorkés la
cinquantena pel·lícula de Woody Allen.

Pelis i sèries

Dia de pluja a Nova York
Woody Allen

Fuego
Estopa

48h Open House Barcelona
L’Associació Cultural 48h Open House Barcelona celebra en-

guany la desena edició del seu festival d’arquitectura a la ciu-
tat. Durant el cap de setmana del 26 i el 27 d’octubre, més de
200 edificis barcelonins obriran les seves portes i permetran
l’accés gratuït al públic, que podrà descobrir la diversitat del
patrimoni arquitectònic de la capital catalana. A més, la pro-

gramació d’aquesta edició busca posar en valor i retre home-
natge a les dones arquitectes, tant a aquelles que exerceixen
la seva feina actualment com a les que, al llarg de la història,

se’ls ha impedit dedicar-s’hi per culpa del masclisme.

P E P  G U A R D I O L AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un dels millors entrenadors del món

Ha guanyat més de 25 títols com a entrenador de futbol

Famosos

Posar veu a Tsunami Democràtic
Va llegir un comunicat emès a la BBC, l’AFP i TV3 

Milers de missatges agraint-li el suport
L’independentisme aplaudeix que internacionalitzi el conflicte

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Zombieland
L’estudi High Voltage Software ha creat el videojoc Zombieland: Double Tap - Road Trip, inspirat en la saga

cinematogràfica Zombieland, que va estrenar la primera part el 2009 i n’estrena la segona aquest octubre.

No t’ho perdis

A LES XARXES...
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DIVENDRES 18 D’OCTUBRE
20:00 The Best of The Worst, El Cabaret és una

proposta de l’artista Javier Ariza, una barre-
ja entre teatre còmic, el circ i el cabaret. / Cen-
tre Cívic Casa del Rellotge.

TOTS ELS DILLUNS
19:30 Escriure ficció per viure millor: els perso-

natges que portem dins és un curs d’escriptura,
coordinat per Anna Marcet, que s’allargarà fins
a principis de desembre. / Centre Cívic Font
de la Guatlla.

TOTS ELS DIMECRES
17:30 Photoshop: Manualitats és el curs tri-

mestral, que es va posar en marxa la setmana
passada, en la qual els alumnes aprendran a
dissenyar diferents objectes, com targetes de
felicitació. / Centre Cívic Cotxeres de Sants

FINS AL 26 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Ahir es va inaugurar Reduir, Reci-

clar, Reutilitzar, una mostra experimental del
Col·lectiu d'Artistes de Sants sobre la im-
portància del reciclatge. / Sala d'Exposi-
cions Lluïsa Franch de les Cotxeres de Sants.

FINS AL 31 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Durant tot el mes es pot visitar l’ex-

posició Rostres de la Mediterrània, una pro-
posta artística i participativa de la platafor-
ma Stop Mare Mortum. Entrada gratuïta. /
Centre Cívic El Sortidor.

TOTS ELS DILLUNS
17:30 Des de finals del mes passat està en mar-

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

TOTS ELS DIJOUS
17:30 Des de principis d’aquest mes està en mar-

xa el taller Ceràmica infantil, pensat perquè
els més menuts s’iniciïn en aquest univers de
forma divertida i pràctica. / Escola de cerà-
mica Lluna de fang.

DIUMENGE 20 D’OCTUBRE
12:15 Partit de futbol corresponent a la nove-

na jornada del grup 5 de Tercera Divisió en-
tre la UE Sants i l’EC Granollers. / Municipal
de l’Energia.

Contes a la mà serà el nom de la ses-
sió de narració pensada per a infants
de totes les edats. Entrada gratuïta. /
Biblioteca Vapor Vell.

Núria Clemares porta 
una narració a la Vapor Vell
Divendres 18 d’octubre a les 18:00

La setmana passada va posar-se en
marxa un taller de cuina vegatariana,
coordinat per Begoña Trujillo, que
s’allargarà fins al desembre. / Centre
Cívic Cotxeres de Sants.

Begoña Trujillo coordina 
un curs de cuina vegetariana

Tots els dimecres a les 19:30

Alguns dels grups i artistes més po-
pulars del moment, com Love of Les-
bian o Bad Gyal, oferiran un concert be-
nèfic per a l’ONG Proactiva Open Arms.
/ Sala Apolo.

Love of Lesbian o Bad Gyal 
en un concert solidari a Apolo

Dimarts 29 d’octubre a les 21:00

Partit d’handbol corresponent a la
quarta jornada de Primera Catalana en-
tre el BCN Sants i la UE Sarrià de Ter.
/ CEM la Bordeta.

El BCN Sants tancarà el mes
rebent la UE Sarrià de Ter

Diumenge 27 d’octubre a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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