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“Vaig arribar a empenyorar l’a-
nell del meu casament per seguir
jugant”. Qui pronuncia aquestes
paraules és en Jordi, un dels as-
sistents a les trobades que l’as-
sociació Jugadors Anònims ce-
lebra a Barcelona de forma men-
sual. Hi van persones que són, o
han estat, addictes al joc. L’enti-
tat té un programa amb diferents
fases per tal de combatre aques-
ta addicció.

La trobada, a la qual assisteix
aquesta publicació, se celebra en
un local del centre de la ciutat. S’hi
reuneixen una quinzena de per-
sones, la majoria homes. En Jor-
di, que no arriba als 40 anys, se-
gueix explicant la seva història. Fa
sis anys que forma part de Juga-
dors Anònims i ha aconseguit es-
tar un any sense jugar després
d’haver patit una recaiguda. El
seu relat és dur. “M’hi vaig en-
ganxar per la màquina del bar.
També estava enganxat a les dro-
gues i a casa van començar a des-
aparèixer diners”, explica. 

La seva addicció al joc va pro-
vocar que es barallés amb els
seus pares. “Vaig estar cinc anys
enganyant la meva dona amb el
joc i quan la meva filla tenia un
any em vaig gastar tots els diners
del compte corrent”, afegeix. La
dona, explica, li ha fet costat d’en-
çà que va descobrir la seva ad-
dicció. “Tinc un deute de 40.000
euros però ara soc feliç. El joc ja
no em governa”, conclou.

“UNA MALALTIA MOLT BÈSTIA”
El segon testimoni és el de la
Maria, que té al voltant de 60
anys. Forma part de Jugadors
Anònims des del 2001 i fa set anys
que no juga. “El 2009 la meva ad-
dicció al joc es va disparar. Tam-

bé era alcohòlica”, relata. La Ma-
ria tenia una bona feina però va
perdre el control de la seva vida.
“Fa vuit anys estava desesperada.
Em va passar pel cap el suïcidi
perquè el joc té tres sortides: el
manicomi, la mort o la presó”, diu.

Aquesta dona, que explica
com l’autoengany modulava la
seva vida, defineix l’addicció al joc
com “una malaltia molt bèstia” i
recorda que li va costar més dei-
xar el joc que l’alcohol. “És més
subtil, no es veu”, afegeix. “Si no
hagués conegut el programa de
Jugadors Anònims, avui no seria
feliç. Vaig estar a l’infern”, diu
abans de rebre l’aplaudiment de
tots els assistents a la reunió.

La tercera i última intervenció
és la d’en Juan, que ronda els 65

anys. Forma part de Jugadors
Anònims des del 1995. A finals del
2013 va parar de jugar per sego-
na vegada i no hi ha tornat.  En el
seu cas el joc el va portar a la pre-
só amb una condemna de 12 anys.
Era director de compres d’un
ajuntament i durant molts anys va
finançar l’addicció robant diners
d’aquella institució. Va acabar a la
presó després que la seva dona en-
trés per la porta del garatge quan
ja havia penjat una corda per suï-
cidar-se. “La meva dona va evitar
el suïcidi, em va treure de la pre-
só i em va portar a Jugadors Anò-
nims. Abans no l’escoltava i ara ho
faig”, explica. “El joc és una ma-
laltia silenciosa i et fa fer coses in-
imaginables. Els meus fills tenen
40 i 30 anys però només en fa 10
que els conec. Abans no m’im-
portaven”, afegeix.

L’AJUNTAMENT ES MOU
La visita d’aquesta publicació a la
trobada de Jugadors Anònims
arriba pocs dies després que l’A-
juntament anunciés la suspensió
de llicències per obrir nous locals

de joc i apostes amb l’objectiu de
lluitar contra les addiccions.

Així doncs, durant un any no
es podran obrir nous locals d’a-
quest tipus. Durant aquest perí-
ode de temps, el govern munici-
pal redactarà una nova normati-

va per regular la implantació d’a-
quests establiments. A banda,
l’Ajuntament ha pres altres me-
sures per limitar la proliferació de
les cases d’apostes i de joc a tra-
vés d’internet. Algunes d’elles
són crear programes de preven-
ció, prohibir la publicitat d’apos-
tes a la xarxa de transports me-
tropolitans i a la via pública, mi-
llorar l’anàlisi de l’impacte del joc
en la salut o exigir mesures per
combatre les addiccions a les en-
titats i empreses que demanin

subvencions o contractes pú-
blics. Actualment a la ciutat hi ha
un total de 53 locals: 35 sales de
joc, 17 bingos i 1 casino.

JOVES ADDICTES
Aquesta publicació visita una
d’aquestes 35 sales de joc. És di-
vendres a les 11 del matí i ja hi ha
una desena d’homes jugant. A
aquesta hora no hi ha gent jove
però els dos treballadors de la
sala confirmen que en els últims
anys ha crescut molt la presència
del jovent a l’establiment. El mo-
tiu és el creixement de la popu-
laritat de les apostes esportives.
“Es reuneixen en grup aquí. Mi-
ren els partits mentre aposten.
També aposten des de casa però
aquí passen la tarda i tenen el
partit i la beguda gratis”, expli-
quen els dos treballadors. “És un
procés de socialització. Tren-
quen la soledat de fer-ho des de
casa”, afegeixen. D’aquests joves,
a la trobada de Jugadors Anò-
nims no n’hi havia cap. Segura-
ment, però, només és qüestió de
temps que alguns d’ells hi acabin.

Albert Ribas
BARCELONA

“He estat a l’infern”
» Línia Sants assisteix a una reunió de Jugadors Anònims on tres persones relaten el seu cas

» L’Ajuntament suspèn les llicències per obrir nous locals de joc per redactar una nova normativa

L’Ajuntament ha suspès durant un any l’obertura de nous locals de joc i apostes per fer una norma nova. Foto: Albert Ribas

Actualment a
Barcelona hi ha 53
locals: 35 sales de joc,
17 bingos i un casino

“El joc és una malaltia
silenciosa i et fa fer
coses inimaginables”,
afirma en Juan
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Els semàfors

Ajuntament
La tercera fase de la cobertura del calaix
de les vies de Sants es posa en marxa

amb l’enderroc de l’edifici del número 15
del carrer Burgos. Les obres arriben amb
molts mesos de retard i amb les famílies
afectades pendents de les expropiacions. 

pàgina 10

Lluís Llanas
El president de l’eix comercial Creu Co-
berta ha rebut recentment un guardó

dels Premis Òpera Jove 2019 per la con-
solidació i organització del programa
Òpera al Comerç, un projecte sorgit 
d’aquest eix comercial fa uns anys. 

pàgina 14

Josep Escofet
El president i fundador de l’eix comer-
cial Sants-Les Corts, i xarcuter de pro-
fessió, ha rebut un dels premis Comerç
de Barcelona per la seva tasca de con-

tribució a la promoció, innovació i 
coneixement del comerç de la ciutat. 

pàgina 14

La lupa

per @Modernetdemerda

El xoc d’empaties

Aquests dies he aprofitat per parlar amb
molts amics, de tota mena. Tenia ganes
d'escoltar-los i saber com estan veient i
digerint tota l'onada d'esdeveniments.
Moltes reaccions esperades, ja conegudes,
de suport total o rebuig frontal a la re-
ivindicació de l'independentisme. Però
també casos amb grisos i matisos. I, en-
tre aquests últims, un concepte anava so-
brevolant la conversa en la majoria de ca-
sos: l'empatia.

El conflicte que tenim és, també,
d'empatia. I qui diu situar-se entremig de
les dues fronteres posa la paraula sobre
la taula per denunciar que ells també hi
són i que troben a faltar que
se'ls entengui i que se'ls res-
pectin els dubtes, els neguits,
l'equidistància o el no-posi-
cionament. Hi ha gent patint
en tots els graons del país,
desenganyem-nos, siguin
més o menys actius a l'hora
de batallar les seves idees. I aquest pati-
ment probablement no està sent correc-
tament detectat des de les posicions an-
tagòniques.

M'ho explicaven i els entenia, potser
amb retard. Podia imaginar-me sense di-
ficultats el punt on són, la manca de res-
postes, el no combregar amb massa res
i la necessitat de viure la vida amb una
certa tranquil·litat, que també hi és. Pen-
sava en l'empatia que estic segur que no
he cuidat massa en ser contundent i bel·li-
gerant debatent arguments o a l'hora de
sortir al carrer per trencar-los la matei-
xa normalitat que l'Estat m'ha trencat a

mi. Hi pensava i em sentia cridat a revi-
sar algunes de les meves actituds.

Però, alhora, mentre em relataven les
seves sensacions, em venien al cap totes
les empaties del món. La que jo no he
cuidat massa vers ells, però també la
d'ells vers els represaliats per una per-
secució demencial contra unes idees po-
lítiques concretes. Pensava en els anys
de presó per posar urnes, per permetre
un debat al Parlament, per muntar una
manifestació contra una acció judicial.
Pensava en les acusacions de terrorisme
per organitzar manifestacions pacífiques,
en el tancament de webs que criden a la

mobilització no-violenta, en la repressió
policial sense miraments, en els ex-
iliats (polítics i no polítics), en la vulne-
ració de drets fonamentals durant de-
tencions i empresonaments preventius
(il·legalitats denunciades diàriament
per juristes). Pensava en les declaracions
de Lesmes del passat dia 30 d’octubre,
acabant d'enterrar la independència
judicial. I en desenes i desenes de vides
trencades aquests mesos, aniquilades
per ser dissidents.

Em venia tot al cap. Tot el que no cap
en un article. I fent-ho anava posant em-
paties sobre la balança i m'adonava del

terrible xoc existent. I també de la més
que presumible desigualtat entre la for-
ça ètica i moral d'una empatia, legítima,
i d'una altra, legítima. I la situació em ge-
nerava dubtes, perquè no sé fins a quin
punt aquest embat de legitimitats és
real quan en una d'aquestes empaties hi
intervenen drets humans i polítics bàsics.
No ho tinc gens clar, m'és impossible treu-
re'n l'aigua clara.

Ni m'atreveixo a calibrar empaties,
ni aconsegueixo ser capaç de veure on
ha d'acabar una empatia i començar l'al-
tra, quan a alguns els poden perseguir
(amb acusacions falses i sense proves, si

cal) i els poden empresonar
per posar en pràctica els
seus posicionaments polí-
tics (victoriosos en unes elec-
cions), i a uns altres, no.
Quan a uns se'ls pot esguer-
rar la vida impunement, i a
uns altres, no.

Qui és capaç de graduar empaties cor-
rectament? Com es gestiona aquest es-
clat de sentiments? Tenim dret a consi-
derar unes empaties més fonamentades
que altres? No ho sé, possiblement no. No
tinc respostes. Només sé que a Catalunya
hi ha gent amb unes idees determinades
que sap que aquesta nit dormirà a casa
seva, i hi ha gent amb unes altres idees de-
terminades que no sap si aquesta nit dor-
mirà en una cel·la, després de ser agafa-
da pels cabells, arrossegada, i tancada en
un furgó per, simplement, haver partici-
pat en una manifestació en un país de la
UE i en ple segle 21.

No veig on ha d'acabar una empatia i
començar l'altra, quan a alguns els poden 
perseguir i empresonar i a uns altres, no

Debat electoral amb
Catalunya com a tema

estrella, però sense cap
representant de partits catalans. Aques-
ta és la política a Espanya. Polítics que
parlen de coses que desconeixen, i el
més greu: acabaran creient-se les seves
mentides i decidint sobre aquesta
base.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Rivera explica, con
acierto, que uno de los

problemas de la despo-
blación es que por tu pueblo no pase
el autobús o tener lejos el médico.
Ante eso propone bajar los impuestos
en el medio rural. Y ya cada cual que se
compre su autobús, su médico o lo que
más ilusión le haga.

@apuente

Que dicen los jueces
en la sentencia de la

violacion grupal de Man-
resa que el hombre que se masturba-
ba mientras permitía que otros cuatro
violasen a una menor no cometió nin-
gún delito, que el pobre no dijo que pa-
rasen porque eso le colocaba a él en
una mala situación.

Si tothom està ja d'a-
cord que el discurs de

Pedro Sánchez no és en
cap cas d'esquerres, ni tampoc la tra-
jectòria política ni històrica ni recent del
PSOE... Per què no abandonem, apro-
fitant que arriben eleccions, la inèrcia
de comptar els socialistes en cap bloc
d'esquerres?

@AlbertLloreta@SoniaVivasRive3@DG34JVR
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Intenten desallotjar per la força 
un bloc ocupat del Poble-sec1

2
Sants, un dels epicentres 
de la reacció a la sentència de l’1-O

L’Apolo acollirà un concert 
solidari amb Open Arms

Creu Coberta s’omple amb la Fira Medieval

El Carrer de Sants reivindica 
les tradicions catalanes 

El + llegit líniasants.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Molts espanyols estan engrei-
xant el relat terrorista que s’ha
inventat el Gobierno, amb la in-
estimable ajuda dels mitjans
afins i de Vox i Ciutadans:
aquesta és la millor maniobra de
totes les efectuades perquè, un
cop estiguem catalogats com a
terroristes, el Gobierno no haurà
de donar cap explicació a qual-
sevol repressió o violència que
usin, ja que tot estarà justificat.

Si no desmuntem el fals re-
lat terrorista de cara al món,
estem perduts. Perquè, gràcies
a l’aparell propagandístic, ja
ningú demanarà explicacions
a l'Estat pels seus actes vio-
lents-franquistes. I això no ho
podem permetre.

El fals relat 
per Dolors Miquel

El riu de la vida 
per Francesc Reina

Escriure bé pot renyir amb la
pressa, detenir-se en els detalls és
donar vida a les paraules, saltar
murs i sentir històries certes.

L'avinguda que travessa la
ciutat clava les seves petjades,
com un riu poderós. En una riba,
l'Hospital, on cusen el que es
trenca; en l'altra, una sala de jocs,
un dilema magistral per perillós.

De matí, en silenci compar-
tit, homes i dones que han bus-
cat sostre en caixers o en porxos,
desfilen cap a les urgències per
rentar-se. És una maniobra ga-
irebé militar. A la sala d'espera,
com en un taller d’hermenèuti-
ca, es parla de navegants per les
ribes de la vida en un anar i ve-
nir entre la creació i la destrucció.
Mentrestant, cadascun amb les
seves habilitats i circumstàncies,
s'escorren cap als lavabos.

El salt a l'altre extrem és un
capítol amb malestar profund
i descens a l'infern. Un estilet
emocional de sentiments sobre
les maneres d'afrontar les difi-
cultats. Als peus del bingo, al-
guns reposen i en ocasions,
quan arriba la paga, proven la
seva mala ratxa.

Martí i Pol deia que quan s'a-
paguen els llums els pobles que-
den indefensos. Hi ha esper-
pents glamurosos de difícil re-
parar. L'addicció al joc, diuen, és
comparable avui dia a l'heroïna
dels 80; requereix allò públic
un cop més per tenir cura de la
salut ciutadana, sobretot, de la
més humil.

Els rius tenen el seu ordre,
flueixen sense que puguem re-
soldre els seus interrogants, el
vertigen a l'horitzó amplia el fi-
nal d'una pel·lícula de vides es-
biaixades que no acaba mai.

No hi ha cap mecanisme en
el cervell que asseguri la veritat,
les històries que ens expliquen
habiten en les nostres passions
com si fos una experiència prò-
pia. Els límits de la realitat són
difusos; declarar que els nens
diuen la veritat és una gran
equivocació (han vist The Chil-
dren’s Hour -La calúmnia- de
William Wyler?). Per apropar-
nos al més salvatge no és ne-
cessari eliminar paisatges. La
sort és que no ens hem oblidat
de plorar. ¿Qui sap d'una aigua
que cobreixi el dolor?

Les millors
perles

La princesa Leonor sorprèn a la gala dels Premis Princesa de
Girona 2019 amb un discurs en català. Amb un nivell de pro-
núncia molt superior al que havia demostrat el seu pare an-

teriorment, la nena va fer que les xarxes socials s'omplissin de co-
mentaris sobre les seves vocals neutres i esses sonores.

El jugador de l’NBA Kevin Durant voldria acabar la seva car-
rera al Barça. L’estrella estatunidenca, que actualment for-
ma part de la plantilla dels Brooklyn Nets, ho ha reconegut

en una entrevista amb el també jugador de bàsquet Serge Iba-
ka. El club ja ha fet una samarreta amb el seu nom i dorsal.

Pablo Iglesias pateix un lapsus i parla de “mamades” en lloc
de manades. Va passar durant el debat electoral del 4 de no-
vembre. De seguida, Twitter es va omplir de mems i acudits

sobre la situació. L’endemà, el líder d’Unides Podem es va sumar a
les bromes i va comentar l’enginy i el sarcasme de la gent.

El Nadal ja és aquí. Ho ha anunciat la cantant Mariah Ca-
rey, considerada la reina d'aquesta època de l'any, amb
un divertit vídeo en què simula que rep una trucada tele-

fònica del Pare Noel. Carey, vestida amb un pijama nadalenc,
agafa el telèfon de seguida i afirma: "És l'hora".

Els periodistes catalans que van seguir l'Extremadura-Girona van
rebre crítiques dels periodistes extremenys per preguntar en
català durant la roda de premsa posterior al partit. Per sort, el

club local va fer un comunicat condemnant aquestes actituds i, tot i
haver perdut, van enviar un amable missatge en català al Girona.

A les xarxes

@margalida_munar: Rivera sembla el
Doraemon als debats electorals. Tant li és
portar un grapat de marcs de fotos com
una rajola dels carrers de Barcelona.

#Debat10N

@jordialapreso: Benvinguda sia l’acam-
pada, fem-la créixer aquest cap de set-
mana. Gràcies #generació14O per plantar-
vos contra els que retallen drets i llibertats. 

#Acampada

@aleixrenye: El món a l'inrevés. A Catalu-
nya ara és el rei d'Espanya qui entra clan-
destinament i amaga on anirà a dormir.
Abans ho fèiem els independentistes.

#NoTenimRei
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Sants-Montjuïc

HABITATGE4A Barcelona hi ha
una tendència que no para de
créixer. És la de l’augment del
preu del lloguer, que semblava
que havia de tocar sostre però de
moment no és així.

En el cas de Sants-Montjuïc la
realitat també és aquesta. Si es
mira l’augment entre el segon
trimestre d’aquest any i el de
l’any passat, és el quart districte on
els preus han pujat més. Concre-
tament, el preu mitjà actual s’en-
fila fins als 837 euros mensuals
 –és el quart districte més barat, ja
que els preus només són més
baixos a Sant Andreu, Horta-
Guinardó i Nou Barris–, mentre
que en el segon trimestre de l’any
passat era de 787 euros. És a dir,
estem davant d’un increment del
6,45%. Aquest augment només és
superat per les Corts (8,1%), Hor-
ta-Guinardó (7%) i Gràcia (6,7%).
La mitjana de l’augment d’aquest
últim any al conjunt de la ciutat ha
estat del 5,73%. Això vol dir que

l’augment del districte està per so-
bre de la mitjana de la ciutat.

ELS BARRIS
Pel que fa als barris del distric-
te, el més car és Sants, on el preu
mitjà per llogar un pis és de
867 euros. En segon lloc hi ha la
Bordeta (859), en tercer lloc

Sants-Badal (858 euros) i en
quart lloc la Font de la Guatlla
(854 euros). Pel que fa als barris
més barats, Hostafrancs té un
preu mitjà de 824 euros, el Po-
ble-sec-Parc Montjuïc 823 euros
i la Marina de Port 753 euros. So-
bre la Marina del Prat Vermell
no hi ha xifres.

L’augment del lloguer a Sants-Montjuïc no s’atura. Foto: Ajuntament

El preu del lloguer creix per
sobre de la mitjana de la ciutat
» A Sants-Montjuïc l’increment durant l’últim any ha estat del 6,4%

» Al conjunt de Barcelona l’augment ha estat inferior: un 5,7%

Un de cada deu delictes 
es comet a Sants-Montjuïc

INSEGURETAT4La recent En-
questa de Victimització que ha
publicat l’Ajuntament, que mos-
tra els ciutadans que perceben
que han estat víctimes d’un o més
delictes, assenyala com un de
cada deu delictes que es comet a
la ciutat té lloc al districte.

Així doncs, Sants-Montjuïc
és el tercer districte on es co-
meten més delictes, el 10,1%, una
xifra inferior a la de Ciutat Vella
(21%) i a la de l’Eixample (25%). 

D’altra banda, la xifra del
districte suposa un lleuger aug-

ment respecte del 2017 (9,1%),
mentre que el 2016 (12%), el
2015 (14,5%) i el 2014 (11,4%) les
xifres eren superiors.

Pel que fa al conjunt de la
ciutat, l’enquesta mostra una
xifra rècord, ja que l’índex de
victimització s’enfila fins al
31,8%. És a dir, gairebé un de
cada tres barcelonins va ser
víctima d’un delicte el 2018.
L’enquesta es va publicar el 14
d’octubre al web de l’Ajunta-
ment sense cap avís previ ni cap
valoració del govern municipal.

POLÍTICA4Centenars de per-
sones es van concentrar el pas-
sat 28 d’octubre davant dels
accessos de l’estació de Sants en
resposta a una nova convoca-
tòria dels CDR per mostrar el
rebuig a la sentència de l’1-O i
que tenia com a objectiu en-
cerclar l’edifici. 

Els Mossos d'Esquadra,
però, van evitar amb un ampli
dispositiu que els manifestants
accedissin a l’interior del re-
cinte i es van tancar de manera

preventiva alguns dels passos.
Durant la protesta, els concen-
trats van cridar consignes com
‘Llibertats presos polítics’, ‘No
tinc por’, ‘Ni un pas enrere’,
‘Mossos mercenaris’ o ‘No us
mereixeu la senyera que porteu’.
També van cantar L’estaca. 

La concentració va aconse-
guir dificultar l’accés a l’estació,
tot i que en cap moment es va
aconseguir el bloqueig total. A la
porta principal alguns manifes-
tants van fer un cordó humà per

impedir que els viatgers po-
guessin entrar a l'estació.

Tot i que en un principi els
concentrats van intentar en-
cerclar tota l’estació finalment
no van poder i van tornar-se a
col·locar a la porta principal per
dificultar al màxim possible
l’accés. Això va provocar que es
visquessin moments de tensió
entre els manifestants i els po-
licies i també amb els passat-
gers a qui se’ls impedia l’en-
trada a l’estació.

Sants-Montjuïc és el tercer districte on hi ha més delictes. Foto: Línia Sants

Segueixen les protestes

Solidaritat | Ruta per la diabetis
El FAB Casa del Mig-Punt Multimèdia (parc de l’Espanya Industrial) acollirà el 17 de 

novembre una gimcana tecnològica solidària amb l’entitat Diabetes Cero. Posteriorment, 
al Casinet d’Hostafrancs, es farà un àpat amb pinxos solidaris i s’entregaran els premis.   

L’exterior de l’estació, ple de gent. Foto: Miquel Codolar / ACN
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El Paral·lel es torna a inundar
i ERC i JxCat volen solucions

INFRAESTRUCTURES4Les tem-
pestes fortes que últimament hi
ha a la ciutat són sinònim d’i-
nundacions molt fortes a l’a-
vinguda del Paral·lel.

L’últim episodi es va viure a
finals d’octubre i va tornar a
provocar que es veiessin imatges
que ja no són excepcionals. Cot-
xes circulant amb l’aigua que els
cobreix fins a la meitat de les ro-
des, contenidors flotant i en mo-
viment pel corrent, negocis in-
undats... En l’últim any el Pa-
ral·lel s’ha inundat quatre vega-
des i és probable que torni a pas-
sar quan caigui un nou diluvi.

La nova inundació va pro-
vocar que el passat 23 d’octubre
ERC i JxCat critiquessin al go-
vern de Colau per no haver aca-

bat les obres del col·lector d’ai-
gües que ha de resoldre el pro-
blema. Les queixes d’aquests
dos partits de l’oposició van ser
replicades per Eloi Badia, regi-
dor d’Energia. Badia va recordar
que l’última fase de les obres té
un cost de 30 milions d’euros i
va reclamar el suport de l’opo-
sició per aprovar, en els pres-
supostos del 2020, una inversió
de “80 milions d’euros en la xar-
xa de clavegueram”. El regidor
d’Energia va admetre que la
zona del Paral·lel és “un dels
punts crítics” de la xarxa de
clavegueram  i que ho seguirà
sent fins que no s’acabi l’última
fase de les obres del col·lector,
que principalment inclou el ca-
rrer Vilà i Vilà del Poble-sec.

URBANISME4La cobertura del
calaix de les vies de Sants és una
d’aquelles obres de ciutat que
no destaca per la seva velocitat.
Més aviat tot el contrari. Ara, des-
prés d’un nou retard, l’Ajunta-
ment té previst començar l’en-
derrocament dels locals del nú-
mero 15 del carrer de Burgos, a la
cantonada amb Riera de Tena.
Les obres s’allargaran fins a mit-
jans de desembre. 

Aquesta fase del projecte,
que és la tercera, s’havia de po-
sar en marxa el passat mes d’a-
bril però llavors el Districte va
comunicar als veïns afectats que
les obres s’endarrerien. Això va
provocar noves queixes dels
veïns de la zona, que fa molts
anys que denuncien la preca-
rietat de les famílies que viuen
en els edificis afectats.

Una de les principals causes
del retard de tot el projecte és la
reubicació d’aquestes famílies,
unes 40, que viuen en tres finques

de just al costat. Els edificis tam-
bé ha d’anar a terra un cop s’ha-
gi fet l’expropiació. Aquests veïns
seran reallotjats en un bloc de pi-
sos que es construirà al solar
que quedarà lliure després d’a-
quest primer enderroc. Per veu-
re tot aquest procés completat en-
cara caldrà esperar molts mesos,
ja que s’han de negociar les ex-
propiacions amb els veïns.

Aquesta tercera fase ha de
permetre completar la transfor-
mació urbanística del costat es-
querre (mirant a l’Hospitalet)
d’aquesta zona del calaix de les

vies. Un cop s’acabi es podrà ac-
cedir amb facilitat a la rambla que
hi ha a sobre les vies.

CAN VIES, SALVAT
L’edifici que, en canvi, no anirà a
terra és Can Vies. L’històric espai
okupat, situat al número 40 del
carrer dels Jocs Florals, també
està afectat per la transformació
urbanística d’aquesta zona. Els
comuns sempre han deixat clar,
d’ençà de la seva arribada al go-
vern l’any 2015,  que són parti-
daris de salvar l’edifici pel seu va-
lor simbòlic a nivell polític i social. 

Una imatge de l’edifici que s’enderrocarà. Foto: Ajuntament

Arrenca la tercera fase de la
cobertura de les vies de Sants

La reforma de la part 
del carrer Burgos que
toca al calaix de les vies 
acumula anys de retard

Un tram del Paral·lel, completament inundat. Foto: Twitter (@xarogranados)



6 de novembre del 2019CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 358

Associació de Comerciants

Creu Coberta

1

Creu Coberta és el teu eix comercial. I ara que s’acosta el Nadal és un
bon moment perquè puguis inscriure’t a l’eix. Ser associat de Creu Co-
berta significa involucrar-se en les activitats dels associats, que ens or-
ganitzem per dinamitzar el barri, ajudant-nos entre nosaltres per
realitzar accions que permetin incrementar les vendes, la qualitat... Un
barri amb comerç és un barri amb més llum, més segur de dia i de nit,
amb més ulls que vigilen els avis que surten sols o els nens que tornen
a casa. També és un barri on es pot comprar de tot, i que dona feina als

veïns. És responsabilitat de tots, dels establiments i dels emprenedors
formar part de l’eix comercial. I també és responsabilitat de tots els
veïns, comprar al nostre barri, evitant el tancament d’establiments, i
empobrint-nos tots plegats. És l’hora d’apuntar-se! Viu la llum del Nadal
a Creu Coberta, fent-te’n soci.

Aquesta és una sèrie de serveis que poden obtenir tots els associats a
Creu Coberta.

Us avancem el calendari d’activitats que tindrem al llarg d’aquesta cam-
panya nadalenca que comença d’aquí a uns dies. No hi falteu!
Calendari
23 de novembre – Sopar de Nadal de l’eix comercial Creu Coberta
28 de novembre – Encesa de llums de Nadal
Durant tota la Campanya – Venda de la Loteria de Nadal
15 de desembre – Col·laborem amb la Marató de TV3
Del 16 al 24 de desembre – El Pare Noel arriba a Creu Coberta
Del 16 de desembre al 5 de gener – Carpa amb el Pare Noel i els Tres

Reis d’Orient. Recollida de joguines i aliments per a Canpedró 

I moltes coses més que us explicarem 
en el pròxim número de Línia Sants.

Per Nadal, fes-te soci de Creu Coberta

Serveis gratuïts
- Falca de ràdio, a Sants 3 Ràdio
- Aparició en plànols generals de l’eix
- Plànols específics per tipus de botiga
- Articles i promocions a Línia Sants gratuïtes
- Participació en les llums de Nadal
- Participació en les accions socials de Creu Coberta: Nadal, ac-
cions contra la violència a les dones, participació en els progra-
mes de Radars i Camins Escolars, beacons

- Ús de la figura del defensor del client
- Punts de llibre
- Fulletons, flyers, cartells i adhesius de campanyes de l’eix
- Òpera al Comerç, Lletres al comerç...
- Agenda de l’any
- Publicitat gratuïta al Meeting Point
- Aparició de la botiga a les webs, blog, xarxes socials, apps i altres
mecanismes digitals de l’associació

- Ús de la sala de juntes de la seu de l’associació
- Participació en els concursos i sortejos que realitzem
- Participació en les accions de les campanyes de Nadal, sortejos,
Barcelona Shopping & Shooting

- Etiquetes de rebaixes
- Logotip Q de Qualitat
- Logotip S de Botigues Singulars 
- Caramels, bolígrafs, globus
- Mediació amb les forces de seguretat
- Cursos de formació gratuïta
- Assessorament per a l’adaptació del comerç a persones amb mo-
bilitat reduïda

- Mediació amb l’administració
- Participació en accions encaminades al turisme sostenible i de
qualitat (Campanya del Silenci, Citizens for a responsible tourism)

- Llums de Nadal a l’eix

Serveis amb descompte
- Participació en les fires només abonant el cost del lloguer de
la carpa:
a) Mostra de Comerç 
b) Fira Medieval
c) Fira del Circ
d) Christmas Market
e) Altres fires

- Assessoria jurídica, legal, comptable, laboral
- Publicitat amb anunci propi a Línia Sants
- Publicitat extra a plànols
- Serveis bancaris, segons acords generals de Creu Coberta
per a associats
- Aparcaments per a clients
- Bosses
- Servei de transport de les compres amb vehicles elèctrics
- Arquitecte, servei d’assessorament integral i personalitzat en
obres, llicències i permisos
- Descompte en recollida d’escombraries

Llums i activitats ompliran l’eix per Nadal 
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Un any més tenim participacions de la loteria de Nadal. I són de la loteria estatal perquè
necessitem força números per poder abastir totes les botigues i establiments associats a
Creu Coberta. Segur que toca!

Entrevista a Ludus Barcelona Arena, 
on l’esport és una necessitat 

Des de fa uns mesos
tenim com a associat
a Creu Coberta a
l’empresa Ludus, un
gimnàs i espai dedi-
cat a l’esport i la salut
molt especial. N’hem
volgut parlar amb en
Raúl Bersabé, que
n’és el head coach,
que ve a ser el cap

dels entrenadors. Amb ell comentem el neces-
sari que és l’esport per a la nostra vida quoti-
diana, i les característiques d’aquest espai
singular.

Què és Ludus?
Som un centre d’entrenament, tant personal com
grupal, on busquem més qualitat de l'exercici que
quantitat en repeticions i on som especialistes en
millora la funció i/o l’estètica del cos, depenent
dels objectius que tingui cadascú.
Quan vau obrir l’empresa? 
Vam obrir el setembre de 2017. Ja portem 2 anys.
Com ha anat aquest temps? 
Molt bé! Estem molt contents. Amb 30 persones
més inscrites, haurem de posar llista d’espera.

En què us diferencieu dels altres espais d'es-
port i salut? 
Tenim molt bon ambient en totes les activitats.
Ens basem en sistemes d’entrenaments efectius
i eficients justificats amb estudis científics.
Donem una atenció molt personalitzada, ja que,
no tenim classes massificades i la gent aprèn
molt entrenant amb nosaltres. Vetllem molt per la
salut i evitar lesions adaptant els exercicis al ni-
vell que tingui cada persona.

El nom ens recorda les lluites de gladiadors
de l'Imperi Romà. De fet, heu buscat una es-
tètica i un marketing similar... 
El ludus era el lloc on entrenaven els gladiadors
i les gladiatrix i les seves rutines no només eren
de caire físic, sinó que tenien un estil de vida sa-
ludable, amb una bona alimentació inclosa. A
l’hora de competir a l’arena era quan havien de
solucionar els problemes de la millor manera
possible, no només físicament sinó que mental-
ment: presa de decisions, estrès, control de les
situacions, eficàcia, eficiència, recuperació du-
rant i després del combat, entre altres moltes
coses... amb un objectiu principal, sobreviure i
viure de la millor manera possible guanyant el
seu Gladius de la Llibertat (l’espasa amb el nos-
tre logotip) i una millor vida espiritual. Si canviem

les paraules "competir” per, treballar i “combat”
per feina, tu ja pots tenir el teu Gladius.
A quin tipus de persona està dirigit Ludus?
Les nostres classes són aptes per a totes les per-
sones que tinguin més de 14 anys. Ara per ara,
els nostres alumnes estan en edats compreses
dels 14 anys fins als 65.
Un tema interessant, com es pot fer ús del
vostre espai?
Tenim entrenament personal, dinàmiques en
grups reduïts d’un màxim de quatre persones,
entrenaments grupals, fem team buildings per a
empreses o grups d’amics/gues, entrenament
pel teu compte, lloguer de sala per a entrena-
dors/es personals externs a nosaltres, lloguer de
sala per a empreses que vulguin fer les seves
formacions… Infinitat de coses! 
Consideres que l'àmbit de l'esport és, a la ve-
gada que una necessitat, un negoci creixent
o estancat a Barcelona?
És una necessitat molt important per a les perso-
nes i per sort cada vegada en som més conscients.
És un negoci creixent si tens especialitzacions i és
un negoci estancat si ofereixes un gimnàs que
no tingui diferències amb la gran majoria de la
competència o que sigui d’un estil concret, dels
que n’hi ha un munt.

Aquest Nadal, 
toca a Creu Coberta
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El passat dijous 24 d’octubre, l’Ajuntament va entregar els Premis Co-
merç de Barcelona, en els quals un grup de membres de Creu Coberta
va participar per donar suport al comerç de proximitat de la ciutat. Vam

poder compartir vetllada amb entitats de comerç i empresaris de la ciu-
tat, en un acte presidit per l’alcaldessa Colau. Felicitem l’amic Josep
Escofet, president de l’eix Sants-Les Corts pel Premi Albert Gonzàlez.

Creu Coberta, als Premis 
Comerç de Barcelona

La segona edició dels premis Lletres al Comerç, que situen narracions
i contes dins de botigues repartides per la ciutat, ha tingut un de la vin-
tena de guanyadors en el restaurant Merquén, de l’Eix Creu Coberta. El
restaurant, situat al número 72 del carrer del Rector Triadó, està espe-
cialitzat en empanades i gastronomia de mercat. 

La narració guanyadora ambientada al Merquén és “La bossa de la
compra”, original de l’escriptora Ana Basanta Diaz. El concurs es va
convocar per part de la Fundació Barcelona Comerç en aquesta se-
gona edició, i els premis es van entregar a la biblioteca Francesca Bon-
nemaison el passat dimarts 29 d’octubre.

Merquén guanya un dels Premis 
literaris Lletres al Comerç
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El vicepresident de la Fundació
Barcelona Comerç i president de
l’eix Creu Coberta, Lluís Llanas, va
rebre un guardó per la consolida-
ció i l’organització del programa
Òpera al Comerç, un projecte que
va sorgir a Creu Coberta uns anys
enrere, i que des de l’any passat
ha tingut la seva rèplica arreu de
la ciutat. Els Premis els va conce-

dir l’associació Òpera Jove de
Catalunya, i també van ser me-
reixedors de reconeixement el
tenor internacional Jaume Ara-
gall o la Fundació Victoria de los
Ángeles, entre altres persones i
entitats. Òpera al Comerç es va
celebrar enguany a Creu Co-
berta el passat 4 d’octubre a deu
establiments del nostre eix.

Òpera al Comerç rep un guardó 
dels Premis Òpera Jove 2019

El Poble Espanyol ofereix cada diumenge al
matí una activitat per a tota la família. Una àm-
plia oferta des d’espectacles fins a activitats o
tallers per gaudir d’un matí fantàstic amb la vi-
sita al recinte inclosa.

La programació pels pròxims diumenges
és la següent: Taller de cuir (diumenge 10 de
novembre de 10:30h a 13:30h ininterrompu-
dament. Durada del taller: 30 minuts).

Cada participant podrà fer-se una polsera
personalitzada a partir de la tècnica del gravat
sobre cuir i es completarà amb un senzill tre-
nat. També es podrà gravar amb encunys de
lletres i formes i es decorarà amb cuir d’altres
colors.

• Tròpic (diumenge 17 de novembre de
12:30h a 13:25h).

Espectacle de signes en català. Els tròpics

són uns paral·lels que fan la volta al món per
la part més ampla del nostre planeta i passen
per un munt de països i cultures diferents. Uns
quants animals originaris de les seves terres
són els protagonistes d’aquestes narracions
de l’espectacle.

• Alquímia (diumenge 24 de novembre de
12:30h a 13:30h).

Alquímia és un espectacle d’investigació
que ens parla de la fusió entre el teatre i el circ
mitjançant diferents tècniques com les pom-
pes de sabó, elements màgics, clown, mala-
barismes inesperats i situacions
pseudoteatrals on sempre hi ha un lloc per a la
sorpresa.

• Amb la A d’estimAr (diumenge 1 de des-
embre de 12:30h a 13:15h).

Sessió de contes que parla de l’amistat i de
l’amor que sentim quan estimem o ens sentim
estimats. L’espectacle posa atenció a l’amor
sense condicions, a un amor en el qual s’ac-
cepta i es comparteix des de la diferència i el
respecte.

Les funcions es realitzen a l’Espai de Tea-
tre. El preu d’aquestes activitats i espectacles
estan incloses amb l’entrada general del
Poble Espanyol.

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

Diumenges en família al 
Poble Espanyol de Barcelona

6 de novembre del 2019



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

11 | 

líniasants.cat6 de novembre del 2019

Els experts del barri OpinenEls experts del barri
4Recomanacions dels Mossos

El mes dedicado a la Salud  Buco-
dental nos abre las puertas a una
nueva iniciativa de interlocución
entre nuestra Clínica Dental Lab y los
lectores de éste periódico.  Quere-
mos crear un canal constante de co-
municación, mediante el cual
podamos mantenernos al tanto de
las necesidades del paciente y que la
comunidad conozca lo más actual de
la odontología, de ésta manera con-
tribuimos a la prevención de la salud
bucodental. Nuestro primer artículo
deseamos dedicárselo a la Estereoli-
tografía que tiene sus orígenes en los
sistemas de diseño asistido por com-
putadora (CAD), que no son más que
programas de cómputo que aceleran
los procesos de diseño en la odonto-
logía ha habido innumerables es-
fuerzos con el propósito de reducir
algunos problemas, como minimizar
el tiempo de tratamiento o deficien-
cias estéticas, entre otros. Al incluir el

procesamiento de los datos obteni-
dos mediante tomografías computa-
rizadas (TC) o bien a través de
resonancias magnéticas (RM), con la
estereolitografía podemos obtener
modelos sólidos en tres dimensio-
nes. De ésta manera con el avance
tecnológico, nuevos materiales vie-
nen contribuyendo de forma signifi-
cativa en las investigaciones en los
propósitos mencionados. 

Dentro de los avances más recien-
tes se encuentra la estereolitografía,
que como hemos mencionado ante-
riormente, es un proceso de prototi-
pado rápido.  Precisamente por ese
motivo, queremos recomendar a
adultos y personas mayores a que se
sometan a controles periódicos. 

Herramientas como éstas son las
que nos demuestran que la odonto-
logía ha avanzado a pasos de gigante,
dándonos aún más confianza como
pacientes y como dentistas. 

Mossos d’Esquadra
Carrer d'Ulldecona, 35 

08038 Barcelona
93 267 56 00

4Els Consells de la Guàrdia Urbana
Què és la Policia de Barri?
Guàrdia Urbana de Barcelona

Carrer de la Guàrdia Urbana, 2
93 291 50 08

És un nou model de treball de la Guàr-
dia Urbana que implica la creació d’un
equip de policies de barri a cada dis-
tricte i que té com a objectiu conèixer
les entitats, els equipaments i el veïnat
de cada barri per anticipar els proble-
mes detectant-los de manera precoç.

Cadascun dels barris de la ciutat té
un referent de la Policia de Barri, de
manera que la ciutat disposa de 73 re-
ferents després del desplegament
total del pla.

L’agent de la Policia de Barri és el

vostre referent al territori, la persona
amb la qual podeu contactar, quan ho
necessiteu, per plantejar qüestions re-
latives a la convivència i la seguretat.
Per a serveis urgents, però, la comuni-
cació s’haurà de fer a través dels telè-
fons 112 i 092.

El nou equip posa una atenció es-
pecial en els conflictes de convivència
i disposa d’un grup de suport que,
amb la resta dels serveis de l'Ajunta-
ment, ajuda a resoldre les necessitats
veïnals i en fa un seguiment.

4El castanyer us espera
El fred ha acabat arribat, uns pocs
dies després de la castanyada. Tan-
mateix, recordeu que durant tota
aquesta tardor i proper hivern és bon
moment per a gaudir de castanyes,

moniatos i altres especialitats. No
deixeu de visitar aquesta tradició tan
pròpia de Creu Coberta i del nostre
país, a la parada de castanyes que
trobareu a costat del Meeting Point.

Aquests dies s’ha activat el Pla VentCat
per risc de ventades arreu de Cata-
lunya. Des del Cos dels Mossos d’Es-
quadra i de Protecció civil ens fan
aquestes recomanacions:

1.  A casa
Tanca i assegura portes, finestres i
tendals. Abaixa completament les
persianes i, si són de cordó, subjecta-
les bé. 

Eviteu deixar testos o altres objec-
tes no estàtics a les façanes i terrasses
i recolliu la roba dels estenedors per
evitar que el vent els pugui fer caure
al carrer i provocar un accident.

2.  A l'exterior
Vigileu amb el mobiliari urbà, l’enllu-
menat dels carrers, les motos i els cot-

xes aparcats, les grues, els contenidors
de brossa, l’arbrat i tot allò que el vent
pugui fer caure.

No pugeu a llocs alts i exposats al
vent, com ara les bastides o altres
construccions.

Eviteu els parcs, els jardins i les
zones boscoses. Si sou a una zona ar-
brada, vigileu amb els arbres que pu-
guin caure i eviteu totes les activitats
amb foc. Tingueu en compte també la
proximitat dels arbres als edificis: el
vent els podria fer caure a sobre.

Quan hi hagi temporal amb grans
onades, no accediu als punts del lito-
ral afectats pel fort onatge o als llocs
on les onades trenquin amb força,
allunyeu-vos d'espigons, esculleres i
passejos marítims.

Clinica Dental Lab
C/Bordeta 40, 1-3, 08014 Bcn.

93 250 35 05  www.dentallab-clinic.com

4Estereolitografia
Od. Laura A. García V.  

MBA Admin. Empresas Sector Dental

Espai 3 Temps és un centre de movi-
ment que engloba pràctiques del
ioga i del circ, com per exemple l'a-
croioga, una disciplina que enganxa
des del primer dia. Com a pràctica
corporal, treballa l’agilitat, la flexibi-
litat, la força i l’alineació correcta. A
més a més, com és un treball en

equip, fa que es creïn llaços amb al-
tres persones, tot treballant l’empa-
tia i la confiança.

Tenim moltes altres classes que
també et poden interessar com ioga,
verticals, teles aèries o cant. 

Vine a conèixer el centre!

Espai 3 Temps
Hostafrancs · plaça Herenni, 11

espai3temps.com

4Saps què és l’Acroioga?
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La Nau Bostik acollirà el primer Congrés d’Habitatge del país els dies 16 i 17 d’aquest mes

Contra els especuladors
TROBADA/ Després de molts mesos de
feina, ja ha començat el compte enrere.
Durant el cap de setmana dels dies 16 i 17
d’aquest mes, la Nau Bostik (situada al
barri de la Sagrera de Sant Andreu) serà
l’escenari de la primera edició del Congrés
d’Habitatge de Catalunya, una trobada a
la qual està previst que hi participi mig
miler de persones de més de 70 entitats.
El principal objectiu d’aquest congrés és
debatre i trobar accions concretes per llui-
tar contra l’especulació immobiliària i con-
tra els desnonaments.

El passat 29 d’octubre es va fer la pre-
sentació de la trobada en el mateix esce-
nari on se celebrarà. Claudia Ruscalleda,

portaveu del congrés, va explicar que la
cita serà un espai de trobada perquè les di-
ferents entitats que treballen diàriament
en la defensa del dret a l’habitatge s’orga-
nitzin i trobin estratègies per als “enemics”
que poden “confrontar juntament” . Rus-
calleda va denunciar que la situació actual
és insostenible i que no poden seguir ai-
xecant-se “cada matí per aturar desnona-
ments”, assegurant que la solució a les
problemàtiques de l’habitatge només es

poden trobar amb ”una transformació es-
tructural del model actual”.

A banda de Ruscalleda, en aquest acte
de presentació als mitjans també van in-
tervenir-hi col·lectius com la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) o el Sindi-
cat de Llogaters, dues de les entitats que
col·laboraran en l’organització del congrés.
Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters,
va dir que “la ciutadania empoderada és
una amenaça per als especuladors”, als
quals va acusar de “criminalitzar” el movi-
ment pel dret a l’habitatge. Palomera
també va tenir un record per a Juan Pastor,
activista de Santa Coloma que havia estat
detingut dies abans de la presentació i que
va sortir en llibertat el mateix 29 d’octubre. 

Per la seva banda, Juanjo Ramón, por-
taveu de la PAH, va explicar que a Catalunya
s’executen un de cada quatre desnona-
ments previstos, sense oferir cap alterna-
tiva. “Els especuladors tenen barra lliure”, va
lamentar Ramón, el qual va assegurar que
l’única solució per combatre aquesta situa-
ció és l’autoorganització. “Només el poble
salva al poble”, va dir el representant de la
PAH.

DOS DIES INTENSOS
L’organització ja ha penjat a la seva pàgina
web algunes de les ponències que estan
previstes per als dos dies del congrés. Al-
gunes de les que es faran seran Anàlisi ge-
neral de conjuntura, Mobilitzacions i
campanyes o Organització, mentre que
està previst que les entitats organitzado-
res facin públiques la resta d’activitats
previstes per al cap de setmana. 

MÚSICA/Un aniversari com el centenari d’un barri me-
reix una actuació musical a l’alçada, i la Prosperitat va te-
nir-la. El passat dissabte 5, el pati de l'escola Tibidabo va
ser l’escenari d’una actuació de la Banda Municipal de Bar-
celona, que va tornar a aquest punt de la ciutat un segle
després de la seva primera actuació.

El mític primer concert de la Banda Municipal de Bar-
celona es va celebrar a la confluència del carrer d’En Tis-
só amb el carrer de Rio de Janeiro (a prop de l’espai on ac-
tualment hi ha el camp de futbol municipal) i va servir per
inaugurar la construcció de les primeres cases del barri, a
iniciativa de la Cooperativa de la Habitación Barata.

Joan Catafal, un dels responsables de la comissió es-
pecial creada per l’Associació de Veïns per organitzar to-
tes les celebracions del centenari, valora en declaracions
a Veïns en Líniaque el concert va ser un gran èxit i que els
veïns van gaudir molt amb les peces de músics de reco-
negut prestigi mundial com Nino Rota, Alan Menken, John
Williams o Henry Mancini, entre altres.

El centenari de la Prosperitat seguirà i, abans que s’a-
cabi l’any, s’inaugurarà una mostra sobre la història de l’an-
tiga fàbrica de recanvis automobilístics Harry Walker. Les
commemoracions, tot i que els 100 anys se celebren aquest
2019, continuaran en marxa durant l’any que ve.

La Banda Municipal de Barcelona torna 
a actuar a la Prospe 100 anys després ECONOMIA SOCIAL/“Donem per complert aquest pri-

mer cicle de l ‘Espai Mescladís i des d’avui mateix estem
tancats. Mentrestant, mantenim un diàleg fluïd amb el Dis-
tricte amb la confiança de trobar una alternativa vàlida que
permeti continuar amb el nostre treball social. Us man-
tindrem informats!”. Amb aquesta piulada, el passat 21 d’oc-
tubre, els responsables de l’Espai Mescladís (situat al nú-
mero 31 del carrer dels Carders, al barri de Sant Pere, San-
ta Caterina i la Ribera) anunciava l’aturada de la seva ac-
tivitat per la clausura del local.

La fundació Mescladís va néixer fa 14 anys i ha estat
un referent a Ciutat Vella en aspectes com l’economia so-
cial, la inclusió i el treball amb persones en risc d’exclusió.
Des de l’any 2010 havia estat en aquest local.

L’emblemàtic Espai 
Mescladís tanca les portes

Juanjo Ramón, 
de la PAH, assegura 
que els especuladors
tenen “barra lliure”

Foto: Pedro Click / 9Barris Imatge

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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MOBILITAT/ Els barris de la Sa-
grera i Can Peguera seran l’esce-
nari de dos tallers-debat més
sobre l’ús del cotxe a la ciutat du-
rant aquest mes.

D’aquesta manera, a dos
quarts de set de la tarda del prò-
xim dijous 21, el Casal de barri To-
rre de la Sagrera serà l’escenari
d’aquesta activitat, en la qual es
debatrà sobre aspectes com la
contaminació, les mesures que
impulsa l’Ajuntament per com-
batre-la o les alternatives de mo-
bilitat pública i sostenible que hi
ha (o que serien necessàries).

Sis dies més tard, dimecres 27,
es farà la mateixa activitat al Ca-
sal de barri La Cosa Nostra.

Dos tallers-debat
més sobre l’ús del
cotxe a la ciutat

JUSTÍCIA/ Tres dies després de la publi-
cació de la sentència del Tribunal Suprem
del judici del Procés, la FAVB va fer públic
el seu punt de vista sobre les condemnes. 

En un comunicat, la federació asse-
gura estar “profundament preocupada”
per la situació de conflicte generada per
la “dura i injusta sentència” contra els líders
del Procés. La FAVB considera que la con-
demna genera un “patiment humà inne-
cessari, complica encara més la cerca de
solucions polítiques a la complexa situa-
ció que vivim i aprofundeix en una judi-
cialització de la política a la qual mai no
s’hauria d’haver d'arribar”.

La FAVB va més enllà i assegura que la
sentència “inclou perilloses considera-
cions sobre els drets de manifestació i pro-

testa”. En conseqüència, la federació con-
sidera legítim que bona part de la ciuta-
dania de Catalunya protesti “de manera
pacífica i constructiva”, però rebutja la vio-
lència “vingui d'on vingui”.

NOVA CRIDA AL DIÀLEG
El text acaba dient que és necessari “tro-
bar vies polítiques que redueixin les ten-
sions i generin el clima de diàleg necessari
per abordar el conflicte i potenciant es-
pais d’entesa i diàleg”. La federació explica
que continuarà vetllant perquè “el movi-
ment veïnal sigui un espai inclusiu i de
convivència amb el màxim respecte als
sentiments de tothom, especialment
quan hem de donar resposta a la greu crisi
econòmica i ambiental que patim”.

La FAVB considera “injustes” 
les condemnes del judici del Procés

CONFERÈNCIA/ El passat 22
d’octubre es va organitzar una xe-
rrada sobre la importància de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona
a la seu de la FAVB. 

Sota el nom On acaba la ciu-
tat?,Salvador Milà va encarregar-
se de la ponència inaugural, en la
qual es van abordar qüestions
com els reptes sobre la gover-
nança democràtica i el funcio-
nament d’aquest organisme, que
aglutina un total de 36 ciutats i
pobles del Barcelonès, el Baix
Llobregat, el Vallès Occidental i el
Maresme.  

Aquesta activitat va ser una
de les propostes del mes d’octu-
bre de l’Escola Veïnal de la FAVB.

La FAVB parla
sobre el paper 
cabdal de l’AMB

SALUT/ Lluís Mallart va ser l’en-
carregat de fer una ponència so-
bre els riscos que l’amiant té per
a la salut. El local de la FAVB, al car-
rer d’Obradors, va ser l’escenari de
la sessió, organitzada a principis
del mes passat en col·laboració
amb Jubilats de Macosa-Alstom,
afectats per l'amiant.

Mallart va compartir amb els
assistents els seus coneixements
sobre els problemes que aquest
material pot generar en la salut,
va parlar sobre la normativa vi-
gent i el paper que juguen les ad-
ministracions i va presentar di-
versos casos concrets recents
per posar sobre la taula dife-
rents possibilitats d’actuació.

Una sessió per
alertar sobre els
perills de l’amiant

Absoltes les tres activistes
denunciades per Aigües de Barcelona
JUSTÍCIA/ Les tres activistes del
col·lectiu Aliança contra la Po-
bresa Energètica (APE) que l’em-
presa Aigües de Barcelona havia
denunciat han estat absoltes per
la prescripció dels delictes que
se’ls atribuïen. L’APE va felicitar-se
per la decisió del Jutjat d’Instruc-
ció número 30 de la ciutat que es
va fer pública el passat 30 d’octu-
bre i que serveix per tancar un cas
que s’havia obert fa anys i que va
tenir un punt d’inflexió el març de
l’any passat, quan el procés de
mediació que s’havia posat en
marxa entre les dues parts va aca-
bar sense resultats.

Agbar va denunciar les tres
activistes el mes de febrer de l’any
passat, quan aquestes van fer una
acció de denúncia durant més de
vuit hores a les oficines comer-
cials que la companyia té a la ciu-
tat. La protesta tenia com a
objectiu exigir a la companyia
que condonés el deute que les fa-
mílies en situació de vulnerabili-
tat havien acumulat abans de la
posada en marxa del Fons de So-
lidaritat, el mecanisme de des-
comptes en les factures per a
aquests col·lectius.

Aquell mateix dia, els respon-
sables de l’empresa van assegurar
que el que s’estava reclamant no
es podia fer, tot i que setmanes
després moltes famílies amb pocs
recursos van rebre una carta en la
qual se’ls informava que el seu
deute relatiu a la part de consum
havia estat condonat per part
d’Aigües de Barcelona. Però mal-
grat això, poques setmanes més
tard l’empresa presentava una de-

núncia contra tres de les activistes
que havien entrat a les depen-
dències de la companyia.

L’APE va decidir contraatacar
aquesta ofensiva judicial amb
una campanya de denúncia de la
“repressió d’Agbar envers la ciu-
tadania”, fent servir l’etiqueta #En-
causadesPerAgbar a les xarxes
socials. Més d’un centenar d’enti-
tats i col·lectius van mostrar el
seu suport públicament a les de-
nunciades, cosa que va provocar
que la companyia fes un pas en-
rere i proposés posar en marxa
un procés de mediació, dirigida
per la Degana del Col·legi de l’Ad-

vocacia de Barcelona, Maria Eu-
gènia Gay. Com expliquen des de
l’APE, després que en les diferents
reunions mantingudes fos im-
possible que les dues parts arri-
bessin a un acord, des d’Aigües
de Barcelona van decidir deixar
morir el cas i no sol·licitar al Jutjat
la reactivació del procediment.

D’aquesta manera, un any i
mig després, la causa s’ha acabat.
L’APE assegura que “aquest triomf
no hagués estat possible sense el
suport d’un centenar d’entitats” i
va tornar a fer un clam per la re-
municipalització del servei. 

Es va posar en
marxa un procés
de mediació 

sense cap resultat

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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Lluís Llanas, de l’Eix Creu
Coberta, Premi Òpera Jove

CULTURA4El president de l’Eix
Creu Coberta i vicepresident exe-
cutiu de la Fundació Barcelona
Comerç, Lluís Llanas, ha rebut un
guardó als Premis Òpera Jove
2019, organitzats per l’associació
Òpera Jove de Catalunya.

El motiu d’aquest reconei-
xement ha estat l’organització i
consolidació del programa Òpe-
ra al Comerç, que va sorgir a
Creu Coberta i ja s’ha ampliat a
tota la ciutat. Aquest any, l’acti-
vitat es va celebrar a una desena
d’establiments de Creu Coberta
el passat 4 d’octubre i, per segon

cop consecutiu, s’allargarà fins a
finals de novembre per arribar a
un total de 230 comerços de 23
eixos comercials barcelonins.

S’ACOSTA EL NADAL A L’EIX
Tot i que encara queda més d’un
mes per al Nadal, l’eix Creu Co-
berta ja escalfa motors per iniciar
la campanya nadalenca d’en-
guany. De fet, les primeres pro-
postes en aquest sentit arribaran
a finals de novembre. El dissab-
te 23, els comerciants celebraran
el Sopar de Nadal i, el dijous 28,
faran l’encesa de llums.

PROMOCIÓ4El fundador i pre-
sident de l’eix comercial Sants-
Les Corts, Josep Escofet, ha es-
tat un dels guardonats als Premis
Comerç de Barcelona d’aquest
any. Escofet, xarcuter de pro-
fessió, va rebre el 24 d’octubre el
Premi Albert González, que re-
coneix la contribució dels co-
merciants a la promoció, la in-
novació i el coneixement del co-
merç de la ciutat. 

En el cas d’Escofet, el jurat ha
tingut en compte l’esforç que ha
fet durant anys per millorar el co-
merç de proximitat barceloní.
En aquest sentit, el guardonat ha
treballat perseguint aquest ob-
jectiu, primer, com a president de
l’Associació de Comerciants del
carrer Galileu i, després, des de
l’eix Sants-Les Corts, que ell ma-
teix va fundar l’any 2006. A més,
actualment és el vicepresident
econòmic de la Fundació Barce-
lona Comerç.

SATISFACCIÓ DOBLE
En declaracions a Línia Sants,
Escofet ha admès que “és molt

satisfactori que et reconeguin la
tasca de tant de temps”. De fet,
ha assegurat que la satisfacció
“és doble, perquè és el Premi Al-
bert González, una de les per-
sones més influents en la mo-
dernització del comerç de pro-
ximitat”. 

D’altra banda, Escofet con-
sidera que el guardó també és

“un homenatge a tots els co-
merciants que cada dia obren la
seva botiga” i ha recordat que l’o-
fici de comerciant “és dur”.

Els Premis Comerç de Bar-
celona 2019 han tingut en-
guany 92 candidatures, el que
suposa un 50% més respecte a
la xifra de l’any passat i gaire-
bé el doble que el 2017. 

Escofet (segon per la dreta), amb el guardó. Foto: Ajuntament

Premi Comerç per a Josep
Escofet, de l’Eix Sants-Les Corts 

Lletres al Comerç | Miracle Sala guanya la segona edició
L’escriptora gironina Miracle Sala ha estat la guanyadora de la segona edició del
concurs Lletres al Comerç amb un relat titulat ‘Cop d'Ull’, una història d'humor i
d'amor amb la paraula ‘revenda’ com a clau i la roba com a connector principal.
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El sènior femení del Medi s’ha co-
lat entre els 16 millors equips
d’Europa. L’equip de Marc Co-
mas jugarà a les millors piscines
del continent gràcies al seu gran
paper en la fase prèvia de l’Euro
League, disputada a Berlín entre
dijous i dissabte de la setmana
passada, en la qual van aconse-
guir tres victòries en quatre par-
tits per passar de ronda sent el se-
gon millor equip del grup C.

De fet, l’equip només va per-
dre contra les campiones, el Pa-
dova (14-7). Dels tres triomfs, dos
van ser força clars (20-7 contra
l’Olympia Kosice i 17-8 contra les
amfitriones), mentre que l’altre,
contra el Zuglo hongarès (14-
13), va incloure una remuntada
espectacular amb un parcial de 6-
2 en els últims vuit minuts.

I només tres dies després de
segellar aquesta classificació, ahir,
les de Comas van conèixer els
conjunts contra qui es veuran les
cares en aquest segon tram de la
competició. El bombo ha volgut
que el Mataró (on juga Anni Es-
par, ex del Medi), el Dunaújváros
hongarès i l’Oympiakos grec (so-
bre el paper, el rival més dur) si-
guin els rivals del Medi. La fase es
jugarà entre el dia 29 d’aquest
mes i l’1 de desembre a Atenes.

ARRENCADA NOTABLE
Aquesta fita del femení coincideix
també amb la bona arrencada del
sènior masculí en la Divisió
d’Honor. El conjunt de Jahzeel
Martínez és quart (només ha
perdut contra el Barceloneta i
contra el Terrassa) i aquest dis-
sabte a dos quarts d’una del mig-
dia afrontarà un altre test de ni-
vell: la visita a la piscina de la
Nova Escullera per jugar un der-
bi contra el CN Barcelona.

L’equip afrontarà un mínim de dues competicions aquest curs. Foto: CEM

El Medi es classifica per a la
fase de grups de l’Euro League
» Dunaújváros, Olympiakos i Mataró, rivals de les de Marc Comas

» El sènior masculí, a punt per a un difícil derbi contra el Barcelona

El Sants torna a guanyar un 
partit després d’un mes i mig

Jornada rodona. La UE
Sants ja ha pogut trencar
la seva mala dinàmica
d’un mes i mig sense

cap victòria. Va ser diumenge
passat, contra el Figueres (3-1)
durant un matí en el qual el club
va fer la presentació de tots els
equips de la base. Els tres punts
no serveixen perquè l’equip aban-
doni l’última posició, però fan que
els de Tito Lossio empatin amb
l’Igualada i tornin a estar a dos
punts de la salvació.

Els santsencs, però, van haver
de remuntar un gol matiner dels

visitants, que van trencar el 0-0
al minut 10. Dos gols de Sergio
Navarro, entre els minuts 51 i 66,
van servir perquè l’equip tornés
a dominar un partit des de l’1-0
provisional contra el Sant Andreu
del derbi del passat 22 de se-
tembre. La sentència, obra d’A-
leix Lagé, no va arribar fins al mi-
nut 87 del matx.

L’equip de Lossio voldrà man-
tenir les sensacions positives en
la visita d’aquest diumenge a les
Fontetes de Cerdanyola. El se-
güent partit també serà a domi-
cili, al camp del Vilafranca.

El BUC, penúltim, necessita
reaccionar contra les Abelles 

Després d’haver gua-
nyat només un dels pri-
mers set partits, el BUC
afrontarà un desplaça-

ment complicadíssim a València,
al camp del CP les Abelles, aquest
dissabte a les quatre de la tarda.

El conjunt universitari visitarà
el camp Jorge Diego Pantera
per veure’s les cares contra un
equip que ha guanyat els sis par-
tits que ha jugat (l’enfrontament
del passat 19 d’octubre contra el
Rugby la Vila es va ajornar per la
mort d’un exjugador dels dos
equips, Bruno Villalba), de ma-

nera que els d’Albert Vernet hau-
ran d’exhibir el seu millor nivell
per no tornar de la capital del Tú-
ria amb les mans buides.

Aquesta serà la segona visita
consecutiva a València del BUC,
que dissabte passat va perdre
contra el Tatami (42-31) en un
partit que els de Vernet van co-
mençar guanyant abans del mi-
nut 10 però que de seguida va
passar a dominar el conjunt local.
L’anotació del BUC va estar molt
repartida, i el capità Miquel Mas,
Agustín Fernández o Santiago Sil-
va van aconseguir marques.

El JAC enllaça dues derrotes 
i torna a perdre posicions

Dues derrotes se-
guides tornen a
crear una dinàmi-

ca negativa per al sènior A del
JAC. Els resultats contra el Pal-
ma (69-58) i l’UBSA (57-60) fan
que el conjunt lila hagi de tornar
a mirar cap a les posicions peri-
lloses de la taula. El conjunt d’Al-
bert Gómez són onzens amb un
balanç de dos triomfs i cinc par-
tits perduts, el mateix que Palma,
Barberà i Roser. L’equip viatjarà

a la pista del CB Mollet aquest
dissabte i rebrà el CB Cornellà en
els pròxims caps de setmana.

VISITA D’ALEIX FONT
Per altra banda, durant la jorna-
da de diumenge passat el club va
rebre la visita d’un dels grans va-
lors del planter que actualment
està triomfant: el blaugrana Aleix
Font, que després d’haver jugat
uns mesos al Bamberg, ha anun-
ciat que se’n va a l’Obradoiro.

Handbol | Tercera derrota consecutiva del BCN Sants
Continua la ratxa negativa. El sènior femení de l’Handbol BCN Sants va perdre, diumenge
passat, el tercer partit consecutiu. Les de Pablo Camarero no van poder superar l’Handbol
Vilamajor (29-30) malgrat que van dominar el resultat durant bona part de l’enfrontament.

Pau Arriaga
SANTS-BADAL
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Alegría és l’obra amb què l’escriptor
Manuel Vilas ha estat finalista del Premi
Planeta 2019. Aquesta ha arribat després
de l’èxit d’Ordesa (2018) i, de fet, n’és una
conseqüència.  Es tracta d’una novel·la
“escrita des del cor de la memòria”, que
parteix dels records del passat, de ve-
gades dolorosos, i mira cap al futur
amb l’esperança de trobar això, l’alegria. 

Llibres

Alegría
Manuel Vilas

En Tomàs, un vidu de més de 70 anys, viu
sol i sense fer res. Un dia, la seva filla Mont-
se li regala la maqueta d’un Seat 600, que
li portarà records del cotxe que van tenir
a casa durant molts anys, quan la Carme,
la seva dona, encara vivia. Aquesta obra
escrita i dirigida per Pere Riera s’ha con-
vertit ja en un dels èxits de la temporada.

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

La dona del 600
Pere Riera

Flashy Ice Cream ha estrenat el seu pri-
mer treball discogràfic: Brillar o morir. Pol
Giancana, Sneaky i DAAX són els tres sa-
badellencs que formen aquest grup
de trap en català, que presenten un re-
cull de cançons inèdites i d’altres ja
publicades. Un dels atractius del disc és
la col·laboració amb altres artistes del
mateix estil, com Lildami o 31 Fam.

Música

Jon Garaño, Aitor Arregi i Jose Mari Go-
enaga, directors de l’exitosa Handia, han
tornat a treballar conjuntament amb La
trinchera inifinita. Protagonitzat per An-
tonio de la Torre i Belén Cuesta, que sor-
prèn allunyant-se de la seva faceta còmica,
aquest film tracta sobre la Guerra Civil des
del punt de vista dels talps que es van ha-
ver d’amagar durant la dictadura.

Pelis i sèries

La trinchera infinita
Garaño, Arregi i Goenaga

Brillar o morir
Flashy Ice Cream

Exposició sobre Papanek
L’exposició ‘Victor Papanek: la política del disseny’ s’ha

instal·lat al Museu del Disseny de Barcelona, on serà fins
al 2 de gener. Es tracta de la primera retrospectiva que
s’ha fet d’aquest dissenyador, autor i activista austríac,

nascut l’any 1923 i mort el 1998. La mostra s’estructura
en diversos temes i parteix de l’obra de Papanek i altres
artistes contemporanis, com ara Catherine Sarah Young
o Jim Chuchu. Aquesta proposta neix de la col·laboració

entre el museu barceloní, el Vitra Design Museum 
d’Alemanya i la Fundació Victor J. Papanek.

Isabel Allende és una d’aquelles persones que no ne-
cessiten presentació. L’escriptora xilena va publicar la

seva primera novel·la, La casa de los espíritus, l’any
1982 i, des d’aleshores, el seu èxit no ha deixat de

créixer. Títols com Eva Luna (1987) o Retrato en sepia
(2000) formen part d’una rica i guardonada biblio-

grafia, que ha convertit Allende en l’autora viva més
llegida en llengua espanyola. El darrer reconeixe-

ment que ha rebut ha estat el Premi Internacional
Barcino de Novel·la Històrica, que li ha atorgat aquest

mes de novembre l’Ajuntament de Barcelona en el
marc de la 7a edició del festival Barcelona Novel·la
Històrica. L’autora de Largo pétalo de mar (2019) va

recollir el guardó el dia 4 al Saló de Cent, on va parlar
sobre les protestes civils que s’estan produint tant al
seu país com a Catalunya o a Hong Kong. En aquest

sentit, va dir que aquests moviments “generaran can-
vis socials positius molt importants”.

I S A B E L  A L L E N D EQUI ÉS?
Ser una escriptora d’èxit mundial

És l’autora viva més llegida en llengua espanyola

Famosos

Recollir un guardó a Barcelona
Ha guanyat el Premi Barcino de Novel·la Històrica

Aplaudeixen el seu discurs en rebre el premi
Va parlar de les protestes civils d’arreu del món

QUÈ HA FET?

La fitxa

|Mario & Sonic
Aquest mes arriba ‘Mario & Sonic En Los Juegos Olímpicos: Tokio 2020’,
l’esperat videojoc per a Nintendo Switch que oferirà més de 60 proves.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia
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AVUI 6 DE NOVEMBRE
20:30 The Art of the Quintet, el quintet de jazz

encapçalat per Andrea Motis, farà un dels con-
certs més esperats d’aquest inici de mes. / Sala
BARTS.

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.

TOTS ELS DIMECRES
19:00 El professor Pascal Verkest s’encarrega, des

de principis del mes passat, del curs Millora
el teu francès, en el qual a partir de textos, l’au-
dició de diàlegs i la conversa es practicarà l’i-
dioma. / Centre Cultural Albareda.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Continua en marxala mostra Visions

de Barcelona, una mostra amb fotografies de
diferents integrants de l'Associació Fotogrà-
fica de Sants. / Punt Multimèdia de Sants -
Montjuïc Casa del Mig.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Des de finals del mes passat i fins

a principis de l’any que ve es pot visitar la mos-
tra Osamu Tezuka, el Déu del Manga. L’entrada
costa cinc euros. / Museu Nacional d'Art de
Catalunya.

DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE
18:00 L'últim centaure vermell serà el nom del

taller i la narració que es faran, a quatre mans,
Agustín Comotto i Cep i nansa. / Biblioteca Va-
por Vell.

DIJOUS 14 DE NOVEMBRE
17:30 Cesc Serrat i Isaac Elies seran els res-

ponsables de la pròxima sessió del Lletra Pe-
tita - El racó dels pares. Primeres passes, ano-
menat Oh, d’oh!. Entrada gratuïta. / Biblioteca
Vapor Vell.

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE
13:00 Partit de bàsquet corresponent a la no-

vena jornada del grup C-B de la lliga EBA en-
tre el JAC Sants i el CB Cornellà. / Pavelló de
l’Espanya Industrial.

Pere Martí i Núria Tomàs s’encarrega-
ran de la narració anomenada Dibui-
xem la guerra i la pau. / Biblioteca Po-
ble-sec - Francesc Boix.

Una narració pensada per
difondre missatge de pacifisme

Avui 6 de novembre a les 18:00

La professora Laura Herrero continua
impartint les sessions del curs Cuina rà-
pida saludable que es va posar en
marxa a principis del mes passat. / Mer-
cat de Sants.

Segueixen les sessions de cuina
saludable amb Laura Herrero

Tots els dilluns a les 19:00

El sisè disc de Delafé, Hay un lugar, és
un altre pas endavant en la carrera de
la banda barcelonina. El cantant el pre-
sentarà en un concert dijous de la set-
mana que ve. / Sala Apolo.

Delafé presenta el 
seu sisè treball d’estudi

Dijous 14 de novembre a les 21:00

Partit de waterpolo de la sisena jornada
de la Divisió d’Honor femenina entre
el CE Mediterrani i el CN Catalunya. /
Piscina Josep Vallès.

El Medi estrena el mes a la lliga
rebent la visita del Catalunya
Dissabte 9 de novembre a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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