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Les eleccions al Congrés del pas-
sat diumenge 10 de novembre van
tenir a Sants-Montjuïc el mateix
guanyador que les del passat 28
d’abril: ERC. Els republicans,
amb Gabriel Rufián com a cap de
llista, van aconseguir tornar a
ser la força més votada, tot i que
van perdre uns 3.500 vots. Van
passar dels 23.587 de l’abril
(25,1%) a 20.074 (22,7%). Per-
centualment, la caiguda va ser de
gairebé dos punts i mig.

El segon lloc el va tornar a ocu-
par el PSC, que tenia com a cap de
llista Meritxell Batet. Els socia-
listes, igual que ERC, van veure
com disminuïa el suport dels
santsencs, ja que van passar dels
22.280 vots del 28A a 18.189. Això
els va implicar passar d’un suport
del 23,7% a un del 20,6%. La dis-
tància entre republicans i socia-
listes, doncs, es va eixamplar lleu-
gerament en comparació a l’abril,
ja que llavors va ser d’1,4 punts i
ara ha estat d’1,2.

El podi, tal com va passar a l’a-
bril, el va tancar En Comú Podem,
que tenia Jaume Asens com a cap
de llista. De la mateixa manera
que ERC i el PSC, els comuns tam-
bé van perdre suports, gairebé

1.800. El 28A en van obtenir
17.444 i en aquesta ocasió van
caure fins als 15.679. La baixada
no va arribar a ser d’un punt, ja
que van passar del 18,5% al 17,7%.

ELS TRES QUE CREIXEN
Mentre que els tres primers par-
tits (ERC, PSC i En Comú Podem)
van perdre vots, n’hi va haver tres
que van millorar els seus resultats.
Un d’ells va ser JxCAT, que va
passar del cinquè al quart lloc. La

formació independentista, amb
Laura Borràs al capdavant, va
guanyar una mica més d’un mi-
ler de vots –de 8.089 a 9.136–, fet
que li va suposar passar del 8,6%
dels suports al 10,3%.

El segon partit que va anar a
l’alça va ser el PP, amb Cayetana
Álvarez de Toledo encapçalant la
llista de Barcelona. Els populars
van tornar a ser sisens però van
obtenir 6.597 vots (7,4%), mentre
que a l’abril es van quedar en
4.867 suports (5,2%).

La tercera formació que va
créixer va ser Vox. El partit d’ex-

trema dreta, que al conjunt de
l’Estat va treure uns grans resul-
tats, a Sants-Montjuïc va aconse-
guir gairebé 1.500 vots més, ja que
va passar dels 2.699 sufragis de
l’abril (2,9%) a 4.147 (4,7%). Tot
i això, la candidatura que encap-
çalava Ignacio Garriga no va pas-
sar de ser el vuitè partit al districte
i el suport que va rebre és molt
menor si es compara amb el d’al-
tres punts de l’Estat.

Cs CAU, LA CUP 5a FORÇA
El gran perdedor de la nit, tal com
li va passar a tot l’Estat, va ser Ciu-
tadans. El partit taronja, amb
Inés Arrimadas liderant la llista de
Barcelona, va perdre més de la
meitat dels vots que havia acon-
seguit a l’abril. Va passar de 9.614
(10,2%) a 4.634 (5,2%), cosa que
li va suposar caure fins al setè lloc
venint del quart.

Per últim, cal destacar la
irrupció de la CUP, que es pre-
sentava en unes eleccions es-
panyoles per primera vegada.
La formació de l’esquerra inde-
pendentista, amb Mireia Vehí
com a número 1 de la llista de
Barcelona, va treure uns resultats
força bons i va aconseguir reunir
6.897 vots, que van representar
el 7,8% dels suports. Aquestes xi-
fres li van permetre ser el cinquè
partit més votat, per davant de
PP, Ciutadans i Vox.

ERC guanya i Cs s’enfonsa
» Els republicans, tot i perdre vots, van guanyar les eleccions espanyoles del 10N al districte

» Els socialistes també van perdre suports, però el gran derrotat de la nit electoral va ser Ciutadans

Sants-Montjuïc és un dels districtes on ERC va ser el partit més votat el 10N. Infografia: Línia Sants

SANTS-MONTJUÏC4Pel que
fa als resultats als barris, ERC
va obtenir la victòria en sis
dels vuit (Sants, Sants-Badal,
la Bordeta, Hostafrancs, Po-
ble-sec i la Font de la Guatlla),
mentre que el PSC ho va fer en
els dos restants (la Marina del
Port i la Marina del Prat Ver-
mell). De fet, la situació és la
mateixa que la del 28A, ja que
llavors ERC i el PSC van guan-
yar als mateixos barris.

El barri on els republi-
cans van treure el millor re-
sultat va ser la Bordeta, ja que
hi van aconseguir el suport del
25,1% del cens. Pel que fa al
segon partit més votat als ba-
rris on ERC va guanyar, els so-
cialistes ho van ser a la Font
de la Guatlla, a Hostafrancs, a
la Bordeta i a Sants-Badal,
mentre que al Poble-sec i a
Sants el segon lloc va ser per
a En Comú Podem.

Els socialistes, per la seva
banda, van obtenir el seu mi-
llor resultat a la Marina de
Port, on van tenir un 27,2%
dels suports, mentre que a la
Marina del Prat Vermell-Zona

Franca el percentatge de vot
que van obtenir va ser del
26,7%. En els dos barris so-
cialistes, la segona força va ser
En Comú Podem. En un d’a-
quests dos, a la Marina del
Prat Vermell-Zona Franca,
va ser on els comuns van
aconseguir tenir un suport
més alt (23,8%).

JxCAT, per la seva banda,
va firmar el seu millor resul-
tat a Sants (13,9%). En aquest
barri també va ser on la CUP,
que debutava en unes elec-
cions espanyoles, va treure
els millors resultats (9,1%). 

Pel que fa a l’extrema dre-
ta, el partit ultra Vox va ob-
tenir el suport més ampli al
barri de la Marina del Prat
Vermell (9,3%).

Els republicans s’imposen 
en 6 barris, els socialistes en 2

27,2%
és el suport que 
el PSC va tenir a la
Marina de Port, el més
alt de tots els barris

JxCAT, el PP i Vox van
millorar resultats, Cs
es va enfonsar i la CUP
va firmar un bon debut

Albert RIbas
SANTS-MONTJUÏC
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La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

Quan el nostre cos crida

Totes les persones experimentem episo-
dis puntuals d'ansietat al llarg de la nos-
tra vida, amb una intensitat lleu o mitjana,
que té una duració limitada, i aquesta an-
sietat és normal davant d'estímuls pre-
visibles o dels problemes de la vida quo-
tidiana. Però vull parlar de l'ansietat pa-
tològica, també anomenada ansietat ge-
neralitzada, que es produeix de manera
reiterativa i té una intensitat molt alta, ar-
ribant a impedir a les persones que con-
tinuïn amb normalitat la seva vida. Es
produeix una por constant, sensació
d'angoixa i desig de fugir, sense que la per-
sona pugui identificar amb
claredat el factor o causa del
que li està passant. 

A Espanya, 1.911.186 per-
sones s’han vist afectades
per trastorns relacionats amb
l'ansietat en aquests darrers
anys, el que suposa el 4,1% de
la població, d'acord amb l'OMS, que ja ha
qualificat els problemes d'estrès i ansie-
tat com una pandèmia silenciosa a esca-
la mundial, on les consultes en l'àmbit de
la salut són cada vegada més elevades.
L'estil de vida que porta la nostra socie-
tat no és el millor ni el més adequat; al
contrari: contribueix al fet que el nostre
cos es converteixi en un monstre que ens
va devorant sense adornar-nos. 

Com es produeix aquesta ansietat?
Quan apareix un perill, el cervell posa en
marxa mecanismes per tal d'afrontar-lo.
La veu d'alarma comença en la regió de l'a-
mígdala cerebral que va passant la infor-

mació al sistema nerviós simpàtic i para-
simpàtic i, a la vegada, en tot l'organisme,
alertant que alguna cosa passa. Aquest me-
canisme pot activar-se per l'estrès i les
presses que tenim i, com aquestes són ha-
bituals en el dia a dia, llavors és com si
sempre estiguéssim en estat d'alerta. 

Les primeres etapes de la vida poden
jugar un paper determinant en això. De
fet, hi ha estudis que afirmen que existeix
una relació de l'estrès durant l'embaràs
o l'etapa del nadó amb l'ansietat de l'adult,
ja que durant la gestació es van formant
estructures cerebrals que posteriorment

s'encarregaran de modular la resposta da-
vant els estats d'ansietat durant la resta
de vida. També els traumes o problemes
que es pateixen abans de néixer, els pe-
rinatals i els que succeeixen els primers
anys tenen una especial rellevància en l'a-
parició de l'ansietat patològica quan
anem creixent.

La finalitat de l'ansietat és assenya-
lar allò que fem i el que no va bé a la nos-
tra vida. Ens brinda l'oportunitat d'en-
tendre què funciona malament, per
tant s'ha d'expressar i, després, desxifrar
què ens vol dir el símptoma, perquè té
una funció en aquell moment concret de

la vida d'una persona i no s'ha de tenir
pressa per eliminar-ho ràpidament. El
problema és que en la majoria de tras-
torns psicològics es posa més èmfasi en
tallar les seves conseqüències que en co-
nèixer l'origen d'aquest. El desig de cu-
rar immediatament, sense escoltar pri-
mer el sentit de què ens passa, no és sa-
ludable. S'ha de deixar que faci la seva
funció fins que un estigui preparat i pu-
gui deixar anar. Com deia Carl Jung:
"Allà on tu nades, un altre pot ofegar-se".
Tots som diferents, tots tenim un pro-
cés i un ritme. 

L'ésser humà sempre ha
amagat l'ansietat menjant
molt, bevent molt, treba-
llant molt... és a dir, tot en ex-
cés, quan apareix l'angoixa.
Anem acudint a una sèrie
d'addiccions per tapar aquell
forat, mentre ens va marxant

a poc a poc la vida. Com a societat, hem
d'aprendre a renunciar, a saber perdre
sense identificar-nos amb el perdedor,
a abandonar aquella obsessió per l'èxit,
per l'excés d'ego, que és la malaltia de l'a-
mor propi. Ens acaben educant i pre-
parant per mirar tant per nosaltres ma-
teixos, que al final ens desconnectem de
la nostra essència i de les nostres emo-
cions; tota una paradoxa. En definitiva,
la recuperació d'una persona que pateix
d'ansietat ha de fer un gran treball in-
terior, però com a reflexió final: fins a
quin punt el sistema i el model en què
vivim ens predisposa a patir-la?

L’OMS ja ha qualificat els problemes 
d’estrès i d’ansietat com una 

pandèmia silenciosa a escala mundial

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Intel·lectuals espany-
ols, gent de la cultura,

del Foro Babel a Babelia,
de Letras Libres a Libres e iguales, de
Mongolia als Goya: aquests escons
verds són vostres, són el vostre silenci,
els vostres articles, els vostres sarcas-
mes sobre Catalunya. Us hi vau asseu-
re fa temps.

@FrancescSeres

Quan la Policia Nacio-
nal eixia de cada co-

munitat cap a Catalunya
per atonyinar gent que solament vo-
lia votar, vosaltres callàveu quan can-
taven “A por ellos”. Ja us vàrem avisar
que “a por ellos” també era “a por vos-
otros”, però “os pillaba lejos” i ara els te-
niu a prop.

@AlvaroMunyoz

España merece un Go-
bierno de coalición

progresista. Las cosas
importantes no salen a la primera. El
camino no ha sido fácil y tampoco lo
será ahora, pero la vida es demasiado
valiosa como para no intentarlo. Da-
remos lo mejor de nosotras para me-
jorar la vida de las personas.

És surrealista. Fan ara
el que tothom espera-

va que pasés fa quatre
mesos, malgrat que sumen 10 diputats
menys que aleshores i han provocat
que l'extrema dreta sigui la tercera for-
ça política. Pedro Sánchez és dels di-
rigents polítics més inconsistents i
mediocres que he vist mai.

@gerardgomezf@Irene_Montero_

Els semàfors

Ass. Casa de la Premsa
La Confederació d’Associacions Veïnals
de Catalunya ha premiat la lluita veïnal

per a la recuperació de la Casa de la
Premsa en els premis que entrega cada

any. L’Associació Casa de la Premsa fa un
seguiment del projecte de rehabilitació. 

pàgina 8

Generalitat
El conseller de Territori i Sostenibilitat,

Damià Calvet, acompanyat de Rosa Alar-
cón (TMB), va confirmar divendres que

l’estació de la línia 10 sud de la Zona
Franca començarà a funcionar a partir
del primer trimestre de l’any que ve. 

pàgina 10

UE Sants
Dues derrotes consecutives (per 4-1 i a
domicili) han apagat la tímida reacció
de la UE Sants. De fet, després del dar-
rer partit, el tècnic Tito Lossio va dir

que calia “buscar solucions i no culpa-
bles” al mal moment del seu equip.  

pàgina 15
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Arrenca la tercera fase de 
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Les claus

La Justícia espanyola va dictar el
14 d’octubre la seva sentència de
493 planes –prèviament filtrada
a la premsa, malgrat estar prohi-
bit i que fos cruel amb els acu-
sats–, just abans que s'arribés al
termini màxim de 2 anys que per-
metia mantenir els líders inde-
pendentistes en presó preventiva.
A més, fruit de la sentència, es
van reactivar les euroordres per-
què tant Bèlgica com altres països
d'Europa retornessin els polítics
catalans que s'hi van exiliar per-
què estaven segurs que no tin-
drien un judici just a Espanya. 

És ben obvi que hi ha hagut
un abans i hi haurà un després
d'aquesta sentència: ja res no
serà igual, i és d'esperar que tot
plegat acceleri el procés cap a la
nostra definitiva llibertat com a
poble, que tant ens mereixem i
per a la qual tants milers de per-
sones han maldat. No serà fàcil,
però ens en sortirem, perquè tot
acaba caient pel seu propi pes:
una llei física òbvia. 

Pel que fa a la repetició d'e-
leccions a Espanya, ha provocat
que la Justícia disposés nova-
ment del poder per dir què es pot
fer o no es pot fer en període elec-
toral. La Justícia ho ha aprofitat
per fer treure les pancartes i els
llaços grocs penjats arreu per re-
cordar els presos polítics i els ex-
iliats. Tampoc a les televisions no
s’ha pogut parlar de “presos polí-
tics”, ”exiliats”, “Consell per la Re-
pública”, ni “Assemblea de Càr-
recs Electes”. 

I així estem a Catalunya des-
prés de la sentència: Indignats i
mobilitzats, permanentment però
pacíficament, encara que els go-
vernants facin creure el contrari.

Sense raó
per Agustí Casals

Les males mares
per Francesc Reina

Parlar de bogeries resulta, de
vegades, més interessant que
un bonic discurs. Per això és
imprescindible fabricar lletres i
resistir.

Allà on la Mònica i tantes al-
tres hi viuen, l'amor és tan im-
portant com impossible. Pujar
els esglaons resulta una antolo-
gia essencial que compta, un a
un, cada error estimbat en pa-
raules que intenten endolcir
guerres que mai s'obliden i que
pertorben l'harmonia. L'escla-
vitud és una cosa estranya, els
seus barrots descobreixen som-
nis secs que escanyen l'espe-
rança de temps vençuts per
l'angoixa, l'estrès i la depressió.
Les males mares formen una co-
ral de cançó trista, un rèquiem
de foc on les brases es revifen
amb el record de les seves cria-
tures que, orfes, reben l'amor
d'altres famílies o en llocs pos-
tissos, records que els trepitgen
els peus des que s'aixequen.

Darrerament es dedica força
temps a dones que reclamen,
amb raó, una maternitat digna:
compaginar temps social; estu-
dis, tasques domèstiques, rela-

cions... Són "noves mares" que no
haurien d’apropiar-se de termes
d'altres i menys en connivència
amb la fam mediàtica que devo-
ra com i quan vol.

En societats de l'espectacle on
l'important és cuinar l'arquetip de
la culpa i acarnissar-se amb les
pecadores, són moltes les veus
que malden per obrir escletxes i
agitar anhels inventant altres
veritats. Elles, les dolentes, es me-
reixen respecte en aquest espai
d'equilibris precaris.

Les polítiques socials es van
crear per compensar desigualtats
i no per reproduir diferències, ali-
mentar inseguretats i fer la vida
més sostenible als rics. El fet so-
cial neix d'un dret vulnerat per
oferir ajudes de qualitat i acom-
panyar qui no pot. Perquè no el
paguin les de sempre, caldrà
desemmascarar aquesta ideolo-
gia que justifica les diferències so-
cials apel·lant a capacitats indi-
viduals, camuflant amb pols el
seu estatus, allà on les fràgils ocu-
pen l'últim lloc.

Sota un silenci que és el soroll
més fort, el pas del temps esgo-
ta la paciència.

Les millors
perles

La comarca del Baix Llobregat és una comarca d’estrelles. És el
que demostra la imatge que va compartir el locutor de ràdio
Tony Aguilar, en què apareix ell amb Rosalía, Estopa, Aitana

Ocaña i Alfred Garcia, tots ells de municipis d’aquesta comarca. Agui-
lar va acompanyar la fotografia amb el títol “Baix Llobregat Power”.

Els usuaris de Forocoches ho han tornat a fer. Després
d’haver enviat un grup de mariachis a cantar a la seu del
PP el 28A, aquest cop han fet el mateix amb Ciutadans. La

formació taronja ha patit una patacada històrica en les elec-
cions del 10N, motiu pel qual ha estat víctima d’aquesta burla.

Prop d’1,2 milions de persones van rebre un SMS de Pablo Casa-
do en què demanava el vot per al seu partit el 10N. Va passar el
darrer dia de la campanya electoral, i va provocar tant crítiques

com mofes a les xarxes socials. Una de les persones a qui va arribar el
missatge va ser l’activista Tamara Carrasco, del CDR de Viladecans.

Una serp mossega un raper estatunidenc mentre rodava un
videoclip. És el que li ha passat al cantant Lil Pump com a
conseqüència de voler fer servir aquest animal en la gra-

vació del vídeo que ha d’acompanyar la seva nova cançó. Mal-
grat deixar-li la mà plena de sang, la ferida no ha anat més enllà. 

Chandler i Monica, dos dels personatges principals de la míti-
ca sèrie Friends, han tornat a estar junts. Els actors que els in-
terpretaven, Matthew Perry i Courteney Cox, han compartit

recentment una fotografia plegats a les xarxes socials, cosa que ha
fet embogir els milions de fans de la sèrie i de la parella fictícia.

A les xarxes

@arrosabanda: No hi ha res com que el
PSOE estiga dèbil perquè s’asseguen a
taula. El votant progressista a l’Estat espa-
nyol no hauria d’oblidar aquesta lliçó.

@eduardvoltas: ERC guanya a Catalunya i
supera Cs a Espanya. Malgrat una caiguda de
dos punts, suma, de llarg, més vots i escons
que les altres dues opcions indepes juntes.

#10NCatalunya

@pmarsupia: Rivera empezó el 2019 pen-
sando que podría ser presidente del go-
bierno o, en el peor de los casos, líder de
la oposición. Va rápido esto de la política.

#DimissióRivera #GovernDeCoalició
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Sants-Montjuïc

PATRIMONI4La Confederació
d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya (CONFAVC) va pre-
miar la setmana passada la llui-
ta dels veïns i les entitats del Po-
ble-sec que per recuperar l’edi-
fici històric de la Casa de la
Premsa en el marc de la gal·la
dels premis (Re)coneixements
Veïnals.

Concretament, el guardó va
ser el que la CONFAVC dedica
a les lluites veïnals, que va ser
compartit amb l’Associació de
Veïns de Ciutat Badia per la seva
tasca contra l’amiant. El jurat va
destacar que la reivindicació
per recuperar la Casa de la
Premsa “és una lluita que ha fi-
lat un gran treball en xarxa
amb perseverança”, al mateix
temps que va destacar que es
tracta d’un exemple “de com un
equipament cultural i amb va-
lor arquitectònic pot ser un mo-
tor transformador pel barri i per
a la cohesió social”.

D’altra banda, les votacions
populars també van premiar la
lluita per la recuperació de la

Casa de la Premsa, ja que va ser
una de les dues candidatures
que va obtenir més vots.

REFORMA PENDENT
Aquesta reivindicació veïnal cul-
minarà amb èxit quan la refor-
ma de la Casa de la Premsa es-
tigui feta. Per veure això, però,
encara caldrà esperar. Els ter-
minis amb els quals treballa el
Districte són els de començar les
obres aquest mandat i que en el
seu tram final estiguin avança-
des,  tal com explicava fa pocs

dies el regidor Marc Serra en
una entrevista al diari Zonasec.

De moment l’edifici ha aco-
llit algunes activitats que orga-
nitza l’Associació Casa de la
Premsa, que es va constituir a
principis del 2018, i que té com
a principal missió fer un segui-
ment del projecte de rehabilita-
ció. D’altra banda, també queda
pendent definir els usos del fu-
tur equipament.

L’edifici va ser inaugurat el
1929 i va acollir els periodistes
durant l’Exposició Internacional.

La Casa de la Premsa es va inaugurar el 1929. Foto: Arxiu

Premien la lluita veïnal per
recuperar la Casa de la Premsa

LA BORDETA4Un grup de
veïns del barri de la Bordeta van
protestar ahir novament per
reclamar una millora del servei
de la línia 91 del bus tallant du-
rant una estona el trànsit a la
cantonada dels carrers Consti-
tució i Olzinelles.

Des del Centre Social de
Sants, una de les entitats im-
plicades en la reivindicació, re-
corden que la voluntat dels
veïns és que el bus 91 funcioni
els diumenges i els festius, que
es garanteixi el recorregut entre
Riera Blanca i el Mercat de
Sant Antoni que es va aprovar
el maig del 2017 amb freqüèn-
cies de pas de 20 minuts i que
aquestes freqüències es man-
tinguin durant tota la franja
del servei de la línia. L’entitat
denuncia que, de tots aquests
punts, el consistori no n’ha
complert cap i que “ni tan sols
ha canviat el recorregut a la Bor-
deta, que seria el més fàcil de
tot”.  Per últim, recorden que les
parades per poder fer el reco-
rregut que demanen “ja hi són”.

Nova protesta
veïnal pel servei
del bus 91

El Drogas visita
aquest divendres
la sala Apolo

CONCERT4La sala Apolo aco-
llirà aquest divendres a partir de
les vuit del vespre un concert
molt especial, el d’Enrique Vi-
llarreal Armendáriz, més cone-
gut com El Drogas.

L’artista navarrès ha tornat
als escenaris amb un nou i quín-
tuple disc, ‘Solo quiero brujas en
esta noche sin compañía’, on de-
mostra la seva capacitat de cre-
ar noves melodies amb una for-
mació cada vegada més oberta  a
experimentar i amb un ventall
ampli de col·laboradors.

El Drogas va ser durant 30
anys cantant i baixista de la mí-
tica banda de rock Barricada. 

Successos | Apunyalen un vigilant del metro al Paral·lel
Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home per apunyalar a la cama un vigilant de
seguretat del metro a l’estació del Paral·lel. Un Mosso també va quedar ferit quan va in-

tentar detenir l’agressor. L’home, de 28 anys i nacionalitat espanyola, va acabar detingut.  
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MOBILITAT4Bones notícies per a
la Zona Franca. Divendres passat
es va conèixer que la nova estació
del metro de la línia 10 sud co-
mençarà a funcionar a partir del
primer trimestre de l’any que ve.
Ho va assegurar el conseller de Te-
rritori i Sostenibilitat, Damià Cal-
vet, durant una visita a les obres.

Calvet, en declaracions als
mitjans, va destacar que la nova
estació permetrà augmentar l’o-
ferta de transport públic “en un
moment especialment sensible”,
en referència a l’entrada en vigor
de la Zona de Baixes Emissions a
partir de l’1 de gener. 

La nova estació donarà servei
a unes 3.600 persones al dia,
que s’afegiran a les 15.000 que ja
té la línia 10 sud. Cal recordar que
fa pocs mesos es van estrenar les
parades de Foc, Foneria, Pro-
vençana i, abans d’acabar el mes,
obrirà la de la Ciutat de la Justí-
cia. Calvet també va celebrar que
la nova estació es trobi “en el cor
de l'economia productiva del
país”, ja que hi conflueixen la
Zona Franca, la zona portuària i
la comunitat logística. Per tot
plegat, va afirmar el conseller, s’a-
conseguirà afegir “capacitat i ro-

bustesa en el sistema de transport
públic ferroviari”.

ALARCÓN: “PER FI”
A la visita a les obres de l’estació
també hi va ser la presidenta de
TMB, Rosa Alarcón. Alarcón va
destacar que “per fi” el metro
arribarà a la Zona Franca i es va
mostrar satisfeta per la pròxima
obertura de la nova parada perquè
“els milers de treballadors i tre-
balladores que cada dia van a la
Zona Franca tinguin una alter-
nativa eficient de transport”.

La nova estació, que serà la
primera de la xarxa de transport
públic situada sobre un viaducte,
es podrà acabar gràcies a un ro-
manent de 3,5 milions d’euros de
les licitacions de les estacions de
Provençana, Ciutat de la Justícia,
Foneria i Foc. 

Per últim, Calvet va reclamar
l’aprovació dels pressupostos de
la Generalitat per poder acabar les
tres estacions que també estan si-
tuades al viaducte sobre el carrer
A fins a les cotxeres i els trams
pendents de la línia 9.

D’altra banda, l’estació de me-
tro de plaça Espanya serà acces-
sible sense escales l’any 2024.

Pròxima parada, Zona Franca
» El Govern confirma que l’estació de la Zona Franca obrirà el primer trimestre de l’any que ve 

» És la primera que està sobre un viaducte i servirà per donar servei a unes 3.600 persones cada dia 

El nou tram de metro que s’inaugurarà està situat a sobre d’un viaducte. Fotos: Lluís Sibils/ACN
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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!

Torna el Nadal a Creu Coberta
Ja ho tenim a tocar: a partir dels pròxims dies,
el Nadal serà de nou ben present al nostre
barri. El fred ha arribat a Creu Coberta, i tenim
mil propostes per a vosaltres. 

Per començar, celebrarem el tradicional
Sopar de Nadal, que es farà aquest mateix
divendres a l’Hotel Catalonia Plaza, amb els
comerciants i veïns de l’eix comercial que
cada any volen acompanyar-nos i començar
a gaudir amb aquesta tradicional celebració.
En aquest sentit, el Sopar esdevé el punt de
partida d’una campanya que la setmana que
ve tindrà un dels moments més esperats:
l’encesa de llums de Nadal, el dia 28. Des de

fa dies, aquests ja guarneixen el nostre ca-
rrer i l’omplen d’esperit nadalenc.

Al llarg del desembre, el carrer viurà l’arri-
bada del Pare Noel, que entre el 14 i el 24 tin-
drà dos vessants. Per una banda, el Pare Noel
itinerant que estarà passejant pels nostres es-
tabliments, i per l’altra la Casa del Pare Noel
que els més petits podran visitar a la cantonada
del carrer Llobet. Pel que fa als Tres Reis,
aquests ens visitaran a partir de finals de des-
embre, i fins al cinc de gener. Recordeu que a
Creu Coberta tenim els tres, i els podreu entre-
gar la vostra carta. En aquella mateixa carpa hi
haurà el Pessebre durant tot el Nadal i s’hi

podrà recollir oli per a Canpedró i joguines per
a la Recollida de joguines noves del barri.

Entre les activitats més destacades que
tindrem hi ha la ruta itinerant de claqué a les
botigues. El dia 14, un grup de ballarins pro-
fessionals d’aquest estil passejaran pel nos-
tre eix, mostrant com es balla. 

El nostre carrer a més viurà amb intensi-
tat totes les celebracions que tinguin durant
lloc durant aquestes festes. Tenim també el
nostre número de Loteria a les botigues i, fi-
nalment, participarem en la Marató de TV3,
solidària amb les malalties minoritàries, or-
ganitzant amb una ruta guiada pel barri.

Aquest Nadal, 
toca a Creu Coberta
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Des de la pèrdua de la quota cameral fa anys,
les Cambres de Comerç van perdre una de les
majors fonts d’ingressos per a mantenir la in-
dependència econòmica de l’entitat. Per a
qualsevol entitat, la independència econòmica
de les administracions hauria de ser una prio-
ritat que permetés redundar en la seva inde-
pendència política, social i d’acció.

En aquest sentit, la Cambra de Comerç de
Barcelona, després del tomb que ha fet en les
darreres eleccions, hi té molt a dir. En especial,
com a representativitat del comerç de proximi-
tat, que s’ha bolcat en les eleccions amb l’inte-
rès de sentir-se representat. En aquest sentit,
una estratègia important dels candidats a l’hora
de distanciar-se de les grans empreses, multi-
nacionals i les 14 cadires de plata, que ha qua-
llat en les pimes, interessades finalment en
tenir veu i vot a les entitats més representati-
ves del sector. Així doncs, la Cambra de Co-
merç, Indústria i Navegació ha tornat a fer
efectiva la seva denominació. El comerç hi és
i s’hi veu reflectit.

Deixant de banda les connotacions políti-
ques de la nova orientació de la Cambra, que

és reflex del sentiment d’una gran part de les
pimes i autònoms del país, el que està clar és
que la Cambra no ha de perdre, per una banda,
el que ha guanyat per l’altra. Si la Cambra ha
esdevingut de nou una entitat representativa
del Comerç, ha de liderar també les solucions
que s’aporten a les inquietuds de la pime i del
comerç de proximitat. I en aquest moment són
moltes: el problema de les grans empreses de
distribució porta a porta, la manca de seguretat
dels autònoms, la defensa del comerç de pro-
ximitat i de les seves àrees d’influència natural,
els barris i els futurs ‘bids’, l’especialització en
el producte propi, el producte clònic i la manca
de marques locals, etcètera.

El tarannà de la direcció nova de la Cambra
em fa pensar que hi haurà una sensibilitat molt
major per afrontar aquests reptes. Uns reptes
dels quals la Cambra, progressivament, s’ha-
via allunyat, deixant-ho en mans d’entitats pri-
vades i federacions de representació sectorial.
Algunes han fet bona feina. Altres, s’han enro-
cat en la formació, com a estratègia per a man-
tenir estructures, a vegades massa grans.

La Cambra ha de ser de nou aquesta eina
de cohesió que havia deixat de ser, i que per-
meti que el comerç de proximitat hi tingui de
nou un aliat. Com a actor polític que permeti
integrar les nostres vindicacions en el seu ide-
ari i fer pressió als governs de torn per millorar
les nostres condicions. I com a eina que ens
pugui aportar noves idees, estratègies i valor
afegit, modern, del segle XXI, per adequar el
nostre comerç al futur, de la mà d’una institució
potent i representativa.

En aquest camp, els eixos comercials i les

entitats territorials de primer impacte hem de
tenir una veu líder en la Cambra. Alguns dels
nostres representants associatius com en Joan
Carles Calbet, de Retail.Cat, en Salvador Ven-
drell, president de la Fundació Barcelona Co-
merç i en Pròsper Puig, de l’eix Sant Andreu i
al seu torn president del Gremi de la Carn
s’havien presentat per formar part d’aquesta
Cambra, en unes eleccions que, per massa po-
lititzades, es van decantar per altres opcions,
deixant fora professionals i representants del
comerç de proximitat. En altres candidatures
també hi havia candidats representants d’altres
entitats territorials, com Barcelona Oberta. Tots
ell, veus de les entitats del comerç de Barce-
lona, van quedar-ne fora.

Tenim l’oportunitat de fer forta la Cambra si
en aquesta nova etapa s’hi integra progressi-
vament aquesta pluralitat de veus. I no tant per
plurals ideològicament, ja que en temes de
país ens hi trobarem molt sovint, sinó princi-
palment en l’assumpció cameral dels nostres
objectius i propostes reals, en els nostres pro-
blemes que trobem diàriament rere el taulell. I
cal emmarcar-ho en el nostre marc natural,
que és Europa. Fent aliances entre tots els
agents econòmics camerals, amb Eurocham-
bres i altres organismes, el model català de co-
merç tindrà la possibilitat no només de ser de
nou un referent, sinó de posicionar-nos inter-
nacionalment com a grup heterogeni però co-
hesionat.

Els gurús econòmics diuen que la crisi
torna. I els darrers anys se’ns han quedat pel
camí empresaris, botiguers, autònoms… La
resposta ha de ser unitària, ràpida i efectiva.

Representativitat comercial:  
la Cambra com a solució

per Lluís Llanas, vicepresident de Barcelona Comerç i secretari general de Vitrines d’Europe

El nostre es-
timat amic i
membre de
la junta, Xa-
vier Jericó,
ens va dei-
xar durant la
s e t m a n a
passada des-
prés d’una llar-

ga malaltia. En Xavier va ser un
membre molt actiu de la nostra
entitat, i la seva família persones
compromeses avui amb Creu

Coberta. Des de fa molts anys i
gràcies a la seva professió d’ar-
quitecte, en Xavier va col·labo-
rar amb projectes d’habilitació
d’establiments per a persones
amb mobilitat reduïda, va ser un
dels caps del projecte i prova
pilot amb les universitats i enti-
tats promotores d’aquesta ini-
ciativa, i a més el seu despatx
proveïa l’entitat i els associats
de tot el que necessitaven en
l’àmbit de l’arquitectura.  El tro-
barem molt a faltar.

Ens deixa 
en Xavier Jericó

Dimecres de la setmana que
ve, la Generalitat lliurarà a la
Perruqueria Gómez el Premi a
l’establiment Centenari, que

atorga cada any a les botigues
i empreses que han arribat als
cent o cent cinquanta anys, en
el marc dels Premis Nacionals
de Comerç. La perruqueria
Gómez, situada a la confluèn-
cia de Creu Coberta i Consell
de Cent és un dels establi-
ments més tradicionals del nos-
tre eix. Actualment encara
conserva en perfecte estat el
mobiliari dels anys setanta, el
que fa que sigui un espai on es
roden anuncis i pel·lícules.

Premi Centenari a la
perruqueria Gómez
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Durant el passat cap de setmana, el Meeting Point va bullir d’activi-
tats un cop més. Divendres a la tarda, la Casa Mèxic Barcelona, en-
titat del nostre barri (Mir Geribert 8), va voler fer passar les catrines
mexicanes en desfilada pel Meeting Point, des del seu local fins a les
Cotxeres de Sants. Diumenge es va celebrar la concorreguda festa

d’Hispaven a favor de Veneçuela, que va reunir centenars de perso-
nes en una activitat solidària i musical. El Meeting Point va ser, de
nou, un espai obert a la ciutadania d’arreu. La interculturalitat és un
dels eixos del Meeting Point, destinat a mostrar tothom com n’és de
diversa la nostra ciutat.

Interculturalitat al Meeting Point

Del 6 al 8 i del 21 al 29 de desembre, el
Poble Espanyol es vestirà de gala per rebre la
festa més màgica de tot l’any. El Nadal ja
arriba i, amb ell, la il·lusió, els bons desitjos,
l’amor, les tradicions i els retrobaments.

L’esperit nadalenc envaeix el Poble, que
s’omplirà durant tres dies d’alegria amb acti-
vitats per a tota la família. Els adults podreu
trobar a la Plaça Major, per primer cop, una
mostra gastronòmica de Nadal amb produc-
tes de proximitat, fira de cervesa artesana,
vermuts entre vinils...

Els infants podran fer un munt d’activitats
per tot el recinte com una gimcana, descobrir
el món màgic del Tió, mirar curtmetratges de
Nadal, veure el pessebre vivent o fer-se fotos
en una bola gegant de neu! Però com no
podia ser d’altra manera, el moment més es-
perat serà la visita a la Casa del Pare Noel i la
dels Reigs Mags, a qui li podran entregar la

seva carta perquè els portin allò que tanta
il·lusió els fa.

Passejant pel Poble descobrireu altres ra-
cons màgics com el bosc dels desitjos, on po-
dreu penjar els vostres anhels, o l’arbre dels
xumets, on tots aquells nens i nenes que
s’hagin fet “grans” podran deixar el seu xumet
i fer aquest pas tan important.

A més, hi haurà música en directe i dife-
rents espectacles per completar la vostra vi-
sita. I com a novetat d’enguany, podreu portar
els patins de casa per gaudir al màxim de la
roller disco!

El preu de l’entrada són 7 euros a taquilla
o 6 euros online. Les entrades permeten ac-
cedir tant a les activitats de Nadal com a la
resta del recinte del Poble Espanyol.

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

La màgia del Nadal torna al Poble Espanyol
amb propostes aptes per a tota la família

20 de novembre del 2019
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Els experts del barri OpinenEls experts del barri
4Recomanacions dels Mossos d’Esquadra
25 de novembre: Dia Internacional contra la violència de gènere

La grip és una malaltia produïda per
un virus i afecta el sistema respiratori.
És molt contagiosa.

Els símptomes principals són la
febre (més de 38 graus), el mal de
cap, dolor muscular, mal d’esquena,
cansament i també pot anar acom-
panyada de tos i esternuts. 

Sol durar una setmana, més o
menys, i el contagi es produeix per
l’aire. El virus viatja en les petites gotes
de saliva que s’expulsen quan tossim,
esternudem o parlem, i també pel
contacte persona a persona o per
tocar objectes contaminats. Els virus
entren al nostre organisme per les mu-
coses, pel nas i per la boca.

Els virus de la grip són de diferent
tipus i canvien cada any, per això és
tan contagiosa i provoca epidèmies.

El tractament ha de combatre els
símptomes. El paracetamol i l’àcid
acetilsalicílic van molt bé per la febre
i el dolor muscular i, si hi ha tos, cal
prendre antitossius. És important  fer

repòs, descansar i una bona ingesta
de líquids, com aigua, sucs o sopes. 

No és necessari prendre antibiò-
tics, perquè aquests no actuen sobre
els virus. Només seran necessaris si hi
ha una infecció bacteriana associada,
i això ho ha de dir el metge.

La millor prevenció per a la grip és
la vacuna antigripal, que es posa cada
any, sobretot en persones majors de
60 anys, i també en persones amb
malalties respiratòries o cardíaques
cròniques i les dones embarassades,
així es protegeix la mare i el fetus. La
vacuna és segura.

Per no contagiar-nos hem de rentar-
nos les mans amb aigua i sabó sovint,
sobretot abans de menjar, al tossir o es-
ternudar i quan cuidem un malalt de
grip (si no es pot, hi ha desinfectants de
mans). Es pot fer servir mocadors d’un
sol ús, evitar llocs tancats i amb  molta
gent i també és aconsellable ventilar
la casa quan hi hagi un malalt de grip
i tenir una higiene més curosa.

Telèfon 112
Comissaria de Sants-Montjuïc

C/ Ulldecona, 35

4Els Consells de la Guàrdia Urbana
Què cal saber sobre els detectors de fum

Guàrdia Urbana de Barcelona
Carrer de la Guàrdia Urbana, 2

Tel. 93 291 50 08

Que són?
Són dispositius electrònics que en cas
que hi hagi fum a la zona on estan ins-
tal•lats emeten una alarma acústica d’a-
vís a les persones ocupants de la llar.
Són fàcils d’instal•lar i no requereixen
cap obra, ja que la seva font d’alimenta-
ció és una pila.

Quin preu tenen?
Pots trobar-los a partir de 10 o 15 euros
en qualsevol ferreteria, gran magatzem
o establiment especialitzat en aquest tip-
pus de producte.

Per què són recomanables?
Són eines de prevenció i seguretat molt
útils i econòmiques contra possibles con-
seqüències nefastes.

Un incendi es desenvolupa molt rà-
pidament, i pot afectar una habitació o
tota la llar. El fum és el principal perill en
un incendi i la intoxicació per fum és la
principal causa de víctimes.

Aquests dispositius avisen acústica-
ment de la presència de fum en una etapa
molt inicial. Permeten actuar per evitar la
propagació, tancant les portes o, si és el
cas, evacuant i avisant els bombers.

Si la teva parella...
Et truca o t’envia missatges contí-

nuament. Et demana explicacions per
a tot. Això són estratègies de con-
trol.

No li agrada que vagis amb les
amigues o que vegis la teva família.
Aquestes actituds provoquen l’aï-
llament.

Li tens por, t’insulta o t’humilia,
t’amenaça de quedar-se amb els teus
fills i filles. Això són accions intimi-
datòries.

T’ha pegat o t’ha donat empentes
i t’ha obligat a mantenir relacions se-

xuals. Aquestes conductes són
agressions.

Has de saber que...
Tu no has provocat aquesta situa-

ció; només la persona que exerceix la
violència n’és la responsable.

Les situacions personals com la
pèrdua de feina, els problemes eco-
nòmics, el consum d’alcohol o dro-
gues poden facilitar la violència, però
no en són la causa.

La violència masclista no és una
qüestió privada, tens dret que t’es-
coltin, t’ajudin i et protegeixin.

Àngels Escolà Marco
Farmacèutica comunitària

C/ Sant Roc, 26

4La grip

Us fem arribar alguns dels consells
del nostre expert en consum, el de-
fensor del client de la Fundació Bar-
celona Comerç.

- Feu sempre les compres des
d’una xarxa segura, com per
exemple la de casa. Eviteu posar
dades de pagament a través de
xarxes de WiFi públiques.
- Quan feu el pagament fixeu-vos
que a la barra de direccions el lloc
web comença per https://. Això
vol dir que és una connexió se-
gura. En canvi, si a la barra del vos-
tre navegador només apareix
http:// no és un bon lloc per posar
les dades de pagament.
- Desconfieu dels preus excessiva-
ment econòmics.
- Si compreu per internet, recor-
deu que sempre teniu un termini
de 14 dies per fer efectiu el dret de
desistiment si el producte no s’a-
justa a les vostres expectatives.
Això sí, aquest dret sempre s’ha

d’exercir per escrit i de manera fe-
faent.
- Comproveu sempre que a la pà-
gina web  on feu la compra apa-
reix la raó social de l’empresa i la
seva adreça fiscal.
- Conserveu sempre la publicitat,
el comprovant de la comanda i
pagament.
- Comproveu que el portal web es
correspon a una empresa de la
Comunitat Europea, ja que si fem
compres extracomunitàries, no
podem exigir els drets dels consu-
midors reconeguts a la UE, com
per exemple la garantia o un ser-
vei postvenda local.
- El símbol China Export, molt si-
milar a la marca CE, no dona cap
garantia de seguretat.
- El pagament mitjançant la plata-
forma PayPal és una garantia en el
cas que es produeixin problemes
durant els primers 180 dies des-
prés de la compra.

Defensor del Client
Fundació Barcelona Comerç

defensorclient@eixosbcn.org

4Compres de Nadal: comprar
online amb garanties!
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La Marina torna a gaudir
de les millors tapes

GASTRONOMIA4Una de les ci-
tes clàssiques de la tardor a la
Marina és la ruta de tapes ‘La
Marina Tapea’, que es va posar
en marxa el passat 8 de novem-
bre i s’allargarà fins al 29 d’a-
quest mateix mes. La ruta es fa
els divendres, cosa que vol dir
que encara queden dos diven-
dres per gaudir-ne, demà passat
i el mateix dia 29.

El preu de les tapes és de 2,45
euros i inclou una beguda. Els es-
tabliments que hi participen són
La Placeta d‘en Manu, Jojoto,
Enric i Pau, Bar Paddok, Bar

Jueves 5, Bar Restaurante Xinés
Lys, la Taberna del Conde i Casa
Patry.

A banda, els participants
també poden omplir un passa-
port que es reparteix a tots els
bars i que permet votar la tapa
preferida i participar en el sor-
teig d’una estada per a dues
persones a l’Hostal Estrella de
Rupit. Un cop acabi la ruta s’en-
tregarà un premi al restaurant
que hagi fet la tapa més votada.

La ruta l’organitzen els res-
tauradors de la Marina i l‘Asso-
ciació de Comerciants la Marina. 

COMERÇOS4La perruqueria
Gómez rebrà el pròxim 27 de no-
vembre, en el marc dels Premis
Nacionals de Comerç, el Premi
a l’establiment Centenari que
entrega cada any la Generalitat
a les botigues o empreses que fan
100 o 150 anys.

Aquesta perruqueria, ubica-
da a la confluència dels carrers de
Creu Coberta i Consell de Cent,
és un dels negocis més emble-
màtics de l’Eix Comercial Creu
Coberta. Amb un mobiliari dels
70, l’establiment crida l’atenció
per la seva bellesa estètica.

ARRIBA NADAL
D’altra banda, Creu Coberta ja es
prepara per començar a celebrar
les primeres activitats nadalen-
ques. El tret de sortida es farà
aquest divendres amb el tradi-
cional sopar de Nadal, que es farà
a l’Hotel Catalonia Plaza. Un
dels moments més esperats arri-
barà el pròxim 28 de novembre,
quan es farà l’encesa de llums de
Nadal. De cara al desembre arri-
barà l’hora de l’arribada del Pare

Noel, que entre els dies 14 i 24 es
passejarà per les botigues de
l’eix. Els més petits també podran
visitar la Casal del Pare Noel a la
cantonada del carrer Llobet.

ADEU A XAVIER JERICÓ
En els darrers dies l’eix Creu Co-
berta ha dit adeu a Xavier Jeri-
có, membre de la junta que va

morir la setmana passada des-
prés de patir una llarga malaltia.
Des de l’entitat han volgut des-
tacar la seva intensa activitat
com a membre de l’entitat. Ar-
quitecte de professió, Jericó va
col·laborar en diferents projec-
tes per reformar comerços per
adaptar-los per a la gent amb
mobilitat reduïda.

La perruqueria Gómez és un negoci centenari. Foto: Arxiu

Premien la perruqueria 
Gómez pel seu centenari

Festius 2020 | 29 de novembre i 27 de desembre
L’Ajuntament ha fixat els dos dies d’obertura comercial per al 2020, que s’afegeixen als vuit 
que estableix la Generalitat. Concretament, seran els dies 29 de novembre i 27 de desembre.
Aquests dos dies festius s’han fixat d’acord amb les principals entitats del sector comercial.
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4Acostar els productes de proxi-
mitat i de temporada als nens i ne-
nes a través de la cuina. Aquest és
l’objectiu de l’Aula Gastronòmica
del Mercat de Sants, una iniciativa
creada l’any passat que s’ha posat
en marxa aquest curs 2019-2020.
Malgrat ser una proposta molt
jove, ja s’hi han sumat 63 classes de
primària de diferents escoles del
districte. És a dir, uns 1.500 alumnes.

L’activitat, que és gratuïta, es
desenvolupa els dimarts, dime-
cres i dijous al matí. En arribar al
mercat, els nens i nenes pugen a
l’Aula Gastronòmica, on reben un
davantal i un barret de xef que po-
dran endur-se a casa. Tot seguit,
baixen a descobrir quins produc-
tes cuinaran i quines són les pro-
pietats d’aquests aliments. Un cop
tenen totes les instruccions, tornen
a l’Aula, es renten les mans i, amb
l’ajuda d’una cuinera i uns moni-
tors, comencen a preparar una re-
cepta saludable elaborada amb
productes del mercat, que després
ells mateixos degustaran.

“La canalla en surt molt con-
tenta i els professors, també”, afir-
ma Francesc Leyva, coordinador de
l’Aula Gastronòmica i expresident
del mercat. I és que, més enllà de

divertir-se, els alumnes obtenen un
gran aprenentatge: entenen la im-
portància de consumir productes
de proximitat, coneixen el valor nu-
tricional dels aliments –ja que la
cuinera també és nutricionista– i
aprenen a menjar sa. Però no no-
més els infants es beneficien d’a-
questa iniciativa, també ho fa el
mercat: “Per a nosaltres, que els
nens i nenes valorin els productes
del mercat és una garantia de fu-
tur. Al final, tots hi sortim guanyant”,
assegura Leyva.

Per tal que el missatge perdu-
ri després de la sessió, reconeix que
l'activitat busca "involucrar-hi les fa-
mílies". Així, per acabar, entreguen
als menuts unes targetes amb
dues receptes per a cada estació de
l'any, a més d'una carta adreçada
als pares i mares proposant-los el
repte de fer-les plegats a casa. "És
important que els nens i nenes
col·laborin a la cuina de casa per-
què tinguin cultura gastronòmica
i puguin ser autosuficients en el fu-
tur", diu el coordinador de l'Aula.

DOBLE FUNCIÓ
La col·laboració de l’Aula Gastro-
nòmica amb les escoles santsen-
ques acaba tenint una doble fun-

ció: educativa i social. Durant les
sessions es fan cinquanta racions
de menjar, de les quals la meitat
són perquè els alumnes les de-
gustin i l’altra meitat es destinen al
menjador social de Canpedró. Així,
els nens i nenes prenen conscièn-
cia que hi ha gent que no té un plat
a taula i que cal ser solidari.

SUPEREN EXPECTATIVES
L’estrena d’aquest projecte ha es-
tat tot un èxit: s’han superat amb
escreix les expectatives dels im-
pulsors. En aquest sentit, l’expre-
sident del Mercat de Sants admet
que s’esperaven que hi partici-
pessin unes quaranta escoles, però
finalment en són més de seixanta.
Per fer front a aquesta xifra, reco-
neix que hauran de fer un sobre-
esforç econòmic i que necessitaran
“un cop de mà”, però creu que no
podien deixar fora cap escola del
districte. Tanmateix, sí que han
hagut de dir que no a centres de
fora de Sants que també s’han in-
teressat per la iniciativa. 

A banda, Leyva agraeix la im-
plicació d’empreses com Merca-
barna o HappyAgua, que ha cedit
la màquina d’aigua que els permet
estalviar en ampolles de plàstic.

Unmercat obert a les escoles
» El Mercat de Sants vol fomentar els productes de proximitat i de temporada entre la canalla
» L’Aula Gastronòmica rebrà uns 1.500 alumnes de 63 classes de primària durant aquest curs

4”El mercat també és un dels nu-
clis socials més importants del ba-
rri, forma part del seu teixit asso-
ciatiu”, afirma Francesc Leyva. Per
això, a més de treballar amb les es-
coles de tot el districte, el Mercat de
Sants fa tallers específics amb les
entitats amb què comparteix ba-
rri, com ara els Castellers de Sants
o la Coral Sant Medir, entre d’altres.

A més, els dijous a la tarda,
l’Aula Gastronòmica acull uns 25
avis i àvies del Casal de Gent Gran

de Sants, que debaten sobre re-
ceptes i preparen els seus plats amb
una cuinera. “És un intercanvi de co-
neixements entre clients habituals
del mercat”, comenta Leyva sobre
aquesta activitat. A banda, el mer-
cat ha iniciat recentment una col·la-
boració amb Mercadona per tal d’o-
ferir uns tallers de cuina especia-
litzada per a celíacs i intolerants a
la lactosa. Amb tot plegat, tal com
diu l’expresident de l’equipament,
l’objectiu és “no deixar ningú fora”. 

En contacte amb tot el barri

Els nens i nenes que visiten l’Aula Gastronòmica elaboren receptes saludables amb productes del mercat. Fotos: Anna Utiel

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DEL MERCAT DE SANTS
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El sènior femení del Medi afron-
tarà, a partir de dissabte, els dies
més intensos i macos de la tem-
porada 2019-20. I és que en tot
just vuit dies, el conjunt de Marc
Comas rebrà la visita d’un CN Sa-
badell que el passat dia 7 va per-
dre el seu primer partit de lliga en
12 anys a la Divisió d’Honor i
afrontarà els tres partits de la
ronda prèvia a la Final Four de
l’Euro League.

El partit de lliga servirà per-
què les de Comas es posin a pro-
va contra el vigent campió d’Eu-
ropa i serà el plat fort d’aquest cap
de setmana a la Josep Vallès. De
fet, santsenques i vallesanes es-
tan empatades en el segon lloc de
la Divisió d’Honor amb sis
triomfs i una derrota. Superat
aquest partit, l’equip marxarà

cap al Pireu per jugar una com-
petició europea, cosa que feia
anys que no succeïa. Les de Co-
mas es veuran les cares contra
l’Olympiakos (amfitriones, vi-
gents subcampiones d’Europa i
favorites a accedir a la Final
Four), el Mataró i el Dunaújváros
hongarès, que sobre el paper és el
rival més assequible. Aquesta
fase es jugarà entre divendres i
diumenge de la setmana que ve.

MIRAR CAP A LA ZONA ALTA
Dissabte, però, no només jugarà
l’equip de Marc Comas. El sènior
masculí de Jahzeel Martínez
afrontarà el desplaçament més
llarg de la temporada, a les Ca-
nàries, per jugar contra el cuer,
el Tenerife Echeyde. 

Després de vuit jornades, l’e-
quip ocupa la cinquena posició a
la Divisió d’Honor, amb cinc
victòries i tres derrotes.

Comas dona instruccions al seu equip durant un temps mort. Foto: CEM

Lliga i Euro League: setmanes
intenses per al CE Mediterrani
» L’equip jugarà contra el Sabadell i l’Olympiakos els pròxims dies
» El sènior masculí visitarà la piscina del cuer, el Tenerife Echeyde

El Sants encadena dues
derrotes i torna a ser el cuer

Dues derrotes a domici-
li (per 4-1 totes dues, a
Cerdanyola i a Vilafran-
ca del Penedès) en les

darreres dues jornades fan que la
UE Sants torni a ocupar l’última
posició del grup 5 de Tercera
Divisió. Després d’aquest parell
de mals resultats, els de Tito
Lossio tornen a haver de mirar
cap amunt per veure la resta
dels equips de la categoria, tot i
que la salvació, que marca el
Santfeliuenc, és tot just a quatre
punts de distància.

Com a dada curiosa, els blanc-

i-verds són l’únic equip de tot el
grup que encara no ha empatat
cap partit després de 13 jornades;
els nou punts del Sants són grà-
cies a les seves tres victòries, a l’E-
nergia contra el Peralada, el Man-
resa i el Figueres.

Aquest diumenge a un quart
d’una del migdia, l’equip afron-
tarà la primera final de la tem-
porada, un partit on hi ha més
que tres punts en joc, a l’Energia
contra el Santfeliuenc. L’últim
compromís del penúltim mes de
l’any serà un derbi, al Feliu i Co-
dina, contra la UA Horta.

La ratxa no s’atura: el BCN
Sants enllaça cinc triomfs

El sènior masculí de
l’Handbol BCN Sants
acaba de pujar a Pri-
mera Catalana, però l’e-

quip està jugant a un nivell altís-
sim, circumstància que fa que
hagi guanyat els cinc darrers
partits i que sigui colíder amb 11
punts, juntament amb el filial del
Sant Cugat i amb el Manyanet. 

El conjunt de Nil Teruel vol-
drà seguir amb aquest immillo-
rable estat de forma aquest dis-
sabte a les quatre de la tarda a
l’Espanya Industrial, quan re-
brà el filial de l’Handbol Sant Es-

teve Sesrovires, que ha perdut en
les darreres dues jornades.

DERROTA A LA BORDETA
El primer equip femení, per la
seva banda, va perdre a la Bordeta
contra l’Associació Lleidatana
(29-34), de manera que no va po-
der donar-li continuïtat al triomf
aconseguit la setmana anterior
contra el Vilanova del Camí.

L’equip visitarà l’Handbol Co-
operativa Sant Boi aquest dissabte
a tres quarts de cinc, mentre que
l’últim repte del mes serà a casa
contra el CH Canovelles.

El JAC guanya un partit
d’infart contra el CB Cornellà

Després de tres
derrotes consecu-
tives, el JAC d’Al-

bert Gómez va retrobar-se amb
els bons resultats diumenge pas-
sat en un partit ajustadíssim con-
tra el CB Cornellà (73-72). El
conjunt lila va haver de remun-
tar a marxes forçades en el dar-
rer període per guanyar a l’Es-
panya Industrial.

La victòria no s’entén sense
els sis triples convertits en 11 in-

tents per part de Roger Renau,
que va tancar el matx amb 18
punts. Per part visitant van bri-
llar especialment Xavier Guirao
(26 punts) i Ignasi Belver (6
punts i 10 rebots).

Després d’aquest triomf, l’e-
quip és desè amb tres victòries i
sis derrotes, i aquest diumenge a
la tarda visitarà la pista del tercer,
el Mataró, en el darrer partit del
mes. L’equip començarà el de-
sembre rebent l’AE Badalonès.

Rugbi | Enfrontament directe: el BUC visita el Sant Cugat
El BUC vol guanyar a la Guinardera de Sant Cugat. El conjunt universitari visitarà, aquest
dissabte a les cinc, un rival directe en la zona baixa del grup B de Divisió d’Honor B. Els
santcugatencs tenen els mateixos resultats que el BUC amb un punt de bonus defensiu.

Pau Arriaga
SANTS-BADAL
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En Ricard vola a París per retrobar-se
amb l’amic amb qui, trenta anys enre-
re, havia viatjat a la capital francesa
per fugir del seu present. El destí els va
separar i en Ricard va haver de tornar a
Catalunya, però l’enyor del passat el fa
voler recuperar aquells anys. Rafael
Vallbona ha estat distingit amb el pre-
mi Roc Boronat per Els bons dies.

Llibres

Els bons dies
Rafael Vallbona

Francesc Ferrer s’enfronta tot sol al pú-
blic en aquest monòleg que l’autora, Mar
Monegal, ha definit com a “tragicomè-
dia generacional”. L’actor parla amb el
vertader protagonista de la funció, un
home que s’acaba de separar i ha hagut
de tornar a casa dels seus pares, a l’ha-
bitació de la seva adolescència.

A la Sala Atrium de Barcelona.

Teatre

Ramon
Mar Monegal

Smoking Souls torna aquest novembre
amb Translúcid, el seu cinquè àlbum
d’estudi, que la crítica ja considera el mi-
llor. El grup valencià presenta onze noves
cançons, entre les quals hi ha Volves de neu,
publicada el mes passat. Amb els nous te-
mes, la banda manté la seva essència, al-
hora que reforça els sons electrònics i els
arranjaments de vent i percussió.

Música

Després de l’èxit del curtmetratge Madre
de Rodrigo Sorogoyen, nominat a l’Òs-
car, el director estrena aquest 2019 un
llargmetratge homònim. Aquest cop, la
trama se situa una dècada després dels
fets del curt, que començaven amb la tru-
cada d’un nen de 7 anys a la seva mare.
Tant Sorogoyen com l’actriu protagonista,
Marta Nieto, han conquerit la crítica.

Pelis i sèries

Madre
Rodrigo Sorogoyen

Translućid
Smoking Souls

All Those Food Market
All Those proposa una manera original de donar la ben-

vinguda al darrer mes de l’any i a la temporada nada-
lenca: un mercat gastronòmic. El cap de setmana del 30

de novembre i l’1 de desembre, el Teatre Nacional de
Catalunya serà l’escenari de l’All Those Food Market,

que enguany celebra el seu cinquè aniversari. En
aquesta edició, hi participaran més de 150 projectes

d’emprenedors i artesans gastronòmics. A més de de-
gustar i comprar productes culinaris de tota mena, els

visitants també podran gaudir de diversos tallers.   

Un jove David Broncano va començar en el món de la co-
mèdia l’any 2008 al canal Paramount Comedy (ara, Co-
medy Central). Més endavant, va fer les seves primeres

col·laboracions a televisions i emissores de ràdio, triom-
fant especialment en aquest segon mitjà. Per això, el

2014 va estrenar un programa propi a la Cadena SER,
acompanyat dels humoristes Ignatius Farray i Quequé: La

Via Moderna. A partir d’aquí, el seu èxit es va disparar. El
2016, es va estrenar com a col·laborador de Late Motiv, el
programa d’Andreu Buenafuente a Movistar Plus. El ma-

teix any, també en aquesta cadena privada, va debutar
com a presentador de LocoMundo, un espai setmanal.

Però el seu moment de glòria va arribar el 2018 amb l’es-
trena de La Resistencia, un programa que s’emet després

del late show de Buenafuente. Precisament per aquest
format, el passat dia 14, Broncano va recollir al Liceu el

Premi Ondas a millor programa d’entreteniment. Uns
dies més tard, va rebre el Premi Iris a millor presentador.

D A V I D  B R O N C A N OQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser el presentador de moda

Presenta ‘La Resistencia’ i ‘La Vida Moderna’, formats d’èxit

Famosos

Recollir un Premi Ondas al Liceu
A millor programa d’entreteniment per ‘La Resistencia’

Felicitacions i molts acudits
Els fans del programa l’han felicitat sense perdre l’humor

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Narcos
Narcos: Rise of the Cartels neix de l’èxit de la sèrie de Netflix amb Pablo Es-

cobar com a protagonista. El jugador pot triat bàndol: el càrtel o la DEA.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Viu en línia
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DISSABTE 30 DE NOVEMBRE
21:00 El grup indienoruec Kakkmaddafakka tor-

nen a  l’Apolo per presentar el seu darrer tre-
ball d’estudi, anomenat Diplomacy. / La 2 de
la Sala Apolo.

TOTS ELS DILLUNS
17:30 Des de finals del passat mes de setem-

bre, cada dilluns a la tarda se celebra una nova
sessió del taller d’Aikido que s’allargarà fins
al dia 9 de desembre. / Centre Cívic Casa del
Rellotge.

TOTS ELS DIJOUS
18:00 Recta final del curs Càmera digital: ob-

jectius, que des de principis del mes passat
ha impartit el professor Daniel Vidal. Cal ins-
cripció prèvia, places limitades. / Centre Cí-
vic Casinet d'Hostafrancs.

FINS AL 22 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Fins al dilluns de la setmana que

ve es podrà visitar la mostra El procés, una sè-
rie de pintures de Josep Maria Torres, pintor
i veí de la Marina. / Sala d'exposicions del Cen-
tre Cívic Casa del Rellotge.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Fins al dia 15 del mes que ve es pot

visitar la mostra Tu i jo som amigues: diàlegs
entre dues ciutats olímpiques. L’entrada cos-
ta 5,8 euros. / Museu Olímpic i de l'Esport Joan
Antoni Samaranch.

AVUI 20 DE NOVEMBRE
17:30 En el marc de la celebració del Dia Uni-

versal dels Drets dels Infants es farà una Jam
session infantil pensada per a infants que tin-
guin entre 0 i 4 anys i les seves famílies. / Sala
Pepita Casanellas.

TOTS ELS DIMARTS
18:00 Fins al dia 10 del mes que ve es faran ses-

sions del taller El teu món en anglès (8-10
anys). Cal inscripció prèvia, places limitades.
/ Seu dels Borinots.

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE
13:00 Partit de bàsquet corresponent a l’onze-

na jornada del grup C-B de la lliga EBA en-
tre el JAC Sants i l’AE Badalonès. / Pavelló de
l’Espanya Industrial.

La pel·lícula txeca En Pat i en Mat es
traslladen serà la protagonista del
Petits Cinèfils. / CaixaForum Centre
Social i Cultural.

‘En Pat i en Mat es traslladen’
arribarà al CaixaForum

Dissabte 23 de novembre a les 11:30

Fins al dia 11 del mes que ve, cada di-
mecres a la tarda la professora Bego-
ña Trujillo s’encarregarà d’una nova edi-
ció del curs de cuina vegetariana. / Cen-
tre Cívic Cotxeres de Sants.

Recta final del curs
de cuina vegetariana
Tots els dimecres a les 19:30

La mítica banda de rock navarresa Ma-
rea arribarà al districte en un dels con-
certs de la seva gira El Azogue 2019.
Interpretaran també els seus grans
èxits. / Palau Sant Jordi.

Marea arriba al Sant Jordi en 
el marc de la gira El Azogue 2019
Dissabte 30 de novembre a les 22:00

Partit de futbol corresponent a la ca-
torzena jornada de Tercera Divisió en-
tre la UE Sants i el Futbol Club Sant-
feliuenc. / Municipal de l’Energia.

La UE Sants tancarà el mes
rebent l’FC Santfeliuenc

Diumenge 24 de novembre a les 12:15

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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