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“No hem tancat mai. Ni durant les
guerres”. Són paraules de Pilar
Satta, la dona de Tristán Xancó, el
propietari de la Camiseria Xancó.
Situada al número 78 de la Ram-
bla, aquest emblemàtic comerç va
obrir les seves portes l’any 1820.
És a dir, l’any que ve farà 200 anys.

La Camiseria Xancó és un
exemple d’un tipus de negoci que
a Barcelona ha anat declinant en
els últims anys. Les notícies de tan-
caments de comerços emblemà-
tics s’han anat repetint. Les lli-
breries Catalònia i Canudas, la pas-
tisseria La Colmena de Gràcia, El
Indio, la sastreria Deulofeu... La
llista podria seguir perquè en el da-
rrer lustre una trentena de co-
merços emblemàtics han tancat
malgrat la catalogació municipal. 

Tot i aquesta realitat, provo-
cada molts cops per l’augment
dels lloguers, però en d’altres
perquè el negoci no ha evolucio-
nat o no hi ha hagut continuïtat fa-
miliar, també hi ha comerços
històrics que aixequen la persia-
na cada dia. La Camiseria Xancó
n’és un. Satta diu que l’augment
dels lloguers fa que “tots esti-
guem en perill”. El negoci, però,
rutlla. I, si ho fa, explica aquesta
comerciant, és “perquè no queda
gaire ningú” que treballi com ells.
“Segurament en Bel i prou, que de
fet va sortir d’aquí”. La forma de
treballar, molt artesanal, fa que
tinguin una clientela fixa que va-
lora el producte. “Tenim clients de
la ciutat però també turistes que
fa molts anys que tornen. Hi ha un
home d’Estats Units que fa 20
anys que ve”, afegeix. 

DES DEL 1761
La Cereria Subirà, situada a la
Baixada Llibreteria número 7 (el

Gòtic) des de principis del segle
XX, és la botiga més antiga que es
conserva a la ciutat. La va fundar
el 1761 el cerer Jacint Galí. El 1939
el cerer Paulí Subirà va fer-se cà-
rrec del negoci. Ara, al capdavant
de l’establiment hi ha Pilar Sobi-
rà, neta de Paulí Sobirà. De fet, la

Pilar només fa cinc anys que
porta el negoci, ja que fins fa ben
poc el seu pare era el cap visible.
Es va posar a dirigir-lo, tot i que
ella té una altra feina, quan el seu
pare va emmalaltir “perquè el ne-
goci no es perdés”. 

Sobre la problemàtica del llo-
guer, la Pilar explica que en prin-
cipi no els afecta, ja que durant els
anys 60 l’Ajuntament va expro-
piar l’edifici i, tot i que en un pri-
mer moment el consistori va vo-
ler tancar la cereria, finalment no

es va fer. Als 80 van firmar un
contracte de lloguer i ara tenen
una concessió fins al 2023 que es
prorrogarà fins al 2033.

Mentre dura la conversa, la
Pilar parla amb passió del nego-
ci i explica que en l’última dèca-
da 10 cereries han tancat. Es
nota, per dir-ho d’alguna mane-
ra, la responsabilitat històrica
que implica estar al capdavant de
la botiga. “El meu pare feia de tot.
La feina era la seva vida. Ara té
demència però quan el portem
aquí somriu”, explica. “Això és
una cereria i sempre ho serà”,
conclou convençuda.

ANTICS PERÒ MODERNS
No gaire lluny de la Cereria Su-
birà hi ha la Ganiveteria Roca
(1911), situada al número 3 de la
plaça del Pi, també al Gòtic. Fins
a l’any 2000 va estar dirigida per
membres de la seva família i lla-
vors va passar a ser administra-
da per un grup de ganiveters.

Lluís Torrente, gerent de l’es-
tabliment, va començar a treba-
llar a la botiga fa gairebé 30 anys.
Amb poca estona de conversa es

fa evident la seva entrega al negoci
i la seva professionalitat. Tot i que
la decoració i el mobiliari de la bo-
tiga, que és preciosa i al mateix
temps antiga, podria fer pensar
que és un negoci antiquat, res més
lluny de la realitat. La moderni-
tat i la professional són marca de

la casa. A banda del valor estètic,
la botiga es caracteritza per tenir
més de 7.000 articles –cuina,
perruqueria, afaitat i navalles i ga-
nivets– que destaquen per la
seva qualitat. “El nostre èxit es deu
a l’especialització. Anem a fires, te-
nim un bon producte, fem venda
electrònica, ho tenim tot infor-
matitzat...”, afegeix.

D’altra banda, Torrente rei-
vindica que els comerços com la
Ganiveteria Roca “donen una
imatge i un valor afegit a la ciutat”

i destaca que hi ha tres genera-
cions de barcelonins que els co-
neixen. “Ens fa molta il·lusió quan
venen a comprar l’àvia, la mare i
la filla juntes”, conclou orgullós. 

ARTICLES RELIGOSOS
La ruta acaba en un negoci que ce-
lebra el centenari enguany. Es
tracta de l’Estampería San José,
situada al barri Gòtic (carrer dels
Boters, 7). Actualment està espe-
cialitzada en la venda d’articles re-
ligiosos, tot i que no han deixat
l’estamperia. Els propietaris són
dos germans. Un d’ells, Antoni
Casals, que forma part de la ter-
cera generació, recorda que “fa 50
anys a Barcelona hi havia una
trentena d’estamperies i ara en
quedem dues”. 

Casals detalla que el negoci és
viable perquè en el seu cas és de
propietat i no de lloguer. Fa més de
20 anys que tenen web i la venda
digital els representa un 30% de la
facturació. Tot i això, admet que el
tipus de negoci “va a menys a nivell
mundial”. Sent de propietat, deu ser
temptador no vendre o llogar no?
“Sí, però no ho hem volgut fer”.

Albert Ribas
BARCELONA

Testimonis de la història
» Molts comerços emblemàtics han tancat els últims anys, però n’hi ha que resisteixen amb èxit

» La Cereria Subirà del barri Gòtic, fundada el 1761, és la botiga més antiga de Barcelona

Tot i la catalogació
municipal, el  lloguer 
és una amenaça per a
molts comerços antics

“Fa il·lusió quan venen a
comprar l’àvia, la mare i
la filla juntes”, diuen des
de la Ganiveteria Roca

A l’esquerra, l’interior de la Cereria Subirà. A la dreta, la Camiseria Xancó, situada al número 78 de la Rambla. Fotos: Línia

Reportatge
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Ahir van banalitzar la
porta del Menjador so-

lidari del Gregal @Men-
jadorGregal. Denunciem aquest acte i
també la presència creixent del feixis-
me als nostres barris. El menjador fa
una tasca importantíssima i volem
aprofitar aquests fets per posar en re-
lleu tot allò que fa.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En Blai Gumí, un cata-
là de 23 anys, ha obtin-

gut la plaça de solista
de contrabaix a la Bayerische Staatso-
per. És una notícia d’una volada extra-
ordinària. Els mitjans en faran la difu-
sió que mereix? Ho llegirem correcta-
ment els responsables de la cultura i de
l’educació del país?

Un dels criteris ob-
jectius per determinar

que un règim és autori-
tari i demòfob és el fet que s'atribu-
eixi el poder de limitar la llibertat
d'expressió per motius "de seguretat
nacional". És censura directa i arbi-
trària. És despotisme. És l'Espanya en-
follida.

Catalans, no parleu en
català als nouvinguts.

Es veu que és racista, clas-
sista i colonitzador. Ho podeu fer en
castellano, que és la llengua pura, que
mai no s'ha imposat a ningú i que tot-
hom sap o ha après amb gran plaer i de
forma totalment natural. Un regal dels
déus.

@LaMitjons@Joanlluislluis@eixpereiv @edmoncolomer

La lupa

per Ramon Masvidal

Qüestió de prioritats

Teresa Pàmies, en un paràgraf del seu lli-
bre Quan érem capitans, explica una
conversa amb un company basc de les
joventuts comunistes al viatge que feien
als EUA l’any 1938 per recaptar fons per
a la causa republicana. En un moment
de la conversa, el basc digué a la Tere-
sa que la diferència entre un comunis-
ta basc i un de català era que ells són pri-
mer bascos que comunistes.

Quan serem lliures els catalans? No
ho sé, perquè en certa manera ens cre-
iem que ja ho som i no ho
som ni de bon tros, només
cal veure el panorama.

Recordo quan era jove, en
ple franquisme, les discus-
sions familiars de sobretaula
entre els partidaris d’en Macià,
d’en Companys o d’en Cambó.
Ara veig que absurdes que eren aquelles
discussions quan tots els catalans estàvem
sotmesos a una implacable dictadura que
no ens permetia quasi ni respirar.

Sembla que no hem après la lliçó,
malgrat estar veient aquesta falsa auto-
nomia amb una Generalitat i un Parla-
ment castrats i tutelats per un estat que
vol mantenir el poder central i centra-
litzador utilitzant el poder judicial, ja que
ara no queda bé utilitzar el poder mili-
tar com han fet al llarg de la història.

Tenim uns poders superiors que ens
humilien i ens aixafen i, mentrestant, po-
lítics i partits catalans jugant a dretes, es-

querres, anarquistes, liberals... com si ja
fóssim un estat sobirà, amb l’agreujant
que dins de casa nostra s’ha tornat a des-
envolupar un lerrouxisme que ha pro-
piciat que una part de la població que viu
al territori s’hagi tornat anticatalana. 

Quan un passa una malaltia greu s’a-
dona que la prioritat en aquell mo-
ment crític de la malaltia és sortir-se’n
i recuperar la salut, i no t’amoïnen altres
problemes que et poden afectar encara
que siguin importants.

Ja sé que alguns em direu que els
problemes existeixen i no ens en podem
oblidar del tot, però us dic en primer lloc
que els problemes i dèficits que pateix el
nostre territori no s’han generat els
darrers anys, sinó que venen de més llu-
ny i són fruit d’un tracte diferencial i dis-
criminatori que rebem de l’estat al qual
pertanyem. I, en segon lloc, que aquest
estat (mani qui mani) no ha tingut mai
ganes de revertir la situació.

El senyor Fernández del PP va dir
l’altre dia al Parlament que Catalunya no
té dret a la independència perquè no és
una colònia. Doncs sí que ho és, i l’hi do-

naré dues raons: una, perquè vàrem ser
annexionats al “Reino de España” en un
tractat (Utrech 1713) on no vàrem tenir
ni veu ni vot i, dues, perquè l’estat ens
manlleva un 8% del PIB cada any quan
l’ONU considera colònia un territori
quan l’aportació a la metròpoli és su-
perior al 6%.

Ara, catalans i altra gent que viu i es-
tima aquesta terra tenim una missió
prioritària que és recuperar la llibertat.
Això vol dir recuperar la sobirania na-

cional que permet, en primer
lloc, administrar el total dels
ingressos fruit del treball
dels seus habitants i decidir
com i a què es destinen i
quin grau de solidaritat vo-
lem tenir amb altres pobles.

També em direu alguns
que el món és cada cop més “interde-
pendent”. D’acord, però aquesta cessió
de sobirania a institucions supranacio-
nals, com pot ser la UE, es fa amb trac-
tats prèvia negociació i respon a la so-
lució de problemes globals que un estat,
sigui gran o petit, no té capacitat de re-
soldre, i no es posen en problemes do-
mèstics, com per exemple quina llengua
has de parlar.

No sé si ha quedat prou clar quina
és la prioritat: construir la casa de la
llibertat abans que discutir el color de
les cortines i, en tot cas, la roba bruta
es renta de portes endins.

La prioritat és construir la casa 
de la llibertat abans que discutir 

el color de les cortines

Els semàfors

Ajuntament
El consistori, en el marc de la reforma de
la Fira de Montjuïc, vol tirar endavant
un projecte urbanístic que inclou la

construcció de pisos, nous equipaments
i zones verdes. L’entitat La Fira o la Vida
diu que el projecte és poc transparent. 

pàgina 8

Xarxa BCN Antirumors
La Xarxa BCN Antirumors organitza el
pròxim 14 de desembre una nova sessió
del cicle ‘Desmuntant la islamofòbia als
barris’. A la trobada, que es farà al Cen-
tre Cultural Islàmic de Sants, es debatrà
sobre la islamofòbia i com combatre-la. 

pàgina 8

Barcelona Comerç
L’entitat que agrupa els eixos comer-

cials dels barris ha celebrat recentment
el sopar del seu 15è aniversari. D’altra
banda, la Fundació ha reclamat a l’A-

juntament més il·luminació nadalenca a
les zones comercials més perifèriques. 

pàgina 12



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

5 | 

líniasants.cat4 de desembre del 2019

 



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

| 6

líniasants.cat 4 de desembre del 2019



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

7 | 

líniasants.cat4 de desembre del 2019



El futur de l’espai de la Fira de Bar-
celona a Montjuïc segueix gene-
rant un debat encès. La setmana
passada es va aprovar el nou pro-
jecte financer d’ampliació del re-
cinte de Gran Via, a l’Hospitalet,
i de remodelació de Montjuïc. En
el cas del barri del districte, l’A-
juntament proposa una reducció
de l’espai que es dedica a la Fira
per fer-hi un petit barri. És a dir,
alguns dels pavellons actuals dei-
xarien pas a una nova zona amb
espais verds, carrers i habitatge. El
disseny d’aquest nou barri, tal
com va avançar el diari Ara, es farà
a través d’un procés participatiu
amb els veïns. 

La nova proposta, però, ha es-
tat rebuda amb crítiques per part
de l’entitat La Fira o la Vida, la pla-
taforma nascuda el passat mes de
maig que reivindica la conversió
de l’actual Fira de Montjuïc en un
barri amb habitatge públic. Un
dels seus portaveus, David Bravo,
denuncia a Línia Sants que el pro-
jecte “té una manca absoluta de
transparència” i afegeix que “tam-
bé s’estan dient mentides”. Bravo
lamenta que dijous passat, men-
tre representants de la plataforma
estaven reunits amb la tinent d’al-
calde d’Urbanisme Janet Sanz, per
tal que els informés sobre el pro-
jecte i el procés participatiu, s’es-
tava firmant un conveni “molt
decebedor”.

“MOLT TRIOMFALISME” 
Bravo considera que tant Sanz
com el regidor de Sants-Montjuïc,

Marc Serra, estan parlant d’a-
quest nou projecte urbanístic amb
“molt triomfalisme” però denun-
cia que el consistori només con-
templa transformar “el 40% de les
27 hectàrees” que el recinte de la
Fira ocupa a Montjuïc. Bravo
també afegeix que part de la zona
que es podria transformar és la de
l’avinguda Maria Cristina, però
alerta que es tracta “d’una zona ca-
talogada com a verda”.

Per la seva banda, el regidor
Marc Serra considera que la “ne-
cessària remodelació” de la Fira de
Montjuïc “és una oportunitat per
repensar-la i recuperar sòl per
construir-hi habitatge públic i
equipaments per als barris”. Serra
també ha deixat clar que el procés
participatiu servirà perquè “veïns,
entitats, agents econòmics i ope-
radors construeixin conjunta-
ment el projecte”.

MODELS DIFERENTS
Després de l’aprovació del nou
projecte financer, el tinent d’al-
caldia d’Economia, Treball, Com-
petitivitat i Hisenda, Jaume Coll-
boni, va afirmar que, en el cas de

Montjuïc, “caldrà treballar” per
encabir-hi noves activitats eco-
nòmiques “aprofitant l’oportu-
nitat” de construir una Fira “més
integrada” a la ciutat, amb “més
habitatge” i “millor connectada i
integrada” amb els barris de
l'entorn.

Des de La Fira o la Vida insis-
teixen que cal obrir en profundi-
tat el debat sobre els usos de tot
l’espai on actualment hi ha la
Fira i afirmen que actualment el
recinte “fa de tap entre barris”. La
proposta de l’entitat és que la
zona aculli 10.000 habitatges pú-
blics, una xifra que permetria do-
blar el parc actual de la ciutat. Les
xifres de l’Ajuntament, segons va
avançar l’Ara, es mouen entre
els 450 i els 600 pisos nous. 

AMPLIACIÓ DEL MNAC
D’altra banda, ahir a la tarda es
va conèixer que el MNAC s’am-
pliarà al pavelló Victòria Eugènia
el 2021, el qual es convertirà en
una nova sala d’exposicions tem-
porals. D’aquesta manera, s’afe-
geix un altre ingredient en el
debat sobre el futur de la zona.
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Sants-Montjuïc

El futur de l’espai firal de Montjuïc genera debat. Foto: Línia Sants

Colau proposa reduir l’espai
firal de Montjuïc per fer-hi pisos

» La reforma urbana es dissenyarà amb un procés participatiu
» La Fira o la Vida: “El projecte és insuficient i no hi ha transparència”

Sants s’implica en la lluita
contra la islamofòbia 

XERRADA4El Centre Cultural
Islàmic de Sants acollirà el 14 de
desembre una nova sessió del ci-
cle ‘Desmuntant la islamofòbia
als barris’ que organitza el grup
de formació de la Xarxa BCN
Antirumors.

En aquesta ocasió els prota-
gonistes de la xerrada seran la
professora d’àrab Diana Al-Rah-
moun Font; Mohamed Ait Abou,
mediador cultural a Tortosa;
Mostafaà Shaimi, professor a la
Universitat de Girona i formador
en dinamització comunitària i
Fàtima Taleb, exregidora de l’A-

juntament de Badalona i me-
diadora comunitària. 

Els ponents parlaran sobre
les múltiples explicacions, na-
rratives i discursos que existei-
xen al voltant del fenomen de la
islamofòbia en el context es-
panyol i català. Es posaran da-
munt la taula les diferents ma-
neres que hi ha d’identificar la is-
lamofòbia per tal de crear es-
tratègies comunitàries que per-
metin combatre-la. Tot plegat a
partir de diferents conceptes,
enfocaments i metodologies per
entendre la interculturalitat.

Detingut per fer tocaments a
una noia en un bus a Montjuïc
MASCLISME4Un home de na-
cionalitat espanyola de 33 anys
va ser detingut ahir a Montjuïc
per, presumptament, haver
abusat sexualment d’una noia. 

En concret, l’home està acu-
sat de fer tocaments de forma
reiterada a una noia en un au-
tobús de TMB. Els fets van te-
nir lloc cap a les onze del matí
quan l’autobús circulava per la
zona de Montjuïc. El conductor
va avisar ràpidament la policia
i agents dels Mossos d’Esquadra
de seguida van poder identificar
i detenir el presumpte autor

de l’abús sexual, que encara
era dins del vehicle.

A través del seu canal oficial
de Twitter els Mossos d'Esqua-
dra van recordar que la majoria
d’agressions masclistes al trans-
port públic són tocaments. La
policia va recordar que és molt
important que les víctimes de-
nunciïn aquests casos, ja que és
l’única manera que es pugui
perseguir els agressors. 

El transport públic és el ter-
cer lloc, fora de les situacions de
parella, on hi ha més casos de
violència masclista.

Albert Ribas
MONTJUÏC

La Marató | Acte central a la Rambla de Sants
La Rambla de Sants acollirà diumenge 15 de desembre l’acte central de la Marató de TV3 
als barris del districte. Al llarg del matí hi haurà música, actuacions, gastronomia, cultura

popular i activitats infantils. Enguany la Marató es dedica a les malalties minoritàries.

Una sessió anterior del cicle Mirades Crítiques. Foto: Twitter (@BCNAntirumors)
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RECONEIXEMENTS4El Saló de
Cent de l’Ajuntament va acollir
la setmana passada l’entrega de
les Medalles d’Honor de la ciu-
tat, que en el cas del districte va
ser per als Castellers del Poble-
sec, per a l’activista polític i sin-
dical Carles Vallejo i per a l’Eix
Sants-Les Corts, que en aquest
cas va ser a proposta del distric-
te de les Corts.

En el cas de la colla castelle-
ra, també coneguda com Els
Bandarres pel seu tarannà festiu
i acollidor, el guardó va arribar
en l’any que celebren el seu 20è
aniversari. La colla es caracte-
ritza per la seva forta vinculació
amb el barri, cosa que demostren
amb l’organització de molts ac-
tes durant la Festa Major i ini-
ciatives com el projecte de ben-
vinguda a persones de fora ‘Tots
som una colla’, els tallers a les es-
coles i la col·laboració amb altres
entitats en la lluita contra la
violència masclista o la defensa
dels drets i les llibertats.

En el cas de Vallejo, el guar-
dó va servir per reconèixer la
seva trajectòria històrica com a
activista polític i social. La seva
relació amb el moviment obrer

va començar al sindicat  CCOO
de la SEAT, d’on va ser acomia-
dat i detingut en diverses oca-
sions per la policia franquista. En
tornar de l’exili a París després
de l’amnistia, es va reincorporar
a la SEAT i va exercir com a re-
presentant sindical durant dè-
cades a nivell sectorial, nacional
i europeu. Ara, com a president
de l’Associació Memorial De-
mocràtic dels Treballadors de la
SEAT, organitza trobades, xe-
rrades i exposicions per difondre
la lluita obrera i la seva implica-
ció en les transformacions socials
de la Marina. Actualment tam-
bé presideix l’Associació d’Ex-
Presos i Preses Polítiques de
Catalunya.

Per últim, l’Eix Comercial
Sants-Les Corts promou i dina-
mitza el comerç dels carrers Ga-
lileu, Vallespir, Joan Güell i el seu
entorn, que formen part dels
districtes de Sants-Montjuïc i
les Corts. Les principals activitats
que organitza al llarg de l’any són
la carpa de Reis durant el Nadal,
l’enllumenat nadalenc als ca-
rrers, la mostra de comerç, sor-
tejos promocionals i diversos
concursos i tallers infantils.

Uns premis merescuts
» Els Castellers del Poble-sec, Carles Vallejo i l’Eix Sants-Les Corts reben la Medalla d’Honor de la ciutat

» L’entrega dels guardons es va celebrar la setmana passada al Saló de Cent de l’Ajuntament

Els Bandarres i Carles Vallejo, durant l’entrega del guardó. Fotos: Ajuntament
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Creu Coberta reconeix 

els valors del seu comerç
Durant el passat Sopar de Nadal de Creu Co-
berta, la junta de l’eix va voler premiar algun dels
comerços i comerciants de l’associació comer-
cial, destacant els seus valors i propostes co-
mercials, així com la seva trajectòria i dedicació a
Creu Coberta. Entre els premiats, es va  fer un
reconeixement al restaurant Merquén, que ha
participat en moltes propostes culturals impulsa-
des de l’eix, o a la Loteria Peyra, per la mateixa

raó. Pel que fa a la qualitat gastronòmica, es va
optar per la botiga de producte de proximitat, com
Montserrat Caribbean.

D’altra banda, també es van lliurar premis a
dos projectes que han sorgit de Creu Coberta,
Òpera al Comerç i l’Any del Comerç i la Cultura,
i per això van recollir els reconeixements Carlos
Muñoz i Jordi Folck. A més, es va entregar un
premi a la Perruqueria Gómez, premiada com a

establiment centenari per la Generalitat. A més,
es va entregar un Hermes a dos dels establi-
ments i membres de la junta que darrerament
han traspassat o tancat els seus establiments, la
Cistelleria Siscart i Moda home Galera. 

Finalment es va tenir un record per a l’arqui-
tecte Xavier Jericó, que ens va deixar fa unes set-
manes, guardó que va recollir la seva esposa
Anna, i els seus fills.
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Durant el dia d’ahir, 3 de desembre, l’Associació de
Comerciants Creu Coberta va voler visibilitzar la
violència vers les dones amb una acció feta al ca-
rrer Diputació, a tocar del Meeting Point. En forma
d’espiral es van col·locar gairebé un centenar de
cadires, amb el nom i el cas de les dones assassi-
nades a l’Estat espanyol en els primers 11 mesos
d’aquest any a mans de les seves parelles. El llis-

tat, elaborat per la Intersindical, també inclou casos
que encara estan investigant-se, prostitutes assas-
sinades en el que constitueix un clar exemple de
violència masclista, i també els infants o familiars
directes que han mort en els assassinats de les
dones, i com a conseqüència d’aquesta violència.

A l’acte hi va assistir el president de l’eix, Lluís
Llanas, que va parlar a Betevé sobre el significat
d’aquesta activitat. Per a Creu Coberta, el dia de
clamar contra la violència és cada dia de l’any, i
per això ho hem traslladat a una setmana després
del 25 de novembre, per demostrar que lluitar con-
tra la violència és un acte diari i no pas puntual. A
l’activitat també hi van assistir bona part de la
junta, el conseller del barri d’Hostafrancs, Jaume
Gaixas, la consellera del Partit Demòcrata Neus
de Haro, i la tècnica de comerç del Districte, Mer-
che Avilés, o el president de Casa Mèxic Barce-
lona César Cárdenas, entre d’altres.

Al llarg dels darrers quinze dies, a més, des de
l’entitat i els comerços adherits s’ha difós l’equació
VM = T02, és a dir, Violència Masclista és igual a
Tolerància Zero al quadrat, fent palès el compro-
mís del comerç contra la violència masclista a la
nostra societat.

Creu Coberta clama 
contra la violència masclista

Casa Mèxic Barcelona és un centre
cultural de la comunitat mexicana si-
tuat al número 8 del carrer Mir i Geri-
bert, al costat del Meeting Point.
Demà a les set de la tarda s’inaugura
l’exposició anomenada Cosmogonía
Otomí, de l’artista Eduardo Ruíz, en
aquest espai, amb la presentació
d’un llibre sobre llegendes i mites d’a-
questa cultura ancestral mexicana, a

més de l’exposició de l’artista, amb
obres que recreen aquestes llegen-
des, d’un color viu i molt impactants.
Aprofitant això, Lluís Llanas i el pre-
sident de la Casa Mèxic, han convin-
gut difondre aquesta exposició i
altres des del Meeting Point, aprofi-
tant la proximitat i el nexe de con-
nectivitat que volem que sigui el
carrer Diputació amb Mir i Geribert.

L’eix comercial signa 
un acord amb Casa Mèxic

3
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Ràdio Hostafrancs ha proposat a Creu
Coberta la realització d’un nou pro-
jecte digital encarat exclusivament a
les botigues i establiments. Es tracta
d’una iniciativa dedicada directament
a les botigues del nostre eix, per tal
que puguin sintonitzar un fil musical
diari amb consells per a comerciants i

per a compradors, amb difusió dels
establiments associats i de les ac-
cions que es realitzen al carrer, amb
avisos i consells i algunes entrevistes
i debats que interpel·lin directament
als comerciants del nostre carrer. La
nova emissora es podrà sintonitzar a
www.radiocomerc.cat.

Creu Coberta i Ràdio Hostafrancs 
tiren endavant Ràdio Comerç

&

El Nadal s’avança i arriba aquest cap de setmana al
Poble Espanyol. Entre els dies 6 i 8 d’aquest mes,
el Poble Espanyol es vesteix 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 activi-
tats per a tota la família. Els
adults podreu trobar a la Plaça
Major, per primer cop, una
mostra gastronòmica de Nadal
amb productes de proximitat,
fira de cervesa artesana, ver-
muts entre vinils, tastos i mari-
datges...

Els infants podran fer un
munt d’activitats per tot el recinte com una gimcana,
descobrir el món màgic del Tió, mirar curtmetratge,
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 esperat serà la visita a la Casa del
Pare Noel i la dels Reigs Mags, a qui li podran entre-

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

Passejant pel Poble descobrireu altres racons mà-
gics com el bosc dels desitjos, on podreu 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 diferents es-
pectacles per completar la vostra visita. I com a no-
vetat d’enguany, podreu portar els patins de casa per
gaudir al màxim d’una pista de patinatge que es con-
verteix en roller disco dinamitzada per les patinadores
professionals de CET10.

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

Més informació a: www.poble-espanyol.com

El Nadal arriba al Poble Espanyol

4 de desembre del 2019
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Els experts del barri OpinenEls experts del barri
4Recomanacions dels Mossos d’Esquadra

El Judo Condal va obrir les seves portes
fa 52 anys, el 7 d’octubre de 1967, amb
set alumnes infantils i 11 d’adults. Va ser
fundat per Francisco Talens, mestre na-
cional amb el número 10, que va viure
sempre per al judo, arribant a obtenir el
9è Dan, grau poc freqüent. Pel club han
passat moltíssims alumnes, i tenim el
privilegi de dir que fins a quatre genera-
cions d’algunes famílies han passat pels
nostres tatamis.

El mestre Talens inculcà als seus
alumnes les dues parts que formen la pa-
raula Judo. El Ju, que és l’esport, i el Do,
que és la cortesia, el coratge, l’honor, la

sinceritat, la modèstia, el respecte, el con-
trol i l’amistat. Comptem amb professors
titulats, que han estat abans alumnes de
l’escola. Al llarg d’aquest temps han ob-
tingut el cinturó negre 168 alumnes,
entre ells un 8è Dan, tres 7è Dan i diver-
sos sisens, que han representat l’escola a
molts campionats de Catalunya i Es-
panya, amb llocs molt significatius, entre
el primer i el tercer.

Actualment l’escola compta amb
180 alumnes, entre infantils, juvenils i
adults, i transmet tots els valors del judo
als alumnes. Esperem la vostra visita al
número 44 del carrer Consell de Cent.

Mossos d’Esquadra
Comissaria de Sants-Montjuïc
C/ Ulldecona, 35 · Telèfon: 112

4Els Consells de la Guàrdia Urbana
Seguretat i prevenció per Nadal!

Guàrdia Urbana de Sants-Montjuïc
C/ de la Guàrdia Urbana, 2

Telèfon: 93 291 50 08

Judo Condal
C/ Consell de Cent, 44 
Telèfon: 93 325 49 34

4Judo Condal, degans del
judo a Barcelona

Després d'una absurda repetició elec-
toral ara sembla que el repte de la
'gran' política és veure si l'Estat és
capaç de donar algun sentit real i de-
mocràtic a la paraula “diàleg”. 

En el nostre perímetre més petit, el
barri d'Hostafrancs, no existeixen si-
tuacions de bloqueig comparables a
les de la política catalana i espanyola
però sí assumptes que demanen molt
a dialogar i a concertar per part dels di-
ferents actors. Districte, Associació de
Veïns, Associació de Comerciants,
FAEHC i altres entitats tenen molt a
parlar i a concretar sobre reptes que no
són menors. La convivència i el civisme
(deteriorats especialment a algunes
zones del barri), donar continuïtat a la
necessària pacificació de carrers (qües-

tió de qualitat de vida i de salut de les
persones, de la ciutat i del planeta) i la
defensa de l'activitat econòmica que,
en el cas d'Hostafrancs, vol dir, sobre-
tot, comerç de proximitat. 

Fixem-nos en el que ha fet la 'gran'
política en els darrers mesos i fem, si
pot ser, tot el contrari. No  girem l'es-
quena als problemes, afrontem-los. No
tinguem por a abordar les qüestions
més incòmodes. No desconfiem de l'al-
tre com a punt de partida. I -si us plau-
no esgotem els calendaris. Ja fa mig
any des de les eleccions municipals, i ja
és hora d'obrir les carpetes. La comu-
nicació i el debat públic són eines útils
en democràcia. Des de Ràdio Hosta-
francs mirarem d'ajudar obrint micrò-
fons més que mai.

Dídac Boza
La Ràdio d’Hostafrancs

www.radiohostafrancs.cat

4Diàleg i reptes de barri

Com cada any, es posa en marxa un dis-
positiu especial conjunt per garantir la se-
guretat, la mobilitat i la neteja a tota la
ciutat durant les festes de Nadal. 

Les patrulles mixtes, formades per
agents de la Guàrdia Urbana i dels Mos-
sos, tindran com a objectiu fer tasques de
proximitat i de prevenció, sobretot a les
zones de més afluència de persones i als
eixos comercials. Els agents uniformats
treballaran per evitar que es cometin
actes delictius de qualsevol mena i con-
trolaran les infraccions que puguin per-
torbar la convivència i el descans del
veïnat. També s’incrementarà la vigilància
del metro i el control de la venda ambu-
lant no autoritzada.

A causa de l’increment de desplaça-
ments, una altra actuació important serà
evitar les congestions de trànsit, per a la

qual cosa s’establiran mesures d’ordena-
ció per mantenir la fluïdesa viària i facili-
tar la mobilitat dels vianants i dels
vehicles. També s’actuarà contra els vehi-
cles aparcats en doble fila o que afectin la
circulació del transport públic.

Paral·lelament, el cos de policia barce-
loní reforçarà els controls preventius d’al-
coholèmia i els drogotests per reduir
l’accidentalitat i el nombre de víctimes
d’accidents de trànsit. Es farà una atenció
especial als punts de la ciutat on es con-
centren més accidents de trànsit. Aquest
servei tindrà un dispositiu específic du-
rant la nit de Cap d’Any.

La Guàrdia Urbana farà controls de
contaminació acústica als carrers i als lo-
cals nocturns per evitar les molèsties de-
rivades de les concentracions nocturnes
en espais públics.
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Creu Coberta rebutja de nou
la violència masclista

SOCIETAT4L’Associació de Co-
merciants Creu Coberta va orga-
nitzar ahir un acte per fer explí-
cit el seu rebuig a la violència
masclista. 

L’acció, que es va fer al carrer
Diputació, just al costat del Mee-
ting Point, va consistir a col·locar,
en forma d’espiral, gairebé un
centenar de cadires amb el nom i
el cas de les dones assassinades a
Espanya aquest any per les seves

parelles. A banda dels casos d’as-
sassinat per part de les parelles,
també es va recordar les investi-
gacions que hi ha obertes, les
prostitutes assassinades i la si-
tuació dels infants o familiars di-
rectes a causa d’aquesta violència. 

A l’acte hi va assistir el presi-
dent de l’eix comercial, Lluís Lla-
nas, que va reivindicar el com-
promís de l’entitat en la lluita
contra aquesta xacra.

Torna la Cavalcada de Nadal
de Sants Establiments Units

NADAL4Un dels clàssics na-
dalencs del districte està a punt
de viure una nova edició. Parlem
de la Cavalcada de Nadal del
Pare Noël que organitza l’eix
comercial Sants Establiments
Units, que se celebrarà el pròxim
15 de desembre a partir de les sis
de la tarda.

Un any més aquest acte ser-
virà per fer el tret de sortida a les
festes nadalenques del carrer
de Sants. En paral·lel, i també el

mateix dia 15, arrencarà la pri-
mera Fira de Nadal i Reis de
Sants-Montjuïc. Es farà a la
Rambla de Sants i s’allargarà fins
al 5 de gener.

REPTE SOLIDARI
D’altra banda, Sants Establiments
Units ha començat a preparar un
concert amb diferents grups des-
tacats que es farà el pròxim 22 de
març. L’objectiu és recaptar per a
un jove amb tetraplegia.

Black Friday | Creix l’afluència als carrers comercials
El ‘Black Friday va provocar que divendres passat hi hagués un augment del 7% del

nombre de vianants que passejaven pels carrers comercials de la ciutat en comparació
amb el mateix dia de l’any passat, segons les dades d'un estudi de TC Group Solutions. 

CELEBRACIÓ4La Fundació
Barcelona Comerç va celebrar el
passat 26 de novembre la gala
del seu 15è aniversari a l’Hotel
Sofia amb la presència de 280
persones del món del comerç,
l’empresa, la política i la cultu-
ra. La jornada va estar presidi-
da per l’alcaldessa Ada Colau,  la
consellera d’Empresa i Conei-
xement, Àngels Chacón i el pre-
sident de Barcelona Comerç,
Salva Vendrell.

L’acte va servir per fer un ho-
menatge a totes les persones
que fa 15 anys van tirar enda-
vant la creació de la Fundació
Barcelona Comerç, que repre-
senta 23 eixos comercials, per
reforçar el comerç de proximi-
tat de la ciutat. 

També es va voler destacar
el paper de les dones que durant
aquests anys s’han posat al cap-
davant d’algunes entitats de co-
merciants trencant una ten-
dència històrica. Durant el seu
discurs, el president de l’entitat,
Salva Vendrell, va destacar “l’a-
posta per la innovació, la rein-
venció del nostre model de ne-

goci o de la recerca de noves ma-
neres de gestió que han fet, dia
a dia, més fort el nostre co-
merç de proximitat i amb ell la
mateixa Barcelona Comerç”.

PREMI A VICENÇ GASCA
Un dels moments més emotius
de la nit es va viure quan es va
fer entrega de la primera edició
del premi Joan Mateu, en re-
cord a qui va ser fundador de
l’Eix Comercial Sant Andreu i de
Barcelona Comerç. El guardó,
que té com a objectiu reconèixer

les persones o entitats que han
impulsat i promocionat el co-
merç, va ser per a l’històric co-
merciant Vicenç Gasca, que re-
centment ha anunciat que dei-
xa la presidència de Sant Anto-
ni Comerç després de 24 anys.

Gasca, que també havia es-
tat president de Barcelona Co-
merç en dues ocasions, va ser
molt aplaudit pel públic. En el
seu discurs va recordar la figu-
ra de Mateu i la resta de co-
merciants de la seva generació
i es va disculpar amb els com-
panys de l’eix comercial i la fa-
mília per haver dedicat gran
part del seu temps a “treballar
pel bé comú”.

La gala també va servir per

fer entrega dels Premis Barce-
lona Comerç, que distingeixen
iniciatives comercials que es
caracteritzen pel talent la sos-
tenibilitat, la innovació i la res-
ponsabilitat social i també pre-
mien  el compromís de les em-
preses, persones o institucions
cap al comerç.

Els guanyadors van ser per
a Fira de Barcelona, que va
rebre el Premi al Compromís
amb el Comerç; la botiga Abans

morta que senzilla de l’eix co-
mercial Sant Andreu es va en-
dur el Premi al Talent Jove i
Panes Creativos, una fleca de
Nou Barris, va ser guardonada
amb el Premi al Comerç més
Innovador. Per últim, la cate-
goria internacional del guardó,
el Premi Compromís amb el
Comerç, va ser per a la Confe-
sercenti Regionales Emilia Ro-
magna d’Itàlia, una entitat re-
ferent d’aquest país.

Quinze anys lluitant pel comerç
» Barcelona Comerç celebra el seu 15è aniversari amb una gala que reuneix gairebé 300 persones

» Vicenç Gasca, fins ara president de Sant Antoni Comerç, rep un premi per la seva trajectòria

Foto familiar de tots els premiats amb els comerciants, l’alcaldessa Colau i la consellera Chacón. Foto: B.Comerç

Durant la gala també
es van entregar els 4
guardons dels Premis
Barcelona Comerç

NADAL4La Fundació Barcelona
Comerç va denunciar, just abans
de l’encesa oficial de la il·lumi-
nació nadalenca que es va fer el
29 de novembre des de Sant
Andreu, que els eixos comer-
cials dels barris no reben el ma-
teix tracte que els cèntrics en re-
lació amb la inversió econòmica
que fa al consistori.

Des de Barcelona Comerç ex-
pliquen que aquest any el pres-
supost conjunt dels eixos que
formen part de l’entitat, tot i que
ha augmentat 50.000 euros, no-
més és de 660.000 euros.  “Que
les grans despeses públiques en
aquests muntatges es destinin
només a zones concretes és un
greuge per a nosaltres, que hem
de pagar i gestionar la llum de Na-
dal dels nostres carrers”, lamen-
ten des de l’entitat.

Salva Vendrell, president de
Barcelona Comerç, ha advertit
que “el comerç dels barris hau-
ria de poder gaudir dels mateixos
avantatges”. Vendrell considera
que el fet que “les grans despeses
públiques en aquests muntatges

es destinin només a zones con-
cretes és un greuge per a nosal-
tres, que hem de pagar i gestio-
nar la llum de Nadal dels nostres
carrers”. 

PROMOCIÓ DEL COMERÇ
D’altra banda, el primer tinent
d’alcalde, Jaume Collboni, va
anunciar el 27 de novembre du-

rant la trobada anual de Barcelo-
na Oberta, que el govern muni-
cipal destinarà una partida ex-
traordinària de 50.000 euros per
promocionar el comerç de la ciu-
tat després de les protestes per la
sentència del Suprem contra els
líders independentistes. Els re-
presentants del comerç van dir
que la quantitat es queda curta.

Barcelona Comerç diu que hi ha un greuge amb el comerç del centre. Foto: Arxiu

Barcelona Comerç vol més llums
de Nadal als eixos perifèrics
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa la campanya de publicitat Un
gir de 174 graus, que vol millorar
la percepció i ampliar el coneixe-
ment que es té de la Formació Pro-
fessional Inicial, incloent-hi la mo-
dalitat dual, la Formació Profes-
sional per a l’Ocupació de les per-
sones aturades i la Formació Pro-
fessional Contínua. 

Un gir de 174 graus vol trans-
metre que l’FP és una opció de
qualitat, flexible i innovadora, que
permet la formació al llarg de la
vida, essent la millor via per adap-
tar-se a les necessitats actuals i de
futur del mercat laboral, alhora
que permet l’actualització pro-
fessional permanent. 

El lema de la campanya respon
al nombre de titulacions que ac-
tualment ofereix la formació pro-
fessional inicial, que de manera
metafòrica s’aproxima a l’expres-
sió de fer un gir de 180 graus, per
transmetre que a través de l’FP es
pot dur a terme un canvi rellevant
a la vida.

La campanya s’adreça tant a
alumnes, persones en situació
d’atur, persones que poden tenir
interès a fer un reciclatge forma-
tiu, al món empresarial -per fer
veure els avantatges de la seva
implicació en l’FP- i també al con-
junt de les famílies i de la societat.
S’ha fet amb actors reals -street
casting- per dotar-la de més ve-
racitat, entre els quals hi ha es-
tudiants de dos centres d’FP de
Barcelona (l’Escola del Treball i La
Mercè).

MITJANA EUROPEA
Un dels principals objectius de la
campanya és arribar a la mitjana
europea en implantació de l’FP
dual de cara al 2022, xifra que su-
posaria el 30% sobre el total dels
alumnes de segon curs; el curs
passat la xifra d’implantació va ser
del 18,4%. Actualment s’està tre-
ballant per implementar al primer
curs del 2020-2021 la reestruc-
turació del model curricular de
tots els cicles formatius, fet que fa-
cilitarà aquest creixement. En
aquest sentit, ja s’ha elaborat un
document base sobre les carac-
terístiques generals del currícu-
lum d’FP.

MÉS OFERTA
El Departament d’Educació ha
incrementat aquest curs l’oferta
d’FP amb 106 grups nous, 55
grups en FP -22 cicles de grau mit-
jà i 33 de grau superior- i 51 en al-
tres ensenyaments professiona-
litzadors. L’objectiu per al 2022 és
superar l’oferta del 60% en FP
dins dels estudis postobligatoris
–aquest curs del 51%-. 

A Catalunya actualment es
poden cursar 174 títols d’FP, de 24
famílies professionals diferents.
D’aquests títols, 37 són adapta-
cions curriculars que s’adeqüen a
les noves necessitats de les em-
preses i del territori. Dels 174, un
total de 72 són de tècnics en cicles
formatius de grau mitjà i 102, de
tècnic superior.

RECICLAR-SE
La formació professional també
està al servei de les persones tre-
balladores, tant les que estan en
actiu, com les aturades. Els orga-
nismes encarregats d’aquesta
tasca són, per una banda el Ser-
vei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) encarregat de la For-
mació Professional per a l’Ocu-
pació adreçada a persones en si-
tuació d’atur, i per l’altra el Con-
sorci per a la Formació Contínua
de Catalunya, organisme inte-
grat per la Generalitat a través del
Departament de Treball, Afers
Social i Famílies i per les organit-
zacions sindicals i empresarials,
que s’encarrega de la formació
professional contínua, adreçada
a persones treballadores en actiu.

El Consorci destina aquest
any 35 milions d’euros a progra-
mes de formació del que es be-
neficiaran 120.000 persones tre-
balladores. Aquests programes
estan orientats a la millora de
competències professionals i a
l’obtenció de certificats de pro-

fessionalitat, d’acord amb les ne-
cessitats dels sectors productius
catalans. Les formacions són tant
de tipus transversal –idiomes, ei-
nes tecnològiques, seguretat la-
boral, entre altres- com sectorial
–metall, agroalimentària, comerç,
química, etcètera-.

L’FP per a l'Ocupació és el
conjunt d'accions formatives en
l'àmbit laboral que tenen com a
finalitat millorar la qualificació
professional i la capacitat d'in-
serció o reinserció laboral a través
de la consecució i el perfeccio-
nament de les competències. Els
darrers tres anys, el SOC ha invertit
més de 210 milions d’euros a for-
mar unes 100.000 persones atu-
rades, sobretot en administració
i gestió, comerç i màrqueting,
serveis socioculturals i a la co-
munitat. Les dades ens diuen
que un 55% de les persones be-
neficiàries són dones. Amb rela-
ció a l’edat, els joves representen
un 28% i els més grans de 45 anys
el 32%. El 55% són aturats de cur-
ta durada. El 2018 s’ha incre-
mentat un 12% el nombre de
beneficiaris de l’FP per a l’Ocu-
pació respecte a l’any anterior.

ESPAI WEB ESPECÍFIC
Tota la informació sobre els es-
tudis de formació professional
(inicial, ocupacional i contínua, in-
cloent-hi la modalitat dual), es
pot trobar a l’espai web següent:
fp.gencat.cat.

L’FP, una opció de qualitat
» La Generalitat engega la campanya ‘Un gir de 174 graus’ per impulsar la formació professional 
»Un dels principals objectius és millorar la percepció i el coneixement que es té d’aquests estudis

fp.gencat.cat

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. Fotos: Generalitat de Catalunya

4Un dels objectius de la cam-
panya és afavorir l’equitat de gè-
nere en l’alumnat que cursa
aquests estudis professionalitza-
dors. En aquest sentit, el Depar-
tament d’Educació, a partir d’a-
quest curs bonificarà la matricu-
lació de dones en els cicles de for-
matius de grau superior vinculats
al sector industrial. De cara al
curs vinent, està treballant per in-
crementar aquesta possibilitat
en altres sectors en què es pro-
dueixi disparitat de gènere i de-
manda laboral, com és el cas del
sector industrial. 

Per la seva banda, el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies impulsa mesures d’igualtat
amb la priorització de determinats
col·lectius, entre ells les dones, i
l’impuls de plans concrets adreçats
a garantir aquesta igualtat.

Cal destacar també la funció
social de la campanya, que vol pro-
moure aquelles famílies profes-
sionals que més necessita el mer-
cat laboral i, alhora, situa a dones
en aquelles professions més mas-
culinitzades i a homes en sectors
feminitzats, com el de serveis i
atenció a les persones. 

Afavorir l’equitat de gènere

Pàgines especials
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4L’Aula Gastronòmica del Mercat
de Sants va ser l’espai escollit per
presentar Gent de mercats, el nou
programa que ha fet TV3 amb la
col·laboració de Benecé Produc-
cions. El format, que es va estrenar
ahir 3 de desembre, dedicarà un
dels seus capítols a l’equipament
santsenc, així com als paradistes
i clients que li donen vida.

L’acte de presentació, que es
va celebrar el passat 28 de no-
vembre, va anar a càrrec del di-
rector de TV3, Vicent Sanchis; la re-
gidora de Comerç i Mercats de
Barcelona, Montserrat Ballarín; la
directora de Gent de mercats, Tana
Collados, i el productor executiu
de Benecé, Xavier Atance. Un gran
nombre de persones relacionades
amb el Mercat de Sants –així com
d’altres mercats d’arreu de Cata-
lunya que també han participat en
el programa– van omplir l’Aula
Gastronòmica de gom a gom. 

Gràcies a dues pantalles ins-
tal·lades a la sala, tots els assistents
van poder veure en primícia alguns
fragments d’aquesta docusèrie
que s’emetrà en prime time els di-
marts de les pròximes setmanes,
amb una aturada amb motiu de les
festes de Nadal. Els moments que

es van projectar a l’aula van pro-
vocar riallades, comentaris positius
i aplaudiments. I això és, en part,
perquè la gent dels mercats és
“pencaire i molt simpàtica”, tal com
va afirmar Vicent Sanchis. 

D’altra banda, Tana Collados va
destacar la gran presència feme-
nina amb què compta el progra-
ma i va afirmar que “ara és el mo-
ment dels mercats”. En la mateixa
línia, la regidora Montserrat Ba-

llarín va recordar la importància
dels mercats i el seu paper com a
“serveis públics”. “Per això, les ad-
ministracions hem d’estar al vos-
tre costat”, va dir Ballarín als tre-
balladors de diversos mercats
presents a l’acte. 

L’expresident del Mercat de
Sants i un dels protagonistes de la
sèrie, Francesc Leyva, va admetre
que els membres del mercat s’ho

van passar “molt bé” durant el ro-
datge, ja que van fer “el que fan
cada dia”. A més, es va mostrar
agraït amb el director de la cade-
na, a qui va regalar una maqueta
de l’edifici, i amb la directora del
programa, a qui va obsequiar
amb la insígnia de plata del mer-
cat, un element que només tenen
els paradistes que en formen part. 

MOTIU D’ORGULL
“Per a nosaltres va ser un orgull que
fessin la presentació al Mercat de
Sants”, afirma Leyva, que considera
que això confirma que “té les ins-
tal·lacions oportunes i està ben
considerat”. Pel que fa a l’episodi del
programa en què el mercat sant-
senc serà el protagonista, avança
que serà “un programa que farà
molta gràcia i tindrà molta huma-
nitat”. Tot i això, no oblida quin és el
veritable objectiu de les persones
que fan que l’equipament funcioni:
“Volem que la gent de Sants ens
atorgui la seva confiança a l’hora de
comprar producte fresc, de celebrar
coses importants per al barri i d’a-
judar i participar en aspectes socials”.

Amb tot, l’episodi dedicat a la
gent del Mercat de Sants s’emetrà el
23 de desembre a les onze de la nit.

Un mercat exemplar
» L’Aula Gastronòmica acull la presentació de ‘Gent de mercats’, la nova docusèrie de TV3

» El programa, que es va estrenar el dia 3, dedicarà un episodi al Mercat de Sants

4El programa Gent de mercats és
una de les grans novetats de TV3
d’aquesta temporada. Amb sis ca-
pítols enregistrats, la sèrie docu-
mental s’endinsa en diversos mer-
cats estables catalans per conèi-
xer en detall aquests espais tra-
dicionals i les persones que els
mantenen amb vida.

Per a Francesc Leyva, que ha
viscut tota la seva vida com a pa-
radista, és “molt positiu” que la te-
levisió pública de Catalunya hagi
decidit cedir el protagonisme als
mercats. “TV3 sempre ha parlat de

coses quotidianes a les seves sè-
ries i altres produccions i, en
aquest sentit, el mercat és el lloc
perfecte”, afirma. També recorda
que, més enllà dels venedors, els
compradors i la gent del barri en
general són una part imprescin-
dible dels mercats. 

A més, el programa parlarà de
les relacions que s’estableixen
en aquests equipaments i dels
sentiments que experimenten
paradistes i clients en uns edificis
que acostumen a ser emblemà-
tics en els seus municipis. 

Els mercats en ‘prime time’

Paradistes d’arreu 
de Catalunya van 

omplir l’aula a vessar

Moments de l’acte de presentació del programa a l’Aula Gastronòmica del Mercat de Sants. Fotos: Anna Utiel

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DEL MERCAT DE SANTS

Comerç
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El Medi va donar la cara, però va
tornar del Pireu sense aconseguir
cap victòria. Les de Marc Comas
van disputar, entre divendres i
diumenge de la setmana passa-
da, la fase preliminar de la LEN
Euro League, però no van acon-
seguir classificar-se per als quarts
de final de la màxima competi-
ció continental.

L’equip i el cos tècnic, però,
poden sentir orgull per la feina
que els va portar fins a Grècia i
per la seva actuació al Papastra-
teio Hall. La competició va ar-
rencar divendres passat contra
les amfitriones, l’Olympiakos
(13-8). El partit contra les gre-
gues, presents en quatre de les úl-
times cinc Final Fours, només es
va trencar després del descans,
quan el Medi va encaixar un
parcial de 6-1. Roser Tarragó,
amb cinc gols, va ser la màxima
golejadora santsenca.

La derrota obligava l’equip a
guanyar contra el Mataró per ar-
ribar a l’últim dia amb opcions de
classificació i, de nou, va batallar
sense fortuna contra les mares-
menques (12-8). Les de Comas
van tornar a pagar car un mal
parcial (en aquest cas el segon,
favorable a les mataronines per
4-0) i van quedar matemàtica-
ment eliminades.

L’últim dia, diumenge, el
Medi només competia per l’ho-
nor, però de nou va fer curt, en

aquesta ocasió contra el Du-
naújváros (8-10). L’equip va te-
nir opcions de guanyar fins als
darrers vuit minuts (Tarragó i
Clara Espar van unir forces per
marcar sis dels vuit gols de les de
Comas), però de nou els petits
detalls van fer que la victòria cai-
gués del bàndol hongarès.

Ara, doncs, toca centrar els
cinc sentits de nou en la lliga i les
santsenques jugaran el darrer
partit del 2019 dissabte a la tar-
da a la piscina del Sant Andreu.

Carla Toha intenta taponar un llançament de les gregues. Foto: Olympiakos

El Medi competeix però 
queda fora de l’Euro League

Pau Arriaga
SANTS-BADAL

El JAC d’Albert Gó-
mez jugarà el darrer
partit de l’any a l’Es-

panya Industrial diumenge de la
setmana que ve contra el CB Ro-
ser, en el primer derbi del curs del
grup C-B de la lliga EBA. El con-
junt lila, que igual que els del Fort
Pienc té una setmana sencera per
preparar aquest enfrontament
de la dotzena jornada de la com-
petició, voldrà tornar a guanyar
contra els vermells, cuers de la ca-
tegoria. L’últim partit de l’any
serà el dissabte 21 a Barberà.

DERROTA CONTRA ELS DIMONIS
Per guanyar, però, el JAC haurà
de mostrar una versió més con-
sistent que l’exhibida diumenge
passat a l’Espanya Industrial
contra el Badalonès (59-65).

Després d’un primer parcial
força igualat però que es va tan-
car favorablement als de Gómez,
l’equip va veure com els visi-
tants encarrilaven el triomf grà-
cies a un parcial d’11-19. Tot i in-
tentar-ho, el JAC no va poder re-
muntar en l’últim parcial.

Tornar a guanyar,
l’objectiu del 
JAC per al derbi

El Sants tancarà el
2019 a casa contra
la UE Castelldefels

El partit contra la UE Cas-
telldefels del pròxim dia 15
serà el darrer enfronta-

ment de l’any per a la UE Sants
de Tito Lossio, que té assegurats
els tres punts de l’enfrontament
de la següent jornada, la disse-
tena, contra el Reus.

Per tant, un triomf contra els
baixllobregatins, rival directe en
la zona baixa de la taula, serviria
per donar un impuls a l’equip,
que molt probablement tancaria
el 2019 fora del descens.

Institucionalment, la gran
cita del mes (i una de les fortes de
l’any) serà l’Assemblea General
Ordinària, prevista per al pròxim
dilluns 16. La trobada es farà a la
Lleialtat Santsenca.

Handbol | Segona victòria consecutiva del BCN Sants
El sènior femení de l’Handbol BCN Sants continua obtenint bons resultats en el curs del seu
debut en la Lliga Catalana sènior. L’equip és vuitè després d’haver encadenat, de nou, dues

victòries i els seus dos pròxims rivals seran l’Ascó (a domicili) i l’OAR (a l’Espanya Industrial).
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El nom d’Aitana Ocaña va començar a sonar a finals
del 2017 gràcies al seu pas per ‘Operación Triunfo’,

concurs en què va quedar segona. Un cop acabat el
programa, la cantant de Sant Climent de Llobregat de
seguida es va convertir en la concursant més popular.
A l’estiu del 2018, va estrenar el seu primer single, Te-
léfono, que va ser un èxit de reproduccions. El mateix
any va publicar l’EP Tráiler i el juny passat va veure la

llum el seu primer àbum d’estudi, Spoiler. Actualment,
la seva carrera passa per un molt bon moment. Tot i

que no es va endur el Grammy Llatí al qual estava no-
minada, sí que va actuar a la gala d’entrega d’aquests
premis de la mà d'Alejandro Sanz. El dia 19 va assistir
a la gala People in Red de Barcelona, organitzada per

la Fundació Lluita contra la Sida. En aquest acte va
acaparar totes les mirades i va interpretar dues de les

seves cançons: Vas a quedarte i Nada sale mal.

A I T A N A  O C A Ñ AQUI ÉS?
Ser una cantant revelació

És la concursant d’OT 2017 que més ha triomfat

Famosos

Assistir a la Gala contra la Sida
Va interpretar ‘Vas a quedarte’ i ‘Nada sale mal’

Comentaris positius per la seva actuació
La seva presència a l’acte era una de les més esperades

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Lost Ember
Mooneye Studios ha publicat Lost Ember, un videojoc que permet als jugadors 

explorar la natura a través d’un llop. Disponible per a PS4, Xbox i PC.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Càmera i ciutat
El CaixaForum de Barcelona acull l’exposició ‘Càmera i ciu-
tat’, que dona protagonisme a l’anomenada fotografia de
carrer. Formada a partir de diverses col·leccions del Cen-

tre Pompidou de París, la mostra recull obres de fotògrafs
i cineastes com Brassaï (autor de la sèrie ’París de nit’),

Henri Cartier-Bresson o Barbara Probst. Gràcies a aquests i
altres artistes, avui dia comptem amb un extens arxiu que

ens permet comprendre com era la vida urbana al llarg
de les diferents etapes del segle XX. L’exposició es pot

veure al CaixaForum fins al 8 de març del 2020.  

Els protagonistes d’aquesta novel·la són
el Pere i el Joan, dos germans que viuen
les seves vides en paral·lel. Mentre
que el primer viu amb els pares i no pot
oblidar la seva exparella, l’altre és mes-
tre de primària i té una vida secreta.
Amb La teva ombra, Jordi Nopca ha
guanyat la primera edició del Premi
Proa de Novel·la, convocat pel Grup 62.

Llibres

La teva ombra
Jordi Nopca

Al costat d’un arbre, en Vladimir i l’Es-
tragó esperen l’arribada de Godot.
Així comença l’obra més coneguda de
Samuel Beckett, que la sala homònima
encara no havia produït mai. Ara, grà-
cies a la traducció de Josep Pedrals i a
la direcció de Ferran Utzet, l’obra es po-
drà veure fins al 4 de gener.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Esperant Godot
Samuel Beckett

Ginestà, el duet barceloní format pels
germans Serrasolsas, ha estrenat el
seu segon àlbum: Ginestà (Kasba Mu-
sic, 2019). En aquest disc, la Júlia i el Pau
barregen el pop-folk amb la música
electrònica i hi inclouen cançons com
Estimar-te com la terra o Kilòmetre 3, que
han aconseguit milers de reproduc-
cions a totes les plataformes.

Música

Després de l’èxit rotund de Frozen (2013),
la segona entrega de la pel·lícula era una
de les estrenes més esperades d’aquest
2019. I no ha decebut: les aventures d’El-
sa, Anna, Kristoff i Olaf han aconseguit
batre rècords de recaptació en les pri-
meres setmanes als cinemes. Aquest cop,
la trama va més enllà del regne d’Aren-
delle i s’endinsa en un bosc encantat.

Pelis i sèries

Frozen 2
Jennifer Lee i Chris Buck

Ginestà
Ginestà

ÉS FAMOSA PER...

Viu en línia
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DISSABTE 14 DE DESEMBRE
18:00 Més de 130 figurants tornaran a donar vida
al pessebre vivent organitzat per Unió d'En-
titats de la Marina. / Jardins dels Drets Hu-
mans.

DEMÀ 5 DE DESEMBRE
19:00 Demà a la tarda es farà la darrera sessió
del taller de fotografia, que des de finals del
passat mes de setembre ha donat claus te-
òriques i pràctiques als alumnes. / Centre Cí-
vic Casa del Rellotge.

AVUI I 11 DE DESEMBRE
19:30 Darreres dues sessions de Cinema, polí-

tica i periodisme, que des de principis del mes
passat ha impartit el professor Lluís Rueda.
Cal inscripció prèvia, places limitades. / Cen-
tre Cívic Cotxeres de Sants.

TOTA LA QUIZENA
Matí-Tarda Aquesta tarda es farà l’acte d’i-
nauguració d’Endollat a la fotografia, una sè-
rie de fotos feta per membres de TRACE
(persones amb dany cerebral adquiri). /
Punt Multimèdia - Casa del Mig.

FINS AL 15 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es
pot visitar la mostra Tu i jo som amigues: dià-
legs entre dues ciutats olímpiques. L’entrada
costa 5,8 euros. / Museu Olímpic i de l'Esport
Joan Antoni Samaranch.

DISSABTE 8 DE DESEMBRE
11:30 La noia que saltava a través del temps, una
pel·lícula japonesa doblada al català, serà el
títol protagonista de la sessió d’aquesta set-
mana del Petits cinèfils. / CaixaForum Centre
Social i Cultural.

DIVENDRES 13 DE DESEMBRE
17:30 Xirriquiteula Teatre arriba al districte per
presenta la proposta escènica Laika, que
s’emmarca en el Barcelona Districte Cultural.
/ Centre Cultural Albareda.

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
13:00 Partit de bàsquet corresponent a la dot-
zena jornada del grup C-B de la lliga EBA en-
tre el JAC Sants i el CB Roser. / Pavelló de l’Es-
panya Industrial.

La rondallaire Núria Clemares explicarà
contes per a nens i nenes que tinguin
entre 2 i 4 anys. Entrada gratuïta. / Bi-
blioteca Francesc Candel.

Una sessió de contes amb la
rondallaire Núria Clemares

Dimecres 11 de desembre a les 17:30

Darreres dues sessions del taller Cui-
na de mercat, que des de principis del
passat mes d’octubre ha coordinat la
professora Laura Herrero. / Casal Artesà
d’Hostafrancs.

Darreres dues sessions
del curs ‘Cuina de mercat’
Tots els dimecres a les 10:00

Els cornellanencs Jose i David Muñoz,
coneguts artísticament com Estopa,
arriben al districte en el marc de la gira
del seu darrer treball d’estudi, Fuego.
/ Palau Sant Jordi.

Doble concert dels germans
Muñoz al Palau Sant Jordi

14 i 15 de desembre

Partit de futbol corresponent a la set-
zena jornada de Tercera Divisió entre
la UE Sants i la UE Castelldefels. /
Municipal de l’Energia.

La UE Sants tancarà l’any a 
l’Energia contra el Castelldefels
Diumenge 15 de desembre a les 12:15

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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