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A Catalunya hi ha més de
175.000 persones grans que
viuen soles. És una situació que
cada dia afecta més gent i que,
segons les previsions de l’Or-
ganització Mundial de la Salut
(OMS), el 2050 serà un feno-
men que afectarà més de 2.000
milions de persones més grans
de 65 anys a tot el món.

Aquesta situació la provo-
quen diferents motius, com per
exemple l’augment de l’esperan-
ça de vida, sobretot entre els ho-
mes, les ruptures de parella que
es produeixen just abans de la ju-
bilació i el fet que cada vegada
més persones arriben a la velle-
sa sense parella. Això acaba pro-

vocant que augmenti el risc d’a-
parició de la soledat no desitjada.

El problema és que aquest fe-
nomen que cada vegada va a
més té un impacte molt impor-
tant sobre la salut física, mental
i emocional de les persones que
ho pateixen.

COMPANYIA PER NADAL
Un dels moments en què la crue-
sa de la soledat es fa més evident
és durant el Nadal, unes festes
que gairebé tothom relaciona
amb estar en família. És per això
que des d’Amics de la Gent Gran,
una entitat que lluita per com-
batre la solitud que pateixen les
persones grans, organitza una
vintena de dinars de Nadal per a
unes 1.500 persones.

Una de les beneficiàries d’a-
quests dinars és Lara Millán, que
té 87 anys i que en fa vuit que rep

les visites dels voluntaris de l’en-
titat. En declaracions a aquesta
publicació, Millán explica que, per
a ella, el més important no és el
menjar, sinó el fet de tenir com-
panyia durant una estona, amb
altres persones grans, i compar-
tir aquests moments en unes da-
tes assenyalades.

Aquesta activitat és puntual i
es fa per Nadal, però Amics de la
Gent Gran té gairebé 2.000 vo-
luntaris que, cada setmana, pas-
sen dues hores amb la gent gran.
Com explica la mateixa Lara Mi-
llán, durant aquesta estona surten
al carrer per anar al teatre o a be-
renar, entre altres activitats, però
el més important és que li fan
companyia. Per això, afirma que
està “molt contenta” de poder
tenir un voluntari d’Amics de la
Gent Gran, perquè és una estona
que assegura que gaudeix molt.

Lluitant contra la solitud
» Més de 175.000 catalans i catalanes majors de 65 anys passaran sols les festes de Nadal  

» Amics de la Gent Gran treballa per reduir la soledat no desitjada, que cada dia afecta més gent

Pau Massip / Anna Utiel
BARCELONA

Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran passen cada setmana dues hores amb persones grans que viuen soles. Fotos: Amics de la Gent Gran

INTERCANVI4L’Àngels Ruiz
té 55 anys i en fa 3 que és vo-
luntària d’Amics de la Gent
Gran. Va decidir sumar-se a
aquest projecte quan va pren-
dre consciència que “tothom
es fa gran i cada cop més gent
ho fa sola”. Des d’aleshores,
acompanya una senyora de 91
anys: “Ella m’està molt agraï-
da, però soc jo qui ha de do-
nar-li les gràcies”, afirma. I és
que, en les estones que passen
juntes, es produeix un inter-
canvi que acaba sent “una
mena de teràpia personal”
per a totes dues. En el cas de
Ruiz, a més de la satisfacció

que li genera poder ajudar
algú, el voluntariat li ofereix
“un descans mental” que l’ex-
treu de la seva rutina.

Pel que fa a la situació de les
persones grans, Ruiz afirma
que el més habitual és que, tot
i tenir família, passin moltes
hores en soledat. “Si no et tro-
bes bé, no pots sortir i, a més,
estàs sol, la ment et porta a llocs
no desitjables”, lamenta. En
aquest sentit, les trobades amb
els voluntaris fan que tinguin el
cap ocupat en coses positives
durant la setmana i que, quan
reben visites de familiars, tin-
guin coses noves a explicar. 

“El voluntariat és una teràpia
personal per a les dues parts”
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Els semàfors

Ajuntament
L’Ajuntament ha comprat un bloc de

pisos del carrer Ferreira per tal de des-
tinar-lo a lloguer social. A l’edifici hi ha
un total de 13 pisos i dos locals comer-
cials. Actualment n’hi ha nou amb fa-

mílies vivint-hi i quatre de buits. 
pàgina 12

IES Emperador Carles
Alumnes de tercer d’ESO de l’Institut Em-
perador Carles participen en un projecte
que té com a objectiu denunciar les acti-
tuds masclistes que pateixen les alumnes
en la seva trajectòria escolar i reivindicar

la perspectiva de gènere en l’educació. 
pàgina 14

UE Sants
Els de Tito Lossio van perdre l’últim par-
tit de l’any a casa contra el Castelldefels,
i tot i que aquest cap de setmana suma-
ran tres punts per l’eliminació del Reus,
podrien acabar l’any en descens. L’equip

haurà de millorar en la segona volta.
pàgina 24

La lupa

per @ModernetdeMerda

Activistes per l'extinció

El procés ha deixat seqüeles als argu-
mentaris dels catalanoparlants. I una d'e-
lles, potser la més evident, és la prudèn-
cia i la por a l'hora d'abordar problemà-
tiques o debats relacionats amb la nos-
tra llengua. Els peus de plom s'han con-
vertit en tota una ideologia. De mica en
mica, ens hem transformat en éssers in-
animats amb l'únic objectiu de no ferir
sensibilitats; i, de tant fer-ho,
hem permès que qui quedés
ferit fos el català. Ferit de
mort.

Aquesta censura (impo-
sada i autoimposada) només
ha servit per dur-nos on som.
Ens trobem en la pitjor si-
tuació de les últimes dècades -només cal
consultar els estudis recents- i amb un re-
lleu generacional cada vegada més con-
demnat. No hem fet saltar les alarmes
quan tocava, no hem actuat amb deter-
minació en sectors clau, no hem atès l'a-
llau de dificultats que el segle XXI ha abo-
cat sobre nostre, no hem defensat la pro-
tecció d'una llengua cada vegada més mi-
noritzada. En nom de no sé ben bé qui-
na inclusió, hem deixat que l'elefant

anés creixent dins l'habitació. Un elefant
que avui ja flirteja amb l'extinció.

I ara hi ha un nou fenomen que no es-
tem abordant, continuant amb la inèrcia
silenciosa dels últims anys. Ara apareixen,
dins de Catalunya, aquells que, des de po-
sicions fins avui respectuoses amb el ca-
talà, estan disposats a implicar-se acti-
vament en la seva desaparició. Els que

parlen de realitats falses, de patis d'es-
coles, de nens d'Olot. Els que trobem en
diaris, entrevistes, ponències i declara-
cions, mentint obertament i posicio-
nant-se com a activistes: activistes per l'es-
tocada final a una llengua que es troba en
un estat d'extrema fragilitat.

Són discursos que són nous perquè no
vénen dels llocs habituals. Vénen d'antics
refugis de la llengua catalana. Per això col-
peixen i dolen tant, i per això hem de fer

l'esforç de no ignorar-los. No tinguem por
d'assenyalar les seves fal·làcies i de de-
nunciar la seva intenció d'acabar amb una
llengua i una cultura, perquè el que pre-
tenen és tan gros com això: acabar amb
una llengua i una cultura. Amb tota la per-
versió, inhumanitat i misèria moral que
això suposa. Sovint, a més, amb l'objec-
tiu últim d'assegurar la unitat territorial.

Són temps d'hostilitat des-
bocada, i la prudència no ens
pot tornar a fer còmplices
dels que volen el català mort
(o dels que estarien disposats
a matar-lo si això garanteix un
objectiu polític concret). Tre-
ballar per l'eliminació d'una

llengua ha de generar-nos un rebuig im-
mens. Encara més si aquesta llengua és
la nostra. I encara més si l'envestida es fa
amb motivacions polítiques. Diguem les
coses pel seu nom, incomodem-los, que
intueixin la vergonya. No en deixem pas-
sar ni una, mantinguem-nos ferms en la
defensa d'un tresor que només ens té a
nosaltres. Mobilitzem-nos contra els 'ac-
tivistes per l'extinció': si no aixequem la
veu, aviat ens en quedarem sense.

Són discursos que són nous perquè
no vénen dels llocs habituals: vénen

d’antics refugis de la llengua catalana

Si llevas dos años ley-
endo artículos sobre

el Brexit que solo han
sabido explicarlo como un engaño y
como una autolesión absurda –y
que tanta fortuna han hecho en
cierta prensa europea–, estos resul-
tados deben de ser difíciles de en-
tender.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ayer suspendieron un
partido porque el pú-

blico gritó “nazi“ a un ju-
gador. ¿Habéis visto nunca suspender
un partido en España por cánticos
contra los catalanes?  ¿“Puta Catalu-
ña“, “Ser catalán es ser subnormal“ o
“A por ellos“? España tiene sus prio-
ridades.

@Well086

El caso Arandina pone
sobre la mesa que para

una parte de la sociedad
violación solo es la agresión de un
desconocido en una calle oscura. Lo
que se resisten a ver es que muchas
violaciones las cometen conocidos y en
escenarios donde quizá parte de la in-
teracción fue consensuada.

Ens volen fer creure
que aquestes empre-

ses tipus Glovo, Delive-
roo, UberEats, etc. són empreses tec-
nològiques digitals. En realitat el seu
core business és la precarització laboral
i la complicitat de les autoritats i jutjats
laborals. D’aquí treuen els beneficis (si
en tenen).

@BenetTatxo@RequenaAguilar@apuente
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Colau proposa reduir l’espai 
firal de Montjuïc per fer-hi pisos1

2
El Medi competeix però queda 
fora de l’Euro League

Sants s’implica en la lluita 
contra la islamofòbia

El Sants tancarà el 2019 
a casa contra la UE Castelldefels

Viatge per alguns dels comerços 
emblemàtics més antics de la ciutat

El + llegit líniasants.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Safata d’entrada

Fa anys que es fa ús de l’esport
com una palanca per servir-se dels
èxits d’atletes, per embolcallar-se
amb la bandera del seu estat, co-
munitat o club i així treure’n un rè-
dit polític. 

Quan algú declara que no s’ha
de barrejar política i esport, o és un
cínic o no sap de què parla, perquè
s’ha de ser realista: tothom fa po-
lítica quan hi ha confrontació entre
persones o equips per veure qui
guanya o perd en la contesa. El
Real Madrid era l’equip del règim
en temps de la dictadura, amb un
president, Santiago Bernabéu, ca-
poral de l’exèrcit franquista. 

Javier Tebas, un hereu confés
polític del franquisme, va forçar
que el partit Barça-Madrid de les 13
h del migdia fos ajornat per esqui-
var els possibles efectes de la con-
vocatòria d’una manifestació a les
17 h al carrer Marina de Barcelona.  

Els atletes russos han estat ex-
closos durant quatre anys per ha-
ver encobert el dopatge: no po-
dran participar en els JJOO de
Tòquio, el Mundial de Futbol de
Qatar i els Jocs d’Hivern de Pe-
quín, tot per la glòria de guanyar
medalles i enlairar l’orgull rus a
escala planetària. 

El 2018, Ciudadanos muntà
una pantalla gegant a la plaça de
Catalunya per veure la selecció es-
panyola, “la roja”, amb centenars
de persones onejant frenèticament
banderes espanyoles i cridant “A
por ellos, oé, oé”. Veure Arrima-
das, Rivera i Girauta amb la sa-
marreta de la selecció espanyola,
saltant embogits pels gols, què era,
un esclat de política o esport? 

Curiosament, es parla de no
barrejar política i esport quan juga
la selecció catalana, és clar.

Política i esport
per Jordi Lleal 

Greta Thunberg, banalització?
per Pep Font

Fa uns dies demanava a la
gent del meu compte de Face-
book qui coneixia Alejandra
Moran Ordoñez i qui coneixia
Greta Thunberg.

El resultat, cantat, va ser del
100% les respostes que afirma-
ven conèixer Greta Thunberg.

Doncs anem a pams i analit-
zem els personatges:

- Alejandra Moran Ordoñez
és coautora de l'informe ME-
DECC sobre l'estat de recursos
del planeta. I investigadora dels
programes CREAF i CTFC. Una
persona amb coneixements que
manega dades per arribar a con-
clusions útils sobre la gestió me-
diambiental, que intenta fer
aportacions útils als gestors po-
lítics del món.

- Greta Thunberg és una
adolescent sense cap experiència
ni coneixement notable. Que viu
una vida regalada anant pel món
i essent rebuda com una autori-

tat, per, fet i fet, cridar, amenaçar
i acusar que “li han arruïnat la in-
fantesa!" (a ella!!!). Queixant-se
de tots els dirigents mundials en-
tre mirades iracundes (...per cert,
allò que tots nosaltres sabem
fer, oi?).

Bé, doncs la revista TIME, o
potser hauríem de dir l'ombra de
l'antiga i prestigiosa revista TIME,
escull Thunberg personatge de
l'any.

Ho veieu com va tot? Ídols
banals per a una societat banal.
I sí, sí, amb la inestimable res-
ponsabilitat dels mitjans de co-
municació. No, jo no mato el
missatger! Les coses com són.
Responsabilitat! O per què us
creieu que coneixeu Greta Thun-
berg i no sabeu qui són Alejan-
dra Moran i els seus col·legues?
Deixem de banalitzar els temes
importants perquè, banalitzant-
los, sempre en treuen profit els
mateixos. I no és això.

Les millors
perles

Xoc entre Pilar Rahola i Ada Colau per l’augment dels impostos
a les rendes altes. L’alcaldessa de Barcelona ha criticat recent-
ment a Twitter la intervenció de Rahola a TV3 en la qual quali-

ficava el pacte dels impostos d’escàndol i tot plegat ha derivat en
una picabaralla on s’han unit diverses personalitats públiques.

Descobreixen l’obra d’art més antiga de la humanitat. Els
experts estimen que la pintura, trobada a Indonèsia, té
uns 44.000 anys d’antiguitat. S’hi veuen un grup de figu-

res abstractes que combinen característiques humanes amb al-
tres d’animals.

Augmenta la miopia en els menors de 8 anys per l’ús diari del
mòbil. El Col·legi d’Òptics de Catalunya alerta de l’impacte de les
moltes hores d’ús d’aquests dispositius per part dels nens i ne-

nes. De fet, un de cada tres utilitza el mòbil o tauleta diàriament. Cal
evitar que els més petits estiguin tantes hores davant d’una pantalla.

Rosalía i Kylie Jenner han revolucionat les xarxes socials
amb la seva “reunió”. Es tracta de la germana menor de
les Kardashian, amb una fortuna superior als mil milions

de dòlars. Ambdues han penjat fotografies prenent una copa
en una terrassa a l’aire lliure.

L’anàlisi d’un xiclet de més de 5.700 anys ha revelat no només
els orígens de la dona que el mastegava sinó també el color
dels seus ulls, els gèrmens que tenia a la boca i el que menjava.

Tot plegat gràcies a l’anàlisi completa del genoma de la dona, 
reconstruït a partir del xiclet. Ha passat a Dinamarca.

A les xarxes

@Suguet: Avui les portades dels diaris
parlen de l'acord entre Govern i comuns.
Ahir, a Telerahola, retolaven “Acord entre
ERC i comuns”. Cal mantenir el rigor.

#PacteGovernComuns

@eduardvoltas: Per trucar al MHP Torra
necessita trucar als altres 16, i ara per re-
unir-se amb Torra es reunirà amb els altres
16. Ridícul és poc.

#TrucadaSánchezTorra

@CarlesVinyas: Juga Zozulya al camp del
Rayo i l'insulten al crit de "puto nazi". Total-
ment inesperat! I l'àrbitre suspèn el partit,
segons l’LFP atenent les peticions dels clubs.

#SurrealismeAVallecas
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Sants-Montjuïc

CULTURA4El teatre barceloní
no passa pel seu millor moment.
Després que la setmana passada
s’anunciés el tancament del Club
Capitol, els responsables de la
sala La Vilella del barri del Poble-
sec, situada al número 95 del
passeig de l’Exposició, han anun-
ciat que posen el punt final al pro-
jecte que va arrencar l’any 2013
amb l’objectiu de fer evolucionar
la feina que des del 2009 feien des
de l’estudi Sargantana.

A través d’un comunicat els
responsables de La Vilella han ex-
plicat que “a la complexitat de

mantenir un projecte d’arts escè-
niques a Barcelona” s’hi afegeixen

els “problemes de gentrificació”,
cosa que crea “la tempesta per-
fecta”. Enmig d’una situació pre-
cària que consideren generalit-
zada en el sector de les arts escè-
niques, des de La Vilella alerten
que el sector només segueix en
peu per “l’autoexplotació” de la
gent que en forma part i reclamen
que si es vol canviar el rumb ac-
tual “cal un canvi urgent que en-
globi la totalitat del fet teatral”.

HUMITAT I DESPERFECTES
En paral·lel, el tancament de La Vi-
lella també ha arribat pel deterio-
rament de l’edifici. Els responsa-
bles del teatre havien fet un gran
esforç per anar mantenint en con-
dicions l’edifici però l’empitjora-
ment del seu estat, expliquen, “ha
malmès material important per a
la creació i ha augmentat el nivell
d’humitat fins a fer impossible tre-
ballar de forma saludable”. 

La Vilella va obrir l’any 2013. Foto: Google Maps

La crisi del teatre: La Vilella
del Poble-sec abaixa el teló

» La sala va obrir portes l’any 2013 al passeig de l’Exposició
» La precarietat del sector i el mal estat de l’edifici, els motius

L'Ajuntament compra 
un edifici per a lloguer social

HABITATGE4L’Ajuntament va
anunciar la setmana passada la
compra de l’edifici que hi ha al
número 26 del carrer Ferreria
per tal de destinar-lo a lloguer
social. El consistori ha pagat
2,2 milions d’euros després d’e-
xercir el dret de tempteig i re-
tracte, ja que aquest preu ja
l’havien acordat la propietat i la
societat que l’anava a comprar.

El consistori ha explicat que
la compra de l’edifici permetrà
“incorporar la finca al parc de llo-
guer social i assequible i evitar
una possible operació de gen-

trificació i expulsió dels veïns que
hi viuen”.

A l’edifici hi ha un total de 13
pisos i dos locals comercials de
100 metres quadrats cadascun.
Actualment hi ha nou pisos amb
gent que hi viu i quatre que es-
tan buits. Pel que fa a les obres
que s’hagin de fer, l’Ajuntament
calcula que només s’en faran
de menors en els pisos que estan
buits. El consistori també està
analitzant la situació de totes les
famílies per adaptar els seus
contractes al règim de lloguer
d’habitatge públic. 

Petit incendi a les golfes
de Can Vies sense ferits

SUCCESSOS4Els bombers van
haver d’extingir divendres pas-
sat un petit incendi que hi va ha-
ver a Can Vies, concretament a
la zona de les golfes de l’edifici
ocupat.

L’incendi es va produir quan
un matalàs va començar a cre-
mar per motius que es desco-
neixen. En el moment del foc hi
havia gent a dins de l’edifici però
ningú va resultar ferit. Poste-
riorment els bombers, que van
trigar una estona a poder accedir
a l’edifici, van confirmar que no
hi va haver danys estructurals.

Tot i que l’incendi no va ser
greu la columna de fum que va
provocar va ser molt visible,
cosa que va fer que molta gent
se’n fes ressò a les xarxes socials.
Tot i la fumarada, no hi va ha-
ver cap problema en els habi-
tatges que hi ha més a prop de
Can Vies.

Un cop els bombers van po-
der apagar l’incendi es van que-
dar una estona més a l’edifici per
tal de ventilar-lo bé. També van
mesurar la qualitat de l’aire del
carrer a causa de la fumarada ne-
gra que havia fet el foc.

Els jardins de Magòria
ja són una realitat

ESPAI PÚBLIC4Els barris de la
Bordeta i de Sants-Badal van es-
trenar dissabte passat, respecti-
vament, els nous jardins de Ma-
gòria i la remodelació del carrer
de Carreras Candi.

L’estrena dels jardins de Ma-
gòria resol un greuge històric a
la Bordeta, ja que aquest nou es-
pai trenca la barrera que hi ha-
via entre el barri i la Gran Via.
En paral·lel, l’estrena dels jar-
dins també suposa el primer

pas per a la transformació de
tota la zona de Magòria, ja que
en un futur s’ha de convertir en
un pol d’equipaments del barri
i el districte. 

Pel que fa al carrer de Ca-
rreras Candi, un tram, el que fa
cantonada amb el carrer Basse-
goda, s’ha reformat per fer-lo de
plataforma única amb l’objectiu
que el transport públic tingui
prioritat. Les voreres s’han am-
pliat i també 

La Marina | Tornen les precampanades de la Casa del Rellotge
El barri de la Marina celebrarà el 28 de desembre una nova edició de les precampanades

que cada any organitza des de la Casa del Rellotge. La festa començarà a les 10 de la nit als
Jardins de Can Farrero i s’allargarà fins a dos quarts d’una amb música i actuacions.

Els responsables
de la sala alerten que
el sector necessita 
un canvi “urgent”
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L’Apolo celebra Nadal 
amb un concert de Mishima

MÚSICA4La Sala Apolo cele-
brarà demà el seu tradicional
concert de Nadal. I ho farà amb
un dels grups més emblemàtics
de l’escena musical catalana,
Mishima.

El grup que lidera el cantant
David Carabén arribarà a l’A-
polo immers en un dels millors
moments de la seva carrera. No
fa gaires setmanes la banda va
protagonitzar un concert es-
pectacular al Liceu, en el marc
de la celebració del seu 20è ani-
versari. De fet l’inici de la gira
per commemorar les dues dè-
cades del grup va arrencar ara fa
un any en aquesta mateixa sala
del Poble-sec amb un concert

doble immortalitzat en el
CD+DVD ‘Ara i aquí’.  

TARTA RELENA
Abans de l’actuació de Mishi-
ma, que començarà al voltant
d’un quart de deu del vespre, pu-
jaran a l’escenari Tarta Relena. El
duet femení que formen Marta
Torrella i Helena Ros canten a ca-
pel·la cançons tradicionals de
diferents punts del Mediterrani.
El passat mes de gener van pu-
blicar el seu primer EP, ‘Ora Pro
Nobis’. Inclou vuit cançons, on es
poden trobar joies com ‘Tou Vo-
tanikóu’, que forma part del gè-
nere grec de música urbana dels
anys 30, 40 i 50 ‘Rebétiko’.

SOCIETAT4Alumnes de secun-
dària de l’institut santsenc Em-
perador Carles participen en
un projecte de l’Assemblea de
Cooperació per la Pau (ACPP) i
Teleduca que té com a objectiu
denunciar les actituds masclis-
tes a les quals s’enfronten cada
dia les alumnes.

El projecte es basa en la vo-
luntat d’incentivar la integració
des d’una perspectiva de gène-
re  en la comunitat educativa de
Sants. També es tira endavant
al barri de la Trinitat Vella (Sant
Andreu). L’eina per fer-ho és la
producció de vídeos curts on els
estudiants expressen la seva
opinió i que, al mateix temps,

també coneguin les causes i les
conseqüències de les desigual-
tats per motius de gènere. Per
aconseguir tot això el programa
incideix de forma especial en di-
ferents temàtiques sexistes, com
ara la discriminació social de les
dones, els rols de gènere i com

es visibilitzen, la discriminació
professional que pateixen les
dones i, lògicament, l’assetja-
ment i la violència masclista.  

‘LO QUE CALLAMOS’
Un dels vídeos fets pels estu-
diants de tercer d’ESO de l’Em-
perador Carles ha estat batejat
amb el nom de ‘Lo que calla-
mos’.  Els seus protagonistes
mostren la realitat que els toca
viure a les noies de la seva edat
i aporten diferents idees i rei-
vindicacions per qüestionar rols,
relacions i reflexions sobre els

gèneres. En les seves interpre-
tacions, els alumnes represen-
ten actituds masclistes de la
societat i envien missatges com
aquest: “No es un piropo, se lla-
ma acoso callejero”. 

ELS PROFESSORS
El professorat de l’institut tam-
bé forma part del projecte, ja que
un dels objectius és que apren-
guin sobre comunicació i pers-
pectiva de gènere per tal que pu-
guin dissenyar correctament
programes o classes per sensi-
bilitzar sobre la problemàtica.

Un fotograma del vídeo ‘Lo que callamos’. Foto: ‘Lo que callamos’

L’Institut Emperador Carles
reivindica un canvi feminista

Alumnes del centre
participen en un
projecte per denunciar 
actituds masclistes

Mishima va tocar al Liceu fa poques setmanes. Foto: Pilar Tomás/ACN
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Creu Coberta
El Pare Noel ja ha arribat 

a Creu Coberta

El Pare Noel va arribar a l’eix comercial durant el
passat cap de setmana. El trobareu alguns mig-
dies passejant pel nostre eix, rebent cartes i peti-
cions dels més menuts i entregant caramels. La
tradició de Sant Nicolau és una de les més tradi-
cionals de Catalunya, on ja se celebrava al “bis-
betó”, des de fa segles. Durant el segle XX, en
Nicolau va canviar de color la vestimenta, i va
adoptar aquest vermell gràcies al patrocini d’una
coneguda marca de refrescos.

Avui, torna al nostre carrer per trobar-se amb
els més petits. A la carpa el trobareu amb el cone-
gut Pessebre de Creu Coberta.

I els Reis...
Com cada any, després del Nadal, el Pare Noel
deixa pas als Tres Reis, que ocuparan la gran
carpa que s’eleva al carrer Llobet, on rebran les
cartes dels més menuts! Passeu-hi i també hi tro-
bareu uns caramels per vosaltres.
Més solidaritat!
A la carpa del carrer Llobet hi podeu deixar oli que
anirà destinat a Canpedró, el menjador social del
barri, on el fan servir per a cuinar. Sempre va bé fer
recapte d’aquest producte amb aquesta finalitat so-
lidària per a les persones que no arriben a fi de
mes, i que podeu gaudir d’un plat calent al menja-
dor social. 

Paral·lelament, la recollida de joguines noves de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta té també un dels
punts del barri a la carpa! Aprofiteu per dur algun
regal per als nens i nenes de la nostra ciutat que
viuen allà on els Reis no arriben.
Horaris de la Carpa de Nadal
Pare Noel: dies 14, 15, 21, 22, 23, 24 de desem-
bre d’11 a 13.30 i de 17.30 a 20.30
Els 3 Reis:  30-31 de desembre i 2 - 5 de gener
d’11 a 13.30 i de 17.30 a 20.30. 31/12 fins les 19h

Última oportunitat!!!
Si voleu una participació per al sorteig de la Loteria nacional amb el nú-
mero de Creu Coberta, només en trobareu, fins que s’acabin les exis-
tències, a la seu de l’Associació de Comerciants, al número 9 del
carrer del Callao, a Barcelona.

Com toqui i no en tingueu, ja veureu!
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La Perruqueria Gómez (carrer de la Creu Co-
berta, 88) va rebre fa uns dies el Premi Na-
cional de Comerç als Establiments Centenaris
en un acte que va tenir lloc al Saló Sant Jordi
del Palau de la Generalitat. Per l’establiment,
un dels més reconeguts del nostre barri, hi
han passat generacions de famílies per arre-

glar-se el cabell en aquests cent anys llargs.
El President de la Generalitat, Quim Torra, i la
Consellera de Comerç, Àngels Chacón, van
presidir l’acte, durant el qual es va reconèixer
la feina d’empreses i empresaris del país.

Moltes felicitats!

Centenari de la Perruqueria Gómez

Durant tot el dia de dissabte
passat, diferents punts del
nostre eix van acollir repre-
sentacions de propostes de
claqué. Els escenaris del ca-
rrer Diputació, al costat del

Meeting Point, i del carrer
Llobet, al costat de la carpa
de Nadal, van omplir-se de
veïns i vianants que, encu-
riosits, van poder gaudir
amb representacions d’a-

quest estil de ball tan pecu-
liar. La companyia Dragonfly
va ser l’encarregada d’a-
quest espectacle. 

Moltes gràcies!

El claqué, al carrer 
de la Creu Coberta
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Diumenge passat, la Marató va tor-
nar a envair els carrers i les places
de Catalunya amb les propostes que
fan les entitats i associacions del
país. En el cas de Creu Coberta,
vam celebrar una xocolatada davant
de la Carpa del Pare Noel, al carrer
Llobet, a la qual va assistir molta

gent. Tot el que es va recollir gràcies
a les aportacions dels veïns i veïnes
del nostre barri anirà destinat a in-
crementar els donatius de la Marató,
que, a hores d’ara, s’aproximen als
10 milions d’euros.

Moltes gràcies als voluntaris i
als participants!

Creu Coberta, xocolata per la Marató

Durant les vacances escolars, el Nadal torna
al Poble Espanyol. Entre els dies 21 i 29 d’a-
quest mes, el recinte es vesteix de gala per

rebre la festa més
màgica de l’any.

A la Plaça
Major, els adults hi
trobaran un street
food market i mú-
sica en directe. Els
infants podran fer
un munt d’activitats
per tot el recinte:
una gimcana, des-
cobrir el món
màgic del Tió, par-
ticipar en els tallers
dels artesans del
Poble i molt més! A
més, els dies 24 i
26, en el recinte de
l’Hivernacle, hi

haurà una pista de patinatge que al migdia es
convertirà en una roller disco. 

El moment més esperat pels petits serà,

sens dubte, la visita a la casa del Pare Noel
(entre els dies 21 i 24) i a Ses Majestats els
Reis d’Orient (entre el 21 i el 29), a qui els po-
dran entregar la carta i explicar-los si s’han
portat bé o no durant l’any.

Com a novetat d’enguany, del 22 al 29 es
podrà veure Euphoria, un espectacle de
dansa acrobàtica, teatre, circ i màgia.

El preu de l’entrada és a partir de 7€ a ta-
quilla o 6€ online. Les entrades permeten ac-
cedir tant a les activitats de Nadal com a la
resta del recinte del Poble Espanyol. Consul-
tar els preus per veure l’espectacle Euphoria.

I el 31 de desembre el Poble Espanyol
celebra la festa de cap d’any més emble-
màtica de Barcelona. Des de les 22:30h fins
les 6h, tots els hits del moment en 3 am-
bients, campanades, raïm, cotilló i tot el que
es necessita per donar la millor benvinguda
al 2020.

Més informació a: www.poble-espanyol.com

Torna la màgia del Nadal 
al Poble Espanyol

18 de desembre del 2019
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Els experts del barri OpinenEls experts del barri
4El cos de Mossos d’Esquadra

us desitja bones festes!

Se llama inteligencia emocional a la
capacidad de gestionar las emocio-
nes para poder ser lo más productivo
posible en la actividad que estemos
realizando. Hablamos de la capaci-
dad de analizar lo que pasa a nuestro
alrededor y de reconocer y utilizar
todo tipo de recursos y herramientas
que ya disponemos y que hemos uti-
lizados en situaciones vividas ante-
riormente.

En CrossFit Sants practicamos un
deporte basado en un entrena-
miento funcional con ejercicios que
cambian cada día para mejorar la
fuerza física, la resistencia, la flexibili-
dad, la potencia y el equilibrio de
cada persona.

A través del coaching, acompaña-
mos a nuestros atletas y les ayuda-
mos a que lideren sus vidas, se hagan
responsables de sí mismos, de sus
sentimientos, decisiones y conse-
cuencias, acciones y resultados, y lo-
gren sus metas y objetivos.
Trabajamos el liderazgo, el auto co-
nocimiento, la empatia, la gestión
emocional, la resiliencia, la comuni-

cación con uno mismo y con los
demás, el éxito, el fracaso... 

En CrossFit Sants creemos que el
beneficio del deporte, y en concreto
del CrossFit, va mucho más allá de la
parte física, por eso ayudamos a que
nuestros atletas se conozcan mejor,
utilizando el ejercicio físico como ve-
hículo,  y así puedan realizar los cam-
bios necesarios para ser su mejor
versión. Tu inteligencia emocional en
el deporte es un reflejo de tu inteli-
gencia emocional en la vida.  

El control de las emociones es im-
prescindible tanto para el buen fun-
cionamiento de la mente como del
físico, lo que nos llevará en la práctica
de cualquier deporte a una toma de
decisiones más eficaz y a un mejor
funcionamiento de nuestro cuerpo.

Hoy por hoy se considera a la in-
teligencia emocional como una habi-
lidad imprescindible para alcanzar el
éxito en la vida, incluido el ámbito la-
boral, académico o deportivo. Por
eso, desde CrossFit Sants recomen-
damos ejercitar la mente para tener
un mayor rendimiento deportivo.

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

4La Guàrdia Urbana informa

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

Telèfon 93 291 50 08

Raúl Montero 
@raul_montero_coaching 
life coach en @crossfitsants

C/ Vilardell, 12

4Inteligencia emocional y CrossFit

Passada la febre consumista del
Black Friday, ara estem immersos en
una altra que encara és més gran, la
del Nadal i l’enorme quantitat de re-
sidus que se’n generen. La indústria
de la moda és un actor principal en
aquest escenari tot i que cada cop hi
ha més agents que aposten per la
sostenibilitat com el camí a seguir. 

Recentment s’ha celebrat a casa
nostra el Re-Barcelona, batejat com
a “primer festival global de moda
sostenible del sud d’Europa”. Orga-
nitzat per Moda Sostenible Barce-
lona, va ser un punt de trobada
magnífic entre productors, dissenya-
dors, entitats i administracions. L’as-
sociació amfitriona, nascuda al 2014
i inspiradora d’altres organitzacions
similars a la resta d’Espanya, asse-
gura que “el problema més greu al
món de la moda és la híper produc-
ció, l’actual forma de produir i de

consumir roba no és sostenible ni
per al planeta ni per a als qui hi
vivim”. 

“Degut a l’enorme quantitat de
roba que consumim i de la qual ens
desfem posteriorment, la reutilitza-
ció i el reciclatge són la millor ma-
nera de convertir els residus en
recursos. És molt important prendre
consciència sobre la necessitat de
perllongar la vida útil de la nostra
roba”, defensen des de l’entitat. 

Des de la Fundació Humana
apostem decididament per la se-
gona vida de la roba, amb una finali-
tat social. I ho fem des del 1987 amb
la voluntat ferma de preparar per a la
reutilització tot el residu tèxtil que
està en bon estat. Per això volem
desitjar-vos un bon Nadal, confiant
que aquestes festes fem un consum
responsable i brindem per un entorn
més sostenible. 

Humana Creu Coberta 
C/ Creu Coberta, 110

www.humana-spain.org · Telèfon 93 667 60 07

4Una aposta ferma per 
convertir els residus en recursos

Transport públic i Nadal

Es recomana fer servir el transport
públic per desplaçar-se a les zones
més cèntriques. El 24 de desembre el
servei de metro acabarà a les 23.00
hores. Els divendres i les vigílies de
festius el metro circularà fins a les
dues de la matinada.

Com és habitual, durant la nit de
Cap d’Any totes les línies de metro
funcionaran de manera continuada
durant tota la nit.

Neteja i obres a la via pública

Durant les festes també augmentarà
el servei de recollida de residus i de
neteja dels carrers, sobretot a les
zones amb més densitat de vianants.
També es reforçarà la recollida de re-
sidus comercials i domiciliaris.

Durant el període nadalenc no es
donaran permisos a obres que afectin
la via pública al centre de la ciutat, als
entorns dels mercats municipals o a
les vies principals de Barcelona.

Les Nadales de l'Anaïs i la Núria són
les gaunyadores del Concurs de la
Nadala corporativa de la PG-ME amb
què felicitem les festes d'enguany. 

Moltes felicitats a totes les nenes i
els nens que han participat perquè
escollir el disseny guanyador no ha
estat gens fàcil.

Designed by Mrsiraphol / Freepik
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La FAVB i Ecologistes en Acció alerten sobre els riscos del desplegament de la xarxa 5G

La cara fosca de la tecnologia
SALUT/ La tecnologia avança a un ritme fre-
nètic, però molts cops els usuaris no són
conscients del tot dels riscos i els inconve-
nients que aquesta pot tenir. En aquest sen-
tit, una de les darreres novetats és la
implementació de la tecnologia 5G, que se-
gons la FAVB i Ecologistes en Acció s’ha
plantejat a la ciutat “de forma totalment acrí-
tica i sense tenir en compte els possibles im-
pactes negatius per a la salut derivats de la
contaminació electromagnètica”.

En un comunicat publicat el mes pas-
sat, les entitats expliquen que la Unió Eu-
ropea ha fet recomanacions per evitar
aquesta pol·lució i apunten que la Gene-
ralitat, contràriament al que pretén fer l’A-

juntament, les va considerar l’any passat,
quan va crear  la Comissió per a l’estudi
dels efectes de la qualitat de l’aire i les im-
missions acústiques i electromagnètiques
sobre la salut i el medi ambient.

La FAVB i l’associació ecologista, de fet,
lamenten que no existeixin prou estudis
que analitzin l’impacte que tenen aquestes
tecnologies i els riscos que pot comportar
per a la salut i no entenen que s’apliqui “el
principi de precaució abans de llançar-se a

promoure una tecnologia que pot tenir
efectes nocius”.

Aquesta queixa de les entitats, però, no
és la primera. Durant el passat estiu (quan
Vodafone va començar a implementar la
xarxa per als seus usuaris en 15 ciutats d’a-
rreu de l’estat), el Defensor del Pueblo (l’e-
quivalent espanyol al Síndic de Greuges) va
respondre a una queixa d’una associació
d’afectats per antenes de comunicacions de
Valladolid dient que el Govern espanyol
hauria de “sotmetre els plans i projectes en
matèria de telecomunicacions a avaluació
ambiental estratègica i avaluació d’impacte
ambiental”. Aquesta indicació, però, no ha
estat escoltada per part de les administra-
cions. En la mateixa línia, Ecologistes en
Acció ha presentat un recurs extraordinari
de revisió contra el Pla Nacional 5G a la Se-
cretaria d’Estat per a l’Avançament Digital i
una petició a la ministra Nadia Calviño per-
què en faci una revisió d’ofici.

SET PETICIONS A COLAU I TORRA
El text conclou amb set peticions a l’Ajunta-
ment i la Generalitat. Les entitats volen que
s’obri “un debat ciutadà ben informat, tèc-
nic i amb base científica”, tenir accés a les
dades d’emissions de les antenes de telefo-
nia que hi ha al territori, que es creï un mapa
d’emissions a la ciutat, que s’aprovi una nor-
mativa que obligui les companyies a donar
routers on el funcionament del WiFi no vagi
lligat al de la línia telefònica, augmentar el
nombre d’estacions de mesura d’emissions,
habilitar ‘zones blanques’ (sense emissions)
i que s’informi els veïns sempre que hi hagi
previst un augment de les emissions.

SALUT/ Antics treballadors de l’empresa Macosa-Alstom
afectats per l’amiant van entregar a finals de novembre
10.000 signatures al president de la Generalitat, Quim To-
rra, i van demanar que el Govern posi en marxa la retirada
de tots els elements fabricats amb aquest material que hi
ha en molts edificis de Catalunya, començant pels públics.

Durant la trobada, els extreballadors també van re-
clamar que es faci un cens de la situació i que passin re-
visions mèdiques totes les persones que durant la seva
vida han estat exposades a l'amiant. De la mateixa ma-
nera, van reclamar que es donin subvencions que ajudin
en la investigació dels mètodes de curació per a les ma-
lalties relacionades amb aquest material.

S’INTEGREN A LA COMISSIÓ
Durant la reunió també es va acordar que alguns dels ju-
bilats entrin a formar part de la comissió interdeparta-
mental creada el passat octubre i que ha de servir per dis-
senyar un pla nacional per erradicar l’amiant.

Els jubilats participaran en un acte conjunt amb To-
rra i l’alcaldessa Ada Colau que se celebrarà aquest mes
a la torre de les Aigües del Poblenou i en la primera reu-
nió de la comissió, que segons van explicar també s’ha de
celebrar abans que s’acabi l’any.

10.000 firmes per demanar la retirada
de l’amiant que encara hi ha en edificis TROBADA/Una vintena d'associacions veïnals van par-

ticipar dissabte 14 de desembre en el Fòrum Veïnal Con-
vivència i Seguretat organitzat per la FAVB al Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona. 

Després de tants mesos amb el focus mediàtic posat
en els problemes relacionats amb la seguretat de Barce-
lona, la trobada tenia com a objectiu trobar un espai de
reflexió col·lectiva perquè les AV poguessin expressar les
seves preocupacions, valoracions i lliçons apreses.

Una de les conclusions més destacades va ser la reflexió
comuna del reconeixement dels barris com a espais de
cohesió social davant les conseqüències d'una societat
cada vegada més desestructurada.

Els barris com a espais
de cohesió social

Les entitats creuen 
que el desplegament 
del 5G s’està fent

“sense cap precaució”
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SERVEIS/ La seu de la FAVB va ser
l’escenari, el passat 3 de desembre,
d’una sessió de debat i cinefòrum
organitzada al voltant de la pro-
jecció del documental Trileros del
agua?, que és el primer treball d’in-
vestigació periodística sobre la
privatització de l’aigua a Espanya.
La FAVB i Aigua és Vida van im-
pulsar la jornada.

Aquesta qüestió està més
d’actualitat que mai després de la
decisió del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de tombar el
Reglament de Participació Ciuta-
dana que hauria permès tirar en-
davant la consulta que l’Ajunta-
ment volia fer per remunicipalit-
zar el servei de l’aigua a la ciutat.

Un cinefòrum
sobre el negoci de
l’aigua a la ciutat

FEMINISME/Dones de les entitats Col·lec-
tiu Punt 6, Entrepobles i la FAVB van partici-
par, el passat dimarts 19 de novembre al
Casal de Barri de La Pau, en una xerrada-
col·loqui organitzada després de la projec-
ció del documental Ciutats Vivibles des de la
diversitat que les habita.

Aquest documental, realitzat pel
col·lectiu de periodistes Contrast i Entre-
pobles, s'ha nodrit i enriquit de manera
col·lectiva i es va concebre com una eina
per reflexionar sobre les ciutats en les
quals vivim i de quina manera les dones
poden viure des d’una perspectiva femi-
nista i de sostenibilitat. Ciutats vivibles bar-
reja diferents mirades, algunes de les quals
es complementen, però que també pre-
senten contradiccions entre diferents ma-

neres de fer (hi ha testimonis de veïnes de
la ciutat, però també d’altres indrets de Ca-
talunya i de dones de l’Amèrica Llatina),
cosa que l’enriqueix encara més.

UN PROJECTE NASCUT EL 2012
Ciutats Vivibles va néixer el 2012, sent una
iniciativa de l’ONG Entrepobles. L’entitat va
impulsar jornades i activitats de tota
mena, com Per una vida vivible en un món
limitat o Els nostres cossos, les nostres vides.
Aportacions feministes a la salut.

Aquestes propostes van despertar,
ben aviat, la complicitat d’entitats com els
Ajuntaments de Barcelona o Vilafranca,
l’AMB o la Generalitat, i van cristal·litzar en
el treball fet per Contrast. El documental
es pot veure a YouTube. 

Una xerrada parla sobre la vida 
feminista i sostenible a les ciutats

HABITATGE/ La FAVB, en col·la-
boració amb la Universitat de
Barcelona, ha posat en marxa un
servei d’assessorament en temes
d’habitatge obert als veïns de la
ciutat que tinguin qualsevol mena
de dubtes sobre aquest tema.

El conveni signat amb la UB
permetrà que, a partir d’ara, la fe-
deració pugui fer servir ClinHab
(Clínica Jurídica en Dret Immobi-
liari i Mediació Residencial), un ser-
vei gratuït de consultes sobre
dret immobiliari.

Tothom que vulgui accedir-hi
ha de posar-se en contacte amb
la FAVB a través del correu elec-
trònic habitatge@favb.cat o del te-
lèfon 93 412 76 00.

La FAVB ofereix
assessorament
sobre habitatge

SOCIETAT/ L'Observatori DESC i
Ecologistes sense Fronteres van or-
ganitzar, els dies 28 i 29 del passat
mes de novembre, les jornades
anomenades Com garantim el
dret a l'habitatge i l'energia des
dels municipis a l’Auditori Calà-
bria, al districte de l’Eixample.

Durant aquells dos dies, res-
ponsables d’aquestes i altres en-
titats (com el Consorci de Serveis
Socials de Barcelona, l’Aliança
contra la Pobresa Energètica o l’À-
rea Metropolitana de Barcelona)
van parlar sobre les eines i les pos-
sibilitats que tenen per aturar els
desnonaments i els talls de sub-
ministraments que pateixen les fa-
mílies més vulnerables.

El dret a l’energia i 
a l’habitatge centra
dues conferències

En defensa del Reglament de
Participació Ciutadana de Barcelona

SOCIETAT/ Unes setmanes des-
prés que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) de-
clarés nul el Reglament de Parti-
cipació Ciutadana de Barcelona, a
mitjans del passat mes de no-
vembre, la FAVB, el Consell d’As-
sociacions de Barcelona i la
plataforma Aigua és Vida van
voler mostrar públicament el seu
rebuig a aquesta sentència judi-
cial. Les associacions també van
instar l’Ajuntament que recorri la
decisió del TSJC, cosa que el go-
vern d’Ada Colau ja ha fet, tal com
va explicar Marc Serra, el regidor
de Drets de Ciutadania i Partici-
pació. Serra, a través d’un fil de
tuits, va afirmar que “les consultes
ciutadanes són una conquesta
democràtica irrenunciable” i va dir
que el consistori “no es quedarà
de braços plegats davant d’a-
quells que volen impedir que la
ciutadania que mai havia tingut
veu pugui decidir sobre allò que
l'afecta”.

Els veïns i les entitats conside-
ren que aquest reglament és el re-
sultat “d’un procés desenvolupat
al llarg dels tres darrers governs
municipals gràcies al treball con-
junt” i que va ser possible gràcies
a “un amplíssim consens dels
grups municipals”. Aquest regla-
ment, segons FAVB, Aigua és Vida
i el Consell d’Associacions és “una
eina necessària de la ciutadania
organitzada i no organitzada per
poder incidir i participar de forma
més àmplia i democràtica de les
polítiques públiques”.

Aquestes entitats lamenten
que, tot i que el reglament defen-

sava de forma clara els interessos
dels veïns, diversos grups en de-
fensa d’interessos privats, com
Abogados Catalanes por la Cons-
titución o la Delegació del Govern
espanyol a Catalunya, presentes-
sin recursos que el TSJC ha consi-
derat per tal de declarar-lo nul.

Per això, les entitats van re-
dactar un manifest de tres punts,
en els quals rebutgen i mostren el
seu desacord per “aquest atac
frontal al dret a la participació,
eina fonamental de la nostra de-
mocràcia”. Asseguren que segui-
ran el procés judicial per defensar
els seus drets i demanen al go-

vern d’Ada Colau i a la resta de for-
ces polítiques representades al
ple, formin o no part de l’actual
govern municipal, “que s’empo-
derin i defensin la validesa del Re-
glament de Participació”.

A la pràctica, l’aprovació del
Reglament hauria servit perquè el
govern municipal de Colau im-
pulsés multiconsultes, com la de
la remunicipalització del servei de
l’aigua a la ciutat, actualment pri-
vatitzada i en mans d’Agbar, i que,
de moment, queda paralitzada.
Les entitats, però, esperen que
això pugui tirar endavant.

L’Ajuntament 
ja ha presentat 
un recurs a la 
decisió del TSJC
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Creu Coberta celebra Nadal
amb activitats per a tothom

EIXOS4L’eix comercial Creu
Coberta està celebrant un any
més amb intensitat les festes
de Nadal. 

Entre les diferents activitats
que han organitzat des de l’en-
titat dissabte passat es va fer la
ruta itinerant de claqué i teatre
per les botigues de l’eix. Un
grup de ballarins i ballarines
professionals  de la companyia
Dragonfly van ser  els protago-
nistes d’aquesta demostració
que va arrencar a les 11 del matí. 

A banda, dissabte i diumen-
ge els veïns, especialment els
més petits, també van poder

trobar-se el Pare Noel i la seva
casa plena de regals i solidaritat
al carrer de Llobet. El Pare Noel
va visitar les botigues de l’eix per
saludar i donar caramels a grans
i petits i el cap de setmana que
ve ho tornarà a fer. A banda del
Pare Noel, a finals de desembre
també hi haurà la visita dels
Reis Mags a la mateixa carpa,
que també acull el pessebre du-
rant tot el Nadal. 

D’altra banda, Creu Coberta
va tornar a demostrar aquest cap
de setmana la seva implicació
amb la Marató de TV3 amb una
ruta guiada pel barri.

NADAL4L’emblemàtica caval-
cada del Pare Noel pel carrer de
Sants que organitza Sants Esta-
bliments Units va celebrar la
seva 21a edició diumenge passat.
La cita, convertida de fa anys en
un clàssic del Nadal santsenc, va
reunir al voltant de 25.000  per-
sones, segons la Guàrdia Urbana,
al llarg de tot el seu recorregut.

Un any més la cavalcada va
destacar per la seva espectacu-
laritat, ja que en tot moment el
so i la llum van ser els protago-
nistes juntament amb més d’u-
na desena de carrosses. La ruta
va arrencar a les sis de la tarda
des de l’avinguda de Madrid i va

circular pel carrer de Sants fins
a la cruïlla amb el carrer Moia-
nès, on va acabar. 

Durant tot el recorregut el
Pare Noel va estar acompanyat
de diferents comparses, els dia-
bles, els gegants i les escolles de
ball del barri. Els que van gau-
dir més de la jornada van ser,
sens dubte, els més petits, que
van poder recollir els caramels
que el Pare Noel anava llançant
des de la seva carrossa i també

van poder entregar la carta amb
els regals que volen rebre aquest
Nadal. 

D’altra banda, aquest ma-
teix diumenge també es va po-
sar en marxa la primera edició
de la Fira de Nadal i Reis de
Sants-Montjuïc. Es fa a la
Rambla de Sants i estarà ober-
ta fins al dia 5 de gener. 

La calvalcada, un clàssic nadalenc. Foto: Sants Establiments Units

Gran afluència a la cavalcada 
de Sants Establiments Units 

Plenari | Fer més visibles els comerços de Sants-Les Corts
El plenari del Districte celebrat dilluns va aprovar per unanimitat una proposició

d’ERC de suport al projecte de l’Eix Comercial Sants-Les Corts per instal·lar uns pla-
fons que permetin que els comerços associats a l’eix siguin més fàcils d’identificar.

Al llarg de tota la ruta
el Pare Noel va estar
acompanyat de
diferents comparses
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Gimnàstica | Bons resultats del CG Barcelona en l’estrena a la lliga
Una cinquena posició en la general en l’estrena a la Tercera Divisió. El Club Gimnàstic Barcelona
va tancar la primera fase de la Liga Iberdrola amb aquest bon resultat a Salt. Aina Puig va brillar
amb llum pròpia al Gironès. L’any que ve es disputaran les dues fases restants de la competició.

El 12 de desembre de 2019 pot
haver estat un dia que marqui un
punt d’inflexió en el futur de
l’esport santsenc. Les instal·la-
cions del Club Esportiu Medite-
rrani van acollir la signatura del
projecte Sants Esports, una ini-
ciativa dels clubs de la Taula
d’Esports de Sants, Hostafrancs
i la Bordeta i que neix amb la vo-
luntat de ser “un projecte trans-
versal, pioner i únic”.

I és que més enllà de servir
perquè els clubs facin front comú
per reclamar equipaments (la
seva principal lluita, no només a
Sants), la iniciativa vol servir per
ajudar a fer créixer el nombre de
veïns que practiquen esport als
barris (sobretot els joves), millo-
rar la capacitat de gestió de les en-
titats i la seva capacitat econò-
mica, garantint la posada en

marxa de projectes, per difícils
que puguin resultar, i donar un
impuls a aspectes com la forma-
ció dels professionals.

MÉS ESPAIS I DE QUALITAT
Però l’aspecte en el qual els 12
presidents i presidentes de les en-
titats signants (i de la resta de
clubs del districte i de la ciutat)
coincideixen que cal reforçar és el
dels equipaments.

“Sense equipaments no es
pot fer res. La matèria primera la
tenim, que són les esportistes, i
malauradament cada any hem de
deixar noies sense poder practi-
car o fer un tast de la gimnàstica,
perquè l’espai que tenim està
molt limitat. Hi ha una manca
clara d’instal·lacions”, expliquen
a Línia Sants des del Club Gim-
nàstic Barcelona.

En la mateixa línia s’expressa
David Gaudioso, president del
Màgic Sants, que valora positiva-
ment “la gran oportunitat” que su-
posa Sants Esports. “Els nostres

equips estan repartits entre la
Bordeta i l’Espanya Industrial, tot
i que també fem servir la Bàscu-
la en algunes franges de dimarts
per a entrenaments. És una ne-
cessitat, més equipaments i que si-
guin de qualitat”, apunta, dient
que han de “rascar pistes, com la
de l’Escola Proa, per donar sorti-
da a la demanda” que tenen.

En aquest sentit, dos dels
projectes que ara mateix estan
més pròxims de ser una realitat
són el poliesportiu del carrer Ro-
ger i, a un termini un pèl més
llunyà, el complex de Magòria.

Aquest darrer ha de servir perquè
la Unió Esportiva de Sants torni
a casa. La presidenta del club de
futbol, Montserrat Dot, creu que
la iniciativa és “molt interes-
sant”, perquè l’esport “és bo per
a la salut física i mental”. Dot ex-
plica que el següent pas del com-
plex de Magòria és “que els ar-
quitectes comencin a donar-li
forma” i presumeix que el pro-
jecte serà gairebé idèntic al que
van presentar des de la Taula. La
dirigent assegura que li agrada-
ria que estigués enllestit el 2022,
any del centenari del club.

REFORÇAR LA MARCA
Més enllà d’això, Sants Esports
vol ser una eina útil per als clubs
en tots els aspectes del seu fun-
cionament. Per això, a mitjà-llarg
termini, el projecte vol contribuir
a crear la marca Sants Esports, in-
crementar la qualitat educativa i
la formació dels professionals i fo-
mentar l’esport entre els joves (i
evitar que hagin de marxar fora
del districte per fer-ne).

Els clubs tenen previst pre-
sentar la iniciativa, pròxima-
ment, tant al Districte com a
l’Institut Barcelona Esports.

Front comúper l’esport local
» Els clubs de la Taula d’Esports de Sants, Hostafrancs i la Bordeta promouen el projecte ‘Sants Esports’

» La iniciativa és transversal, ja que demana més equipaments però també incideix en la formació

Pau Arriaga
SANTS
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El 2019, l’any en el
qual els dos sèniors de
waterpolo del Medi-
terrani han tornat a
jugar a Europa, s’ha

tancat amb dues classificacions
més: per a la Copa del Rei i de la
Reina. Tant el conjunt de Jahzeel
Martínez com les de Marc Comas
jugaran a finals del mes de febrer.

Els millors resultats, de forma
indiscutible, són els del primer
equip femení, que ha guanyat vuit
dels nou partits de la primera vol-
ta (incloent un enfrontament
contra el vigent campió de lliga i
d’Europa, el CN Sabadell) i no-
més va quedar-se sense la victò-
ria en l’enfrontament contra el
CN Mataró. Les de Comas, doncs,
descansaran fins al primer cap de
setmana de febrer, ja que durant

el mes de gener el protagonisme
serà per a l’Europeu.

En aquesta cita, el club podria
estar-hi ben representat, ja que
tres de les seves jugadores, Roser

Tarragó (tercera en les votacions
del The Total Award), Clara Es-
par i Helena Dalmases han viat-
jat a Sierra Nevada en una de les
concentracions de la selecció es-
panyola prèvies a la celebració del
Campionat d’Europa, que es dis-
putarà entre els dies 12 i 25 del
mes que ve a l’imponent Duna
Arena de Budapest.

Pel que fa a l’actualitat del sè-
nior masculí, l’equip de Martínez
ha posat punt final a la primera
meitat de la lliga en la cinquena
posició, amb sis victòries i quatre
derrotes. El Medi, doncs, també
té el bitllet per a la cita copera, que

també es disputarà a Can Llong,
i que per primer cop en molts
anys reunirà vuit equips catalans,
cinc dels quals són de la ciutat. At-
lètic Barceloneta, Sabadell, Ter-
rassa, Barcelona, Mataró, Sant
Andreu i Catalunya seran els set
possibles rivals del Medi en la
competició del KO. 

La Divisió d’Honor masculi-
na no tornarà a posar-se en mar-
xa fins al primer cap de setmana
de febrer (igual que en les noies,
la capital d’Hongria serà l’escenari
del Campionat d’Europa mascu-
lí), quan el medi rebrà la visita del
líder, el Barceloneta.

Tarragó, Espar i Dalmases viatjaran amb la selecció espanyola. Foto: CEM

Els dos sèniors del Medi,
classificats per a les copes

Un dels grans resultats
de la primera volta 
del femení ha estat el
triomf contra el Sabadell

El JAC d’Albert
Gómez va poder
trencar la seva

mala dinàmica en el derbi contra
el CB Roser. El conjunt lila va
acomiadar-se de l’afició amb
una victòria (81-72) que amplia
la distància sobre les dues posi-
cions de perill del grup C-B de la
lliga EBA. Ara, el JAC té dues vic-
tòries de marge, tant sobre la pla-
ça de descens directe, que ocupa
el Roser, com sobre la posició de
permanència, que seria per a la
UE Barberà.

Precisament el conjunt del
Vallès Occidental serà el darrer
repte que els homes de Gómez
hauran d’afrontar en aquest
2019. El partit, que es jugarà al
Poliesportiu Can Serra de Bar-
berà del Vallès, serà també l’úl-
tim partit de la primera volta i
una victòria serviria perquè els
santsencs s’allunyessin encara
més de la zona baixa i perquè tin-
guessin guanyat el basket ave-
rageparticular, de cara a una hi-
potètica mala segona volta.

Després d’aquest viatge, l’e-
quip gaudirà de dues setmanes
senceres de vacances, on podrà
carregar piles de cara a una se-
gona volta que es posarà en mar-
xa el dissabte 11 de gener amb un
partit a Valls.

El JAC trenca la
seva mala ratxa
guanyant el derbi

El Sants acaba
l’any amb una
derrota a l’Energia

El Sants de Tito Lossio va
perdre l’últim partit del
2019 a l’Energia contra el

Castelldefels (1-2)... però suma-
rà tres punts en la darrera jor-
nada de l’any, per l’eliminació del
Reus de la categoria.

Caldrà veure, però, si triomf
que els blanc-i-verds tenen as-
segurat en aquest darrer cap de
setmana competitiu de l’any ser-
veix perquè l’equip passi les Fes-
tes fora del descens; perquè això
passi, el San Cristóbal hauria de
perdre en el partit que l’enfron-
tarà a l’EC Granollers, actual-
ment el tercer de la lliga.

Sigui com sigui, l’aspecte que
el Sants haurà de millorar de cara
al 2020 serà la defensa, ja que els
de Lossio són, amb diferència, l’e-
quip que més gols ha concedit
(41). El segon equip més golejat
és el cuer, l’Igualada (31).
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L’encàrrec és, probablement, un dels llibres
més interessants de tots els que s’han es-
crit sobre el Procés. Xavier Melero, un dels
advocats amb més prestigi i alhora més
polèmics del judici de l’1-O, ha decidit
compartir la seva experiència: la d’un ad-
vocat no independentista que ha de-
fensat amb professionalitat un dirigent
independentista, Joaquim Forn.

Viu en línia

Llibres

L’encàrrec
Xavier Melero

La companyia DARA, amb Roc Esquius
com a director, presenta una reinterpre-
tació del clàssic nadalenc català per ex-
cel·lència. En un viatge a l’any 0, la Mar-
tina, una nena que no vol celebrar el Na-
dal, haurà d’aliar-se amb un pastor per
aturar els plans de Satanàs, que precisa-
ment vol fer desaparèixer el Nadal.

Al Teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Els pastorets de la Martina
Roc Esquius

El britànic Harry Styles ha publicat aquest
desembre el seu segon disc en solitari:
Fine Line. Aquest àlbum d’estudi, que in-
clou una dotzena de cançons noves,
suposa la consolidació del cantant com
a solista, una etapa que va començar el
2017. Des d’aleshores, l’artista ha volgut
marcar distància amb la seva faceta d’in-
tegrant de la boy band One Direction. 

Música

Juan Tomás Ávila Laurel, un escriptor de
Guinea Equatorial, viu refugiat a Sant Cu-
gat del Vallès des del 2011, quan va ha-
ver de marxar del seu país fugint de la dic-
tadura de Teodoro Obiang. Marc Serena
viatja al país africà de la mà del seu au-
tor més traduït i s’endinsa en un món en
què encara avui dia es pateixen les con-
seqüències del colonialisme.

Pelis i sèries

L'escriptor d'un país sense llibreries
Marc Serena

Fine Line
Harry Styles

Fira de Santa Llúcia 2019
Amb les festes de Nadal a tocar, la tradicional Fira de

Santa Llúcia de Barcelona enceta els darrers dies de l’edi-
ció d’enguany. Caganers, tions, avets i altres elements

decoratius han omplert l’avinguda de la Catedral des del
29 de novembre i ho faran fins al pròxim dia 23. Així, cu-
riosos i compradors s’hauran d’acomiadar d’aquesta cita
–un dels grans clàssics nadalencs de la capital catalana–
amb la certesa que l’any que ve la podran tornar a gau-
dir. De fet, aquest mercat es va fer per primer cop l’any

1786, de manera que ja acumula 233 edicions.

Als 27 anys, Quim Masferrer (Sant Feliu de Buixalleu,
1971) va fundar la companyia Teatre de Guerrilla, que

continua en actiu. Durant aquests més de vint anys,
ha combinat el teatre amb la ràdio i, so-

bretot, amb la televisió. L’origen de l’è-
xit que l’acompanya avui dia es remun-

ta a l’any 2013, quan es va estrenar El Foras-
ter a TV3. Amb aquest format, Masferrer ha reco-

rregut els pobles petits de Catalunya explicant histò-
ries anònimes que han robat el cor a centenars de

milers d’espectadors. Mantenint l’esperit del progra-
ma, el passat dia 15 va presentar La Marató d’una for-

ma innovadora: recorrent 500 quilòmetres en auto-
car arreu del territori. A més, el van acompanyar els

tres grans presentadors de ràdio catalans: Mònica Te-
rribas, Jordi Basté i Josep Cuní, que van ser a Tàrrega,

Olot i Reus, respectivament. Per acabar, des del 
Casino l'Aliança del Poblenou, tots quatre van 

anunciar la xifra recaptada: 9.404.256 euros.

Q U I M  M A S F E R R E R

ÉS FAMÓS PER... Ser un presentador de renom
La seva fama es deu, sobretot, al programa ‘El Foraster’ 

Famosos

Presentar La Marató de TV3
Ho va fer d’una forma innovadora: recorrent Catalunya

Elogis dels seus seguidors
Com sempre, la xarxa li va dedicar molts comentaris positius

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A LES XARXES...

| Cardpocalypse
L’estudi Gambrinous presenta aquesta barreja de joc de cartes i joc
de rol que enamorarà els qui van viure la seva infància als anys 90.

QUI ÉS?
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21, 22 I 29 DE DESEMBRE
18:00 El quadre escènic del Centre Catòlic tor-
narà a representar, durant aquests tres dies,
la seva versió del clàssic Els Pastorets. / Cen-
tre Catòlic de Sants.

AVUI 18 DE DESEMBRE
17:00 Aquesta tarda es farà una sessió ano-
menada Torrons artesans, pensada perquè els
alumnes aprenguin a preparar aquestes dol-
ves tradicionals del Nadal. / Centre Cívic
Casa del Rellotge.

DES DEL 7 DE GENER
19:30 El dimarts 7 de gener (i durant cada pri-
mer dimarts de mes fins a l’abril) es faran les
sessions anomenades Dimarts de fotografia,
a càrrec de l’AFOSANTS. / Punt Multimèdia de
Sants Casa del Mig.

FINS AL 20 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà
visitar la mostra Rostres,  en la qual la cera-
mista empordanesa Ondina Oliva presenta
unes obres centrades en l'expressivitat. /
Sala Lluïsa Franch de les Cotxeres.

FINS AL 30 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Sense Sostre és una exposició del
Col·lectiu d’Artistes de Sants que presenta pin-
tures de gran format de 10 artistes de l’en-
titat. L’entrada és gratuïta. / La Lleialtat
Santsenca.

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
18:00 Mare Terra serà el nom de l’espectacle que
Ca l’Abú presentarà al districte entre aquest
dissabte i la recta final de l’any. L’entrada cos-
ta sis euros per persona. / CaixaForum Cen-
tre Social i Cultural.

FINS AL 29 DE DESEMBRE
Tot el dia Entre divendres i diumenge d’aquesta
setmana i de la que ve, hi haurà tota mena
de propostes lúdiques infantils. / Poble Es-
panyol de Montjuïc.

DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
10:30 Partit de bàsquet corresponent a la dot-
zena jornada del grup 8 de Tercera Catego-
ria entre el BAM i el Virolai. / Pavelló de l’Es-
panya Industrial.

Contes animats de Lotte Reiniger serà
el títol encarregat de tancar el cicle de
projeccions Petits cinèfils. / CaixaFo-
rum Centre Social i Cultural.

‘Contes animats de Lotte 
Reiniger’ tanca Petits cinèfils
Dissabte 28 de desembre a les 11:30

Aquest diumenge i el de la setmana
que ve es faran les darreres dues ses-
sions del curs anomenat Màgia i mis-
teri a l'Antic Egipte. / Museu d'Ar-
queologia de Catalunya.

Darreres sessions del curs
‘Màgia i misteri a l'Antic Egipte’

22 i 29 de desembre a les 11:00

Amb la vista encara enfocada a l’a-
poteosi viscuda al Teatre del Liceu, Mis-
hima no defraudaran en la seva cita
anual: el seu tradicional Concert de Na-
dal. / Sala Apolo.

Un clàssic: Mishima oferirà
demà el seu Concert de Nadal
Demà 19 de desembre a les 21:00

Partit de futbol corresponent a la di-
vuitena jornada de Tercera Divisió en-
tre la UE Sants i la Pobla de Mafumet.
/ Municipal de l’Energia.

El Sants estrenarà el 2020 contra 
una Pobla en hores baixes
Diumenge 5 de gener a les 12:15

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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