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Una foto d’un plat d’escudella a
Instagram, dir a Twitter l’últim co-
mentari absurd que ha fet el cun-
yat o una felicitació graciosa de
l’any nou al grup de WhatsApp dels
companys de feina o dels pares de
l’escola. Segur que més d’un lector
ha viscut alguna d’aquestes situa-
cions durant les festes nadalen-
ques. I segur que més d’un també
ha assegurat, com a propòsit d’any
nou, que deixarà de mirar tant el
mòbil als dinars familiars.

Segons una enquesta elabo-
rada per Groupon, set de cada deu
catalans voldrien que festes sen-
yalades com Nadal estiguessin
lliures de telèfons mòbils per pas-
sar més temps amb la família,

però segons el mateix estudi un
45% dels enquestats reconeixen
que el dia 25 van dedicar més
temps de l’habitual al mòbil.

LA MILLOR FOTO
De tots els participants a l’estudi
que van fer servir el seu mòbil du-
rant el dia de Nadal, un 69% el van
treure per fer fotografies, moltes
de les quals van anar a parar a les
xarxes socials, principalment a
Instagram. En aquest sentit, el
professor de la UOC expert en no-
ves tecnologies, Enric Puig, con-
sidera que “en molts casos no es-
tem tant en cos present en què està
passant sinó, més aviat, centrats
en la imatge que podem generar
a les xarxes socials”.

PRENDRE CONSCIÈNCIA
Tot i aquesta realitat, un 31% dels
catalans que van contestar l’en-

questa van assegurar que, durant
les festes, passen menys estona de
l’habitual mirant el seu mòbil.

Per a Puig, “sempre és conve-
nient” reduir-ne l’ús, però expli-
ca que els ciutadans s’han de pre-
guntar què passa al voltant de les
xarxes socials. L’expert defensa
que és normal que “acabem
caient” en l’addicció a aquestes
plataformes, ja que aquest és el
seu negoci, i defensa que, quan
parlem d’empreses com Google o
Facebook, no hem de parlar d’em-
preses tecnològiques sinó publi-
citàries, que volen que passem
“com més temps millor a les xar-
xes per obtenir dades nostres” que
acabaran venent per fer publici-
tat personalitzada a cada usuari. 

Amb tot, defensa que, si algú
es planteja una desconnexió del
mòbil, ho ha de fer després d’una
reflexió crítica i no per moda.

Enganxats a les pantalles
» 7 de cada 10 catalans haurien volgut deixar el telèfon i passar més temps amb la família per Nadal
» Les desconnexions del mòbil no s’han de fer per moda sinó després d’una reflexió, diuen els experts

Pau Massip / Anna Utiel
BARCELONA

Les pantalles han passat a formar part de la vida de petits i grans. Fotos: Pexels i Flickr (Nenad Stojkovic)

INFANTS4Sempre s’ha dit
que els fills imiten els pares, i
amb l’ús dels mòbils no fan
una excepció. El problema és
que, tal com explica el profes-
sor de la UOC Enric Puig, l’a-
bús de les pantalles té un im-
pacte especialment greu en
els infants. “Són dispositius
pensats per generar depen-
dència i els nens encara no te-
nen la capacitat crítica per
gestionar-ho”, diu aquest aca-
dèmic. Per aquest motiu, els
compara amb altres fonts
d’addicció: “En el fons, és com
posar-los davant d’una am-
polla d’alcohol”.

A més, el fet d'estar massa
exposats a les pantalles tam-
bé afecta la vista dels més pe-
tits. En els darrers cinc anys,
la miopia dels menors de 8
anys d’arreu de l'Estat ha aug-
mentat en 1,75 diòptries, i
això és perquè prop del 30%
fan servir el mòbil cada dia, se-
gons un estudi del Col·legi
Oficial d'Òptics i Optometris-
tes de Catalunya.

Per tot plegat, el 66% dels
pares consideren que hauria es-
tat positiu per a la família fer
“una desintoxicació digital”
durant les festes nadalenques,
segons l’enquesta de Groupon.

“Donar un mòbil a un nen és
com posar-li alcohol davant”
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La lupa

per Francesc Reina

Teoria general de l’engany

La veritat sobre la mentida és que tothom
menteix, uns més que altres, amb més o
menys intenció. A més, és més fàcil fal-
sejar que detectar l'engany, doncs prefe-
rim la ficció al dubte. La realitat està ple-
na de rumors, prejudicis, estafes i im-
postors. Des d'aquesta visió deformada,
anem construint l'existència
a partir de dades incompletes,
un viatge ple de trampes per
als nostres sentits. Quan no hi
ha informació ens la inven-
ten, forma part de la nostra
estructura perquè necessi-
tem creure, resoldre contra-
diccions, trobar una explicació a les co-
ses. La història de la humanitat està
plena de grans fal·làcies col·lectives.

Seguint les petjades de l'ensarronada,
veurem que sempre fan falta creients. A
la galeria de mentiders infames o il·lus-
tres, públics o privats, els potentats usen
la seva màgia més mitòmana sobre el fe-
ble “per salvar-nos del caos”. Per natu-
ralesa, el poder utilitza el frau com a es-
tratègia racional, de vegades és produc-
te d'un trastorn, com el d'aquell francès,
Antoine de Tounens, qui es va autopro-
clamar rei de Sud-amèrica i que va aca-

bar els seus dies en un psiquiàtric, o la d'a-
quell altre que va protagonitzar una de les
històries més surrealistes, Boris Skossy-
reff, en el seu afany de pretendre el tron
d'Andorra; fracassat, es va sumar al con-
traespionatge nazi. La pseudologia,
aquesta necessitat narcisista de brillar per

sobre de tot, va ser comú entre monar-
ques i cabdills que deien governar amb
la complicitat divina; “Per la gràcia de
Déu” es va encunyar en una moneda, la
nostra fa anys.

D'aquest carnaval de disfresses s’o-
cupen filòsofs, artistes, psiquiatres, poli-
cies, jutges, periodistes, investigadors...
D'altra banda, no és difícil desarmar la in-
credulitat més gran. Avui dia convivim
amb temoroses històries, tremendes lle-
gendes, com la tràgica actualitat que
converteix en advertència el sotrac que
produeix el carruatge de morts que s'o-

feguen en les boires del nostre mar.
Malgrat tot, la mentida més bella segu-
irà sent la fabulació dels misteris incre-
ïbles, l'elegància harmoniosa de la retò-
rica vestida de metàfores, el maneig des-
tre de l'adjectiu. Tal és l'obstinació de la
literatura, l'art de somiar la realitat.

És la nostàlgia la notícia
fràgil de la memòria, doble-
ga herois rebels, els despulla
de tot el que un dia va ocór-
rer, ens castiga a no poder
tornar als vells llocs. Però
només l'oblit ens salva de la
vida, aquest serè plaer que

rendeix lleialtat al valor de la veritat: la
cara més complexa del món.

Si en algun punt del nostre cos habi-
ta la mentida, aquest lloc és l'ànima; la
neurociència en diu cervell. Si el gene-
rador del pensament és aquí, aquest
evoluciona gràcies a l'educació. No està
clar que s’enxampi abans un mentider
que un coix. Per tant, cal trobar meca-
nismes per no caure en el forat; invertir
la ignorància per la invenció, ja que hi ha
qui treballa amb especial dedicació en
l'enginyeria de les ments, en un temps,
aquest, de tants significats.

No està clar que s’enxampi abans un 
mentider que un coix. Per tant, cal trobar

mecanismes per no caure en el forat

Alivio. Mucho alivio.
Estas derechas autor-

retroalimentadas, gol-
pistas, dan mucho miedo. Al gobierno
hay que pedirle que trate de cumplir las
muchas y buenas expectativas que
genera, sin complejos, sin miedo y sin
medias tintas o la alternativa solo será
la derecha ultramontana.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La Junta Electoral Cen-
tral, el Tribunal Suprem

i la Casa Reial tenen set
dies per reflexionar. Si dilluns 13 de ge-
ner Oriol Junqueras no entra pel seu
propi peu al Parlament Europeu, serà
evident a ulls de la comunitat inter-
nacional que a l'estat espanyol hi ha
presos polítics. Tic, tac, tic, tac...

@albertmartnez

Me quedo con seis mo-
mentos: Pedro Sánchez

citando a Manuel Aza-
ña, Pablo Casado delirando con Cam-
boya, el aplauso a Aina Vidal, el silen-
cio sepulcral ante la intervención de
Ana Oramas, la rabia de Montse Bassa
y Vox abandonando la sala cuando ha
hablado Oskar Matute.

Quan la majoria de
nens i nenes obren re-

gals, un nou crim mas-
clista posa fi a la vida d'una nena i la
seva mare. Ens estan matant. Cal una
societat feminista per combatre la vio-
lència masclista. I per això calen re-
cursos i voluntat política. #NiUnaMenos
#NiUnaMenys #Feminicidi.

@jonathanmartinz@TeresaRodr_ @susannasegovia

Els semàfors

Barnasants
El mític festival santsenc està a punt de
començar a celebrar la seva 25 edició. El
primer concert, abans de l’estrena ofi-
cial, l’oferirà el cantautor Quico Pi de la
Serra aquest divendres a les Cotxeres de

Sants a partir de les vuit del vespre.  
pàgina 8

Ajuntament
El preu del lloguer al districte, i a la ciu-
tat, segueix augmentant. A Sants-Mont-
juïc ja arriba als 865 euros mensuals. La
responsabilitat no és exclusiva del go-
vern municipal però cal recordar que

l’habitatge és la política estrella de Colau. 
pàgina 8

UE Sants
El triomf que els de Tito Lossio van

aconseguir en la primera jornada d’a-
quest 2020 (4-0 contra la Pobla) ha ser-
vit per allunyar l’equip del descens. La
victòria també ha de donar moral a la

UES de cara a la segona volta de la lliga. 
pàgina 16
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els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Crit d’alerta de l’esport local 
per la falta d’equipaments1

2
La crisi del teatre: La Vilella 
del Poble-sec abaixa el teló

L’Ajuntament compra 
un edifici per a lloguer social

Els jardins de Magòria ja són una realitat

L’Apolo celebra Nadal 
amb un concert de Mishima

El + llegit líniasants.cat

3

4

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

Safata d’entrada

Veient com s’esveren els diputats
del PP i de Vox quan al Congrés es
critica el Rei o es qüestiona la
“unidad de España”, es veu per-
fectament quin és el problema del
nacionalisme espanyol.

El nacionalisme espanyol es
fonamenta en un dogma de fe. La
“unidad de España”, aquest és el
bé suprem, intocable, sagrat. Tant
és que la consecució d’aquest
dogma hagi demostrat ser un es-
trepitós fracàs històric, perquè un
dogma mai no es valida i passa
per sobre de qualsevol altre valor
social, com la convivència, el res-
pecte o la mateixa democràcia.
Només el fanatisme pot arribar a
imposar per la força un dogma
que ha demostrat ser invàlid. Parlo
del fanatisme d'arrel franquista
d’aquell coronel de la Guàrdia Ci-
vil que va dir que “el cumplimiento
de la ley está por encima de la
convivencia”, per justificar la vio-
lència policial de l’1-O.  Parlo del
fanatisme patriòtic dels diputats
quan amenacen, insulten i criden
per no deixar parlar.

El nacionalisme català, en
canvi, no té la independència com
a cosa sagrada i una prova d’això
és que la manera de validar aquest
projecte és mitjançant referèn-
dum i no per imposició. Els pro-
jectes es proposen, es qüestionen,
es deliberen, s’avaluen… i final-
ment es voten. L’independen-
tisme sap que pot perdre en un re-
ferèndum, però no està disposat a
perdre la democràcia. 

Em sembla legítim que s’in-
voqui la “unidad de España”, però
no que se’ns imposi amb bel·lige-
rància. Voleu “unidad”? Perfecte:
comenceu per respectar els drets
de les persones i dels pobles.

Divideix
per Salvi Pardàs

El conflicte, en forma de conte
per Màrius Calvet

Visc a Catalunya i, des de petit,
he viscut el conflicte entre Es-
panya i Catalunya. Moltes vega-
des se’ns aconsella que dialogu-
em per solucionar el conflicte,
però hi ha un principi científic
que diu: “Tot conflicte té solució,
sempre que ambdues parts tin-
guin un objectiu comú”. Fa més
de quatre anys que cerco aquest
objectiu comú entre Espanya i
Catalunya i no l’he trobat. Per als
que no viviu a Catalunya, us ex-
plicaré un conte que representa
la situació que vivim: 

“Hi havia una vegada dues
famílies que es barallaven des de
feia molts anys. Vivien en una
gran finca, una tenia la major
part i l’altra una part molt més
petita. Després d’una gran llui-
ta, el líder de la família més for-
ta li va dir al de la més petita que
ells serien els únics propietaris de
la finca, però que els deixarien se-
guir vivint en la parcel·la que ha-
via sigut seva amb unes condi-
cions: Haurien de treballar i el
que guanyessin aniria directa-
ment a la família propietària. Ells
els hi donarien diners per anar
sobrevivint. Només podien par-
lar el seu idioma entre ells. I tot
i viure en una part de la finca,
qualsevol situació de conflicte es

resoldria segons les disposicions
de la família propietària. Durant
generacions, la família subordi-
nada va estar demanant a la
propietària un tracte més just. La
resposta va ser sempre: «No. Soc
jo qui et salva de la pobresa i pots
viure gràcies al que et dono».
Però cada vegada aportaven
més diners als propietaris i cada
vegada en rebien menys, i a so-
bre els hi deien que, si no es por-
taven bé, els castigarien. De ma-
nera que cada vegada més mem-
bres de la família sotmesa s’a-
donaven que no seria possible
cap canvi en un sistema tan
tancat i intolerant. Creien que,
per respectar-se a si mateixos, o
compraven la part on vivien i que
originalment havia sigut dels
seus avantpassats, o demanaven
ajuda a altres famílies de l’entorn
per assolir la independència i
construir una vida millor”. 

Si substituïu les famílies i la
finca pels espanyols, els catalans
i Espanya, podreu entendre la
nostra situació. Des de Catalunya
us demanem que penseu en la
nostra situació i ens ajudeu.
Aquesta ajuda crearà una gran
onada de força a favor de la de-
fensa de la llibertat i la dignitat
de tots els pobles del món.

Les millors
perles

El Rei Melcior de la cavalcada de Terrassa no va donar el millor
exemple als nens i nenes que van anar a veure’l. Durant la rua,
algunes persones del públic li van retornar diversos caramels,

fet que va ofendre Sa Majestat, que va respondre tornant a llançar
agressivament els dolços contra els suposats autors de l’ofensa.

Els Boixos Nois van cridar proclames nazis, van insultar Dani
Jarque i van cantar cançons sobre matar aficionats de l’Es-
panyol durant el derbi de filials que es va jugar per primer

cop a l’estadi Johan Cruyff. El Barça i els Mossos d’Esquadra
col·laboren per identificar els culpables. 

La hipocresia d’algunes celebrities no coneix límits. Kylie Jenner, la
petita del clan Kardashian, es va convertir en Trending Topic a
Twitter després de lamentar la mort de milions d’animals als in-

cendis d’Austràlia i, tot seguit, publicar una foto de les seves sabatilles
d’estar per casa fetes amb pell d’animal i valorades en 1.100 euros.

Enmig de retrets i males paraules, la sessió d’investidura de
Pedro Sánchez va comptar amb un moment de qualitat
humana. La gran majoria de diputats i diputades del Con-

grés van oferir una ovació a Aina Vidal, la diputada dels co-
muns que va assistir a la votació malgrat patir un càncer sever.

Brad Pitt sí que hauria compartit la fusta amb en Jack al final de
Titanic, no com va fer la Rose. Durant el seu discurs d’agra-
ïment pel Globus d’Or a Millor Actor de Repartiment, Pitt va

donar les gràcies al seu company i amic Leonardo DiCaprio i va
aprofitar per fer-li aquesta broma que s’allarga des del 1997.

A les xarxes

@Jjsb441: La universidad de Sidney cifra
en 500 millones los animales muertos en
los incendios que están destruyendo Aus-
tralia. ¡500 millones! Sobran las palabras. 

@Congreso_Es: El Pleno otorga su con-
fianza a Pedro Sánchez, quien, con 167 vo-
tos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones,
queda investido presidente del Gobierno.

#SánchezPresident

@xavicoral: L’ALE, el grup parlamentari on hi
ha ERC al Parlament Europeu, nomena Jun-
queras president. Els Verds, que fan coalició
amb ells, també el nomenen vicepresident.

#JunquerasEurodiputat #AustràliaEsCrema
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Sants-Montjuïc

Els dies 21, 22 i 29 de desembre van tenir lloc al Sants Teatre les tradicionals
representacions dels Pastorets d’en Folch i Torres.
El nombrós públic assistent, amb les entrades exhaurides, va poder gaudir

d’un espectacle extraordinari dut a terme amb la il·lusió i el talent d’un jovent to-
talment involucrat. Aquest any, a més, s’ha comptat amb un equip de direcció
també molt jove que ha aconseguit donar un aire més fresc i lliure a aquests
“Pastorets” tan nostres. GRÀCIES A TOTHOM!!!

Les activitats del Centre no s’aturen i us convidem 
que estigueu molt atents a tota la nostra programació.
Ens retrobem aviat!

HABITATGE4L’augment del
preu del lloguer sembla que no
tingui aturador. Segons les últi-
mes dades de l’Intsitut Català del
Sòl, que fan referència al tercer
trimestre del 2019, el preu mit-
jà del lloguer a Sants-Montjuïc és
de 865 euros.

Aquest preu suposa un aug-
ment respecte del tercer tri-
mestre del 2018, ja que llavors el
preu mitjà era de 824 euros, i del
segon trimestre del 2019, quan
el preu ja havia pujat fins als 837
euros. L’últim augment del preu,
si es comparen les xifres del ter-
cer trimestre del 2018 respecte
de les del 2019, va ser gairebé del
5%. D’altra banda, Sants-Mont-
juïc segueix sent el quart districte
més barat on viure, després
d’Horta-Guinardó, Sant Andreu
i Nou Barris.

ELS BARRIS
Pel que fa als barris, el més car
de tots és Sants-Badal, on el

preu mitjà és de 888 euros. A
molt poca distància hi ha Sants
(884 euros) i la Font de la Guat-
lla (881 euros). Després dels
tres primers se situa el Poble-sec
i Montjuïc (865 euros), mentre
que a la part baixa dels preus hi
ha Hostafrancs (834 euros), la
Bordeta (833 euros) i la Marina

de Port (790 euros). De la Ma-
rina del Prat Vermell i la Zona
Franca no hi ha xifres.

Per últim, remarcar que al
conjunt de la ciutat el preu mit-
jà del lloguer ha superat per
primera vegada la barrera dels
1.000 euros, ja que s’ha situat en
1.005 euros.  

El preu del lloguer segueix augmentant al districte. Foto: Línia Sants

Llogar un pis a Sants-Montjuïc
ja costa 865 euros de mitjana
» El preu del lloguer al districte ha augmentat gairebé un 5%

» El barris amb els preus més alts són Sants-Badal i Sants

Dos detinguts per portar 
més de 400 grams de cocaïna
SUCCESSOS4La Guàrdia Urba-
na va detenir dues persones a
principis d’aquesta setmana per
un presumpte delicte contra la sa-
lut pública. Els dos arrestats,
quan van veure els agents de la
policia, van sortir corrents i un
d’ells es va intentar desfer d’una
bossa on hi havia més de 400
grams de cocaïna i 18.000 euros.

D’altra banda, els Mossos
d’Esquadra van detenir cinc ho-
mes el 29 de desembre quan in-
tentaven robar en un comerç
del carrer de la Creu Coberta. Els

detinguts van intentar fugir però
els agents dels Mossos els van po-
der detenir. Duien a sobre
guants, passamuntanyes i potes
de cabra i la porta del local havia
estat forçada.

Per últim, tres dies abans els
Mossos van detenir tres joves
d’entre 18 i 22 anys quan estaven
intentant entrar en un pis forçant
la porta d’un balcó del carrer
Salvà. Una patrulla de paisà els va
descobrir i, tot i que van intentar
fugir, van poder ser detinguts. Un
dels nois va agredir un policia.

BARNASANTS4El Barnasants
viurà aquest divendres una jor-
nada molt especial a les Cotxe-
res de Sants, on se celebrarà el
concert de Quico Pi de la Serra
amb motiu dels 25 anys del
festival.

El concert començarà a les
vuit del vespre i Pi de la Serra
farà un repàs de la seva amplís-
sima trajectòria com a cantau-
tor amb l’objectiu de plantejar
cap on va la cançó. Pi de la Se-
rra reivindica el Barnasants com

el festival que ha permès “es-
coltar veus i cançons que son
testimoni de la lluita dels pobles,
cançons que qui mana no vol
sentir”. El cantautor, un dels re-
presentants històrics de la Nova
Cançó,  té actualment 77 anys.
L’any 1962 es va incorporar al
grup Els Setze Jutges i des de lla-
vors ha acumulat una carrera
farcida de grans actuacions,
amb una discografia molt àm-
plia i amb diversos premis i al-
tres reconeixements.

A banda del concert especial
de Pi de la Serra, el Barnasants ce-
lebrarà el seu concert inaugural
el 24 de gener amb Ovidi 25, tam-
bé a les Cotxeres de Sants. Ovidi
25 és un col·lectiu d’artistes que
es va anar creant d’ençà que el
Barnasants va dedicar la seva
20a edició a Ovidi Montllor. D’a-
questa manera, Pi de la Serra i
Ovidi 25 donaran el tret de sor-
tida a un Barnasants que celebra
25 anys fent de la cultura una eina
de reflexió i transformació social.

Els dos detinguts duien 18.000 euros a sobre. Foto: Mossos d’Esquadra

L’hora deQuico Pi de la Serra

Habitatge | La Macarena ja té un pis accessible
El periple d’una família d’Hostafrancs per aconseguir un pis accessible per a la seva filla Macarena

de 29 anys, tetraplègica des de naixement, es va acabar a finals anys després d’una llarga lluita. 
La família, que sempre ha viscut en un pis de molt petit i sense ascensor, viurà ara a la Marina.

Pi de la Serra, representant històric de la Nova Cançó. Foto: Mar Vila/ACN
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Can Batlló tindrà 48 pisos
més en règim cooperatiu

HABITATGE4L’Ajuntament, a
través de l’Institut Municipal
d’Habitatge i Rehabilitació (IM-
HAB), ha adjudicat a la coope-
rativa ServimCoop la construc-
ció d’un bloc amb 48 pisos
d’habitatge cooperatiu al re-
cinte de Can Batlló, concreta-
ment al número 49 del carrer de
la Constitució.

La gran majoria d’aquests
pisos, juntament amb els de
tres solars més d’altres punts de
la ciutat que també ha adjudicat
el consistori, es vendran en la
modalitat del dret de superfície
per un termini de 75 anys. La
resta  la promotora els entregarà
a l’Ajuntament perquè els ges-

tioni directament. En aquest
cas seran com a lloguer. Als
baixos dels edificis hi haurà
lloc per a diferents locals co-
mercials.

L’anunci del consistori va
arribar després que el febrer de
l’any passat una vuitantena de
persones del grup d’habitatge
Sotrac ocupessin durant una
estona el solar per reivindicar
habitatge cooperatiu. Sotrac
defensa que l’habitatge protegit
ha de ser una de les grans prio-
ritats del govern municipal, es-
pecialment a Can Batlló, ja que
consideren que és un espai que
simbolitza “l’empenta i la im-
plicació de moltes persones”.

HABITATGE4El començament
d’any per a les sis famílies que
ocupen sis pisos buits del bloc si-
tuat al número 38 del carrer
Lleida, conegut com a Bloc Lla-
vors, no està sent fàcil. I és que
per a dilluns que ve està previst
un nou intent de desnonament
després que el passat mes d’oc-
tubre ja n’hi hagués, un d’ells de
forma extrajudicial.

El col·lectiu de veïns ja ha dei-
xat clar que la seva intenció, tal
com han demostrat anterior-
ment, és seguir vivint a l’edifici.
De fet, reivindiquen que durant
els dos anys i mig que fa que
viuen als pisos han donat vida a
“vuit habitatges buits i també al
barri fent activitats”, tot plegat
amb la coordinació amb altres
entitats veïnals. Al mateix temps
afegeixen que durant aquest
temps han aconseguit aturar
quatre desnonaments, “l’últim
després d’hores de tensió, carre-
gues i una detinguda per qües-
tions merament racistes”. 

DECRET D’HABITATGE
En paral·lel, el grup de veïns que
ocupen aquests pisos, que són
propietat d’un fons d’inversió,
podrien veure’s beneficats pel
nou decret per millorar l’accés a
l’habitatge que la Generalitat

va aprovar a finals d’any. Això,
com a mínim, és el que ells con-
sideren i tenen clar que és cap on
enfocaran a partir d’ara la seva
lluita, ja que els seus advocats ja
estan treballant en la qüestió. En
Borja, una de les persones que
viu en un dels pisos ocupats, ex-
plica a Línia Sants que els veïns
consideren que aquest cas “en-
tra en el que marca el decret, ja
que a més és retroactiu”. El de-
cret, entre altres mesures, esta-
bleix que els grans propietaris
hagin d’oferir un lloguer asse-
quible a les famílies vulnerables

que estiguin en processos de
desnonament o que faci més
de sis mesos que estiguin ocu-
pant un habitatge sense títol
habilitant.

JORNADA REIVINDICATIVA
D’altra banda, els veïns del Bloc
Llavors organitzaran per aquest
diumenge, un dia abans del pos-
sible desnonament, una jornada
festiva i reivindicativa a davant
del bloc per anar escalfant mo-
tors de cara dilluns, quan tenen
clar que tornaran a plantar cara
per evitar el desnonament. 

Els veïns del Bloc Llavors, en una protesta antiga. Foto: Twitter (@canalla_vicky)

Nova amenaça de desnonament
per a les famílies del Bloc Llavors
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Arriba el fred i tornen les rebaixes
Comença la temporada dels preus més eco-
nòmics a Creu Coberta, sobretot ara que s’a-
proxima el període més fred de l’any. Tenim
rebaixes importants en tots els sectors, sobre-
tot la roba de temporada, tèxtil, parament de la
llar i complements, tot i que cada vegada més
són els comerciants que tenen en aquesta
època de l’any una oportunitat per millorar les
vendes i poder mostrar als clients la qualitat
dels seus productes.
Creu Coberta us proposa un passeig per les

rebaixes de més qualitat de la ciutat. Més de
300 botigues esperant-vos per oferir-vos les
novetats de temporada a preus baixos, tot a
punt per encarar aquest estiu que volem que
sigui refrescant.
Com sempre, des de Creu Coberta volem

recordar als nostres clients que els productes
rebaixats a l’eix són de qualitat, i són productes
de temporada que realment experimenten una
rebaixa en el preu del 20 al 50%. Cal, però, se-
parar el que són la temporada de rebaixes ha-

bitual dels comerços del nostre eix amb les bo-
tigues especialitzades en saldos i restes d’es-
tocs. Els establiments associats a Creu
Coberta, doncs, treballen perquè els productes
estiguin realment rebaixats respecte de la tem-
porada ‘normal’.
Ben aviat, quan passi el fred, tornarem amb

la temporada primavera-estiu que durà nous co-
lors i textures als nostres comerços, i novetats
en productes tecnològics, regals, perfumeria, i
tot allò que podeu trobar a Creu Coberta. Tot i

això, no volem deixar de recordar-vos
que les rebaixes a Creu Coberta són
rebaixes de qualitat i són reals, i per
això, cal tenir en compte les següents
recomanacions:

a) Els productes rebaixats han de
mostrar de manera clara aquesta
reducció i s’ha d’informar del preu
normal o habitual. El percentatge
de reducció també val.
b) Els productes han de tenir les
mateixes garanties que abans de
les rebaixes
c) No es poden vendre com a re-
baixes els productes deteriorats o
de baixa qualitat ni saldos adquirits
expressament per a aquesta finali-
tat.
d) Els productes en rebaixes han
d’haver estat a la venda anterior-
ment a l’inici d’aquest període.
e) També han de seguir les matei-
xes condicions de venda de la
resta de l’any i formes de paga-
ment
f) Si hom adquireix un producte du-
rant les rebaixes, i el retorna més
endavant, el preu a reemborsar
serà el que va pagar pel producte
en època de rebaixes.
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Hem començat les rebaixes. Però no volem
deixar de recordar l’èxit de la campanya na-
dalenca de la qual hem gaudit fins fa tres dies.
Cal agrair la bona feina feta per l’equip d’il·lu-
minació, ja que enguany Creu Coberta i les
seves llums de Nadal han estat molt ben valo-
rades pel conjunt dels clients i dels comer-
ciants, destacant-ne la vistositat, que creaven
una cortina de llum des de la plaça d’Espanya
fins a Sants.
Una de les activitats que més ha reeixit

aquests dies també ha estat el repartiment de
centenars d’espelmes, a tots aquells clients
que el dia 20 de desembre van comprar a les
nostres botigues associades. Una campanya
que es va fer amb el suport de la Fundació
Barcelona Comerç
Durant totes les festes, el nostre Pare Noel

va rebre als nens i nenes a la carpa del carrer
Llobet, i va ser substituït més tard pels Tres
Reis d’Orient, que es van estar a la carpa fins
al 5 de gener. Durant tots aquests dies, el nos-
tre fotògraf va fer fotografies professionals a
tota la canalla.

A més de la Marató de TV3 durant la qual
vam realitzar una ruta pel barri guiada per l’Al-
bert Torras, i una xocolatada popular i solidà-
ria, aprofitant l’arribada del Pare Noel, hem
col·laborat també amb la recollida d’oli per al
menjador social de Canpedró, per la qual hem
recollit molts litres; i amb la Recollida de Jo-
guines de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, i per
això, els tres Reis que van rebre aquells pa-
quetets que les famílies van voler entregar, per
als nens i nenes amb menys recursos, coope-
rant amb un conjunt d’entitats que dediquen
molts esforços a què cap nen ni nena es que-
dés sense regals per Reis. 
Fins i tot va haver-hi temps per a la cons-

cienciació, amb una activitat infantil sobre l’es-
talvi d’aigua, i amb molts jocs per la canalla.

Ses Majestats els Reis 
van visitar Creu Coberta
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Gener: Dies 5 i 12
Maig: Dies 10, 17 i 24
Juliol: Dia 5
Agost: Dia 15
Octubre: Dies 4, 11 i 12
Novembre: Dia 29
Desembre: Dies 6, 13, 20 i 27

Els dies festius que no es pot obrir són: 1 i 6 de gener (Reis), 10
i 13 d’abril (Setmana santa), 24 de juny (Sant Joan), 11 i 24 de
setembre (La Diada i La Mercè) i 8, 25 i 26 de desembre.

Us fem saber els dies que el comerç podrà obrir al llarg d’aquest any a
Creu Coberta. Recordeu que Creu Coberta en trobar-se en zona turística
també té dret a l’obertura uns dies concrets.

Calendari dels 
diumenges i festius
d’obertura 2020

El Poble Espanyol comença l’any amb activi-
tats familiars cada diumenge al matí.

El dia 12 de gener arriba l’espec-
tacle Amb la “A” d’estimar, una sessió
de contes que parla de l’amistat i de
l’amor que sentim quan estimem o
ens sentim estimats a càrrec de la
companyia Gra de sorra.
El següent diumenge 19 de

gener, la companyia de titelles Se-
bastià Vergés arriba al Poble Espan-
yol per a explicar el conte de La
Caputxeta i el Follet.
L’últim diumenge del mes, el 26

de gener, el recinte proposa una
doble activitat per tenir ocupada a

tota la família. Per una banda, els infants a
partir de 3 anys podran fer un joc de desco-

berta en forma de gimcana pel Poble Espan-
yol i descobrir els racons més especials. Per
altra banda, pels més petits/es hi haurà un
espai lúdic amb jocs adients a la seva edat.
Un espai relacional entre nadons i també amb
els seus familiars.
Com és habitual, aquestes activitats i es-

pectacles estan inclosos amb l’entrada general
del Poble Espanyol i amb l’abonament anual.
I de cara als pròxims mesos, el Poble Es-

panyol està preparant diferents activitats es-
pecials com una calçotada, el Festival de
Titelles de Barcelona o el Festival de Flors i
Jardins de Barcelona. 

Més informació a: www.poble-espanyol.com

Activitats familiars cada
diumenge al Poble Espanyol

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CREU COBERTA

CALENDARI D'OBERTURA COMERCIAL DE BCN
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Festius Estatals Festes autonòmiques

Diumenges i festius d'obertura autoritzada a Barcelona

Diumenges i festius d'obertura autoritzada a Barcelona (Zona turística)

Festius Locals

DESEMBRENOVEMBREOCTUBRE

JULIOL AGOST SETEMBRE
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Els experts del barri OpinenEls experts del barri
4Els consells dels Mossos d’Esquadra

Si heu d'agafar el vehicle en una onada de fred

Actualment no hi ha un període es-
pecífic de rebaixes. Malgrat això les
persones consumidores associem les
rebaixes als mesos de gener i febrer, i
juliol i agost. No obstant l’establiment
és lliure d’oferir productes a preus re-
baixats en qualsevol moment o de no
fer aquests tipus de promocions.

Encara que en aquestes dades, en
els mitjans de comunicació, hi ha
molts articles dirigits a les persones
consumidores, considerem que des
del defensor del client cal recordar al-
gunes qüestions que, per desconeixe-
ment o una interpretació equivocada,
poden ser objecte de conflicte i recla-
mació:

- No és obligatori “fer rebaixes”. Es
tracta de polítiques comercials no
pas una obligació.
- No cal fer uns descomptes deter-
minats. Cada comerciant és lliure
per fer o no rebaixes, i d’aplicar els
percentatges que consideri adient.
- Quan es venen simultàniament
saldos i rebaixes cal informar,
d’una manera clara, quins produc-
tes estan rebaixats i quins altres
són saldos.
- S’ha de fer constar, tant a l’interior
de l’establiment com a l’aparador,
els preus habituals i els rebaixats.
- No està permès posar a la venda

productes específics per a la venda
de rebaixes. Han de ser els matei-
xos que en la temporada normal.
- La publicitat és vinculant. Si hi ha
un error cal anunciar-ho clarament
i amb tots els mitjans que es con-
sideri necessari, ja que el consumi-
dor té dret al preu anunciat.
- Els productes rebaixats tenen la
mateixa garantia que la resta.
En el cas que un establiment ac-

cepti canvis, devolucions o lliuri vals,
si no ho fa en el període de rebaixes,
cal que ho anunciï degudament.
Aquestes polítiques són un valor afe-
git de l’establiment, però que el fet
d’anunciar-ho l’obliga. És molt im-
portant assenyalar les limitacions,
com per exemple la col·locació d’un
cartell indicant que durant el període
de rebaixes no s’accepten canvis, que
es prorroga els terminis de les devo-
lucions si fos el cas.

Cas de discrepàncies no dubteu
en oferir el full de reclamacions.
Aquest fet no significa que la persona
consumidora tingui la raó, però és
l’instrument vàlid per solucionar el
conflicte. Des del defensor del client
s’oferirà informació i es buscaran so-
lucions.

Recordeu: La informació és la mi-
llor eina per evitar conflictes.

Comissaria dels Mossos d’Esquadra Sants-Montjuïc
c/ Ulldecona, 35
Tel. 93 267 56 00

4La Guàrdia Urbana informa

Guàrdia Urbana de Barcelona
Carrer de la Guàrdia Urbana, 3

Telèfon 092

Luis Álvarez
Defensor del Client de la 

Fundació Barcelona Comerç
defensorclient@eixosbcn.org

4Les rebaixes 

NEXTDOOR, l’app del barri
Saps que a NextDoor pots trobar recomanacions locals, professor/a particular,
cangur pels nens, i amics del barri? Pots estar al corrent d’allò que passa sota
casa, comentar, conèixer propostes i activitats d’agenda, interactuar amb els
veïns, opinar i buscar tot allò que et faci falta. A més, si ets propietari/a d'un ne-
goci, o ets un professional et pots donar d'alta com a perfil professional. Creu
Coberta hi som, i cada quinze dies us proposarem participar i comentar allò
que és d’actualitat. Aquesta setmana us proposem:

Entra a NextDoor www.nextdoor.com, dona’t d’alta com a veí a la Superilla d’Hos-
tafrancs, busca l’Associació de Comerciants Creu Coberta i vota! A més podràs
opinar sobre els nostres llums de Nadal i de molts altres temes.

Creu Coberta dona suport a NextDoor, l’app del barri

La Zona de Baixes Emissions entra
en vigor a Barcelona.
Les restriccions que afecten els vehi-
cles que no han estat etiquetats amb
el distintiu ambiental de la DGT són
les següents:

• Turismes amb motor de gasolina
matriculats abans del gener del
2000 i amb motor dièsel matri-
culats abans del gener de l’any
2006.

• Furgonetes matriculades abans
de l’1 d’octubre del 1994.

• Les motos i els ciclomotors ma-
triculats abans del 2003, ante-
riors a Euro 2.

Aquestes restriccions, que ara només
s’apliquen en cas d’episodi de conta-

minació per NO2, ja són permanents
des de l’1 de gener d’aquest 2020.

Els vehicles d’emergències (poli-
cia, bombers i ambulàncies), vehicles
de persones amb mobilitat reduïda i
serveis essencials podran circular per
la Zona de Baixes Emissions indepen-
dentment de la seva etiqueta de la
DGT.

En aquest enllaç podeu compro-
var el distintiu ambiental del vostre
vehicle.

La col·locació del distintiu no és
obligatòria. La Guàrdia Urbana de Bar-
celona controlarà la circulació llegint
les matrícules dels vehicles a través de
càmeres instal·lades a les entrades de
la Zona de Baixes Emissions.

Ara vénen dies de neu i de fred, i cal
tenir en compte alguns consells si
heu d’agafar el cotxe per anar a es-
quiar o a passejar per la muntanya.

Feu-ho només si és imprescindible,
eviteu desplaçar-vos de nit. Consul-
teu prèviament la informació meteo-
rològica i l’estat del trànsit i seguiu els
consells del Servei Català de Trànsit.

Porteu el dipòsit de combustible
ple i cadenes, assegureu-vos que les
sabeu col·locar.

Reviseu pneumàtics, líquid anticon-
gelant, les bateries, els llums i els frens.

Porteu també roba d’abrigar, un
telèfon mòbil carregat i el carregador,
aigua i aliments energètics.

Si viviu o us desplaceu a zones de
muntanya, feu servir els pneumàtics
adients per a l’hivern.

A dins del cotxe, si teniu la cale-
facció engegada, deixeu una finestra
entreoberta per renovar l’aire.

Conduint aneu amb compte
amb les plaques de gel que poden
fer relliscar el cotxe. Les plaques de
gel acostumen a concentrar-se en
aquelles zones més ombrívoles de
les carreteres.

L’Ajuntament de Barcelona
L’Associació de Comerciants
A mitges entre l’Ajuntament i els comerciants

Saps qui ha finançat els llums de Nadal dels carrers?
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LABORAL4“TGSS informa: ja
pot accedir a la comunicació
anual de vida laboral a la Seu
Electrònica de la Seguretat So-
cial”. És probable que les darre-
res setmanes hagi rebut un mis-
satge SMS com aquest al seu te-
lèfon mòbil i s’estigui preguntant
per què. D’entrada no ha de fer
cas als falsos rumors que han co-
rregut per les xarxes socials, ja
que es tracta d’una campanya
real i amb totes les garanties de
la Tresoreria General de la Se-
guretat Social (TGSS).

I és que aquest organisme
públic està duent a terme una
campanya específica perquè tots
els treballadors i treballadores
disposin de la informació relati-
va a la seva situació laboral i les
seves bases de cotització a través
d’internet, amb l'objectiu que
tinguin coneixement de totes
aquestes dades i puguin fer les
comprovacions oportunes.

La TGSS ha pretès eliminar
tant com pugui els enviaments en
paper, de manera que el 70% dels
avisos s'han realitzat per SMS als
números de telèfon mòbil que
consten en el fitxer d'afiliats. En
aquests SMS s'inclou un enllaç

des d'on es pot descarregar l'in-
forme de vida laboral. 

A Catalunya s'estan enviant
a 3.863.142 catalans i catala-
nes, dels quals 2.863.723 co-
rresponen a la província de Bar-
celona, 1.980.754 a través d’SMS
i la resta (882.969) per correu or-
dinari. 

De fet, tots aquells treballa-
dors i treballadores que estiguin

registrats en el sistema cl@ve o
disposin de certificat electrònic
també poden descarregar l'in-
forme de vida laboral directament
des de la Seu Electrònica de la

Tresoreria General sense neces-
sitat de rebre l'SMS, a través del
servei Comunicació de Vida la-
boral i Bases de Cotització als tre-
balladors, de l'apartat Ciuta-
dans/Informes.

D'aquesta manera, la TGSS ha
reprès la campanya d'enviament
d'aquests informes, que es va
dur a terme any a any entre el
2011 i el 2017 amb informació re-
lativa a l'exercici anterior, però
que no es va fer el 2018. Per això,
en la campanya d'aquest any
s'inclouen les bases de cotització
dels anys 2017 i 2018, així com el
període de gener a setembre del
2019 de tots aquells treballadors

i treballadores que hagin estat do-
nats d'alta en algun moment d'a-
quest període.

QUANT COBRARÉ DE PENSIÓ?
A l'informe de vida laboral i bases
de cotització es poden trobar els
dies que s’ha estat donat d’alta en
cadascun dels exercicis, les si-
tuacions de pluriocupació i plu-
riactivitat, el coeficient a temps
parcial (si n'hi ha) i el conveni
col·lectiu que s'empara en cada si-
tuació. Aquesta última és una de
les novetats d'aquesta campanya. 

A més, l'apartat de Bases de
Cotització inclou les bases de
2017, 2018 i des de gener de

2019 fins a l'últim període de li-
quidació disponible. Als treba-
lladors de més de 60 anys se'ls ha
ampliat la informació de les ba-
ses de cotització als darrers 21
anys, ja que la quantia de la seva
futura pensió de jubilació està
vinculada a elles.

Una altra novetat és que, al
costat de l'habitual informe amb
dades de la situació actual del  tre-
ballador, s'incorpora un segon in-
forme amb continguts d'interès
sobre la seva cotització l'any
2018, com per exemple les si-
tuacions d'incapacitat temporal i
de maternitat, paternitat, risc
durant l'embaràs i la lactància.

La vida laboral, a un clic
» La Seguretat Social impulsa una campanya perquè els treballadors i les treballadores 

coneguin i comprovin la seva vida laboral i les seves bases de cotització a través d’internet

LA IMPORTÀNCIA DE
REVISAR LES DADES

4Des de la TGSS insisteixen
en la importància que tots
els treballadors comprovin
que les dades de la seva
vida laboral i bases de co-
tització es corresponen amb
els períodes en què han co-
titzat i per les bases que ho
han fet. Aquestes dades són
fonamentals a l'hora de re-
bre prestacions socials.
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Èxit de la Fira de Nadal i Reis
de Sants Establiments Units
FIRA4La primera Fira de Na-
dal i Reis de Sants-Montjuïc, or-
ganitzada per Sants Establi-
ments Units, va abaixar la per-
siana diumenge després de dues
setmanes instal·lada a la Ram-
bla dels Jardins de Sants.

Així doncs, des del passat 20
de desembre –el tret de sortida
es va fer amb una xocolatada
popular  tot el públic que va
passar per la fira va poder gau-
dir d’una àmplia oferta d’acti-
vitats i de les diferents parades,
que van oferir tota mena de
productes. Al llarg de tots els

dies l’afluència de gent va molt
alta i la fira va presentar un molt
bon aspecte, amb pics de mol-
ta gent en determinats mo-
ments.

Sens dubte, el gran nombre
d’actuacions que es van pro-
gramar van ser una de les claus
de l’èxit. Algunes d’elles van
ser les de Mala Vida, Ibeth&trio,
Guateque, Black&White, Van
d’bolo o la ballada de country
amb el Triangle de Sants. 

També van ser protagonistes
el Pare Noel, el Tió Gegant i el
patge reial Wasantso.

CAMPANYES4L’eix comercial
Creu Coberta es va acomiadar el
passat cap de setmana d’una cam-
panya de Nadal molt intensa que
durant gairebé un mes va omplir
els comerços del barri d’esperit na-
dalenc, al mateix temps que va
permetre que els veïns gaudissin
de diferents activitats.

La programació d’aquests
dies va incloure diferents actes,
com ara una ruta itinerant de cla-
qué i teatre per les botigues de
l’eix. En paral·lel, els més petits
també van poder gaudir de la
presència del Pare Noel, que es
va instal·lar en una casa plena de
regals al carrer Llobet i també va

visitar les botigues de l’eix per sa-
ludar i repartir caramels. Qui
també va passar per la carpa

del carrer Llobet van ser els Reis
d’Orient per tal que els més pe-
tits els poguessin entregar les se-
ves cartes i el dia 5 van ajudar en
la recollida de joguines. 

REBAIXES
D’altra banda, des d’ahir Creu
Coberta es troba immersa en la

campanya de rebaixes, que un
any més es converteix en una de
les èpoques més importants
per als comerços de l’eix. 

Com ja és habitual, hi hau-
rà ofertes en tota mena de pro-
ductes, especialment de tot
allò que té a veure amb la
moda d’hivern. 

Els Reis es van deixar veure per Creu Coberta. Fotos: Creu Coberta

Creu Coberta diu adeu a Nadal
i es bolca en les rebaixes

Productes de proximitat | Torna el Mercat de la Terra
El parc de les Tres Xemenies torna a acollir des d’aquest gener el Mercat de la Terra,

que se celebra els dissabtes entre les 10 del matí i les quatre de la tarda. El mercat reu-
neix una quinzena de productors de proximitat seleccionats pel col·lectiu Slow Food.

L’eix comercial
ha organitzat diferents
activitats durant la
campanya de Nadal
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Un regal de Reis anticipat i la mi-
llor manera imaginable de co-
mençar el 2020. El Sants de Tito
Lossio va golejar la Pobla de
Mafumet (4-0) diumenge passat
a l’Energia en un dels millors par-
tits de la temporada i va aconse-
guir el primer triomf per quatre
gols en gairebé tres anys (l’últim
es remuntava al maig del 2017
contra el Ripollet).

Guille Hernández va trencar
el 0-0 inicial quan faltava poc
més d’un minut per al descans,
tot i que la tranquil·litat no arri-
baria fins al 60, amb un gol de
Fabre. Marcus, al 83, i Juli Be-
renguer, al temps afegit, van
acabar d’arrodonir el pòquer de
gols i posteriorment els blanc-i-
verds van poder celebrar el pri-
mer triomf de l’any amb l’afició.

Aquests tres punts, combi-
nats amb l’empat del San Cris-
tóbal a Vilassar, fan que els de l’E-
nergia tinguin un marge de dos
punts sobre els de Terrassa, el
primer dels dos equips que per-
drien la categoria. L’altre, l’I-
gualada, ja és a dues victòries de
distància. Per sobre, en canvi, el
Sants té el Castelldefels i el Sant-

feliuenc a cinc punts (els dos en
sumen 23) i el Manresa, el Pera-
lada i el Banyoles amb 24.

L’equip de Lossio afrontarà
dues sortides en els dos primers
partits de la segona volta; la pri-
mera, aquest dissabte, portarà el
Sants a Igualada, mentre que
diumenge de la setmana que ve
l’equip viatjarà a Peralada.

Cristian Fabregat va ser clau en el triomf. Foto: Twitter (@jordicura4)

Debut immillorable: el Sants
goleja la Pobla de Mafumet

» L’equip se situa dos punts per sobre de les posicions de descens
» Els de Tito Lossio afrontaran dues jornades seguides a domicili

La Divisió d’Honor Catalana
es reinicia amb un derbi

FUTBOL SALA4Les vacances de
Nadal ja han arribat a la seva fi i,
per tant, tant el Màgic Sants com
el Barnasants han tornat a posar-
se en marxa per afrontar l’any
nou, la recta final de la primera
volta i tota la segona meitat de la
Divisió d’Honor Catalana.

El calendari, a més, ha volgut
que els dos equips s’enfrontin
aquest dissabte a dos quarts de
vuit del vespre a l’Espanya In-
dustrial. Sobre el paper el Màgic,
local, és el clar favorit al triomf;
l’equip de Víctor Gascón és el se-
gon classificat i només ha perdut

un partit dels primers 10 (el 21 de
desembre de l’any passat, contra
el Sant Andreu-Sagrera), mentre
que el Barnasants només ha
guanyat en un dels 10 primers
enfrontaments de la primera
volta i és un dels tres equips que
perdrien la categoria si la tem-
porada s’acabés avui.

Superat aquest partit, mar-
cat en vermell al calendari dels
dos conjunts, el Màgic jugarà un
altre duel ciutadà contra el CFS
Eixample, igual que el Barna-
sants, que rebrà la visita del
CEFS Prosperitat.

L’Handbol BCN Sants inicia 
la segona volta de la lliga

Cardedeu serà la pri-
mera parada de la se-
gona volta de la Lliga
Catalana Sènior feme-

nina. L’Handbol BCN Sants vi-
sitarà la pista del penúltim clas-
sificat de la lliga (les vallesanes
només han guanyat un partit)
aquest dissabte a dos quarts de sis
de la tarda amb la voluntat de se-
guir sumant i allargant la bona
ratxa de resultats (quatre victò-
ries i un empat) amb la qual va
tancar la primera volta i que
dura des de finals de novembre
de l’any passat.

L’equip, però, haurà d’afron-
tar aquesta segona meitat de la
competició sense dues peces clau
durant la primera volta: Irati Vi-
dal i Laia Ferraz, que han passat
pel quiròfan per operar-se de
llurs lesions al genoll.

MANTENIR EL PRIMER LLOC
El sènior masculí, per la seva ban-
da, també torna a la competició
després de les festes i tornarà a
defensar la seva condició de líder
diumenge a tres quarts de sis de
la tarda a Sant Feliu de Llobregat
contra l’Handbol Sant Llorenç.

El JAC començarà el 2020
visitant la pista del CB Valls

S’ha acabat el des-
cans. Després de
dues setmanes

senceres de descans, el JAC d’Al-
bert Gómez ha tornat a la feina
amb els cinc sentits posats en el
partit d’aquest diumenge a Valls. 

El conjunt lila viatjarà a la ca-
pital de l’Alt Camp amb la vo-
luntat de mantenir la dinàmica
positiva amb la qual l’equip va
cloure el 2019. Aleshores, el JAC
va sumar dos triomfs seguits que

li van permetre agafar una certa
distància amb els equips de la
zona baixa, ja que al final de la
primera volta de la lliga el balanç
dels santsencs és de 5-8.

La primera oportunitat que
l’afició tindrà per veure l’equip
després de les festes de Nadal
serà a la una del migdia de di-
umenge de la setmana que ve,
quan els homes de Gómez re-
bran un altre dels seus rivals di-
rectes, el BBA Castelldefels.

Rugbi | Els Gòtics reben el CEU en la quarta jornada de lliga
L’any comença... i la Divisió d’Honor Catalana torna a posar-se en marxa. Els Gòtics, que
després de les tres primeres dates del campionat continuen invictes, rebran la visita del

CEU aquest dissabte a dos quarts de set de la tarda. El partit es jugarà a la Foixarda.

Pau Arriaga
SANTS
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En Marc és historiador i vol resoldre el seu
gran enigma familiar: la desaparició de la
petita Magui Viladalba, la germana de la
seva besàvia, durant la revetlla de Sant
Joan del 1919 a Barcelona. Tot i que el pro-
tagonista creu que tots els integrants de
la història són morts, troba la Teresina, una
amiga de la Magui que viu a l’antiga casa
familiar, ara convertida en residència. 

Llibres

L'ombra de Magui encara és al jardí
Sylvia Lagarda-Mata

David Selvas dirigeix aquesta peça del
dramaturg escocès David Greig, consi-
derada “una obra de teatre amb cançons”,
i no un musical. Els actors Ivan Massagué
i Marta Bayarri interpreten l’Helena, una
advocada de divorcis que té una aventura
amb un home casat, i el Bob, un escrip-
tor fracassat que fa feines il·legals.

A La Villarroel de Barcelona.

Teatre

Aquella nit
David Greig

El 2020 ja és aquí i David Bisbal ha volgut
ser un dels primers artistes a estrenar un
nou disc. A En tus planes el cantant pre-
senta tretze cançons que recuperen els
ritmes dels seus inicis, però també sons
llatins més actuals. A més, l’àlbum comp-
ta amb quatre col·laboracions amb ar-
tistes com Juan Magán, Sebastián Yatra,
Alejandro Fernández i Greeicy Rendón.

Música

El clàssic de Louisa May Alcott, publicat
l’any 1868, no passa de moda. La prova
és que aquest Nadal ha tornat a estar en
boca de tothom gràcies a l’adaptació de
la directora Greta Gerwig, la vuitena
que s’ha fet d’aquest llibre. Saoirse Ronan
dona vida a la carismàtica Jo i encapça-
la una versió entranyable i actualitzada
de la història de les germanes March.

Pelis i sèries

Mujercitas
Greta Gerwig

En tus planes
David Bisbal

24è Circ d’Hivern
Fins al 19 de gener, la Fàbrica de Creació Ateneu Popular
9 Barris de Barcelona acull el seu 24è Circ d’Hivern. L’obra

d’aquesta edició és ‘Sopa i el que el vent no s’emportà’,
un espectacle de circ contemporani que barreja tècni-

ques diverses, com ara trapezi, acrobàcia i, fins i tot, bre-
ak dance. Pel que fa a l’argument teatral, l’obra mostra

com, any rere any, la mateixa família es reuneix per fer el
sopar de Nadal i posa de manifest que aquestes celebra-

cions mai són tan idíl·liques com semblen, una reflexió
amb què el públic podrà sentir-se identificat. 

Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) ha viscut so-
bre rodes des dels dos anys. Amb un talent extraor-

dinari per al motociclisme, la seva passió, ha estat
campiona del món de trial i d’enduro en tretze i cinc

ocasions, respectivament. L’any 2011 va participar
per primer cop en el Rally Dakar i, des d’alesho-

res, ha encapçalat la classificació de la catego-
ria femenina en totes les edicions, nou en to-

tal. El passat 5 de gener va començar el Dakar
2020, el desè en què Sanz participa, que se ce-

lebra a l'Aràbia Saudita. En un país on les do-
nes poden conduir des de fa només un any i

mig, la pilot catalana vol estar entre els quinze
millors corredors. Tot i que una caiguda en la

segona etapa del ral·li li ha complicat les coses,
Sanz continua endavant per aconseguir el seu

objectiu i deixar la seva empremta en una edició
amb només dotze dones entre els 572 participants. 

L A I A  S A N ZQUI ÉS?
Ser una de les millors motoristes

Ha estat tretze vegades campiona del món de trial

Famosos

Participar en el seu desè Rally Dakar
Va començar bé i ara continua malgrat una caiguda

Preocupació i ànims
La caiguda ha amoïnat els seus seguidors, que li envien escalf

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Brain Training
Brain Training del Dr. Kawashima és la seqüela del mític joc d’intel·li-

gència Brain Training de Nintendo DS, que ara arriba per a Switch. 

No t’ho perdis

Viu en línia

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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10 I 11 DE GENER
21:00 L’irreverent i histriònc humorista tinerfeny

Ignatius Farray arriba a la Sala BARTS amb dues
funcions del seu show La comedia salvó mi vida.
/ Sala BARTS.

DILLUNS 13 DE GENER
16:00 Dilluns que ve es posarà en marxa un curs

trimestral anomenat Riure està bé, que vol que
a través de la risoteràpia es pugui mantenir
el benestar físic i mental. / Centre Cívic Cot-
xeres de Sants.

DILLUNS 13 DE GENER
17:00 Dilluns que ve es posarà en marxa un curs

trimestral de cuina ràpida saludable. La pro-
fessora Laura Herrero s’encarregarà de totes
les sessions. El preu total és de 98 euros. / Mer-
cat de Sants.

FINS AL 12 DE GENER
Tot el dia Darrers dies en els quals es podrà vi-

sitar la mostra Oriol Maspons, la fotografia útil,
la primera gran exposició retrospectiva sobre
l’obra del fotògraf barceloní. / Museu Nacional
d’Art de Catalunya.

FINS AL 18 DE GENER
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

pot visitar la mostra Psique, feta per l’escul-
tora Marta Moreu i la fotògrafa Sara Lomas,
que presenta un diàleg entre les dues disci-
plines. / Centre Cívic Cotxeres de Sants.

AVUI 8 DE GENER
18:00 La ninotaire i rondallaire Anna Casals i l'en-

trenyable avi Jordi ens explicaran molts con-
tes en aquesta sessió recomanada per als in-
fants que tinguin més de 4 anys. / Bibliote-
ca Poble-sec - Francesc Boix.

DISSABTE 11 DE GENER
11:30 La pel·lícula francesa Quines bestioles! serà

l’encarregada de posar en marxa l’edició de
2020 del Petits Cinèfils. / CaixaForum Centre
Social i Cultural.

DIUMENGE 19 DE GENER
13:00 Partit de bàsquet corresponent a la

quinzena jornada del grup C-B de la lliga EBA
entre el JAC i el BBA Castelldefels. / Pavelló
de l’Espanya Industrial.

Dilluns que ve es posarà en marxa el
curs Fitness en família, que s’allarga-
rà fins a la tercera setmana de març.
/ Centre Cívic Font de la Guatlla.

Arrenca un curs trimestral
anomenat ‘Fitness en família’

Tots els dilluns a les 16:45

Els responsables del Punt Multimèdia
de la Marina s’encarregaran d’aquest
taller trimestral que ensenyarà els
fonaments bàsics de la fotografia. /
Centre Cívic Casa del Rellotge.

Tres mesos per aprendre
els bàsics de la fotografia
Dimarts 14 de gener a les 19:00

Nacho Vegas tanca la seva Gira Violé-
ticaque porta en marxa des de juny de
2018 i l'ha traslladat per tot l'àmbit na-
cional i part de l'internacional. / Sala
Apolo.

L’asturià Nacho Vegas tanca
la seva gira a la Sala Apolo
Demà 9 de gener a les 21:00

Partit d’handbol de la quinzena jornada
de Lliga Catalana Sènior femenina
entre el BCN Sants i el Lleida Pardin-
yes. / Pavelló de l’Espanya Industrial.

El BCN Sants s’estrena a casa 
en el 2020 contra el Pardinyes

Dissabte 18 de gener a les 19:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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