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L’abril de l’any passat, la histò-
ria de María José Carrasco i Án-
gel Hernández va commocio-
nar milers de persones. Ella pa-
tia esclerosi múltiple des de feia
30 anys i estava en fase terminal,
i ell, obeint els desitjos de la seva
dona, la va ajudar a morir.
Aquest cas va reobrir l’etern de-
bat sobre l’eutanàsia a l’Estat es-
panyol, on encara avui es casti-
ga amb penes de presó. 

Amb l’objectiu de despena-
litzar el suïcidi assistit i defensar
el dret de les persones malaltes
a escollir la seva mort, l’any
1984 es va crear l’associació pel
Dret a Morir Dignament de Ca-
talunya (DMD-CAT). Des d’a-
leshores, l’entitat funciona grà-
cies a voluntaris que es dividei-
xen en diversos grups de treball,
com ara Educació o Incidència
política i social. Tal com explica
a aquest mitjà la presidenta de
l’associació, Isabel Alonso, tam-
bé ofereixen atenció a la ciuta-
dania i tenen un equip d’asses-
sorament personalitzat per a ca-
sos més avançats.

Així, la seu de l’entitat a Bar-
celona, ubicada al Portal de l’Àn-
gel, va atendre 847 demandes
d’informació i 108 peticions d’as-
sessorament personalitzat du-
rant el 2018 (últimes dades dis-
ponibles). “La gent se sol posar en
contacte amb nosaltres perquè
no troba solucions, ja que la llei
no permet l’opció que desitgen,
però de vegades també ho fan
perquè el seu equip mèdic no co-
neix bé els seus drets i no els està
respectant”, lamenta Alonso. 

CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ
Però els integrants de DMD a
Catalunya no estan sols en la

seva lluita. El mes de gener, l’as-
sociació ha ampliat el conveni de
col·laboració que ja tenia amb la
Diputació de Barcelona. Segons
Alonso, fins ara, l’acord s’havia
centrat en la formació del per-
sonal de la Diputació en aques-
ta qüestió, però amb la recent
ampliació s’ha fet un pas més per
“fomentar la cultura de la mort
digna entre la ciutadania”. Arran
d’això, estan treballant per or-
ganitzar xerrades i exposicions
que es moguin per biblioteques
i altres equipaments de la Dipu-
tació. “L’objectiu és trencar el
tabú que envolta la mort i co-
mençar a parlar de com volem
morir”, afirma la presidenta de
l’entitat.

A banda, el reforç del conve-
ni també ha de servir per pro-
moure el Document de Voluntats
Anticipades (DVA), que permet
a qualsevol persona major d’e-

dat, encara que no estigui ma-
lalta, deixar per escrit quines
cures accepta rebre si algun dia
pateix una malaltia intractable
que li impedeixi expressar-se. A
Catalunya, aquesta eina és legal
des del 2000, però es fa servir

molt poc: “Només un 1% de la
població catalana redacta el
DVA, mentre que la xifra als
Estats Units és del 33%”, detalla
Alonso. Per a ella, les dades res-
ponen al desconeixement i a la
por a parlar de la mort, i creu que
la situació milloraria si es fessin
campanyes institucionals, com es

fan amb altres problemes de
gran impacte social. “La gent ha
de conèixer el seu dret a morir
dignament”, reivindica.

MOTIUS PER A L’ESPERANÇA
Després de més de 30 anys per-
seguint la seva meta des de l’as-
sociació, ara s’obre un nou ho-
ritzó per als activistes a favor de
la mort digna. Amb el govern de
coalició entre el PSOE i Unides
Podem, la llei de l’eutanàsia
sembla més a prop que mai. De
fet, en el pacte que van presen-
tar tots dos partits després de les
darreres eleccions generals apa-
reixia com un dels 10 punts pro-
gramàtics principals.

“Estem molt esperançats”,
admet la presidenta davant d’a-
quest escenari, i recorda que
encara està pendent de discussió
la proposta de llei de despena-
lització de l’eutanàsia que el

Parlament va traslladar al Con-
grés el mes de juny. En aquest
sentit, reconeix que a nivell ca-
talà han rebut més suport que no
pas a nivell estatal. 

Pel que fa al suport ciutadà,
l’estiu passat es van entregar al
Congrés més d’un milió de sig-
natures que demanaven despe-
nalitzar el suïcidi assistit. En la
mateixa línia, Ángel Hernández
va posar en marxa una altra re-
collida de signatures la nit del 10
de novembre, un cop es van co-
nèixer els resultats dels comicis,
perquè la de l’eutanàsia fos la pri-
mera llei que s’aprovés durant la
nova legislatura. De moment, la
petició ja acumula prop de
300.000 suports. Si aquesta de-
manda es fa realitat abans del 3
d’abril, Hernández haurà com-
plert la promesa d’aconseguir un
canvi abans del primer aniversari
de la mort de la seva dona. 

Anna Utiel 
BARCELONA

Quan la vida ja no és vida
» L’associació pel Dret a Morir Dignament treballa des del 1984 per a la legalització de l’eutanàsia 
» L’entitat ha ampliat el seu conveni amb la Diputació per “fomentar la cultura de la mort digna”

Concentració en suport a Ángel Hernández, que l’abril de 2019 va ajudar a morir la seva dona malalta terminal, María José Carrasco. Foto: Laura Fíguls/ACN

Isabel Alonso: 
“Sovint els equips
mèdics no coneixen bé
els drets dels pacients”
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Han intentat desnonar
un home de 92 anys

amb un 75% discapacitat
(grau 2 de dependència) per l'impaga-
ment d'un mes de la quota de lloguer (té
contracte des de 1959) al Camp de l'Ar-
pa del Clot. Una veritable vergonya que
es repeteix constantment a la Barcelo-
na del segle XXI.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Muchos niños viven
desde siempre en su

casa el infierno del mal-
trato. ¿Creéis que un padre maltratador
autorizaría a sus hijos a acudir a una char-
la informativa sobre violencia de géne-
ro? No. Así evitan la posibilidad de que
el niño pueda hablar y denunciar. Y
esto existe.

@bearicoactriz

Impresiona ver como
las armas usadas contra

la sociedad catalana aho-
ra van contra el resto: acusación de gol-
pismo, jueces contra políticos, militares
franquistas amenazando, ahora la es-
cuela. ¿Sacará alguna conclusión la iz-
quierda que se unió a la derecha cuado
le tocó a Catalunya?

En menys de vint dies
de gener, tres feminici-

dis. Homes que assassi-
nen dones amb les quals han tingut al-
guna relació. Ara un Mosso d’Esquadra,
amb arma reglamentària, guardià de l'or-
dre i la llei... i us estranya que acumulem
odi? #EnsVolemVives #NiUnaMés #NiU-
naMenys.

@junyopir@AlbanoDante76@CarlesVinyas

La lupa

per Jaume Martorell

Doctrina Junqueras
Els subscriptors de l’ABC, el Mundo o
El País deuen haver passat un Nadal
desconcertant, sense entendre ben bé
què succeïa entre el 19 de desembre,
quan el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE) va reconèixer com a di-
putat Oriol Junqueres, i el 6 de gener,
quan el Parlament Europeu va confir-
mar que era eurodiputat des del 2 de ju-
liol. Possiblement, el nostre lector
“constitucionalista” es preguntarà per-
què les institucions europees afavorei-
xen un moviment “euroescèptic” i “su-
premacista”.

La decisió del TJUE i la posterior ac-
tuació del Parlament Europeu suposa
un cop definitiu als esforços de la Es-
paña Global per a presentar l’inde-
pendentisme com un perillós movi-
ment anti-europeu, tot desdibuixant l’in-
dependentisme i els seus referents in-
ternacionals. S’ha intentat fer creure a
Europa que l’independen-
tisme català és més similar
al Brexit que no a l’Scottish
National Party. 

Propaganda sense fona-
ment. Ni demoscòpicament
ni programàticament l’in-
dependentisme s’assembla
al Brexit. El moviment del Brexit està
basat en un nacionalisme identitari
d’Estat que ha atret sobretot les capes
altes de la població, el món rural, els més
grans i aquells sense educació univer-
sitària. El carril central de l’indepen-
dentisme, tal com explica Joan Manu-
el Tresserras, s’ha embolcallat en un re-
publicanisme cívic que enllaça la lluita
per l’autodeterminació amb altres re-
ivindicacions socials. De fet, tal com
apunta el politòleg Lluís Orriols, els par-
tidaris a la independència actuen mo-
guts per motivacions de caire instru-
mental, mentre que els contraris actu-
en per motivacions de caire més iden-
titari. També, tal com el periodista de

dades Roger Tugas ha analitzat, ten-
deixen a tenir actituds més xenòfobes.
En resum, l’independentisme català
s’assembla més a l’independentisme es-
cocès, mentre que l’unionisme té més
punts en comú amb el nacionalisme dels
brexiters, per molt que l’Estat vulgui fer
passar bou per bèstia grossa. 

La Doctrina Junqueras, la decisió del
TJUE que reconeix que Oriol Junque-
ras és eurodiputat des del moment de
la proclamació dels resultats, ha clari-
ficat qui es creu de debò en les institu-
cions europees. Si demoscòpicament l’u-
nionisme és més similar al Brexit, l’ú-
nic trencament amb la legalitat europea
s’ha produït per part del búnquer judi-
cial de l’Estat. 

La decisió del TJUE estableix que els
membres del Parlament Europeu són
representats directes del poble europeu
i que els estats membres no poden

condicionar l’accés a la condició d’eu-
rodiputat a un ciutadà que ha estat es-
collit en les eleccions europees. Certifi-
ca que la repressió posterior a l’octubre
del 2017 s’ha fet sense cap tipus de res-
pecte pels drets fonamentals de la ciu-
tadania. Si Junqueras és eurodiputat des
del 2 de juliol, la seva immunitat només
pot ser revocada pel vot del Parlament
Europeu, per tant el TS no podia dictar
sentència. No només la sentència hau-
ria de ser nul·la, sinó que també ho han
estat les suspensions dels diputats al
Congreso i al Senat sense suplicatori. No
hi ha hagut escrúpols a l’hora de vio-
lentar drets bàsics. I el Suprem s’ha ra-
tificat en aquest abús.

L’Estat espanyol no ha dubtat a fer
les institucions europees còmplices.
L’anterior president del Parlament Eu-
ropeu, Antonio Tajani, soci de Berlus-
coni, va vetar l’entrada de Puigdemont
i Comín. El TJUE va permetre al nou
president, el socialdemòcrata David
Sassoli, girar full, malgrat no resistir
l’embat del TS i finalment suspendre
Junqueras. No obstant, es reconeix
que hi va haver un eurodiputat que no
va poder exercir durant mesos i suspès
sense vot al Parlament Europeu. No és
descabellat suposar que Sassoli va pres-
sionar l’Estat espanyol, en una roda de
premsa pública, pensant que el Tribu-
nal Suprem no s’atreviria a desoir el
TJUE, però que un cop ho va fer no s’ha
vist amb prou força com per a mante-
nir el pols. 

En l’agenda immediata hi ha tres òr-
gans i tres decisions rellevants. ERC pre-

sentarà recursos tant a la co-
missió d’Afers legislatius del
Parlament Europeu com al
Tribunal General de la UE
respecte de la decisió de
Sassoli de suspendre Jun-
queras. Les advertències pú-
bliques de Koen Lenaerts, el

president del TJUE, exigint a la Co-
missió europea no fer cap concessió en
defensa dels drets civils i els valors eu-
ropeus i citant expressament la proli-
feració de mesures cautelars semblen
apuntar que la decisió del Suprem no ha
caigut gaire bé entre l’estament judicial
europeu. 

El debat de fons és si la UE és una
comunitat democràtica de drets com-
partits o un club d’estats que condicio-
nen la democràcia i els drets civils a la
seva arbitrarietat. La resposta de les ins-
titucions europees als dilemes plante-
jats per l’independentisme català con-
tribuiran a moure substancialment la
Unió cap a un dels dos models. 

El debat de fons és si la UE és una
comunitat democràtica de drets

compartits o un club d’estats arbitrari

Els semàfors

Jordi Soler
El bordetenc va presentar ahir la seva

primera novel·la, ‘La Fàbrica’, que a tra-
vés de la història d’un pare i el seu fill fa
un recorregut per la memòria històrica
de la Bordeta i Can Batlló amb el movi-

ment llibertari com a fil conductor. 
pàgina 10

Can Batlló és pel barri
Can Batlló va acollir el 9 de gener la pre-

sentació del projecte del parc que es
construirà al recinte a partir de l’any que

ve. El seu disseny també és fruit de la
participació veïnal que fa anys que lidera

la plataforma Can Batlló és pel barri. 
pàgina 10

UE Sants
Després de patir dues noves derrotes

lluny de casa, el Sants ha tornat a caure
a l’última posició del grup 5 de Tercera
Divisió. L’equip, però, pot abandonar la
cua de la taula aquest mateix diumenge,

sempre que derroti el San Cristóbal. 
pàgina 16
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Línia Sants no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Debut immillorable: el Sants 
goleja la Pobla de Mafumet1

2
Can Batlló tindrà 48 pisos 
més en règim cooperatiu

La vida laboral, a un clic: 
tot el que has de saber

Nova amenaça de desnonament 
per a les famílies del Bloc Llavors

Enganxats a les pantalles, 
també durant les festes nadalenques

El + llegit líniasants.cat

3

4

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

Safata d’entrada

Des de dimarts 21 de gener, ja fa
cent dies que el moviment ve-
ïnal tallem l'avinguda Meridiana
de Barcelona, manifestant-nos
per la sentència del TS contra els
nostres representants polítics i
socials, així com en record dels
nostres exiliats i exiliades. En
aquests dies hem anat fent acti-
vitats de tota mena, reivindicati-
ves i lúdiques, amb pluja, vent i
les inclemències que vinguin,
perquè no oblidem que els que
són a la presó o exili realment
ho passen pitjor.

Així mateix, podríem es-
criure una recopilació de fets
contraris a la nostra manifesta-
ció pacífica: algunes activitats
policials, alguns conductors i
vianants agressius, les intimida-
cions unionistes (ara ja progra-
mades), la presència del “ma-
quinavaja”, etc. 

Malgrat tot això, continuem
pensant que hem de seguir com
a recordatori de la injusta situa-
ció dels nostres dignes presos,
preses, exiliats i exiliades.

Meridiana, 100
per Amadeu Palliser

Els intocables
per Jordi Lleal 

Fa anys, per la televisió es va
veure una sèrie americana de
gran èxit, sobre les aventures
d’Eliot Ness, un policia que va
organitzar un escamot amb po-
licies que no eren corruptes,
com sí que ho eren molts dels
seus companys. Es tractava de
fer net a Chicago de gàngsters i
malfactors, amb uns mètodes
certament expeditius, més o
menys legals i justificables.   

Sembla que, avui dia, tam-
bé es dona el cas que un esta-
ment de l’estat espanyol, com
és el cos de la judicatura, pre-
tén estar per sobre del bé i del
mal, que no admet crítiques a
les seves actuacions, com la de
Pablo Iglesias declarant: “El
TJUE defensant la immunitat
d’Oriol Junqueras és una hu-
miliació i deixa en mal lloc a la
justícia espanyola”. De segui-
da, els capitostos del CGPJ
emeten una nota duríssima
demanant a Iglesias “prudèn-

cia, mesura i responsabilitat
institucional per evitar la uti-
lització política de la justícia”.
Increïble! La Moncloa respon
que els membres d’aquest es-
tament estan en funcions per
haver finalitzat el seu mandat.

El poder judicial critica el go-
vern de Pedro Sánchez pel no-
menament de la ministra de
Justícia en funcions, Dolores
Delgado, com a fiscal general de
l’Estat. Curiosament, se’ls fa la
pell molt fina quan reben críti-
ques, quan ells mateixos són uns
barroers a l’hora de tractar els
altres, com es demostra amb el
tracte a les organitzacions i als
ciutadans independentistes.
Mentrestant, a l’hora del no-
menament de membres del TC
i del CGPJ, la dreta, molt de dre-
ta i ultradreta, van posant bas-
tons a les rodes. 

S’està preparant una baralla
de galls al corral de la política es-
panyola. Al temps!

Les millors
perles

El món té un nou heroi. Es diu Diego i és una tortuga mascle de
100 anys que ha salvat la seva espècie, que estava en perill
d’extinció. El seu mètode no té cap misteri: ha tingut moltes re-

lacions sexuals. De fet, n’ha tingut tantes que prop d’un 40% de la
població actual de la seva espècie és descendència seva.

Netflix va haver de retirar un enorme anunci que acabava
de col·locar a un edifici de la Gran Via de Madrid. Era una
publicitat de la sèrie ‘Sex Education’ on es podia llegir una

frase sexual explícita. Netflix Espanya va compartir la notícia al
seu compte de Twitter i va dir: “Hemos durado poco”. 

Un gran pas per a la lluita contra el càncer: l’equip dirigit per
l’investigador català Joan Massagué, de l’Institut Sloan Kette-
ring de Nova York, ha descobert l’origen de la metàstasi del

càncer. Aquesta fita científica suposarà un abans i un després per a
la recerca de la cura d’aquesta malaltia tan greu i comuna.

Brad Pitt i Jennifer Aniston han il·lusionat els seus fans
amb el retrobament que han protagonitzat als premis
SAG. Les imatges de tots dos mirant-se amb tendresa i or-

gull i agafant-se de les mans han donat esperances als milers
de persones que encara no han superat la seva ruptura.

Cop dur per a la família reial britànica. Harry i Meghan, fins ara
ducs de Sussex, han deixat els seus títols nobiliaris i ja no apa-
reixeran en els actes públics de la Corona. La jove parella ha

decidit emprendre el seu propi camí, allunyats del món que atacava
la Princesa Diana i ara començava a fer el mateix amb Meghan.

A les xarxes

@MariaCuso: El Premi Gaudí a Millor
Pel·lícula és per a 'Els dies que vindran', el
relat personalíssim d'un embaràs, dirigit
per Carlos Marques-Marcet.

@soler_toni: Trapero va intentar que l'1-
O no acabés amb un festival de violència
indiscriminada contra gent indefensa. Per
això el jutgen.

#TraperoAJudici

@chucksantesteve: A casa hem penjat
una foto del Tomàs Molina i estem tots
agenollats demanant-li que neutralitzi la
borrasca.

#TemporalGlòria #PremisGaudí
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Sants-Montjuïc

HABITATGE4El conflicte entre
les sis famílies que ocupen sis pi-
sos del bloc situat al número 38
del carrer Lleida, conegut com a
Bloc Llavors, i la propietat de
l’immoble, Vauras Investment
segueix. 

Després que el passat 13 de
gener se suspengués el desno-
nament que estava previst per
decisió de la jutgessa basant-se
en el nou decret de la Generali-
tat en matèria d’habitatge, la ba-
talla que hi ha ara oberta és la
del lloguer social per a les famí-
lies. A banda de la suspensió del
desnonament, la jutgessa tam-
bé va donar cinc dies hàbils a
Vauras perquè fes una oferta de
lloguer social a les famílies però
des del Sindicat de Barri del
Poble-sec, que lidera les reivin-
dicacions de les famílies, van de-
nunciar un cop acabat el termi-
ni que l’oferta no s’havia fet.
Vauras tenia l’opció de recó-
rrer la decisió judicial.

Tot plegat va provocar  que
divendres passat l’Ajuntament li
enviés un requeriment a la pro-
pietat on se l’insta a oferir lloguer
social a les famílies d’acord amb
el nou decret llei de la Generali-
tat. Al document, el consistori
avisa que, si no es compleix la pe-
tició, hi ha la possibilitat d’im-
posar “multes coercitives” que
poden incloure una “expropiació
forçosa i sancions”.

En paral·lel, el Sindicat de
Barri i les famílies tenen previst
denunciar Vauras per la via ad-
ministrativa, al mateix temps
que tenen previst demanar a la
jutgessa que porta el cas que
“aturi preventivament els des-
nonaments fins que Vauras com-
pleixi la llei o s'hagin resolt els di-
ferents processos administra-
tius empesos tant per les famílies
com per l'Ajuntament”.

Veïns celebrant la suspensió d’un desnonament. Foto: Bloc Llavors (S. Esclasans)

Colau exigeix lloguer social 
per als veïns del Bloc Llavors 
» L’Ajuntament notifica a la propietat que té un mes per fer-ho

» El desnonament previst per al 13 de gener es va acabar suspenent

La Marina del Prat Vermell
estrena Bicing amb limitacions

MOBILITAT4La Marina del Prat
Vermell ha estrenat recentment
el servei de Bicing després que
l’Ajuntament hagi instal·lat dues
parades al barri. Concretament,
estan situades al passeig de la
Zona Franca i al carrer de Cal
Cisó. D’aquí a uns dies se n’ins-
tal·larà una tercera.

D’aquesta manera es fa reali-
tat una llarga reivindicació veïnal,
ja que feia temps que el barri ho
reclamava. Tot i això, tal com in-
formava fa uns dies El3.cat, ja hi

han hagut les primeres queixes
perquè les parades que s’han
col·locat només tenen capacitat
per a quatre bicis cadascuna.
Això fa que costi de trobar-ne per-
què les poques que hi ha gairebé
sempre estan ocupades.

En paral·lel, Dani Fernández,
de la Unió d’Entitats de la Ma-
rina, afirma a El3.cat que una al-
tra qüestió pendent que hi ha al
barri és “fer continuar i allargar
el carril bici pel passeig de la
Zona Franca”. 

Els Mossos salven la vida d’un
home que es volia tirar al buit
SOCIETAT4Agents dels Mos-
sos d’Esquadra van salvar di-
vendres passat la vida d’un
home que es volia llançar des
del balcó d’un cinquè pis. 

Tal com va informar l’ACN,
una sergent del cos policial es va
despenjar des del pis de dalt del
bloc, el sobreàtic, fins a aconse-
guir arribar a la terrassa de l'àtic
on hi havia l’home, que estava
molt nerviós i alterat. Tot seguit,
amb una maniobra de distracció,
va poder reduir-lo i evitar que es
llancés al buit. Els fets van pas-
sar al voltant de  les 9 del matí. 

La situació va provocar que
es posessin en marxa tots els re-
cursos necessaris de Bombers
de Barcelona i del Sistema d’E-
mergències Mèdiques per mirar
de resoldre la situació. 

L’operatiu va ser un èxit
gràcies a la col·laboració de la
veïna de dalt, ja que va ser clau
perquè l’agent, de la comissaria
del districte, pogués arribar fins
on era l’home i reduir-lo a
temps.  Posteriorment va ser
traslladat en un hospital després
de rebre les primeres atencions
mèdiques al lloc dels fets.

Una atropellada en una cursa
il·legal de cotxes a Montjuïc

SUCCESSOS4Una dona va
quedar ferida lleu la matinada
de dissabte a diumenge passat
a la muntanya de Montjuïc
quan formava part d’un grup
d’espectadors que estava pre-
senciant una cursa il·legal de
cotxes de perfil esportiu.

Tal com va avançar TV3, en
el moment de l’atropellament el
cotxe circulava a gran velocitat
pel carrer dels Tarongers, que
uneix els Jardins de Mossèn

Cinto Verdaguer amb el passeig
del Migdia. Aquest carrer té
bastants revolts força pronun-
ciats, cosa que va provocar que
el conductor perdés el control
del vehicle i envestís un grup
d’espectadors.

La Guàrdia Urbana està in-
vestigant que hi ha al darrere de
l’organització de la cursa i si hi
ha la possibilitat que se n’hagin
fet més o que estigui previst que
se’n celebri alguna altra.

Sostenibilitat | Marató d'Emergència Climàtica
El CEM l’Espanya Industrial i el CEM la Bordeta participaran en la Marató d’Emergèn-
cia Climàtica que se celebrarà durant el mes de febrer. Un total de 72 equipaments de
la ciutat tindran com a objectiu reduir els consums d’energia i aigua durant tot el mes.  
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El bordetenc Jordi Soler 
presenta la novel·la ‘La Fàbrica’
LITERATURA4El bordetenc Jor-
di Soler va presentar ahir a Can
Batlló la seva primera novel·la,
‘La Fàbrica’, que relata la histò-
ria fictícia entre un pare i un fill
i partir de la qual fa un recorre-
gut per la memòria històrica de
la Bordeta i de Can Batlló amb el
moviment llibertari com a fil
conductor. En aquest tram de
l’obra el pare és el protagonista.

Aquesta part més històrica de
l’obra connecta també amb la
història més recent de finals del
segle XX, amb la lluita veïnal per
recuperar Can Batlló i l’ocupació
actual de Can Vies. Tot plegat a
través del personatge del fill,

que és un periodista d’investi-
gació, i que és el protagonista
d’aquesta part de la novel·la.
Abans de la presentació, Joan
Costa, militant de la lluita veïnal
per Can Batlló, va fer una breu
introducció.

En declaracions a Línia
Sants, Jordi Soler es mostra
molt satisfet per la publicació de
la seva primera novel·la. “Crec
que està tenint força bona aco-
llida entre la gent del barri, pel
que em van explicant”, afirma
Soler. L’escriptor debutant tam-
bé destaca el pròleg que ha fet de
l’obra el sociòleg i investigador
en cooperativisme Ivan Miró. 

URBANISME4La llarga trans-
formació urbanística de tot el re-
cinte de Can Batlló, tot i que ho fa
amb lentitud, segueix avançant. El
passat 9 de gener es va celebrar,
a la sala d’actes de la nova Esco-
la de Mitjans Audiovisuals
(EMAV), una trobada entre dife-
rents representants del Districte
i l’Ajuntament i el veïnat per pre-
sentar el futur parc de Can Batlló.

El parc, que tindrà una ex-
tensió que ocupa gairebé la mei-
tat  –48.000 metres quadrats–de
tot el recinte de Can Batlló, estarà
format per diferents jardins,
horts, zones de joc i de descans,
espais per practicar esports
 –amb ‘skatepark’ inclòs–, zones
d’aigua i una àrea per a gossos.
Els càlculs de l’Ajuntament són
licitar les obres al llarg d’aquest
any per tal que puguin començar
l’any que ve. 

El disseny del parc neix dels
diferents processos participatius
que s’han fet en els últims anys, on
els veïns han tingut una influèn-
cia directa en el disseny. Tal com
explica Enric Jara, històric inte-
grant de la plataforma Can Batlló
és pel Barri, “l’Ajuntament apli-
carà els seus filtres però estem
molt satisfets perquè el disseny del
parc neix de la participació veïnal
que hi ha hagut durant tots

aquests anys”. Jara, que durant
aquest mandat confia que la
transformació de Can Batlló faci
més passos endavant, explica que
ara des de la plataforma estan es-
perant que  se celebri una nova
reunió de la taula de coordinació,
formada per veïns i represen-
tants municipals, per començar a
encarar  més reformes que hi ha
pendents. “Cal avançar amb els
habitatges de protecció oficial,
amb les naus que s’han d’arreglar,
perquè ara estem una mica en
precari pel que fa als espais per
poder fer activitats, i amb la re-
forma de la nau central, on s’ha de
fer l’arxiu municipal, tot i que això

crec que quedarà per al següent
mandat”, explica Jara. 

CAL MAIOL
D’altra banda, qui segueix mos-
trant-se crític amb una de les no-
vetats que implicarà el nou parc és
el col·lectiu que s’oposa a la cons-
trucció del parc de recollida de re-
sidus viaris que es farà a sota Cal
Maiol, on hi haurà el futur edifici
de l’escola-institut de Can Batlló.
Des de l’AFA de Cal Maiol de-
nuncien que això implicarà “més
de 100 camions de recollida de re-
sidus, compactadores i camions
d’alt tonatge  que transportaran els
residus sota una escola pública”.

La sala d’actes de l’EMAV es va omplir a vessar el 9 de gener. Foto: Districte

Les obres del nou parc de Can 
Batlló començaran l’any que ve

Jordi Soler és un gran amant de la muntanya. Foto cedida
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Ja ets soci de Creu Coberta

eix comercial?
Si ets en aquesta àrea, pots ser membre 

del nostre eix! Nova àrea 2020!

Serveis gratuïts
-Falca de ràdio, a Sants 3 Ràdio i a Ràdio
Hostafrancs
-Aparició en plànols generals de l’eix
-Plànols específics per tipus de botiga
-Articles i promocions a Línia Sants gratuïtes
- Participació en les llums de Nadal
- Participació en les accions socials de Creu
Coberta: Nadal, accions contra la violència
a les dones, participació als programes de
Radars i Camins Escolars, beacons
- Ús de la figura del defensor del client
- Punts de Llibre
- Fulletons, flyers, cartells i adhesius de cam-
panyes de l’eix
- Òpera al Comerç, Lletres al comerç...
- Agenda de l’any
- Publicitat gratuïta al Meeting Point
- Aparició de la botiga a les webs, blog, xar-
xes socials, apps i altres mecanismes digi-
tals de l’associació

- Ús de la sala de juntes de la seu de l’asso-
ciació
- Participació en els concursos i els sortejos
que realitzem
- Participació en les accions de les campan-
yes de Nadal, sortejos, Barcelona Shopping
& Shooting
- Etiquetes de rebaixes
- Logotip Q de Qualitat
- Logotip S de Botigues Singulars 
- Caramels, bolígrafs, globus
- Mediació amb les forces de seguretat
- Cursos de formació gratuïta
- Assessorament per a l’adaptació del co-
merç a persones amb mobilitat reduïda
- Mediació amb l’administració
- Participació en accions encaminades al tu-
risme sostenible i de qualitat 
(Campanya del Silenci, Citizens for a res-
ponsible tourism)

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

- Rebre assessoria jurídica, legal, compta-
ble i laboral
- Publicitat amb anunci propi a Línia Sants
- Publicitat extra a plànols
- Serveis bancaris, segons acords gene-
rals de Creu Coberta per a associats
- Aparcaments per a clients
- Bosses
- Servei de transport de les compres amb
vehicles elèctrics
- Arquitecte, servei d’assessorament inte-
gral i personalitzat en obres, llicències i
permisos

- Descompte en la recollida d’escombraries

Creu Coberta és el vostre eix comercial. Des d’en-
guany i la creació del mapa municipal dels eixos co-
mercials, Creu Coberta s’estén al llarg de la Gran Via
fins a Can Batlló, a més del barri d’Hostafrancs i la
part baixa de la Bordeta. 
Cal que els mateixos comerciants s’organitzin

per dinamitzar el barri, per ajudar-se entre ells, per
realitzar accions que permetin incrementar les ven-
des, la qualitat... Un barri amb comerç és un barri
amb més llum, més segur de dia i de nit, amb més
ulls que vigilen els avis que surten sols, els nens
que tornen a casa. És un barri on es pot comprar de

tot, i que dona feina als veïns. És responsabilitat de
tots, dels establiments i dels emprenedors formar
part de l’eix comercial. I també és responsabilitat de
tots els veïns, comprar al nostre barri, evitant el tan-
cament d’establiments, i empobrint-nos tots plegats. 
És l’hora d’apuntar-se!

Aquesta és una sèrie de serveis que podeu obtenir tots els associats a Creu Coberta:

Si voleu participar amb nosaltres, si voleu ser responsables amb el nostre comerç, apunteu-vos a Creu Coberta

2
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Aquests dies s’ha pogut sentir a Ràdio Hosta-
francs una notícia sobre el nombre de botigues
tancades a l’eix. Estem treballant en solucions
creatives, algunes de les quals passen per les ac-
tivitats de dinamització, i en altres que depenen
de les administracions, per posar de moda un
cop més Creu Coberta, i aconseguir que reobrin
algunes de les persianes abaixades de l’eix.
Al carrer Creu Coberta, des de la plaça d’Es-

panya fins al carrer Consell de Cent, hi ha ac-
tualment 31 botigues tancades. La xifra l’ha donat
a conèixer el president de l’eix comercial, Lluís
Llanas, que insta els responsables municipals a
“donar-se pressa” a l’hora d’abordar un “pla d’e-
mergència” en defensa del comerç de proximitat
al barri. El primer representant dels comerciants
de Creu Coberta es mostra crític l’actitud que ha
tingut fins ara el Consistori davant la crisi comer-
cial. “A l’Ajuntament, del color que sigui, ja li va
ve que constantment hi hagi activitats econòmi-

ques noves, que si un comerciant plega, al cap
de cinc mesos obri un altre. És una manera de
recaptar impostos”, afirma Llanas.
Llanas defensa que l’interès de l’eix i del barri

és que a Creu Coberta hi hagi “un mix comercial
adequat i que hi hagi continuïtat comercial” i cri-
tica el fet que el pla d’usos que es va fer motivat
per la concentració de bars i terrasses al voltant
de la plaça d’Osca, a Sants, i que també ha afec-
tat l’eix Creu Coberta, no hagi estat acompanyat
de mesures que incentivin la instal·lació d’altres
negocis alternatius.
El president de l’Associació de Comerciants

de Creu Coberta considera que una de les me-
sures a emprendre és reformar la plaça d’Es-
panya i es pregunta perquè aquest projecte “s’ha
quedat en un punt mort quan l’Ajuntament ja tenia
detectat que la plaça d’Espanya no funciona tal
com està”. Defensa que l’Associació de Comer-
ciants i l’Associació de Veïns reivindiquin conjun-

tament aquestes actuacions perquè “ens estem
perdent coses per al barri, perquè Hostafrancs té
dèficits comparats amb Sants o amb altres barris
que s’han mogut”.

Notícia de Ràdio Hostafrancs 
www.radiohostafrancs.cat

Botigues tancades? 
Un problema que cal resoldre

Ja tenim aquí el calendari de les Fires que Creu
Coberta realitzarà al llarg d’aquest 2020. Es
tracta de la Mostra de Comerç de Creu Coberta,
la II Fira del Circ i la XV Fira Medieval.

La Fira Medieval és l’esdeveniment més
concorregut any rere any a Creu Coberta. Mi-
lers de persones visiten l’eix per gaudir d’una
experiència de compra i cultura. El nostre carrer
ja era lloc d’entrada a Barcelona des de fa se-
gles, espai on es feien les grans recepcions de
la ciutat de Barcelona als personatges que la vi-
sitaven, camp de batalla i guerres, lloc de tragi-
ners i comerciants. Per això, cada any el món
medieval ens visita amb activitats per a tots els
públics, gastronomia i comerç del més variat,
amb artesans i botigues del barri, ambientades
per a l’ocasió. No us la perdeu, se celebrarà du-
rant els primers dies d’octubre.
La nostra fira del circ és una nova iniciativa

que vol recrear, quan ve l’estiu, un circ tradicional
al nostre barri. Proposa activitats que ens trans-
porten a l’època dels millors circs, amb trapezis-
tes, pallassos, equilibristes, malabaristes, jocs
amb foc, diversió i molta màgia, que fan d’a-
questa nova activitat un pol d’atracció del nostre
eix comercial. Tot plegat, combinat amb els arte-
sans que com si fossin els antics zíngars que
acompanyaven els circs, que també ens acom-
panyen per aquesta fira.

XV Mostra de Comerç de Creu Coberta:
25 d'abril 
II Fira del Circ: 6 i 7 de juny 
XV Fira Medieval: 3 i 4 d'octubre

Calendari de Fires del 2020
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Seguint amb les propostes familiars amb les
quals va començar l’any, el Poble Espanyol us
ofereix un munt d’activitats per al mes de febrer:
El pròxim 2 de febrer arribarà l’espectacle

Joan sense por, una sessió de teatre i titelles a
càrrec de la companyia Més Tumàcat, que
parla de la por i les diferències entre la prudèn-
cia, la valentia i la temeritat. 
Set dies més tard, el diumenge 9, els tallers

artesanals del Poble Espanyol acolliran totes les
famílies interessades a gaudir d’una experiència
engrescadora al voltant de l’artesania. A més,
per als més petits i petites hi haurà un espai lúdic
amb jocs adients a la seva edat. 
El dissabte 15 de febrer el recinte de Montjuïc

serà l’escenari de la tercera edició de La Calço-
tada, una gran festa de gastronomia i cultura po-
pular pensada per a tots els públics. Els calçots
i la botifarra a la brasa seran els protagonistes
d’una jornada festiva que inclourà rumba cata-
lana en directe, tallers, concurs de menjar cal-
çots, tast de vins i activitats culturals tradicionals.
El 16 de febrer la companyia Pack Màgic ofe-

rirà una sessió de cinema animat amb un total
de 12 històries cantades sobre la vida animal,
l’amistat i la complicitat. 
I el diumenge dia 23 el recinte proposa una

visita animada de la mà d’un personatge molt
peculiar, que té una visió especial del recinte i

coneix els secrets i les anècdotes més ben guar-
dades del Poble.
Sens dubte, el Poble Espanyol és la millor al-

ternativa que teniu per poder gaudir d’una bona
estona amb família.
Més informació a: www.poble-espanyol.com

Viu un febrer d’allò més 
familiar al Poble Espanyol

Gràcies a l’acord amb el Districte de Sants-
Montjuïc, el Meeting Point Creu Coberta tornarà
a obrir a la primavera amb el bon temps. I amb
més espai! El terreny situat a continuació del
Meeting Point, d’uns cinquanta metres qua-

drats, i que havia quedat en desús i a la intem-
pèrie des que s’obrí el carrer, fins i tot amb la
instal·lació de persones sense sostre i barra-
quisme urbà, quedarà sota la gestió de l’entitat
per tal de donar-li un ús social. L’espai quedarà
connectat per l’interior amb l’actual Meeting
Point. A més, s’hi podran realitzar activitats per
a entitats i propostes culturals, a més de poder
aprofitar els murs per a una nova convocatòria
d’art urbà, en el marc de la Street Art que tenim.
Ja són molts els artistes que, d’ençà que el

Meeting Point ha estat dignificat, han pogut
aportar el seu punt de vista artístic en aquest
espai. Manu, Kenor, Claudio Limon, Alegría del
Prado, Pez, i molts altres formen part del pai-
satge urbà del nostre districte des de llavors.

Pròximament obrirem la convocatòria!
Pareu atenció!

El Meeting Point reneixerà amb 
el bon temps i amb més espai
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4Els consells dels Mossos d’Esquadra
Dies de molt vent

Una de les coses que podem fer per
protegir-nos dels refredats és refor-
çar el sistema immune, o sigui, les
defenses que té el nostre cos. El sis-
tema immune ens ajuda a combatre
els virus responsables d’aquesta ma-
laltia, tan habitual durant l’hivern.

És important portar una vida sa-
ludable, menjar verdura i fruita, por-
ten minerals i vitamines, en especial
la  vitamina C, com la taronja, la man-
darina, el kiwi, la magrana, la col de
Brussel·les, els espinacs, el julivert o
el pebrot vermell, entre altres.

Beure líquids entre els àpats
(sucs, caldo, aigua o infusions).

Una altra cosa molt senzilla i molt
important que cal fer és rentar-se les
mans sovint, ja que ho toquen tot i
són una font de contagi.

També trobarem suplements die-
tètics a la farmàcia,  de vitamina C, vi-
tamina D, zinc (mineral), pròpolis,
gelea reial, i equinàcia (planta) que
van molt bé per fer un extra de reforç
i augmentar les defenses.

Un bon abric, estar ben hidratats
i a fer una passejada per barri!

Comissaria del carrer Ulldecona, 35
Telèfon 93 267 56 00  

Emergències 112

4La Guàrdia Urbana informa
Operació fred

Guàrdia Urbana de Barcelona 
C/ de la Guàrdia Urbana, 2

Telèfon 93 291 50 08

Àngels Escolà
Farmacèutica comunitària

Farmàcia Escolà · C/ Sant Roc, 26

4Què podem fer per evitar 
refredar-nos?

NEXTDOOR, l’App del barri
Saps que a NextDoor pots trobar recomanacions locals, professor/a particular,
cangur per als 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 molts altres temes.

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

Cada any, quan la temperatura baixa
fins als 5ºC o comença el mes de des-
embre, l’Ajuntament de Barcelona ha-
bilita 75 places que obren cada nit
fins a finals del mes de març. S’ubi-
quen al Centre d’Estades Breus (al ca-
rrer Llacuna 25), obren de 20h a 8h i,
com a màxim, donen l’opció a la per-
sona d’estar-s’hi trenta dies.

Quan la temperatura arriba als
0ºC, el dispositiu de l’Ajuntament ac-
tiva la fase d’alerta perquè considera
que “la vida de les persones es troba
en risc” i obre places addicionals. Des
del consistori han anunciat que
aquest any seran 325 places, que es-

taran distribuïdes pels barris dels dis-
trictes de Sant Martí, Sarrià-Sant Ger-
vasi i l’Eixample.
A Barcelona hi ha 1.200 perso-

nes vivint al carrer, més que l’any
passat, però les places que ofereix
el dispositiu hivernal són les ma-
teixes. Entre els mesos de desembre
i març, les 75 places que s’han habi-
litat al carrer Llacuna donaran res-
posta al 6% de les persones que
dormen al carrer. Si la temperatura
arriba als 0ºC i durant uns dies s’ha-
biliten les 325 places addicionals, la
mesura beneficiaria només un terç
d’aquestes 1.200 persones.

A l'exterior
Vigileu amb el mobiliari urbà, l’enllu-
menat dels carrers, les motos i els cot-
xes aparcats, les grues, els contenidors
de brossa, l’arbrat i tot allò que el vent
pugui fer caure.

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

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

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

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

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

Sí
No
Només alguns productes

Compres al comerç del nostre barri?
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Qualitat de l’Aire i la FAVB volen que la Zona de Baixes Emissions posi més límits als vehicles

Volen (més) restriccions
MEDI AMBIENT/ Des del dia 2 d’aquest
mes està en funcionament la Zona de Bai-
xes Emissions (ZBE) a la ciutat, un sistema
mitjançant el qual es restringeix l’accés a
la ciutat als vehicles més contaminants. La
mesura ha estat aplaudida per molts sec-
tors, tot i que entitats com la FAVB o la Pla-
taforma per la Qualitat de l’Aire consideren
que la ZBE encara ha de ser més restrictiva.
De fet, les dues associacions asseguren
que la contaminació a la ciutat podria aug-
mentar si no es prenen “mesures comple-
mentàries de reducció dels vehicles de
forma urgent”. En aquest sentit, tant la fe-
deració com la plataforma consideren que
la ZBE ha d’evolucionar de forma ràpida
cap a l'aplicació d'una taxa anti contami-
nació per tal de disminuir el nombre de
vehicles circulants i de les seves emissions.

Les entitats consideren que si no s’im-
plementa aquest impost, el que s’aconse-
guirà és  reduir l'edat mitjana del parc de
vehicles i no tant el nombre de cotxes en
circulació. És a dir, accelerar la renovació
per fases dels vehicles privats en lloc de fo-
mentar l’ús del transport públic. Així, afe-
geixen que “qualsevol solució passa per la
reducció dràstica de vehicles que circulen
habitualment per la ciutat” i denuncien
que les restriccions que plantejaran als ve-
hicles dièsel amb etiqueta groga els nous
Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2019-
2024 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
i el Pla Director de Mobilitat de l'Autoritat
del Transport Metropolità responen a “una
lògica comercial i no de salut pública”.

Per tal de combatre això, les dues enti-
tats exigeixen que se superin les polítiques

de renovació i s'apliqui una mesura efec-
tiva de reducció, una taxa anti contamina-
ció (peatge urbà) que afecti l'ús diari i
habitual del vehicle privat. Això, expliquen,
ha aconseguit resultats immediats (de fins
al 30%) en altres punts del món, ja que in-
corpora el concepte ‘qui contamina, paga’.

De la mateixa manera, les dues asso-
ciacions consideren que els vehicles com-
partits han d'estar exempts de pagar la
taxa, igual que les persones amb mobilitat
reduïda que, a més, haurien de ser afavo-
rits amb carril propi, igual que el transport
públic. De fet, van més enllà i diuen que
tot el que s’aconsegueixi recaptar amb les

multes s’ha de reinvertir en millores en la
xarxa de transport públic.

La FAVB i Qualitat de l’Aire tanquen les
seves demandes dient que, en un moment
en el qual la ciutat s’està postulant com a
líder mundial en la lluita contra la contami-
nació i l’emergència climàtica, cal anar un
pas més enllà del que s’ha fet i demanen
“coherència i valentia” a les administracions.
En aquest sentit, les entitats també dema-
nen que actuïn en “altres focus de contami-
nació”, com el port o l’aeroport.

ECONOMIA/La gran davallada de la capacitat econòmica
de més de la meitat de les famílies que viuen a la ciutat
o a l’àrea metropolitana és la conclusió més cridanera de
l'últim informe de la Fundació Foessa, que Càritas va pre-
sentar durant el mes passat. En concret, el 51% de les fa-
mílies ja no tenen la capacitat per ajudar econòmicament
parents que estiguin en una situació més precària. Això
era molt diferent una dècada enrere.

Aquest fenomen, segons van explicar durant la pre-
sentació de les conclusions de l’informe, s’anomena fa-
tiga de la compassió. Per combatre’l, segons va explicar
el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador
Busquets, cal impulsar “polítiques que minimitzin la des-
igualtat econòmica provocada per la crisi financera i im-
mobiliària a Espanya”.

Busquets va admetre que la solidaritat intrafamiliar ha
minvat significativament i de forma progressiva durant
els últims 10 anys, però va explicar que això no és “per fal-
ta de voluntat, sinó perquè el calaix que tenien les famí-
lies s’està exhaurint o s’ha acabat del tot”.

L’estudi també explica que els costos derivats de
l’habitatge (que van molt més enllà del lloguer o el pa-
gament de la hipoteca) són els causants de vuit de cada
10 casos de pobresa.

Crit d’alerta per la pèrdua de poder
econòmic de moltes famílies MOBILITAT/Veïns dels barris de Diagonal Mar i el Front Ma-

rítim del Poblenou han mostrat el seu malestar per la fre-
qüència de pas de la línia de bus 136, que recorre de for-
ma íntegra diferents punts del districte de Sant Martí.

Mari Carmen García, vocal d’Urbanisme de l’Associació
de Veïns de Diagonal Mar, va lamentar fa uns dies, en de-
claracions a Betevé, que “no es pot permetre” que els usua-
ris hagin d’esperar 30 minuts entre bus i bus. Els veïns re-
clamen que el temps d’espera entre cadascun dels vehicles
no superi el quart d’hora. La intenció de les associacions veï-
nals és configurar una taula per estudiar la situació al de-
tall (podria fer-se aquest mes), idea que va sorgir en un dels
Consells Plenaris de finals de l’any passat.

Demanen més freqüència 
de pas de la línia de bus 136

Les entitats volen 
crear una taxa anti 
contaminació per
als vehicles privats
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POBRESA/ La seu de la FAVB va
ser l’escenari, durant la tarda del
passat dimecres 8 de gener, de la
primera sessió de l’any d’asses-
sorament a veïns que tinguin
pots recursos i no puguin pagar
factures dels subministraments
bàsics, com les de la llum, l’aigua
o el gas. La jornada estava pen-
sada per a persones que estan
advertides per talls de servei.

L’Aliança contra la Pobresa
Energètica va organitzar aques-
ta trobada, en la qual també es va
informar els assistents sobre els
tràmits que cal completar per op-
tar a rebre el bo social de l’Ajun-
tament i sobre les possibles afec-
tacions de la nova reforma.

Celebrada una
sessió sobre
deutes en factures

Se celebra la primera reunió 
de la Comissió contra l’Amiant

SERVEIS/ El pròxim dimarts 4 de
febrer es posarà en marxa una
nova edició de l’Escola de Salut
(una proposta per a la gent gran)
al barri de l’Esquerra de l’Eixam-
ple. El bon resultat d’aquesta ini-
ciativa en anys anteriors ha por-
tat els organitzadors a impulsar-
la de nou en aquest 2020.

D’aquesta manera, cada di-
marts al matí (entre dos quarts
d’11 i dos quarts d’1 del migdia)
la Sala d’actes de l’antiga presó
Model serà l’escenari de xerrades,
tallers i tota mena d’activitats
(com ara sortides) pensades per
difondre hàbits de vida saludable.
Caldrà inscriure-s’hi en els Centres
d’Atenció Primària.

Nova escola de
Salut a l’Esquerra
de l’Eixample 

SOCIETAT/ Des de la primera set-
mana d’aquest any, Fem Sant An-
toni ha tornat a posar en marxa re-
unions obertes als veïns del bar-
ri per combatre la gentrificació.

D’aquesta manera, cada di-
mecres entre les sis de la tarda i
dos quarts de vuit del vespre, la
seva seu del número 66 del carrer
de Calàbria serà l’escenari d’a-
quest punt d’informació en el
qual escoltaran els casos que els
plantegin els veïns que es vegin
obligats per qualsevol motiu, com
ara la no renovació del contracte
de lloguer o l’augment del preu.
També es parlarà sobre una altra
de les grans problemàtiques al
barri, els pisos turístics.

Reunions cada
dimecres contra 
la gentrificació 

El Raval, protagonista de dos dels 
grans projectes de la FAVB d’enguany

SOCIETAT/ Barri espai de convi-
vència i Drets dels Infants i Adoles-
cents són dues de les principals
iniciatives que la FAVB té en marxa
i que tenen com a objectiu princi-
pal, segons la federació, que els
veïns puguin gaudir “d’uns barris i
unes ciutats vivibles”. En aquest
2020, el barri del Raval serà el prin-
cipal protagonista d’aquestes
dues iniciatives.

La primera d’aquestes té com
a finalitat principal facilitar un dia-
gnòstic de la realitat del barri a  les
entitats i els agents que hi treba-
llen, al mateix temps que es crea
un espai de treball comú per a
totes elles.

Segons les darreres dades,
poc més de 100.000 persones
viuen actualment al Raval. No és
cap secret, però, que aquest és el
punt de la ciutat demogràfica-
ment més complex; és un dels
barris amb una xifra d’immigració
més alta (amb persones que arri-
ben d’arreu del món), però on
també conviuen veïns de tota la
vida i moltíssims turistes. Aquesta
confluència de personalitats con-
verteix el Raval en un dels punts
més multiculturals, no només de
la ciutat, sinó del conjunt del país.

Però en les darreres dècades,
segons considera la FAVB, el barri
ha patit “canvis no sempre dirigits
a millorar la qualitat de vida dels
seus veïns”. Un d’aquests es re-
munta als anys anteriors a la cele-
bració dels Jocs Olímpics, amb el
Pla de Reforma Interior del Raval
(PERI), que volia crear espais per
oxigenar el barri i “fer-li una ren-
tada de cara”. Malgrat aquestes

bones intencions, però, bona part
del barri van acabar transformant-
se en punts que ara són d’interès
turístic, cosa que es tradueix en un
augment de preus i que provoca
l’expulsió de molts veïns de tota la
vida, que no poden assumir la pu-
jada dels costos com el lloguer i al-
tres necessitats bàsiques.

Per això, durant molts anys el-
Barcelona Expert Center (BEC) ha
impulsat enquestes als veïns (fins i
tot als més joves) per saber quins
punts i aspectes millorarien. I d’a-
questes consultes als més menuts,
precisament, neix la segona inicia-

tiva, la que vol vetllar per les ne-
cessitats dels més menuts.

En aquest sentit, Drets dels In-
fants i Adolescents treballa directa-
ment a les escoles, fent xerrades
on s’explica als nens i les nenes que
tenen uns drets i que és el seu dret
i el seu deure fer-los mantenir. La
iniciativa aborda problemàtiques
com l’assetjament (i en diferents
tallers els dona eines per saber de-
tectar casos i saber com actuar) o
la manca d’espais de joc, com els
parcs, als carrers i les places del
barri. La FAVB considera que el
lleure és, precisament, un dels
principals drets dels més menuts.

Un dels projectes
té els infants i els
adolescents com
a protagonistes

SALUT/La lluita contra l’amiant continua.
Si a finals de l’any passat un grup d’antics
treballadors de l’empresa Macosa-Alstom
afectats per l’amiant van entregar 10.000
signatures al president de la Generalitat
perquè el Govern posi en marxa la reti-
rada de tots els elements amb amiant que
hi ha a Catalunya, el següent pas ha estat
la creació de la Comissió contra l’Amiant,
que ja ha celebrat la seva primera reunió.

Aquesta trobada es va celebrar el pas-
sat dimecres 8 de gener i, tal com les que
s’han de fer pròximament, va reunir tre-
balladors i extreballadors afectats per
aquest material, entitats com Bermes Pro-
ject (que investiga el mesotelioma, una
forma rara de càncer que pateixen les per-
sones que han estat exposades de forma

permanent a l’amiant), representants de
sindicats com Comissions Obreres o la
CGT, dirigents de la FAVB i representants
de l’Ajuntament.

RECLAMEN UNA NOVA LLEI
De forma paral·lela, però també a comen-
çaments d’aquest gener, diferents asso-
ciacions de víctimes de Catalunya, el País
Valencià i Euskadi van reclamar al nou go-
vern central l’elaboració d’una llei estatal
contra el que consideren “genocidi labo-
ral” i van lamentar que els jutges triguen
massa a imposar les indemnitzacions que
han de rebre les víctimes. 

Les entitats van lamentar que la situa-
ció a l’Estat espanyol és molt pitjor que en
altres països de la Unió Europea.
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TEIXIT COMERCIAL4El presi-
dent de l’eix comercial Creu Co-
berta, Lluís Llanas, va alertar la
setmana passada en una entre-
vista a Ràdio Hostafrancs sobre
el moment delicat que viu el co-
merç del barri. Llanas va afirmar
que al carrer Creu Coberta hi ha
31 botigues tancades.

En declaracions a Línia Sants
per tractar aquesta qüestió, Lla-
nas va afirmar ahir mateix que la
xifra ja ha augmentat a 33. El pre-
sident de Creu Coberta fa  molt de
temps que alerta de l’estat del pe-
tit comerç a Hostafrancs i recla-
ma “un pla de xoc”  a l’Ajunta-

ment per detectar amb precisió
els motius de la situació actual per
mirar de posar-hi remei. “Hi ha
un problema estructural amb el

comerç del barri, que també hi és
en altres punts de la ciutat, i que
té a veure amb diferents fac-
tors”, afirma Llanas. Aquests fac-
tors, afegeix,  són “la competèn-
cia de la venda digital, la poca ca-
pacitat adquisitiva de la gent, el
model de negoci i també qües-
tions relacionades amb l’urba-
nisme d’Hostafrancs”. Respecte
d’aquest últim problema, Lla-
nas reclama que tiri endavant la

reforma de la plaça Espanya,
que el passat mandat es va anun-
ciar però que ara sembla que ha
quedat en un calaix. 

Segons Llanas, el problema
no és tant que el barri no atregui
els negocis, que sí que ho fa, sinó
que quan obren duren poc
temps. “Hi ha una rotació molt
alta i per això fa molt que de-
manen el pla de xoc a l’Ajunta-
ment”, conclou.

Creu Coberta és l’eix comercial d’Hostafrancs. Foto: Google Maps

Lluís Llanas, de Creu Coberta:
“Tenim 33 botigues tancades”

Llanas reclama des de 
fa temps a l’Ajuntament
un pla de xoc per al
comerç del barri

El comerç de la ciutat
rep un notable alt

ENQUESTA4El darrer Informe
de Comerç publicat per l’Ajunta-
ment mostra com la ciutadania
puntua amb un notable alt el co-
merç de la ciutat.

Concretament, les respostes
inclouen un 8,1 a l’oferta comer-
cial, un 7,9 als horaris comercials
i un 7,7 a l’atenció rebuda. La va-
loració és similar a la d’altres In-
formes de Comerç.

Concretament, el 86% dels
enquestats asseguren sentir-se
“molt o bastant satisfets” amb l’o-
ferta comercial de Barcelona,
mentre que un 10 % se senten “sa-
tisfets”. La gent que assegura
sentir-se “poc o gens satisfeta”

amb l’oferta comercial només re-
presenta el 3 % del total.

Pel que fa als tipus de comer-
ços, la meitat de les persones en-
trevistades coincideix a assenya-
lar la botiga de barri i la botiga es-
pecialitzada com els establiments
on se senten més ben atesos,
mentre que un 22 % se senten més
ben atesos als mercats municipals
i un 14,4 % als supermercats.

Segons la regidora de Co-
merç, Montserrat Ballarín,
aquestes xifres mostren “la sa-
tisfacció dels ciutadans amb el
comerç barceloní”. Ballarín creu
que el comerç de la ciutat repre-
senta “un model d’èxit”.

Mercats | Nou pas en el procés de digitalització
Els mercats de la ciutat han fet un nou pas endavant per modernitzar-se després
que recentment l’Institut Municipal de Mercats hi hagi instal·lat fibra òptica. D’a-
questa manera es millora la capacitat dels negocis d’estar al dia tecnològicament.
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Entrevista

Com ha treballat Barcelona
Comerç durant aquests
15 anys pel comerç de la

ciutat?
La nostra feina vers al comerç de
la ciutat ha estat en constant evo-
lució des del primer moment.
Vam començar focalitzats en la di-
namització comercial de la ciutat
en general, però no vam trigar a
adonar-nos que cada territori té les
seves peculiaritats i que, per tant,
calia “personalitzar” la dinamitza-
ció en funció de cada eix, promo-
cionant, per aquest objectiu, les fi-
gures dels dinamitzadors/es com
a coneixedors de cada territori.
Avui, cal fer un pas endavant cap
a la professionalització i estructu-
ració d’aquesta dinamització i des
de Barcelona Comerç estem tre-
ballant en diferents eines, adap-
tables a les característiques de
cada eix comercial, que posarem
a disposició dels seus responsables
per ajudar-los i acompanyar-los en
la seva tasca. En tots els casos, cal
que esdevinguin personal format
i qualificat d’acord amb les noves
realitats i a les que vindran. Per
afrontar aquest repte, el primer
que hem fet ha estat desenvolu-
par un pla estratègic, acabar de
professionalitzar el nostre equip
tècnic i assegurar-nos la col·labo-
ració d’experts que han assumit la
funció d’assessors de Barcelona
Comerç.

Sense desmerèixer cap de les fi-
tes aconseguides per Barcelona
Comerç durant aquest temps,
quines tres destacaria com a
referents per a la conservació
del model de comerç de la nos-
tra ciutat?
La primera gran fita, sens dubte,
va ser la mateixa fundació de
Barcelona Comerç i la nostra ca-
pacitat d’unir diferents models de
territori amb un mateix objectiu.
L’Any del Comerç, el 2006, va ser
un altre gran punt d’inflexió, a par-

tir del qual les administracions
van començar a parlar de co-
merç i aquest tema va entrar a l’a-
genda dels polítics. I si només puc
destacar tres èxits, el tercer, per a
mi, serien les XIV Jornades Euro-
pees de Comerç i Turisme que
vam celebrar el novembre del
2018 i en les que vam aconseguir
reunir experts mundials de tots
els àmbits del comerç –investi-

gadors, tècnics, consultors, em-
prenedors, gestors, assessors..–
per debatre plegats sobre co-
merç, els seus nous models, el seu
paper i impacte a les ciutats d’a-
vui i del futur, la relació del comerç
amb la cultura i el turisme i en les
que vam dibuixar, fins i tot, la bo-
tiga perfecta, aquella que el con-
sumidor reconeix, recorda, pre-
fereix i en parla.

Quines tendències els preocu-
pen? 
Està clar que ens hem de posar al
dia. I potser el que més ens pre-
ocupa és no aconseguir canviar
les dinàmiques que s’han fet ser-
vir fins ara, a tots els nivells. El
nostre pitjor enemic no és Ama-
zon, sinó la por de fer canvis. No
podem continuar funcionant
com fa 30 anys, obrir la botiga i
esperar que vinguin els clients o
fer una xocolatada i pensar que
això serà suficient per atreure
gent al nostre eix comercial. Hem
de treballar en noves fórmules i
aconseguir que l’experiència a les
nostres botigues, als nostres ei-
xos, sigui sensacional. I amb això
no em refereixo només a una
experiència a nivell visual, vir-

tual... sinó sobretot de servei,
tracte humà, proximitat...

I de quines tendències creuen
que el comerç de proximitat
pot treure més avantatges?
Crec que no m’equivoco si dic que
els nostres eixos, el nostre comerç,
és el que té més capacitats de so-
breviure a tot el que ve. Al cap i a
la fi, el comerç de proximitat, el
del dia a dia, aquell que pot aju-
dar el client, assessorant-lo, ofe-
rint-li un tracte professional, per-
sonalitzat... És el comerç que
dona seguretat al comprador i
això un gran o altres models de
comerç no ho poden oferir.  Això
és un valor afegit únic del comerç
de proximitat.  

El comerç de Barcelona repre-
senta un 15% del PIB de la ciu-
tat. Rep aquest sector prou su-
port de les administracions? 
No. Quan arriben eleccions som
el focus d’atenció perquè la gran
majoria de campanyes es fan
trepitjant territori, anant de co-
merç en comerç o de mercat en
mercat. Però tret d’això, quan
l’administració penalitza l’acti-
vitat econòmica i és incapaç de
transformar aquesta activitat en
oportunitats, falla i ens menysté.
Cal que s'adonin que el comerç i
les empreses són fonamentals
per a la mateixa administració, ja
que una ciutat sense aquest tipus
d’activitat és una ciutat morta,
amb menys treballadors i per
tant, amb menys aportació de tri-
buts per a uns pressupostos ne-
cessaris per tirar endavant la
seva gestió. 

Des de fa anys Barcelona Co-
merç reclama l’adopció dels
BID’s com a models de gestió
públic-privada dels eixos co-
mercials. Tot sembla que a prin-
cipis del 2020 la normativa
que permetria aquest tipus de

gestió estarà enllestida. Com
afectarà això als eixos de Bar-
celona Comerç?
El primer que cal aclarir és que no
és cap obligació esdevenir un
BID. Aquesta és una decisió que
cal que prengui cada territori i no-
més es podran tirar endavant si
una àmplia majoria del seu sector
comercial-empresarial està d’a-
cord. Els BID’s representaran un
salt qualitatiu a nivell professional
importantíssim per a un eix co-
mercial i per tant cal que estiguin
preparats. Si no ho estan o esde-
venen BID’s amb la preparació ac-
tual estaran avesats al fracàs. Per

això és tan important la profes-
sionalització i estructuració de
la qual parlàvem abans. Ara per
ara, per les seves característi-
ques, territoris petits com Gran de
Gràcia, Fabra i Puig, Gran de Sarrià,
Sant Andreu és més fàcil que es-
devinguin BID’s que no grans ei-
xos comercials on, això sí, existeix
la possibilitat de treballar aquest
model de gestió publico-privada

a dues velocitats, començant per
zones concretes, a les que a poc
a poc, es  poden sumar la resta de
l’eix. Els BID’s permetran al nostre
comerç gestionar tot el que tingui
a veure amb la promoció econò-
mica del seu territori amb inde-
pendència de l’administració, de-
cidint plans a quatre o cinc anys
vista que contemplaran accions
dirigides al benefici directe del co-
merç integrat dins del BID. 

Per on passa el futur de Barce-
lona Comerç? I el del comerç de
Barcelona?
El nostre futur passa per seguir
caminant en la professionalitza-
ció de l’entitat i la col·laboració
amb grans experts que ens per-
metin definir les millors eines
per acompanyar als gerents i di-
namitzadors dels nostres eixos en
la transformació dels seus terri-
toris. Hem de ser capaços de lle-
gir amb antelació el que ve, po-
sar en alerta als nostres asso-
ciats i donar-los eines perquè es
puguin afrontar sense proble-
mes, aprofitant per això, tots els
avantatges que ja té el comerç de
proximitat. I pel que fa al futur del
comerç de Barcelona, pensem
que aquest passa per un treball
conjunt de l’administració i els
que representem territorialment
el comerç de la ciutat.

“Hem de donar les eines
als comerços perquè
es puguin transformar”
Salva Vendrell / President de Barcelona Comerç

El 2019 Barcelona Comerç va celebrar el seu 15è aniversari. La celebració va 
coincidir amb un moment important de transformació de l’entitat, que treballa 

per acompanyar i dinamitzar el comerç de Barcelona en clau del segle XXI. 
De tot plegant en parlem amb el president de l’entitat, Salva Vendrell.

“El nostre pitjor
enemic no és Amazon,
sinó la por de fer canvis.
Ens hem de posar al dia”

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE BARCELONA COMERÇ

“Un valor afegit únic del
comerç de proximitat 
és el de donar seguretat
al comprador”

Entitat referent | 24 eixos comercials
Barcelona Comerç és l’entitat de referència del comerç barceloní. Sota el seu 
paraigüa caminen 24 eixos comercials de proximitat que representen més de
5.500 botigues associades i 24 territoris amb més de 25.000 botigues obertes. 
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El 2020 va començar amb un
triomf del Sants contra la Pobla,
però els de Tito Lossio han per-
dut els dos partits posteriors (a
domicili, contra l’Igualada i el Pe-
ralada) i tornen a ocupar l’última
posició del grup 5 de Tercera Di-
visió. Els bons resultats que han
aconseguit el San Cristóbal i els
igualadins han provocat que els
tres equips estiguin empatats a 18
punts després de 20 jornades, tot
i que els santsencs són l’equip que
té una pitjor diferència de gols.

Aquests dos darrers resul-
tats, doncs, deixen clar que l’as-
signatura pendent per a l’equip
són els desplaçaments; i és que
els de Lossio han perdut tots els
partits que han jugat fora de
casa en aquesta temporada, su-
mant només en el que haurien

d’haver jugat al camp del Reus
per l’eliminació federativa del
conjunt del Baix Camp.

Però malgrat que l’equip tor-
na a mirar la taula des de la po-
sició més baixa de totes, cal no
oblidar que els blanc-i-verds te-
nen gairebé tota la segona volta
per capgirar aquesta mala dinà-
mica. De fet, sense anar més
lluny, l’equip tancarà el mes

aquest diumenge amb un partit
en el qual hi haurà molt més que
tres punts en joc. El San Cristó-
bal visitarà l’Energia a un quart
d’una en un matx vital no només
per poder deixar enrere un rival,
sinó perquè el Sants buscarà re-
cuperar el goal averageparticu-
lar, que ara mateix està a favor
dels terrrassencs després del 2-1
del partit de la primera volta.

L’instant anterior a l’inici del matx al camp de l’Igualada. Foto: CFI

El Sants enllaça dues derrotes
i torna a ser el cuer de la lliga

» Continua tenint els desplaçaments com a assignatura pendent
» Final a la vista: els de Lossio tanquen el mes contra el San Cristóbal

La bona dinàmica del JAC
acaba contra el Castelldefels

El JAC va fregar
la setena victò-
ria de la tempo-
rada... però no

va poder aconseguir-la. El con-
junt d’Albert Gómez va veure
com diumenge passat es trenca-
va la bona dinàmica de tres vic-
tòries consecutives contra el BBA
Castelldefels (71-72) en el partit
més ajustat de la quinzena jor-
nada de la lliga EBA. La major ro-
tació dels baixllobregatins va ser
clau perquè els santsencs no fos-
sin capaços de completar la re-
muntada a l’Espanya Industrial.

Aquesta derrota fa que el
JAC es quedi en solitari en la des-
ena posició del grup C-B de la ca-
tegoria amb un balanç provi-
sional de sis victòries i nou de-
rrotes, amb dos de marge sobre
l’onzè, El Olivar, i un parell per
sota del novè, el CB Valls.

El conjunt de Gómez tanca-
rà aquest primer mes de com-
petició amb un desplaçament a
Saragossa per jugar, aquest dis-
sabte, contra El Olivar, mentre
que l’estrena del mes de febrer
farà que l’equip rebi la visita del
líder, el CB Tarragona.

Cap de setmana intens 
per al CG Barcelona a Olot

El passat cap de
setmana va ser
força intens per a
les gimnastes de

diferents categories del Club
Gimnàstic Barcelona, que van
afrontar competicions a la capi-
tal de la Garrotxa, Olot. 

El Pavelló Municipal d’Es-
ports d’aquesta localitat va ser
l’escenari de la quarta edició del
Torneig Ciutat d’Olot, que va
reunir més de mig miler de gim-
nastes. La representació de l’en-
titat santsenca va arribar per
part dels seus equips d’escolar E,

Via Olímpica 5, Base 6 o Base 8
(que va aconseguir la victòria).

CARTA REIVINDICATIVA
Dies abans de disputar aquesta
competició, el passat divendres
10, el club va penjar un vídeo al
seu perfil de Twitter en el qual es
veu una de les seves gimnastes
llegint una carta reivindicativa es-
crita per una de les seves com-
panyes de club, la Carla.

La missiva, dirigida a les au-
toritats, torna a reclamar unes
instal·lacions dignes perquè les
esportistes puguin entrenar.

Ple de victòries del Medi 
en l’inici de la Copa Federació

Les Divisions d’Honor de
waterpolo estan atura-
des per la disputa dels

campionats d’Europa, però això
no significa que l’activitat estigui
aturada per als sèniors del Medi. 

De fet, el primer equip mas-
culí està immers en la disputa de
la Copa Federació d’Hivern, cita
en la qual ha aconseguit guanyar
els dos partits que ha disputat fins
ara (per 7-9 a la piscina del Te-
rrassa i per 13-11 a la Josep Vallès

contra el CN Mataró). Els dos
triomfs fan que el conjunt de
Jahzeel Martínez lideri la taula
juntament amb el CN Sabadell.

Els santsencs afrontaran el
partit de la tercera jornada de la
competició demà a tres quarts de
nou de la nit contra el CN Cata-
lunya a la Josep Vallès, mentre
que el quart partit també serà a
casa, dimarts de la setmana que
ve, a la mateixa hora que el de
demà, contra el Sabadell.

Handbol | Inici d’any espectacular de l’Handbol BCN Sants
Dues jornades del 2020 (i de la segona volta), dos triomfs de l’Handbol BCN Sants. L’equip

segueix escalant posicions en la taula de la Lliga Catalana sènior femenina (ja és quart) i
tancarà el primer mes d’aquest 2020 aquest diumenge amb una visita a la pista de la Roca.

Pau Arriaga
SANTS
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| The Walking Dead
A The Walking Dead: Saints & Sinners podràs lluitar contra zombis a les
ruïnes de Nova Orleans i prendre decisions que afectaran el teu futur. 

La Lucía és una noia de poble normal i co-
rrent, però amaga un secret: pot parlar
amb el seu gos King. Quan decideix
passar una temporada a Madrid, té la sort
d'aconseguir la seva feina somiada com
a ajudant de la instagrammer espanyo-
la més coneguda, Claudia Mora, i a cau-
sa d’un fet inesperat es converteix en la
persona més famosa de l’estat.

No t’ho perdis

Llibres

Esto te pasa por influencer
Abel Arana

Els pocs veïns d'una zona desolada arran
de la construcció d'una presa hidroelèc-
trica intenten entendre el seu passat per
poder fer front al seu present. El Teatre Na-
cional de Catalunya i l’Institut Valencià de
Cultura es donen la mà per produir La casa
de les aranyes, de Paco Zarzoso, dirigida
per Lurdes Barba i el mateix autor.

A la Sala Petita del TNC, a Barcelona.

Teatre

La casa de les aranyes
Paco Zarzoso

Halsey ha començat el 2020 trepitjant fort
amb l’estrena del seu tercer àlbum d’es-
tudi, Manic. La cantant de Nova Jersey ha
aplegat setze cançons en aquest nou disc,
entre les quals hi ha el single Without me
i una col·laboració amb el grup de moda
de Corea del Sud, BTS. Els fans catalans
de Halsey podran escoltar tots aquests te-
mes el 7 de febrer al Sant Jordi Club.

Música

En aquesta sàtira nominada a sis Oscars,
Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), un
nen alemany que pertany a les Joventuts
Hitlerianes, descobrirà una notícia im-
pactant: la seva mare Rosie (Scarlett Jo-
hansson) té amagada una nena jueva a la
casa on viuen. Jojo s’enfrontarà a aques-
ta situació amb l’ajuda del seu amic ima-
ginari, Adolf Hitler (Taika Waititi).

Pelis i sèries

Jojo Rabbit
Taika Waititi

Manic
Halsey

Exposició de Daniela Ortiz
La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona acull l’exposi-

ció ‘Esta tierra jamás será fértil por haber parido colonos’,
de Daniela Ortiz. L’artista, nascuda a Cusco (Perú) l’any

1985, és coneguda per criticar amb els seus treballs qües-
tions com el Dia de la Hispanitat i tot el que comporta. En
la mateixa línia, en aquesta mostra presenta una quaran-

tena de projectes realitzats durant l’última dècada, que
serveixen per denunciar les diferents violències que pateix
actualment la població migrant, tot relacionant-les amb el

passat colonialista, el racisme i el classisme imperant.

Anna Moliner (Badalona, 1984) era estudiant
de Comunicació Audiovisual quan, amb no-

més 20 anys, es va presentar a un càsting
per participar en el mític Mar i cel de Dagoll

Dagom. No només la van agafar, sinó que
durant cinc anys va treballar a la companyia.

Des d'aleshores, ha crescut com a actriu als
escenaris, però també a la pantalla petita,

amb sèries com Cites, de TV3, o Tiempos de
guerra, d'Antena 3. Més enllà de la interpre-

tació, Moliner també té un gran talent per al
ball, la música i la composició; per això, el

2014 va publicar el seu disc Scents. Després
de guanyar el premi Butaca a Millor Actriu

de Musical de 2019, el passat diumenge 19
de gener va poder mostrar totes les seves
facetes artístiques presentant la gala de la

dotzena edició dels Premis Gaudí.

A N N A  M O L I N E RQUI ÉS?
Ser actriu, però també és cantant 

Va guanyar el premi Butaca a Millor Actriu de Musical 2019

Famosos

Presentar els Premis Gaudí 2020
Va demostrar que també té talent per cantar i ballar

Felicitacions per la gala
Els usuaris l’han valorat positivament com a presentadora

QUÈ HA FET?

La fitxa

Viu en línia

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...



Viu en línia

agenda@comunicacio21.com
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24 I 25 DE GENER
21:00 A El Candidato, Marc Villanueva proposa una

partida de djambi ('els escacs de Maquiavel').
Una performance lúdica per reflexionar sobre
estratègia i política. / Teatre Lliure.

TOTS ELS DIJOUS
18:30 Tròpic de Capricorni coordina, des de di-

jous passat, les sessions del curs trimestral ano-
menat Arqueologia: La ruta de la seda, d'Orient
a Occident. Cal inscripció prèvia. / Centre Cí-
vic Cotxeres de Sants.

DIMARTS 4 DE FEBRER
19:30 Cada primer dimarts de mes l'AFOSANTS

(l'Associació Fotogràfica de Sants) ofereix una
tarda fotogràfica oberta a tothom, on podreu
gaudir d'activitats diverses al voltant d’aquest
univers. / Casa del Mig.

FINS AL 26 DE GENER
Tot el dia Darrers dies en els quals es podrà vi-

sitar Òpera: passió, poder i política, un viatge
per vuit premières als teatres principals
d’Europa per entendre el context històric par-
ticular de cada òpera. / CaixaFòrum.

FINS A L’1 DE FEBRER
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

pot visitar la mostra Fotosensibles, que tre-
balla alguns conceptes clau com la identitat,
la comunitat, la pertinença, la memòria, la
societat. / La Lleialtat Santsenca.

AVUI 22 DE GENER
17:30 Sis contes sis serà el nom de la narració

per a nens i nenes que tinguin més de 4 anys
que coordinaran els contacontes Cesc Serrat
i Isaac Elias. Activitat gratuïta. / Biblioteca Fran-
cesc Candel.

TOTS ELS DIVENDRES
18:00 Des del passat dia 17 està en marxa el ta-

ller anomenat Música, pensat per a nens i ne-
nes que tinguin entre 3 i 6 anys. / Centre Cí-
vic La Cadena.

DIUMENGE 2 DE FEBRER
13:00 Partit de bàsquet corresponent a la dis-

setena jornada del grup C-B de la lliga EBA
entre el JAC i el CB Tarragona. / Pavelló de l’Es-
panya Industrial.

Construcció de ninos i nines de paper
en 3D (Cubeecraft). L’activitat és gra-
tuïta, però les places són limitades. /
Biblioteca Vapor Vell.

‘Papercraft 6-8’, una
proposta per als més menuts

Avui 22 de gener a les 17:30

El Casal Artesà impulsa, des de finals
de la setmana passada, les sessions del
curs Cuina: Tortes i quiches salades, que
s’allargarà fins al març. / Casal Artesà
d’Hostafrancs.

Continua el marxa el curs
de cuina de ‘quiches’
Tots els dijous a les 18:00

Serrat i Sabina tornen a la càrrega amb
la seva nova gira junts, anomenada No
hay dos sin tres. Arriben al districte des-
prés de triomfar a l’Amèrica Llatina. /
Palau Sant Jordi.

Joan Manuel Serrat i Joaquín
Sabina actuen al Sant Jordi
Dissabte 25 de gener a les 21:00

Partit de futbol de la 21a jornada de
Tercera Divisió entre la Unió Esporti-
va de Sants i el San Cristóbal. / Muni-
cipal de l’Energia.

La UE Sants tancarà el mes
rebent el San Cristóbal

Diumenge 26 de gener a les 12:15

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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