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L’embolcall d’un gelat que es
va deixar de vendre el 1993, un
pot de rentavaixelles que costa-
va 28 pessetes o una bossa de
blat de moro fregit de la dècada
del 1960. Aquests són alguns dels
molts plàstics que el Glòria va es-
copir del mar i va deixar repar-
tits per les platges catalanes du-
rant el temporal.

Les fotos, que han corregut
com la pólvora per les xarxes so-
cials, s’han convertit en la prova
més evident del que els científics
i experts han explicat tantes ve-
gades: els envasos de plàstic que
llencem a l’entorn tarden cente-
nars d’anys a desaparèixer, si és
que ho arriben a fer mai.

UN MAR PLASTIFICAT
Les entitats ecologistes adver-
teixen que la situació és espe-
cialment greu al nostre país. Se-
gons Ecologistes en Acció, el
mar Mediterrani és la sisena
gran zona d’acumulació de plàs-
tics del planeta, amb nivells si-
milars als que hi ha en algunes
zones dels oceans com pot ser la
famosa ‘illa de plàstics’ del Pa-
cífic. De fet, un estudi elaborat
per l’ONG WWF diu que en
aquesta regió s’hi arriben a ge-
nerar fins a 24 milions de residus
plàstics, que és com si es tiressin
33.800 ampolles d’aigua de plàs-
tic al mar cada minut.

Com adverteix Mercè Giro-
na, del Centre d’Ecologia i Pro-
jectes Alternatius, una de les
zones més contaminades és la
costa central, entre el Baix Llo-
bregat i el Maresme. L’alta den-

sitat de població, el turisme i l’e-
levat pas de vaixells fa que
aquesta sigui una de les zones
del Mediterrani on “hi ha més
contaminació”. A més, remarca
que amb el temporal Glòria no-
més “hem vist la part més su-
perficial” del problema i que, al
fons marí, s’hi continuen acu-
mulant molts plàstics.

DEURES PENDENTS
A aquesta acumulació de plàstics
s’hi suma un altre factor, ja que en
aquestes comarques també és
on hi ha les pitjors xifres de re-
collida selectiva de tot Catalunya.

Tal com revelen les dades de
l’Agència de Residus de Cata-
lunya, els habitants de les co-
marques de la regió metropoli-
tana de Barcelona només reci-
clen un 38% de les deixalles que
produeixen, lluny de l’objectiu

del 50% que la Unió Europea ha-
via marcat per a aquest 2020.

Això fa que molts materials
que es podrien reciclar acabin als
abocadors o a les incineradores

o, en aquells casos que ni tan sols
es dipositen al contenidor, la
pluja els arrossegui i acabin
anant a parar al mar.

CANVIAR EL MODEL
Però per als experts, el camí no
només ha de ser incrementar la
quantitat d’escombraries que
es reciclen. De fet, Mercè Giro-

na denuncia que, quan es parla
de reciclatge, “sempre es carre-
ga la responsabilitat a les per-
sones”, quan aquesta “és de
l’administració, que deixa que la
indústria i la distribució faci el
que vol”.

Per això, les entitats ecolo-
gistes fa temps que reclamen que
es posi en marxa el sistema de re-
sidu zero, és a dir, que la quan-
titat més gran possible d’envasos
i productes que consumim siguin
reutilitzables, per tal d’augmen-
tar-ne la vida útil, i que els que
no ho puguin ser estiguin fets de
materials que siguin fàcils de re-
ciclar, de manera que es puguin
tornar a incorporar al sistema de
producció.

Un exemple és el projecte re-
WINE, que ha posat en marxa
una prova pilot per recuperar i
reutilitzar les ampolles de vi.

L’epidèmia del plàstic
» El temporal Glòria va retornar a les platges envasos que feia dècades que estaven al fons del mar

» Els ecologistes demanen noves lleis que obliguin a reduir l’ús de plàstics per protegir l’entorn

Pau Massip
BARCELONA

L’embolcall d’un gelat (esquerra) i un envàs de rentavaixelles (dreta) són alguns dels plàstics trobats a les platges després del temporal. Fotos: Twitter (@mminguez7 i @amontenegro72)

La costa central
catalana és una de
les més contaminades
de tot el Mediterrani
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La lupa

per @Modernetdemerda                                                                   

No es quedaran

No, no es quedaran a escoltar la teva res-
posta. No s'hi han quedat mai, històri-
cament, i no s'hi quedaran ara. No tenen
cap interès en la teva resposta, ni en la
teva pregunta, ni en tu. L'únic que volen
és treure-se't de sobre com sigui. En pri-
mera instància, políticament.

I no, no es quedaran a
escoltar la teva resposta. Ni
ells, ni tots als qui repre-
senten, que, no ho oblidem,
ara mateix encara són més
d'un milió de catalans. El
que volen escoltar la majo-
ria d'ells és com es tanca la porta de la
teva cel·la, ben tancada, per després afe-
gir-hi un parell de cadenats més. I
col·locar-te un vigilant a dins i un altre
a fora. Aquests són els sons que ne-
cessiten, el del cadenat tancant-se, el de
la cadira del vigilant gemegant quan

aquest hi deixi caure el seu pes. Però no
el so de les teves explicacions, ni molt
menys el so de la teva empatia.

No, no es quedaran a escoltar la teva
resposta, perquè el que volen escoltar
és la peça d'Antena 3 Noticias on et dei-

xen clar, recollint les seves coses i
marxant, que no volen escoltar-te. Vo-
len escoltar la veu del seu CM avisant-
los que el vídeo ja està editat i a punt per
ser compartit a les xarxes socials. I vo-
len que l'odi prengui forma de fals cor
a Twitter i a Instagram.

Per això som on som, perquè ens
toca gestionar també aquesta realitat
i ho fem com podem, fent pena, fent
veure que no en fem, i recriminant-
nos que si en fem és per culpa de l'al-
tre. I per això és tan complicat avan-

çar i asseure's i congeniar
una estratègia i tenir el
cap fred i empatitzar i viu-
re. Perquè al davant no
només no hi ha ningú, sinó
que sí que hi és i s'aixeca i
marxa.

No es quedaran a es-
coltar la nostra resposta? No, no es
quedaran a escoltar res, ni ahir ni mai.
¿Per què haurien de fer-ho, si el que
busquen és, senzillament, que no par-
lem? ¿Per què haurien d'escoltar-
nos, si sempre que han guanyat ho han
fet matant les paraules?

No es quedaran a escoltar la teva resposta;
el que volen escoltar la majoria d’ells 

és com es tanca la porta de la teva cel·la

Máximo responsable
de la Guardia Civil con-

tra el Procés. Siete años
investigándolo todo. Se espera a su de-
claración para presentar una prueba
“sorpresa” de 2017. Acaba admitiendo
que la ha traducido mal. Ni el tribunal
la acepta. Y así todo. De despido pro-
cedente o, al menos, tácito. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La situació de l’habi-
tatge a BCN és un dra-

ma enorme per a moltes
famílies. Algun dia agrairé un article o
reportatge sobre tot allò que sí que fem
a Serveis Socials per acompanyar les fa-
mílies que ho pateixen. El reconeixe-
ment 0 a la nostra feina és bastant des-
gastant, penya!

@mjruizllach

Lamento que CUP, PSC,
Comuns, PP i Cs hagin

coincidit a votar en con-
tra de la llei catalana de contractació
pública, anomenada Llei Aragonès.
Continuarà vigent la llei espanyola
que adjudica els contractes només en
funció del preu. Avui Florentino Pérez
brindarà amb xampany.

Si la Fiscalia digués
d'un homosexual o d'u-

na feminista que té “dis-
torsiones cognitivas resistentes al cam-
bio”, tota l'esquerra espanyola en ple li
saltaria a la jugular. Com que ho diu
d'un independentista, callen com
morts: són d'esquerres, però sobretot
són espanyols.

@JoanTarda@HiginiaRoig @PonsPereAntoni

Els semàfors

Generalitat
Després d’anys d’espera, la Zona Franca
gaudeix des de dissabte passat de l’arri-
bada del metro. Amb l’obertura de la

primera parada que dona servei al barri
es millora la connexió d’aquesta zona

del districte amb transport públic. 
pàgina 8

JAC
El JAC va patir el cap de setmana una
de les derrotes més contundents de la
temporada. La bona notícia va ser que
els últims classificats també van perdre

i els santsencs encara tenen tres
triomfs de marge sobre el descens. 

pàgina 16

Ajuntament
El consistori limitarà a 30 quilòmetres
per hora la velocitat als carrers de Creu
Coberta i Sants. També tallarà el trànsit
el primer dissabte de mes a la tarda per
tal que els veïns i els comerciants pu-
guin gaudir de la zona sense cotxes. 

pàgina10
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Les obres del nou parc de Can Batlló 
començaran l’any que ve1

2
El bordetenc Jordi Soler presenta 
la novel·la ‘La Fàbrica’

Quan la vida ja no és vida: la lluita 
per la mort digna fa un pas més

La Marina del Prat Vermell 
estrena Bicing amb limitacions

Colau exigeix lloguer social 
per als veïns del Bloc Llavors
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3

4

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

Safata d’entrada

Mireu si el capitalisme té ensi-
nistrat i alienat “el poble" amb
escoles, televisions, internet,
compres, moda, règims per apri-
mar-se, idolatria de l'ego a través
de la imatge, etc., que es crema
una porció d'Austràlia semblant
a la península Ibèrica i “el po-
ble”, en lloc de sortir al carrer a
manifestar-se de manera expe-
ditiva contra el seu govern (que
impulsa una política de terro-
risme contra el medi ambient),
continua fent vida normal i mi-
rant l'Open de tenis. I els mit-
jans informatius de la resta del
món gairebé ni en parlen. Ni
n’han parlat. Mai no havia exis-
tit cap home tan “poc lliure” al
llarg de tota la història. Però el
capitalisme salvatge l’ha possi-
bilitat, sens dubte.

Capitalisme
per Dolors Miquel

Avís per a navegants 
per Teresa Calveras

Quan s’acabi el judici a la cúpula
dels Mossos en podrem parlar
amb més seguretat, però ara ja
hi ha indicis de quina serà la
sentència que tindran el Major
Trapero i els seus companys de
judici i, malauradament, no
sembla pas que hagi de ser ex-
culpatòria.

Ja hem vist que ha quedat
ben clar que el Major no era in-
dependentista, que de fet treba-
llava per mantenir Catalunya
dins l’estat espanyol  i  sembla que
aquest fet l’hauria d’exonerar
però, ai las, això segurament no
passarà perquè forma part de la
policia catalana, els Mossos; és un
bon professional, com es va ma-
nifestar el 17 d’agost de 2017 i, per
sobre de tot això, és català. I
aquests fets són els  que compten
en realitat.

Segurament el Major Trape-
ro és ingenu, tal com ho són
molts dels catalans no indepen-
dentistes del nostre país, que es
pensen que la repressió no té res
a veure amb ells. Però no és pas
així. Quan des de l’Estat no s’in-

verteix en infraestructures a Ca-
talunya ens afecta a tots;  quan es
descapitalitza el govern de la
Generalitat i se li impedeix ges-
tionar amb generositat sanitat i
educació ens afecta a tots; quan
amb el 155 es va deixar pràctica-
ment sense cap ajuda econòmi-
ca molts dels serveis socials que
treballen a Catalunya va afectar
tothom que necessités aquests
serveis pensés el que pensés.
Quan es procurava que mar-
xessin les empreses es feia per
empobrir el país i tots els seus ha-
bitants; quan es criminalitzen els
nostres mestres, es perjudica
tots els nens i nenes, nois i noies,
els fills de tots. Podríem continuar
i no acabaríem perquè els ex-
emples els podem trobar en tots
els sectors econòmics i en tots els
ambients del nostre país; tots es-
tem al mateix vaixell i tots patim
de la mateixa manera les agres-
sions de l’estat espanyol. 

Defensar un estat que go-
verna contra els seus ciuta-
dans no és cap bon negoci per
a ningú.

A les xarxes

@cristina_solias: Ja és oficial. El Regne
Unit ha sortit de la Unió Europea, però de
moment pocs canvis durant aquest 2020.
#BrexitDay.

@Pepsina_Mataro: L'oposició tomba la
Llei Aragonès. Cs, PSC, comuns, CUP i PP
voten en contra de la iniciativa legislativa
a la comissió del Parlament. 

#CauLaLleiAragonès

@miquelstrubell: Tres minuts i cinquanta
segons d'ovació al Rei. Per fer... el que fa.
Que per què volem la independència? Per
coses així.

#OberturaLegislatura #Brexit

Les millors
perles

Ensurt en un avió d’Air Canada. El 3 de febrer, una aeronau d’a-
questa companyia que s’havia enlairat des de Madrid Barajas
va haver de fer un aterratge d’emergència al mateix aeroport,

després que un dels motors i una de les rodes patissin avaries greus.
Per sort, tot va acabar bé i cap dels 128 passatgers va patir cap mal.

De mossèn a actor porno. Aquesta és la curiosa transició
que ha fet Norm Self, un home de 85 anys que viu a Cali-
fòrnia i que ara s’ha fet viral a les xarxes socials, després

de protagonitzar tres pel·lícules per a adults. Deu ser veritat que
els camins del Senyor són inescrutables.

Un cérvol ataca un jove caçador que estava disparant diversos
animals i li destrossa mitja cara. Ha passat al bosc de Lespe-
ron, a França, on el noi va quedar inconscient després de re-

bre l’impacte de les banyes de l’animal. El caçador va ser traslladat a
l’Hospital de Bordeus, on li van posar 50 punts.

Es filtra un vídeo del secretari general i portaveu de Vox, Ja-
vier Ortega Smith, en què apareix disparant armes de guer-
ra i fa veure que ataca un terrorista d’Estat Islàmic. El vídeo

ha omplert de comentaris les xarxes, on els usuaris li han recor-
dat que no és legal que un particular faci servir aquestes armes.

Al’Amèrica Llatina, totes les noies celebren una gran festa quan
fan 15 anys. Però Niña Silva, una dona argentina, no va poder-
ho fer en el seu moment perquè no tenia prou diners. Per

això, el dia que va fer 79 anys, la seva família la va voler sorprendre
amb una celebració de “quinceañera” de nivell. 
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MOBILITAT4La Zona Franca
va viure dissabte passat un dia
històric amb la inauguració de
l’estació de metro de la línia 10
Sud.

A l’estrena de la nova para-
da de L10 Sud hi van assistir el
president de la Generalitat,
Quim Torra, el vicepresident
del Govern, Pere Aragonès i
l’alcaldessa Ada Colau. L’estació
està situada al carrer A del po-
lígon, un dels principals eixos
econòmics de la zona i del con-
junt de l’àrea metropolitana. Es
tracta de la primera d’un total de
quatre estacions que en un futur
tindrà el carrer A.

L’obertura d’aquesta parada
arriba després que el setembre
del 2018 s’estrenessin les pa-
rades de Foc i Foneria, de la
mateixa línia, al barri de la
Marina, i al març i el setembre
del 2019 la de Provençana
(l’Hospitalet) i Ciutat de la Jus-
tícia, respectivament.

Durant l’acte d’inauguració,
l’alcaldessa Colau va voler des-
tacar que l’obertura d’aquesta es-
tació és una “conquesta veïnal”,
ja que va dir que la pressió dels
veïns havia estat clau perquè
s’acabés obrint. L’alcaldessa tam-
bé va celebrar que servirà per mi-
llorar el transport públic en una

zona “mal connectada” com és la
Zona Franca. Per la seva banda,
el president Torra va qualificar
“d’icònica” la nova estació per ser
la primera elevada que es cons-
trueix a la ciutat, al mateix temps
que va reivindicar l’esforç del seu
govern per millorar la xarxa de
transport públic.

Una imatge del primer dia feiner amb l’estació oberta. Foto: TMB

La Zona Franca ja gaudeix 
de la línia 10 Sud del metro

» Dissabte es va inaugurar l’estació, situada al carrer A del polígon
» Colau diu que la seva obertura és fruit de la lluita veïnal

L’Esbart Ciutat Comtal,
protagonista per Santa Eulàlia 

DANSA4L’Esbart Ciutat Com-
tal, una entitat d’Hostafrancs
que fa més de 60 anys que es de-
dica a la difusió de la dansa d’a-
rrel tradicional, tornarà a ser
protagonista de les festes de
Santa Eulàlia un any més. Dis-
sabte i diumenge l’entitat re-
presentarà l’espectacle ‘EULÀ-
LIA’ a la Catedral de Barcelona
per vuitè any consecutiu.

‘EULÀLIA’ és un espectacle de
dansa sobre Santa Eulàlia a par-
tir de la recreació històrica de la

seva vida i passió i ofereix una vi-
sió actual de la història de la se-
gona patrona de la ciutat. L’ob-
jectiu de l’obra és reflectir l’enal-
timent de valors humans com ara
la llibertat, la fidelitat i la ferme-
sa en les mateixes creences.  

A l’obra hi participen una se-
tantena de persones i la coreo-
grafia, així com tota la presen-
tació escènica i teatral de dan-
saires i figurants, està dirigida
pel director i coreògraf Lluís
Calduch Ramos.  

ESPECTACLE4El Casinet d’Hos-
tafrancs és entre aquest mes de
febrer i el pròxim abril un dels es-
cenaris de la nova edició del  Bar-
celona Districte Cultural, el circuit
cultural als barris.

Demà arribarà el torn del
primer espectacle amb la cele-
bració de l’obra ‘El comediant’,
de Marcel Tomàs. Tomàs és un
actor polifacètic que destaca pels
seus papers com a pallasso, mim,
cantant i ‘showman’ en general.
‘El comediant’ és un enginyós i

divertidíssim espectacle fet amb
humor, música, teatre d’objectes,
improvisacions, imaginació i
histrionisme elegant. També,
però, hi ha poesia, crítica, refle-
xió i un gran sentit de l’humor,
segons la millor tradició del ca-
baret. Tot plegat al servei del pú-
blic, que sense saber-ho es con-
verteix en el protagonista d’una
funció on Tomàs  reivindica el
sentit més pur de l’espectacle i la
seva capacitat de meravellar,
sorprendre i fer riure.

D’altra banda, el Casinet
d’Hostafrancs també acollirà el
dijous 20 de febrer l’obra de te-
atre ‘Versiones parciales y erró-
neas de mi vida y mi gloria’, de
Glòria Ribera. L’obra planteja
què passaria si un dia les drogues
més perilloses, perjudicials i ad-
dictives fossin no només legals i
assequibles, sinó que també fos-
sin subministrades als més dè-
bils. Tot plegat, amb un plante-
jament sobre la llet de vaca com
a sedant de les masses.   

La Catedral acollirà l’obra dissabte i diumenge. Foto: Robert Ramos

El comediant, a Hostafrancs

Castellers | Els Borinots volen més castells de 9 
Els Castellers de Sants van celebrar dijous passat la seva assemblea general, que va ser-
vir per què la junta encapçalada per Núria Pinyol renovi el seu mandat un  segon any.

Aquest any la colla s’ha marcat com a objectius la formació i l’increment de castells de 9. 
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El Bloc Llavors, amenaçat 
de nou de ser desallotjat

HABITATGE4L’alegria de les
sis famílies del Bloc Llavors
que van veure com el passat 13
de juny una jutgessa suspenia el
desnonament previst ha durat
poc. I és que ara han rebut una
nova ordre de desallotjament,
amb data oberta, després que la
jutgessa hagi al·legat que el de-
cret de la Generalitat “no té
caràcter processal sinó mera-
ment administratiu”.

Així doncs, el desnonament es
podria fer efectiu quan la sen-
tència de la denúncia interpo-
sada per la propietat, el bloc
d’inversió Vauras, sigui ferma.
Això, segons el Sindicat de barri
del Poble-sec podria d’aquí a
pocs dies. La situació ha provo-
cat que el Sindicat i les famílies
hagin presentat un recurs als jut-
jats. També demanen que s’a-
pliqui el decret de la Generalitat. 

Obre al Paral·lel un quiosc 
gestionat per discapacitats

SOCIETAT4La cooperativa Di-
verscoop, integrada exclusiva-
ment per persones amb diversi-
tat funcional, ha obert els dos pri-
mers quioscos en desús de Bar-
celona, un dels quals està situat al
número 91 de l’avinguda Paral·lel
i funciona des d’ahir. Més enda-
vant n’obriran més en d’altres
punts de la ciutat.

De moment el quiosc es de-
dica a la venda de premsa, lla-
minadures i productes sosteni-
bles i solidaris elaborats per en-
titats socials i de persones amb
discapacitat. A banda, però, es
posarà en marxa una nova línia
de negoci pensada per lluitar
contra la soledat no volguda: el

repartiment de premsa a alguns
beneficiaris del projecte muni-
cipal Vincles.

La iniciativa ha estat possible
després d’un any de treball in-
tens durant el qual les 11 perso-
nes que formen Diverscoop han
rebut formació específica i as-
sessorament per part de l’Insti-
tut Municipal de Persones amb
Discapacitat.

Durant les últimes setma-
nes, els responsables dels quios-
cos han acabat de detallar el
seu pla de negoci, han contactat
i negociat amb les empreses
proveïdores, han conversat amb
quiosquers i han fet pràctiques
en d’altres quioscos.

ESPAI PÚBLIC4Els carrers de
Sants i Creu Coberta es con-
vertiran en la primera via prin-
cipal de la ciutat que tindrà la
velocitat limitada a 30 quilò-
metres per hora.

L’anunci el va fer a finals de
gener la tinent d’alcaldia de
Mobilitat Janet Sanz i la regi-
dora, també de Mobilitat, Rosa
Alarcón.  Sanz va afirmar  que
es tracta “d’un eix comercial on
no té sentit la preeminència
del cotxe”, mentre que Alarcón
va explicar que durant aquest
any “es posaran senyals i es fa-
ran canvis en els semàfors per
reduir la velocitat”. 

DISSABTES SENSE COTXES
Una altra mesura, aquesta de
caràcter més simbòlic, serà el
tall al trànsit que es farà el pri-
mer dissabte de mes a la tar-
da –entre les cinc i les nou– a
partir del març. A banda de fer-
ho al carrer de Sants i de Creu
Coberta, l’Ajuntament també
aplicarà la mesura a la Via Laie-
tana i a Aragó.

La notícia ha estat molt ben
rebuda per als dos eixos co-
mercials de la zona, Sants Es-
tabliments Units i Creu Cober-
ta. En declaracions a Sants 3
Ràdio, Lluís Josep Marticella,

de Sants Establiments Units, es
mostra molt satisfet amb la de-
cisió i destaca que serà “molt

positiu per al comerç i per als
veïns i veïnes”. Marticella cele-
bra que es podrà “passejar sen-
se contaminació”.

Per la seva banda, Lluís Lla-
nas, president de Creu Cober-
ta, també celebra la notícia i re-
marca que la proposta “ha de
ser la primera pedra per anar
tallant més sovint el trànsit
perquè els carrers han de ser
per a la gent”. 

Per últim, el regidor Marc
Serra, també en declaracions a
Sants 3 Ràdio, considera que la
mesura, tot i ser simbòlica, “ha
de servir perquè a poc a poc els
cotxes  vagin desapareixent i el
veïnat recuperi el carrer com un
espai de vida”.

Els carrers de Sants i Creu Coberta seran zona 30. Foto: Google Maps

Els carrers de Creu Coberta 
i de Sants seran zona 30

Janet Sanz: “És un eix
comercial on no té
sentit la preeminència
del cotxe”
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Creu Coberta serà un passeig
cada primer dissabte de mes

Creu Coberta se suma a ‘Obrim carrers’, un
projecte amb què, cada primer dissabte de
mes a la tarda, el carrer serà per a vianants.
Altres carrers de la ciutat s’aniran sumant pro-
gressivament a aquest projecte ciutadà que vol
reduir la contaminació i recuperar les vies com
a passejos d’estada i d’oci, per realitzar-hi ac-
tivitats ciutadanes, oferint espai per a la gent,
per als vianants, per a les entitats i per als co-
merços.

A partir del dissabte 7 de març, doncs, el
carrer de la Creu Coberta i l’eix que forma amb
Sants fins al carrer Arizala, gairebé a Collblanc,
quedarà ocupat pel veïnat. Aquest projecte va
néixer el passat dissabte 1 de febrer, quan es
va tallar la Via Laietana després d’haver fet

una prova pilot el mes de setembre passat, du-
rant les festes de la Mercè. En el nostre cas, el
tall serà entre les 17 i les 21 hores. 

El mateix cap de setmana, concretament el
diumenge 8 al matí, es tallarà el carrer Aragó
entre l’avinguda Meridiana i el carrer Tarra-
gona. Sumant les quatre vies, el mes de març
s’alliberaran més de 200.000 metres quadrats
de carrer per a ús ciutadà, per on deixaran de
passar una mitjana aproximada de més de
100.000 vehicles. A partir d’aquí, el nombre de
vies s’anirà incrementant de manera progres-
siva fins a sumar un total de 10 carrers tron-
cals de la ciutat, un per a cada districte, en
finalitzar l’any 2020. Aquestes vies es tanca-
ran al trànsit durant el primer cap de setmana
de cada mes de manera simultània.

Què farem a Creu Coberta?
L’eix comercial està en contacte amb diverses
entitats del territori per poder dinamitzar l’es-
pai. Al mateix temps, Creu Coberta treballa
perquè els associats de l’eix, els establiments
comercials, aquest dia puguin oferir descomp-
tes, ofertes, propostes culturals o dinàmiques
a l’eix, cosa que permetrà dinamitzar el co-
merç. En aquest sentit, Creu Coberta reclama
des de fa anys poder convertir en zona de via-
nants el carrer, per tal de dotar-lo d’un nou in-
terès ciutadà i atraure més clients. 

Què hi podeu fer vosaltres?
- Si teniu canalla, baixeu i jugueu al carrer.
Hi haurà activitats.
- Si voleu passejar, podeu fer-ho pel mig
del carrer.
- Us agrada l’esport? Podeu córrer de

punta a punta del carrer i posar-vos a punt.
- Si teniu un restaurant o bar, hi ha espai
per a terrasses!
- Si sou una entitat, podeu proposar acti-
vitats o posar una carpa per difondre el
que feu.

Jorge Franganillo
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El nou mapa dels eixos comercials del districte
que l’Ajuntament de Barcelona acaba d’editar
inclou la nova àrea d’influència de l’eix comer-
cial Creu Coberta. L’eix, un dels més antics de
Barcelona, fundat fa més de 50 anys, ha anat
creixent progressivament aquests darrers
anys, amb l’interès d’oferir serveis cada cop a
més comerços del nostre barri.

Després d’incorporar el Poble Espanyol
entre els col·laboradors oficials de Creu Co-
berta, situat a Font de la Guatlla, començarem
a donar suport a tot el barri, ampliant també la
zona d’Hostafrancs, tradicionalment associada
a l’eix comercial, així com la Gran Via de les
Corts Catalanes.

Sens dubte, la Gran Via és un dels eixos
més importants de la ciutat. A nivell viari, de
concentració de ciutadans i també de nou co-
merç, que s’ha situat des de la plaça d’Es-
panya fins a la Campana. La situació de nous
equipaments, com l’EMAV, i nous habitatges
ens fa replantejar l’ajuda a la dinamització de
tot aquest espai des del nostre eix comercial.

El mapa de l’eix Creu Coberta reflecteix
l’espai que volem dinamitzar. Si hi tens un co-
merç, tens idees per ajudar a fer del carrer un

millor espai de convivència entre la ciutadania
i el comerç o per anar pacificant un espai ara
massa ple de vehicles, suma’t a Creu Coberta.

Creu Coberta, el teu eix comercial

Des de fa uns mesos, l’eix comercial
Creu Coberta treballa en una nova
pàgina web. I és que, cada dia que
passa, les eines de comunicació són
més diverses. El mes que ve presen-
tarem públicament aquest nou espai
web, adequat també a la nova àrea
d’influència, que ens permetrà donar
a conèixer qui som i què fem.

En aquest sentit, tots els asso-
ciats tenen el seu espai dins d’aquest
web. Per tot plegat, connecta’t amb

les xarxes socials que ara mateix
tenim a Creu Coberta. Ja ens se-
gueixes?
Facebook:
Creu Coberta Shopping
Twitter: 
@CreuCobertaShop
Instagram:
@CreuCobertashopping
NextDoor:
Creu Coberta Eix Comercial

El nou web, a punt
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Després de l’èxit i la gran acollida de les ante-
riors edicions de La Calçotada, el Poble Es-
panyol ofereix aquest any, de nou, una
jornada gastronòmica i de cultura popular per
a totes les edats.

El dissabte 15 de febrer, els amants dels
calçots tindran l’oportunitat de gaudir d’una
gran festa gastronòmica a ritme de rumba ca-
talana i altres activitats: concurs de menjar cal-
çots, tast de vins, una gimcana familiar, tallers
i activitats culturals. 

Al migdia s’oferirà un vermut Miró per anar
fent boca i, per dinar, calçots amb salsa de
Conserves Ferrer, vi i pa del Forn de Cabria-
nes. Hi haurà l’opció de completar el menú
amb botifarra a la brasa. Els més gurmets
gaudiran del tast de vins D.O. Catalunya i els
més atrevits podran participar en el concurs
de calçots. El guanyador s’endurà un lot de
productes catalans! Els participants es podran
apuntar directament quan arribin al recinte.

Algunes de les entitats que passaran el dia
al recinte són els tabalers del Poble Sec, que
aportaran el ritme a la jornada.

A més, alguns dels artesans del Poble ofe-
riran tallers per a aquells que vulguin posar a
prova la seva faceta més creativa. 

Tota la informació sobre les entrades i els
menús es poden trobar al web: 

www.poble-espanyol.com

Jornada de calçotada i cultura 
popular al Poble Espanyol

Barcelona ha tornat a batre un rècord de turistes
aquest 2019 amb 11,9 milions de visitants. Les
xifres tornen a posar sobre la taula la necessitat
de redistribuir el turisme per tota la ciutat per tal
d’esponjar les zones més visitades. Una de les
propostes que planteja el govern municipal és
que cada districte s’especialitzi en una temàtica
concreta que atregui turisme de qualitat. En el
cas de Sants-Montjuïc, es vol que sigui el “Dis-
tricte dels Museus”, ja que l’illa de museus con-
centra bona part d’aquests equipaments. 

També es parla del districte d’ecologia a
Horta, el de les arts escèniques a les Corts i el
del turisme inclusiu a l’Eixample, entre d’altres.

Per a Creu Coberta, es tracta d’una oportu-
nitat única per relacionar l’art i el comerç. Ja vam
començar fa anys amb el Meeting Point, el nos-
tre espai social situat al carrer Creu Coberta amb
Diputació, que es va convertir en una Street Art,
difonent grans artistes del muralisme com Nekor,
Pez, Uri i altres. 

A partir dels pròxims mesos, el projecte
Creu Coberta SmArt permetrà seguir en
aquesta línia, que acosta l’art als ciutadans a
través del comerç. Aquesta proposta munici-
pal, sens dubte, ha d’unir el turisme sostenible
interessat en els museus de Montjuïc amb el
nostre comerç i el nostre barri.

Oportunitats per a l’art: 
Creu Coberta, l’eix artístic
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4Els consells dels Mossos d’Esquadra
Si sou víctimes d’una agressió homòfoba o trànsfoba

Continuamos con nuestra participa-
ción a la comunidad sobre las nuevas
tendencias que existen en la rama
odontológica. Esta vez queremos ha-
blarles de la odontología biológica,
área que, a pesar de que ha sido es-
tudiada desde siglos atrás, es ahora
cuando empezamos a ver su impor-
tancia y valorarla dentro de nuestra
consulta dental, puesto que la
misma es la conexión entre la salud
bucal y la salud general, identifi-
cando problemas bucales y su cone-
xión con su estado físico. 

En nuestro espacio de Clínica
Dental Lab, ubicados en la calle de la
Bordeta, 40.1-3.08028 Barcelona, re-
alizamos tratamientos en pro de este
tipo de odontología, entre los cuales
podemos mencionar: 

• Consejos de alimentación sana
desde el punto de vista de la pre-
vención, el dolor y el tratamiento
de las enfermedades de las encías
y las caries, usando alimentos no
procesados, ni refrigerados, de ori-
gen biológico o combinados. 
•  Las flores de Bach como reme-
dio en la odontología bioenergé-
tica, que es la medicina holística
del mañana. 
• Plasma rico en factores de creci-
miento: a nivel de regeneración
ósea.

•  Odontología mínimamente in-
vasiva.
•  Prevención con medicación bio-
lógica, como la fitoterapia (hier-
bas) y otras. Por ejemplo: antes y
después de una cirugía bucal para
evitar la mayor parte de las com-
plicaciones postoperatorias.
•  Odontología neurofocal: consi-

derada como una rama de la tera-
pia neural, cuyo objetivo es
encontrar y eliminar los campos
de interferencia o campos de irri-
tación, ya que estos son el punto
de partida o factor desencade-
nante de una enfermedad. 
•  Monometalismo: evitamos los
riesgos que pueden provocar dis-
tintos metales en la boca para eli-
minar las corrientes eléctricas. 
•  La extracción de amalgamas. 
•  Infiltración de procaína: una de
las terapias naturales que más
ayudan al sistema nervioso cen-
tral a reorganizarse para disminuir
las inflamaciones o el dolor. Dicho
tratamiento consiste en la aplica-
ción de infiltraciones de esta anes-
tesia en concentraciones muy
bajas, con el objetivo de mejorar
la lesión, activando mecanismos
de regulación natural del orga-
nismo. 

Y muchos más.

Cos dels Mossos d’Esquadra
Comissaria Sants-Montjuïc

C/ Ulldecona, 35

Od. Laura A. García V. 
Lagv2011@hotmail.com 

Dental Lab
C/ Bordeta, 40

4Odontología biológica

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 a
sota de casa, comentar i 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 negoci 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

4La Fundación Inceptum 
presenta a Armando Gaviglia

Guàrdia Urbana de Barcelona 
C/ de la Guàrdia Urbana 2, Sants-Montjuic

Telèfon 93 291 50 08

El artista Armando Gaviglia, publicista,
director de arte y director creativo, es
italiano de nacimiento. Sin embargo
yo, tras haberlo conocido, lo trataría
como ciudadano del mundo, y estoy
seguro de que no me equivocaría. Sus
obras, tallas de madera, pinturas y gra-
bados reflejan una inmersión en mil
culturas, las conocidas y las creadas por
él a través de su imaginación y arte.

Al entrar en la sala sientes una
fuerte y agradable impresión. La ri-
queza cromática de los Cuadros Ener-
géticos desborda, pero sin perder el
equilibrio entre los colores. Las pince-
ladas parecen cobrar vida con una
frescura inusitada, como si aún estu-
vieran deslizándose por el lienzo. Al
principio me sorprendió, el lienzo es-
taba colgado frente a mí, inmóvil y
terminado, y no cabe duda de que el
artista no estaba a un lado para reírse
de mí. Luego, tras repasar varias veces
la exposición, descubrí el misterio. El
cuadro es el mismo, pero las nuevas
percepciones de los colores hacen
que lo veas distinto, ni mejor ni peor,
solo distinto. Con magistral sutileza, el
artista está jugando con la sensibili-
dad del espectador.

Dejo que ustedes mismos descu-
bran lo más sorprendente: los Tirachi-
nas con Alma, creados por la
naturaleza con un sinfín de formas y
géneros de árboles, tantos como paí-

ses ha recorrido para encontrarlos. Las
Lámparas, talladas también con ma-
dera recogida de los mismos países,
trasladando sus culturas en las for-
mas, el material y sus colores. Y los Li-
bros Recreados, esculpidos de tal
modo que el visitante podrá leerlos a
través del impacto de su imagen.

Les propongo una inmersión en
un mundo, sorprendente para unos e
inspirador para muchos otros, pero les
puedo garantizar que nadie, ni si-
quiera quienes no entiendan su obra,
se quedará indiferente. 

Del 21 de febrero al 31 de marzo, de las
10:00 a las 19:00, de lunes a viernes.

En la Fundación Inceptum, calle del
Rector Triadó, 31, bajos.

• Mantingueu la calma i aviseu la po-
licia.

• Memoritzeu i anoteu les dades dels
autors (edat, trets físics, vestimenta,
vehicle, etc.) i del lloc.

• Intenteu que els testimonis col·la-
borin amb la policia.

• Si heu patit alguna lesió, per lleu que
sigui, aneu a un centre sanitari i
sol·liciteu un informe mèdic. Heu de
presentar aquest informe a l’hora de
posar la denúncia.

• Denuncieu sempre els fets i intenteu
aportar, si podeu, informes mèdics,
testimonis, etc.

• Guardeu la còpia de la vostra decla-
ració.

• Assegureu-vos que la vostra denún-
cia recull totes les expressions, pro-
ves i detalls que demostren que es
tracta d’una discriminació homò-
foba o trànsfoba.

A les oficines d’Atenció al Ciu-
tadà (OAC) que hi ha a totes les
comissaries dels Mossos d’Es-
quadra. Presten servei les 24
hores del dia, els 365 dies de
l’any. Per a emergències, truqueu
al telèfon gratuït 112. A l’hora de
denunciar, recordeu que heu de
presentar un document d’identi-
ficació personal.

Activitats infantils
Esports
Activitats per la gent gran
Activitats artístiques

El proper dissabte 7 de març a la tarda tindrem 
el carrer tallat al trànsit. Què proposes fer-hi?
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Fa fora un atracador que 
l’amenaçava amb una pistola
HOSTAFRANCS4El dependent
d’un supermercat petit del carrer
de la Bordeta, al barri d’Hosta-
francs, va aconseguir fa unes
setmanes expulsar un atracador
que l’apuntava amb una pistola.

Els fets, tal com va publicar
Betevé, va tenir lloc durant la nit
del 3 de gener, quan un home
amb la cara tapada amb un pas-
samuntanyes i una pistola a la
mà va entrar a l’establiment i va
amenaçar el dependent perquè
posés tots els diners de la caixa
en una motxilla. Aquest últim,
però, s’hi va negar i li va dir que

agafés els diners ell. Va ser en
aquell moment quan el depen-
dent va començar a empènyer
l’atracador fins que el va fer
fora de la botiga. Tot seguit, se-
gons el seu relat, el va perseguir
fins al carrer de Sant Maurici, on
l’atracador, amb l’ajuda d’una al-
tra persona, el va colpejar al
cap amb la culata de la pistola.

El dependent creu que l’a-
tracador és la mateixa persona
que un home que poca estona
abans dels fets havia entrat a l’es-
tabliment a cara descoberta, ja
que duia la mateixa jaqueta.

L’atracador amenaçant el dependent amb una pistola. Foto: Betevé

JOVENTUT4Una de les claus
per garantir la continuïtat del pe-
tit comerç és aconseguir que el
sector s’acosti més als joves.
Aquest col·lectiu, que cada cop
tendeix més a comprar online,
vol sentir-se recompensat si fa
“l'esforç d'anar a una botiga fí-
sica” i busca una experiència
que vagi més enllà d'adquirir un
producte. Així ha quedat reflec-
tit en un estudi de RETAILcat
que recull l’ACN.

Elaborat a partir d’opinions
de nois i noies d’entre 14 i 22
anys, el treball conclou que el
nombre de vendes a través d’in-
ternet continuarà en augment,
però assenyala el camí que hau-
ria de seguir el comerç físic per
poder competir amb aquesta
nova forma de consum. Per
exemple, l’estudi apunta que les
botigues hauran de convertir-se
en “espais de trobada” i, fins i tot,
en “parcs d’atraccions”.

ELS ASPECTES BEN VALORATS
Tot i que són crítics amb algunes
mancances que detecten en el

comerç tradicional, els joves
també hi veuen aspectes posi-
tius. Entre aquests, destaca l’ac-
cés immediat al producte, en
contraposició a l’espera que im-
plica la compra online, o la pos-
sibilitat de veure’l i provar-lo
abans de comprar-lo. També
valoren el fet de ser atesos per
personal especialitzat, però re-

marquen com a punt molt ne-
gatiu la sensació de sentir-se
menystinguts pel venedor. 

Una altra de les conclusions
de l’estudi és que, tant per a les
botigues físiques com per inter-
net, les xarxes socials juguen
un paper imprescindible, perquè
sovint és on troben el producte
i després el comparteixen.

Volen ser “recompensats” per desplaçar-se a una botiga. Foto: Jordi Bataller/ACN

Els joves volen que les botigues
físiques ofereixin experiències

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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En Pol Molinos és un nen de
Caldes de Montbui que pa-
teix Distonia Muscular Hi-

perglicinemia no Cetósica, una
malaltia minoritària que només
afecta un total de set nens de tot
Espanya. La malaltia no té cura i fa
que en Pol no pugui parlar, ni ca-
minar i que se l’hagi d’alimentar
per una sonda estomacal.

El cas d’aquest nen ha gua-
nyat visibilitat gràcies a la campa-
nya ProjectePol que impulsen els
seus pares i va ser descobert pel
santsenc Dani Català, que és el
president de la Comissió de Fes-
tes Plaça de la Farga, per les cur-
ses solidàries que organitza el
pare. Català, que pateix Distonia
Muscular, ha organitzat per al prò-
xim 22 de març al Teatre de Sants
un concert benèfic destinat al
ProjectePol, que té com a objec-
tiu conscienciar l’opinió pública
sobre l’existència d’aquesta ma-
laltia i recaptar fons a través de di-

ferents actes, com ara gal·les be-
nèfiques, curses, fires o actua-
cions artístiques. Català explica
que l’organització d’un concert es
deu al fet que, a causa dels pro-
blemes que li ha causat la seva
malaltia, va haver d’abandonar la
seva gran passió, que era tocar la

bateria. “Vaig pensar a unir la
meva passió musical amb aquest
projecte per col·laborar i aportar
el meu granet de sorra a la causa”,
afirma.

Així doncs, en el concert be-
nèfic del 22 de març, que comen-
çarà a dos quarts de sis de la tarda,

actuaran la banda ‘El guateque’,
amb la seva música dels 60 i els 70,
i ‘Els 80 Principals’, que fan versions
dels 80 i els 90. Abans dels con-
certs, l’acte arrencarà amb la Fà-
brica de Somnis de Sònia Alonso,
que serà l’encarregada de presen-
tar l’esdeveniment.

El concert benèfic del dia 22
de març té la col·laboració, entre
d’altres, de Sants Establiments
Units, UME-Unió Musical Sants, La
Fàbrica de Somnis de Sònia
Alonso, Sants Teatre del Centre,
Sants3Ràdio, el restaurant Nou
Llopart i Línia Sants.

El Teatre de Sants acollirà el 22 de març un concert benèfic per al ProjectePol, impulsat pels pares del nen

El santsenc Dani Català s’implica en el cas
d’un nen amb una malaltia minoritària
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La segona volta de les dues Divi-
sions d’Honor de waterpolo no
podia haver començat d’una ma-
nera millor. El primer equip mas-
culí va ser el primer que ha acon-
seguit que l’Atlètic Barceloneta
sumi de tres en tres aquest curs,
mentre que les de Marc Comas
van seguir sumant de tres en
tres a domicili.

Els de Jahzeel Martínez van
tornar a la competició dissabte
passat empatant (7-7) contra els
vigents campions de totes les
competicions nacionals de la dar-
rera temporada. El punt, a més,
va deixar un regust de boca dolç,
ja que els santsencs van aprofitar
l’impuls de l’afició, que va omplir
les graderies de la Josep Vallès,
per equilibrar el 3-5 amb el qual
van arrencar els últims vuit mi-

nuts. El nord-americà Benjamin
Stevenson, amb tres gols, va ser
el màxim anotador del Medi,
que es manté a la sisena posició
de la taula. Aquest dissabte al
migdia, els de Martínez visitaran
la piscina del Canoe.

La victòria del cap de setma-
na va arribar de la mà del sènior
femení (8-12), en un partit en el
qual va anar de menys a més a la
piscina del CDN Boadilla. L’e-
quip va estar liderat per les fla-

mants campiones d’Europa, Ro-
ser Tarragó i Clara Espar (auto-
res de tres i dos gols, respectiva-
ment) i per Helena Dalmases. Els
millors moments de l’equip, que
continua segon, van arribar des-
prés del descans. El triomf, doncs,
ha de donar moral a l’equip de
cara al partit d’aquest dissabte a
les 12 del migdia contra el CN
Mataró, el líder. Una victòria per
més de tres gols col·locaria el
Medi al capdavant de la lliga.

El Medi va forçar l’empat en un magnífic últim parcial. Foto: CEM

Gran arrencada dels sèniors
del Medi a la segona volta

» Els de Jahzeel Martínez ‘roben’ la primera victòria al Barceloneta
» El sènior femení guanya a Boadilla i es manté a la segona posició

El Sants es complica la vida
perdent al camp del Manresa

Tercera derrota en els
darrers quatre partits.
La UE Sants va compli-
car-se la vida perdent al

camp del Manresa (1-0) en una
jornada en la qual el San Cristó-
bal va tornar a puntuar. Els
blanc-i-verds ja veuen com la sal-
vació és a tres punts.

L’inici del partit al Congost, de
fet, va ser molt positiva per als de
Tito Lossio, que creaven perill
constantment, tant des de la pos-
sessió com a través de ràpids
contraatacs. El problema, de nou,
va ser la manca de punteria i com

diu la màxima, qui perdona ho
acaba pagant. Quan s’havia jugat
un quart d’hora del segon temps,
una bona jugada dels locals va
acabar amb el gol de Marc Cue-
llo, per al qual el Sants no tindria
resposta en la darrera mitja hora.
Tot i això, els de Lossio fregarien
l’empat en el temps afegit.

Els santsencs, doncs, pensen
ja en el partit de la 23a jornada,
que jugaran aquest diumenge a
un quart d’una del migdia a l’E-
nergia. Al davant, la UES troba-
rà el millor equip de la lliga, el lí-
der, el CE l’Hospitalet.

El BCN Sants denuncia insults
racistes a un jugador infantil

El partit de la 15a jor-
nada de Segona Infan-
til masculina d’handbol
va veure’s alterat per un

episodi desagradable. L’equip
negre de l’Handbol BCN Sants,
que jugava com a local contra el
Sant Miquel a l’Espanya Indus-
trial, va denunciar que un dels
seus jugadors havia patit insults
racistes per part d’un dels seus
oponents. L’única sanció que
l’àrbitre del partit va decretar al
jugador visitant va ser de una ex-
pulsió de dos minuts.

“Hem enviat una queixa for-

mal a la Federació Catalana,
perquè igual que estan cons-
cienciats amb l’esport femení, i
està molt bé que sigui així, cal es-
tar-ho també amb el racisme”,
explica a Línia Sants el president
del club, Sebas Capella. El diri-
gent afegeix que és inadmissible
que “episodis com aquests es
normalitzin i que ho hagi de
viure un nen de 13 anys”.

Línia Santsha intentat posar-
se en contacte amb el Sant Mi-
quel perquè oferissin la seva
versió de l’episodi, però no ha es-
tat possible parlar amb l’entitat.

Sense opcions: derrota clara
del JAC contra el Tarragona

El JAC va patir
una de les derro-
tes més contun-

dents de la temporada contra el
líder, el CB Tarragona (52-92). El
conjunt d’Albert Gómez no va te-
nir cap opció de victòria, i veu
com El Olivar l’atrapa amb sis vic-
tòries i 11 derrotes.

El matx, de fet, va quedar-se
sense història al descans. El con-
junt lila no va tenir resposta per
al potencial ofensiu dels visi-

tants (31 punts en el primer pe-
ríode i 19 més en el segon) i no-
més va anotar 27 punts abans del
descans. Roger Renau va ser el
millor jugador lila, amb 18 punts.

La bona notícia del cap de set-
mana és que els tres últims de la
taula també van perdre, de ma-
nera que els liles segueixen amb
tres triomfs per sobre del descens.
L’equip tindrà gairebé dues set-
manes per preparar el pròxim
partit, el diumenge 16 a Salou.

Futbol sala | El Màgic Sants segueix sumant victòries a casa
5-2 contra el Sant Boi. El Màgic Sants continua obtenint bons resultats a casa i es manté
en la cinquena posició de la taula. El Barnasants, per la seva banda, ha de recuperar el

partit de la tretzena jornada del campionat, que jugarà demà a la pista del CFS Malgrat.

Pau Arriaga
SANTS-BADAL
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Cavalcar tota la nit és avançar a les fos-
ques cap a unes fronteres que semblen
inabastables, però que no sempre ho són.
Això és el que diu Carlota Gurt, la tra-
ductora d’anglès i alemany que ha de-
butat en la literatura per la porta gran
amb Cavalcarem tota la nit. Amb aques-
ta obra, que es publica aquest febrer, va
guanyar el premi Mercè Rodoreda 2019.

Llibres

Cavalcarem tota la nit
Carlota Gurt

La pintora, il·lustradora i escriptora Pau-
la Bonet i el músic i cantautor Ramón Ro-
dríguez han creat Quema la memoria, una
experiència multisensorial que barreja
música, paraula i pintura per recordar que
“res és per sempre”. Només s’han pro-
gramat quatre funcions d’aquest es-
pectacle, una per a cada dilluns de febrer.

A La Villarroel de Barcelona.

Teatre

Quema la memoria
Paula Bonet i Ramón Rodríguez

La cantant estatunidenca Meghan Trainor,
que va fer el salt a la fama el 2014 amb l’è-
xit All about that bass, ha tancat el mes de
gener amb la publicació del seu tercer àl-
bum d’estudi: Treat myself. El disc aplega
quinze cançons, entre les quals destaca
Genetics, una col·laboració amb el grup
The Pussycat Dolls. Segons l’artista, aquest
és el millor treball que ha fet.

Música

Franz i Fani Jägerstätter són un matrimoni
que viuen amb les seves tres filles en una
granja austríaca. Quan esclata la Segona
Guerra Mundial, Franz es mostra contrari
a Hitler i es converteix en el primer ob-
jector del règim. A Vida oculta, el prota-
gonista i la seva família s'hauran d'en-
frontar a les conseqüències d'aquesta
arriscada decisió. 

Pelis i sèries

Vida oculta
Terrence Malick

Treat myself
Meghan Trainor

Zoom
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

(CCCB) ha començat el mes amb l’estrena de Zoom, un
espai jugable que funciona com a complement de l’ex-

posició GamePlay. Cultura del videojoc, que està en mar-
xa des del desembre. Zoom és una sala de joc que es

pot gaudir en solitari, però sobretot està pensada per
gaudir en comunitat. En total, ofereix una vintena de vi-

deojocs, seleccionats pels comissaris Lucas Ramada i
Hugo Muñoz amb la intenció de representar diferents

formes d’experimentar el món del videojoc.

Álvaro Tauchert Soler (Barcelona, 1991), més
conegut com a Álvaro Soler, es va fer famós
l’estiu del 2015 gràcies al seu primer single,

El mismo sol. Aquesta cançó va agradar fins i
tot a la diva Jennifer Lopez, que va voler

col·laborar amb el cantant català i va popula-
ritzar encara més tant el tema com l’artista. A

partir d’aquí, cançons com Sofía o La cintura
li han permès consolidar-se com una de les

veus habituals en les bandes sonores es-
tiuenques dels últims anys. Aquest mes de
gener, Soler ha sorprès els seus seguidors

amb un gir inesperat. Si bé no deixarà la mú-
sica, ha demostrat que és tot terreny: ha

anunciat que participarà en la dissetena edi-
ció del Rally Costa Brava Històric, que se 

celebrarà del 23 al 26 d’abril, i ho farà amb 
el Team Porsche Barcelona.

Á L V A R O  S O L E RQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un cantant de moda

Es va fer famós col·laborant amb Jennifer Lopez

Famosos

Passar-se al món dels ral·lis
Participarà amb Porsche en el Rally Costa Brava Històric

Sorpresa
La majoria d’usuaris no coneixien aquesta faceta del cantant

QUÈ HA FET?

La fitxa

Viu en línia
No t’ho perdis

| Dawn of Fear
Brok3nsite, una empresa de videojocs fundada a Elx (València), ha estrenat

aquest febrer Dawn of Fear, un joc de supervivència de terror per a la PS4.

A LES XARXES...
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DISSABTE 15 DE FEBRER
21:00 Carlos Ballesteros i Genís Segarra, Hidro-

genesse, oferiran un dels concerts del mes a
la Sala Apolo. També hi haurà l’actuació de Ma-
ria Reis. / Sala Apolo.

AVUI 5 DE FEBRER
18:00 El Centre d’Assessorament Acadèmic per

a Joves proposa un taller en el qual es donaran
claus per afrontar els exàmens amb més ga-
ranties. / El Punt - Punt infoJOVE de Sants-
Montjuïc.

TOTS ELS DISSABTES
10:30 Daniel Vidal és el responsable de Càme-

ra digital: tècniques bàsiques, un curs d’in-
troducció que vol educar tecnològicament i
oferir coneixements de fotografia bàsica. / Cen-
tre Cívic Cotxeres de Sants.

DES DE L’11 DE FEBRER
Matí-Tarda Dimarts que ve es posarà en mar-

xa la mostra Senyores, les de sempre, un re-
trat naïf i original de dones que compartei-
xen una mateixa història, una vida i un
camí. / Centre Cívic Casinet d'Hostafrancs.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda La PAH ha posat en marxa l’expo-

sició anomenada La nostra vida en caixes: in-
seguretat residencial i salut, que s’emmarca
en el cicle L'aventura de conèixer - Exposicions.
/ Biblioteca Francesc Candel.

AVUI 5 DE FEBRER
18:00Albert Estengre serà el responsable de co-

ordinar la sessió de narració d’aquesta tarda
per a nens i nenes que tinguin més de 4 anys.
Es dirà Contes per telèfon. / Biblioteca Poble-
sec - Francesc Boix.

DIVENDRES 14 DE FEBRER
18:00 Juguem amb les paraules serà el nom de

l’espectacle del cicle Lletra petita - Llibres a es-
cena coordinat per Noemí Caballer. / Biblio-
teca Vapor Vell.

DISSABTE 8 DE FEBRER
19:30 Partit d’handbol corresponent a la dis-

setena jornada de la Lliga Catalana Sènior fe-
menina entre el BCN Sants i el CH Palautor-
dera. / Pavelló de l’Espanya Industrial.

Littlebits 6-8 circuits electrònics serà el
nom del taller que es farà aquesta tar-
da. Activitat gratuïta. / Biblioteca Va-
por Vell.

Un taller de circuits
electrònics a la Vapor Vell
Avui 5 de febrer a les 17:30

Jordi Castro és l’encarregat del taller Cui-
na: la cuina de sempre, avui!, que acon-
segueix donar una volta a receptes de
tota la vida. / Centre Cívic Cotxeres de
Sants.

Continua en marxa el curs
‘Cuina: la cuina de sempre, avui!’

Tots els dimecres a les 17:30

Joan Pera, Pep Sais, Maife Gil i Anna
Carreño, entre altres, són els prota-
gonistes d’aquesta adaptació teatral
de la popular història El pare de la nú-
via. / Teatre Condal.

Continuen les funcions de
‘El pare de la núvia’ al Condal
Dissabte 8 de febrer a les 21:00

Partit de futbol corresponent a la 23a
jornada de Tercera Divisió entre la
Unió Esportiva de Sants i el CE l’Hos-
pitalet. / Municipal de l’Energia.

El Sants rep el líder de
Tercera, el CE l’Hospitalet
Diumenge 9 de febrer a les 12:15

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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