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La nova normativa sobre
accessibilitat rep crítiques de
les entitats de discapacitats

BCN DISTRICTE CULTURAL pàg 10

Marc Parrot presentarà
el seu nou disc ‘Refugi’ 
a l’Albareda el 28 de febrer

El carrer Leiva, últim cas de desnonament amb antiavalots

No s’aturen pàg 8

Clam veïnal contra el futur
tanatori a l’antic Happy Parc

Neix Stop Tanatori per denunciar l’impacte “ambiental i a l’espai públic” que tindrà el projecte pàg 8
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“Patim una desigualtat constant
a l’hora de fer qualsevol cosa, fins
i tot la cosa més petita i quoti-
diana, com anar a comprar el
pa”. Aquest és el testimoni de
Montserrat Garcia, la responsa-
ble d’accessibilitat de la Federa-
ció Ecom, que engloba més de
120 entitats de persones amb
discapacitat física. Com ella,
aquestes organitzacions denun-
cien que qui té una discapacitat
viu en un món ple de barreres i
ha de lluitar el doble per acon-
seguir uns drets que la resta de
la població té garantits per na-
turalesa, una situació a la qual
Ecom vol posar fi.
Però la missió d’aquest

col·lectiu ha patit un nou entre-
banc aquest mes de febrer. El
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies ha presentat
recentment l’esborrany del futur
Codi d’Accessibilitat de Cata-
lunya, que ha de materialitzar els
compromisos establerts a la Llei
d’accessibilitat de 2014. Per a
Ecom, aquest document suposa
“retrocessos flagrants” en el dia
a dia de les persones que tenen
una discapacitat física: “No res-
pecta les línies vermelles i no està
alineat amb la Convenció In-
ternacional sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat”, la-
menta Garcia.
Un dels exemples més clars

en aquest sentit és que l’esbo-
rrany permet construir nous edi-
ficis d’habitatges de dues o tres
plantes sense ascensor, un fet que
Garcia considera “inconcebible,
i més tenint en compte l’envelli-
ment de la població”. En la ma-
teixa línia, l’escrit no obliga a fer
accessibles les estacions de tren
que tinguin menys de 200.000

viatgers anuals, ni garanteix que
les persones amb mobilitat re-
duïda puguin accedir amb scoo-
ter als autobusos urbans. Tot
plegat, tal com recorda Garcia,
acaba tenint un impacte en el
“projecte de vida” d’aquestes
persones, afectant aspectes tan
importants com l’educació, la
inserció laboral o les relacions so-
cials, entre d’altres.

“CAPACITISME PUR I DUR”
El punt de l’esborrany que ha
provocat més indignació entre
els membres d’Ecom ha estat el
que estableix que no cal fer ac-
cessibles aquells edificis on “no
és previsible la presència de per-
sones amb mobilitat reduïda”.
Garcia critica que aquesta és
una afirmació “perillosa” i ba-
sada en “prejudicis i criteris sub-
jectius”, perquè limita les possi-
bilitats de les persones amb dis-

capacitat i les discrimina. Un cas
que mostra com es reprodueix
aquesta actitud és el dels teatres,
que s’adapten perquè s’hi pugui
accedir com a públic amb cadi-
ra de rodes, però no es contem-
pla l’opció que hi hagi actors o
actrius amb discapacitat, de ma-
nera que no es fan accessibles els

escenaris o els vestidors. “Això és
capacitisme pur i dur”, senten-
cia Garcia. 

INFRADOTACIÓ ECONÒMICA
A més de les queixes sobre el
contingut del text, des d’Ecom

també qüestionen els recursos
econòmics que s’han previst per
fer realitat les mesures plante-
jades, que consideren insufi-
cients. “La memòria econòmica
és bastant pèssima”, diu la res-
ponsable d’accessibilitat del
col·lectiu. Garcia posa l’accent en
la necessitat que hi hagi una
voluntat política real, per tal
que el text no acabi sent “un
brindis al sol”, ja que “sense re-
cursos, tens drets reconeguts
però no els pots exercir”.

“UN GRAN PAS ENDAVANT”
Des de la Generalitat, en canvi,
parlen de l’esborrany del nou
Codi d’Accessibilitat com “un
gran pas endavant”. Són les pa-
raules que ha fet servir el secre-
tari d’Igualtat, Migracions i Ciu-
tadania, Oriol Amorós, que creu
que les discrepàncies es deuen a
una “mala interpretació” del

text. Amorós es mostra opti-
mista i assegura que, gràcies a les
reunions que ja han començat a
mantenir amb les entitats, estan
més a prop d’arribar a un acord.
Segons el secretari, cal mati-

sar alguns punts. Pel que fa a
l’habitatge, afirma que s’ins-
tal·larà un ascensor a tots els edi-
ficis on hi hagi un veí amb mo-
bilitat reduïda, mentre que, en el
cas del transport públic, es limita
a admetre que hi haurà “criteris
més exigents” per a les esta-
cions amb més viatgers. Sigui
com sigui, insisteix en dues ide-
es: “En tots els casos es millora-
rà la normativa actual i es ga-
rantiran uns mínims d’accessi-
bilitat”. Tot i això, les entitats es
mantenen escèptiques, perquè,
tal com recorda Garcia, “hi ha
lleis que s’aproven per unani-
mitat que després s’incomplei-
xen també per unanimitat”. 

Anna Utiel 
BARCELONA

Murs que no desapareixen
» L’esborrany del Codi d’Accessibilitat de Catalunya rep crítiques de les entitats de discapacitats

» Denuncien que viuen en un món ple de barreres i que el text representa “retrocessos flagrants”

Les persones amb discapacitat han de lluitar el doble per aconseguir uns drets que la resta de la població té garantits per naturalesa. Foto: Aj. de Barcelona

La Generalitat creu 
que les discrepàncies 
es deuen a una “mala
interpretació” del text
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La lupa

per @Modernetdemerda

1991

És 1991 i això és un pla seqüència. Ro-
salia no existeix. Ni l'Instituto Cervan-
tes. Ni el Mercosur. La Unió Soviètica
encara belluga i San Petersburg enca-
ra es diu oficialment Leningrad. Iu-
goslàvia és real, allà la tenim, i la Guerra
del Golf està entretinguda.
A Sud-àfrica encara han

de suprimir l'apartheid, a
Colòmbia encara no s'ha
entregat Pablo Escobar, i
als Estats Units encara hi
mana George Bush pare.
ETA fa una matança a Vic i
l'IRA posa bombes a Londres. Joan Pau
II es dedica a publicar encícliques; ara,
la novena.
Lluny del Vaticà, a Sevilla ultimen els

preparatius de l'Expo que s'acosta, i a
Barcelona què us he d'explicar dels
Jocs Olímpics, una bogeria, els tenim a
tocar. Ed Sheeran encara ha de néixer
i Freddie Mercury és a punt de morir.
El videojoc Sonic ha de veure la llum

d'un moment a l'altre, encara no hi és,
i Ayrton Senna guanya el que serà el seu
últim títol, encara hi és.
Un tal Tim Berners-Lee comença a

parlar d'una cosa anomenada internet,
els Rugrats encara no s'han parit, i el ne-

gre de Banyoles és exhibit tranquil·la-
ment en un museu. Alejandro Sanz i
Ricky Martin ni tan sols han debutat, i
Mariah Carey i Nirvana tot just ho han
fet. Posa un casset, que els escoltarem.
Posa un casset, que així sona músi-

ca mentre arribem a l'últim tram d'a-
quest pla seqüència i descobrim l'últim
tresor que amaga aquest 1991.
Perquè, senyores i senyors, l'11 de fe-

brer de 1991, enmig de tot aquest huracà
d'antigalles, neix el Club Súper 3. Fa ni
més ni menys que 29 anys.
I tal com naixia llavors és com està

morint ara. Avui, la joia infantil i ju-
venil de Catalunya continua pensant-

se i executant-se com si
encara fos 1991, com si en-
cara vivíssim en un plane-
ta sense internet, amb Gor-
bachov i sense Bad Gyal. El
món s'ha revolucionat de
dalt a baix i el nostre canal
infantil de referència és on

era, ancorat en una realitat de televi-
sors i boy bands.
Atrapats en un 1991 perpetu, tothom

sembla mirar-s'ho, ningú sembla fer
massa res per adaptar la maquinària al
segle XXI. I cada any que passa és una
generació perduda, una generació que,
oblidem-nos-en, no serà salvada a úl-
tima hora per cap superman. És 1991 i
això és un fos a negre.

Avui, la joia infantil i juvenil de 
Catalunya continua pensant-se 

i executant-se com si encara fos 1991

No és just, ni accepta-
ble, ni irreversible que

les dones cobrem un
23% de mitjana salarial menys que els
homes. Des de les menys remunerades
fins a les altes directives: TOTES cobrem
menys. Presentem les dades i el regis-
tre salarial per posar fi a aquesta dis-
criminació.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La legalización de las
expulsiones extrajudi-

ciales de migrantes por
Estrasburgo llega en un momento crí-
tico, en plena externalización de fron-
teras a países sin garantías, con los ul-
tras crecidos en toda UE y los gobier-
nos del sur de perfil o aplaudiendo. Da
para ser pesimistas.

@apuente

Fa uns dies, després
d’una declaració en la

qual una víctima va haver
d’aguantar una actitud especialment
dura de l’advocat de la defensa i, aten-
ció, del jutge, em va dir: “Ara entenc
perquè les dones no denuncien”. Això
és el que hem d'evitar, i és responsa-
bilitat de totes.

Periodismo no es po-
nerle un micrófono a

un votante de extrema
derecha para que suelte bulos en por-
tada sin que nadie los rebata. Perio-
dismo es exponer las vergüenzas de las
grandes empresas de opinión que han
creado, nutrido y aupado al monstruo
cuando no lo votaba nadie.

@juliahumet@MireiaMata_DGI @jonathanmartinz

Els semàfors

Conselleria d’Interior
El carrer Leiva va ser l’escenari ahir

d’un nou desnonament amb un fort des-
plegament policial per part dels Mossos
d’Esquadra. Diferents unitats d’antiava-
lots van tallar el carrer amb un operatiu
que va rebre crítiques per la seva mida. 

pàgina 8

Ajuntament
Ja està en marxa el projecte per construir
32 pisos en règim de cohabitatge al barri
de la Marina. Aquest edifici és un exem-
ple de l’aposta municipal per a l’habitat-
ge públic, tot i que el ritme d’execució
dels projectes a vegades sigui lent. 

pàgina 8

Sergio Navarro
El davanter centre de la UE Sants va

arribar a la xifra de 100 gols amb el club
el passat dia 9. El punta santsenc té una
mitjana de gairebé un gol cada dos par-
tits i el seu encert serà clau en les possi-
bilitats de salvació dels de Tito Lossio. 

pàgina 16
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Reducció de la velocitat 
als carrers de Sants i Creu Coberta1

2
L’Esbart Ciutat Comtal, 
protagonista per Santa Eulàlia

Gran arrencada dels sèniors 
del Medi a la segona volta

Obre al Paral·lel un quiosc 
gestionat per discapacitats

Fa fora un atracador que 
l’amenaçava amb una pistola

El + llegit líniasants.cat

3

4

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

Safata d’entrada

La mayoría de españoles cree
que querer votar sobre la inde-
pendencia de Cataluña es un
agravio para ellos, cuando es un
acto de justicia propia.
En el fondo, no tiene nada

que ver con las personas del
resto de España, sino con qué
futuro queremos nosotros y nos-
otras como sociedad.
El día que entendamos eso,

que no se puede decidir el futuro
propio en función de los inter-
eses de otros, seremos un pueblo
maduro.
El día que el resto de españo-

les y españolas entiendan que no
se puede mantener a un pueblo
que ha llegado a celebrar un re-
feréndum pacífico con el poder
de todo un estado en contra, sin
preguntarles qué es lo que real-
mente desean, estarán esca-
pando del marco mental impe-
rialista.
Un referéndum de indepen-

dencia vinculante es la única sa-
lida democrática al conflicto y la
única real.
Mientras esto no ocurra, nin-

guna de las partes estará en paz.

Una obviedad
per Mani Martínez

Segur que són sinònims?
per Jordi Lleal 

Ara hi ha qui diu que entre Ca-
talunya i Espanya s’ha d’establir
una negociació, que és l’acció de
dialogar amb la intenció d’arri-
bar un acord. Altres advoquen
pel diàleg, que és una conversa
entre dues o més persones.
També passa entre relator, que
és qui resumeix els punts trac-
tats i els acords presos en una
negociació, o un mediador, qui
intervé en una reunió entre
persones per posar-les d’acord.
Uns exigeixen l’amnistia, que és
l’acte del poder sobirà que ator-
ga l’oblit o el perdó general de
tota una categoria de delictes,
mentre que altres estan per
l’indult, que  és una gràcia es-
pecial per la qual l’autoritat
perdona algú que havia estat
condemnat. Es vol legalitzar
l’eutanàsia, que és la mort pro-
vocada sense sofriment a per-
sones que no volen continuar vi-
vint, i altres s’hi oposen al·legant

que és un assassinat, perquè
consideren que és matar una
persona amb traïdoria. A la ce-
rimònia dels Oscars, segons
l’organització, la Gisela va can-
tar en Castilian, en canvi l’artista
mexicana Carmen Sahari va
fer-ho en Spanish. Amb aques-
ta diferència, s’ha format un bon
enrenou! Qui s’atreviria a dir-li
a un americà castellanoparlant
que parla espanyol!  
Queda palesa, doncs, la ne-

cessitat de tenir molt clars els
conceptes, que “casualment”
es veu en qui fa servir en el seu
discurs polític uns o altres, se-
gons si s’és d’esquerres o de dre-
tes, independentista o unionis-
ta i progressista o reaccionari.
Només cal llegir els diaris, es-
coltar les ràdios o veure les ses-
sions de Parlament i Congrés,
per saber de quin peu calcen els
que empren uns o altres con-
ceptes, que NO són sinònims. 

Les millors
perles

Un raper mata la seva mare per repartir l’herència entre els
seus seguidors i fer-se famós. És la història de Qaw’mane
Wilson, el jove que va contractar un sicari perquè assassinés

la seva mare i, així, poder heretar 90.000 dòlars. Ara, Wilson ha estat
condemnat a 99 anys de presó i el sicari, a 100.

Obrir l’aixeta i que, en comptes de sortir-ne aigua, en surti
alcohol. És el que ha passat a una comunitat de veïns a
Chalakudy, una ciutat de l’Índia. Segons les autoritats,

uns treballadors haurien vessat 2.000 litres de begudes espiri-
tuoses al pou que abasteix d’aigua la comunitat.

Fer-se un tatuatge és una decisió que s’ha de pensar molt
abans de prendre-la. I si no, que li diguin a Orlando Bloom. El
famós actor s’ha tatuat recentment el nom del seu fill en codi

morse, és a dir, amb punts i ratlles. La sorpresa ha estat quan l’han
avisat que, en comptes de Flynn, s’ha tatuat Frynn.

Els passatgers del creuer Diamond Princess, ancorat al port
de Yokohama (Japó), no poden sortir de les seves habita-
cions perquè al vaixell s’han detectat seixanta casos de co-

ronavirus. Per animar-los, una pàgina web de contingut per a
adults ha decidit oferir pornografia gratis per a tots ells.

Un gos amant dels contes que motiva els nens a llegir en veu
alta. Així és en Percy, el golden retriever d’una biblioteca ca-
nadenca que es dedica a escoltar les històries que li llegeixen

els més petits. S’estira al seu costat, els mira fixament i, d’aquesta
manera, els infants milloren la seva confiança en la lectura oral.

A les xarxes

@LaPous_: Això dels ocells morts, des-
plomant-se de cop, fulminats tots per
terra... Si fos una pel·lícula, en parlaríem
més.

@IgnasiMoreta: Les dones surten per
atendre familiars. Els homes, per treballar
i fer voluntariat. Deu ser casual, però com
a missatge fa mal.

#PermísNoÉsLlibertat

@cris_riba: Equips tècnics de la Moncloa
i la Generalitat comencen a treballar per
definir la data, el lloc i el contingut de la
primera reunió de la taula de diàleg.

#TaulaDeDiàleg #OcellsMorts
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Sants-Montjuïc

Aquest cap de setmana han tingut lloc al Sants Teatre les repre-
sentacions de l’obra “Cadàver?” a càrrec d’actors i actrius del grup
de teatre del Centre.
Amb una excel·lent posada en escena, una brillant direcció i un

gran nivell d’interpretació per part de tots els artistes, el nombrós
públic assistent va gaudir molt de l’espectacle i ho va agrair amb
forts i merescuts aplaudiments. Moltes gràcies a tots!

Us esperem a les nostres properes activitats!

D’un parc infantil a un tanato-
ri. Podria ser alguna metàfora
força cruel d’algunes coses que
passen a la ciutat, però és la des-
cripció del que està passant a
Sants. El centre lúdic infantil
Happy Parc, que a finals d’any
va tancar les seves portes, es
convertirà en un tanatori que
obrirà la Funerària San Ricardo.
Tindrà quatre sales de vetlla i
una sala de cerimònies amb
una cinquantena de seients. La
notícia ha revoltat els veïns, que
ja han creat la plataforma Stop
Tanatori per mostrar la seva
oposició al projecte.
Des d’Stop Tanatori denun-

cien que la ubicació del futur ta-
natori “és completament in-
adequada”. L’edifici, d’estil mo-
dernista, està situat al número
76-78 del carrer dels Comtes de
Bell-lloc i va ser dissenyat per
l’arquitecte Modest Feu. El 1905
va ser construït pels germans
Climent quan es va fer la fàbri-
ca que duia el seu nom i forma
part del patrimoni arquitectònic
de la ciutat. 
Stop Tanatori considera que

el tanatori tindria un impacte ne-
gatiu per diferents qüestions.
Una d’elles és el fet que “està just
al costat d’una zona escolar, amb
dues escoles d’ensenyament pri-
mari, una llar d’infants, un ins-
titut, una universitat i una resi-
dència d’estudiants”. També aler-
ten sobre l’impacte mediam-
biental per “l’alt volum de per-
sones en vehicle privat” que el ta-

natori atrauria, en un entorn
“que ja està castigat pel trànsit”. 
Els problemes, segons l’en-

titat, no s’acaben aquí. També
creuen que “la convivència veï-
nal es veuria afectada a causa de
l’augment de la població itine-
rant” que asseguren que es pro-
duiria. Per últim, parlen d’un
“gran impacte econòmic i d’o-
cupació de l’espai públic”, ja
que consideren que els tanato-

ris “acaben generant una ocu-
pació de l’espai al seu voltant”.
Posen com a exemple la possi-
bilitat que “tanquin botigues de
tota la vida i n’obrin que només
estiguin enfocades a l’activitat
funerària”. En paral·lel, també
alerten sobre la qüestió patri-
monial i sobre la “possible afec-

tació a la façana modernista
protegida”.

SESSIÓ INFORMATIVA
Per mirar de frenar la intran-
quil·litat que ha generat el pro-
jecte, el Districte ha convocat per
dilluns que ve a les Cotxeres de
Sants una sessió informativa. La
trobada arribarà després que els
veïns hagin començat a recollir fir-
mes, hagin fet diverses reunions
i hagin publicat un manifest. 
Des del Districte, per la seva

banda, afirmen que es tracta
d’una iniciativa privada que
“compleix els requisits i les
condicions establertes a l’or-
denança de serveis funeraris”.
Al mateix temps, el govern mu-
nicipal defensa que va mirar
d’intermediar amb la propietat
quan es va conèixer que el
Happy Parc tancaria, però que
la proposta va ser rebutjada. A
banda, recorden, ara s’obre el
període d’exposició pública du-
rant un mes que permet als
veïns i les entitats “fer totes les
al·legacions que considerin”.

L’edifici on es farà el tanatori es va construir el 1905. Foto: Arxiu

Clam veïnal contra el futur
tanatori a l’antic Happy Parc

» Neix la plataforma Stop Tanatori per intentar frenar el projecte
» El Districte diu que és una iniciativa privada que compleix la llei

Matí de desnonaments: 
un d’executat i dos d’aturats

HABITATGE4El barri d’Hosta-
francs va viure dimarts un matí
marcat pels desnonaments i la
mobilització veïnal per mirar
d’evitar-los.
El primer cas va ser el del ca-

rrer Leiva número 10, on des de
dos quarts de set del matí els
Mossos d’Esquadra van tallar el
carrer per tal que el desnona-
ment es pogués dur a terme.
Després de dos intents viscuts
els darrers mesos, l’Àngela i la
seva família van ser desnonats
després de mesos sense poder
pagar el lloguer. El Grup d’Ha-

bitatge de Sants va anunciar tot
seguit que havia ocupat un pis en
un altre lloc del districte per tal
que la família afectada hi pugui
anar a viure.
El contrast amb el carrer Lei-

va es va viure als carrers Rector
Triadó i al Consell de Cent. En el
primer cas estava previst el des-
allotjament del conegut com a
Bloc Triadó, situat al número
78-80, però finalment es va sus-
pendre. En el cas de Consell de
Cent, una família que viu al nú-
mero 32 també va veure com el
desnonament s’ajornava.

Albert Ribas
SANTS

Els cohabitatges de la Marina
del Prat Vermell, en marxa

HABITATGE4La cooperativa
d’habitatges Llar Jove va orga-
nitzar, el passat diumenge 9 de
febrer, un acte per col·locar la
primera pedra de l’edifici de 32
cohabitatges que construirà en
un solar del carrer Ulldecona, al
barri de la Marina del Prat
Vermell.
En aquest espai cedit per

l’Ajuntament, la cooperativa hi
construirà 32 habitatges i di-
versos espais que els veïns i veï-
nes compartiran, com per exem-
ple una bugaderia, un espai de
treball, una cuina, diversos men-

jadors, un espai de salut, espais
polivalents, les terrasses i els
horts. L’objectiu d’aquest nou
sistema de convivència és fo-
mentar les relacions socials i
els nous models d’accés i pro-
pietat d’un habitatge. A més,
també hi haurà un local a la
planta baixa.
Els arquitectes del projecte

han dissenyat un edifici soste-
nible que estalviï tanta energia
com sigui possible, per tal de re-
duir les emissions i els con-
sums dels veïns i veïnes que hi
aniran a viure.

Educació | Dones científiques a l’Escola Cal Maiol
Per celebrar el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, l’Escola
Cal Maiol va organitzar el passat 11 de febrer una sèrie de xerrades amb dones
científiques que van explicar la seva feina als estudiants dels diferents cursos.

Stop Tanatori diu que
l’impacte ambiental
i a l’espai públic seria
molt perjudicial

Imatge del desplegament policial al carrer Leiva. Foto: Habitatge Sants



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

9 | 

líniasants.cat19 de febrer del 2020



Sants-Montjuïc

| 10

líniasants.cat 19 de febrer del 2020

Intel·ligència artificial aplicada a la medicina per detec-
tar el que l’ull humà no pot veure. Així funciona la pla-
taforma de suport al diagnòstic, dissenyada per traduir
les imatges mèdiques en dades i ajudar, d’aquesta ma-
nera, a prendre decisions clíniques. Una innovació en el
desenvolupament del qual ha participat l'equip Cetir As-
cires, al costat d’enginyers d'aquest grup biomèdic, i que
ja ha permès tractar de forma més ràpida, precisa i per-
sonalitzada més de 10.000 pacients des de la seva im-
plantació el 2018.

Aquest sistema, que rep el nom d’AsciresTools, té la seva
base en la radiòmica: converteix les imatges mèdiques en
dades quantificables. Combinant una selecció de pro-
gramaris especialitzats en diagnòstic clínic al costat de des-
envolupaments propis, permet des de mesurar volums en
el cervell per diagnosticar malalties com l'Alzheimer, la de-
mència, l'epilèpsia o l'esclerosi múltiple, fins a fer tracto-
grafies cerebrals, cartigrames, visualització en 4D del flux
sanguini en l'aorta, o realitzar biòpsies hepàtiques virtu-
als en qüestió de minuts amb una fiabilitat del 98%.

Aquesta és la forma de Cetir Ascires de fer un pas més en
la innovació tecnològica i marcar la diferència aportant
a les proves diagnòstiques el seu saber fer en genètica i
bioinformàtica. Com explica José Manuel Santabárbara,

enginyer coordinador del projecte: "Fem un postproces-
sament de les imatges, basat en l'obtenció de biomar-
cadors europeus que, amb radiòmica i intel·ligència ar-
tificial, permeten diagnosticar més enllà del que l'ull humà
és capaç de veure". A més, "aquesta plataforma canvia el
flux de treball de la radiologia tal com el coneixíem fins
ara. Fem el salt a la radiologia quantitativa, en què els es-
pecialistes compten amb molta més informació per
emetre un diagnòstic més precís i valorar amb més ex-
actitud la resposta a teràpies, controlant el pacient i do-
nant-li un autèntic tractament personalitzat".

Quan la millor tecnologia és només el principi 
La plataforma bioinformàtica es consolida a les clíniques
Cetir Ascires i en tots els equips Cetir de Diagnòstic per

la Imatge integrats en una desena de centres hospita-
laris i metges de Catalunya, de la mà de l'última inno-
vació tecnològica en imatge mèdica. La doctora Blanch,
responsable de la unitat de radiologia de Cetir Ascires,
destaca: “La disponibilitat de la més moderna tecnolo-
gia associada amb els programes de postprocessament
de les imatges permet una detecció més precoç de la
malaltia, factor crucial en àmbit com l’oncològic, el car-
diològic i el neurològic, entre d’altres. Podem detectar
també des de microtrencaments musculars fins a danys
provocats per un infart de miocardi, estudiar miocar-
diopaties en etapes molt precoces i quantificar, mit-
jançant algoritmes matemàtics, petites variacions no per-
ceptibles per l'ull humà que podrien estar associades
a una determinada patologia".

Intel·ligència artificial integrada a l’última tecnologia 
mèdica per arribar allà on l’ull no hi veu

Cetir Ascires implanta una plataforma bioinformàtica capaç de valorar 
amb dades quantitatives les imatges obtingudes per al diagnòstic

El software bioinformàtic està instal•lat 
a tots els equips de Diagnòstic per 
Imatge de Cetir a Catalunya

Marc Parrot actuarà
al Centre Cultural Albareda

MÚSICA4El Centre Cultural Al-
bareda del Poble-sec acollirà, el
divendres 28 de febrer, un con-
cert del cantant barceloní Marc
Parrot. L’artista presentarà el seu
darrer treball, Refugi, una pro-
posta escènica que té l’objectiu
de crear un espai íntim per com-
partir les seves cançons amb el
públic de la manera més trans-
parent possible, sense artificis.
Aquesta actuació s’emmar-

carà en el circuit Barcelona Dis-
tricte Cultural, de manera que
l’entrada serà gratuïta. Es trac-
ta d’un espectacle avalat per
festivals com el Grec, el Mercat
de Música Viva de Vic i l’(A)phò-
nica. A més, ha aconseguit ex-
haurir les entrades a tots els
concerts que ha fet fins ara.

RECTA FINAL DEL BLUES
D’altra banda, el mateix espai
acull des del passat dia 6 El
blues del Manugrafista, una ex-
posició a càrrec de Manu Di-
mango que presenta un retrat
d’aquest estil musical en l’esce-
na barcelonina i internacional, a
través de dibuixos en grafit. La
mostra recorda que el blues és la
música que sorgeix del sofri-
ment i que, alhora, ha donat
vida a altres branques de la mú-
sica popular, com ara el soul o el
rock and roll. 
Aquesta proposta ja ha en-

cetat la seva recta final, però en-
cara hi ha la possibilitat de visi-
tar-la. Es podrà veure a l’Alba-
reda de forma gratuïta fins al
pròxim 27 de febrer.

ESPAI HISTÒRIC4El pròxim 28
de febrer tancarà les seves por-
tes l’històric cinema Palau Bala-
ña, ubicat al número 43 del pas-
seig de Sant Antoni. Les causes
del tancament són de caràcter
empresarial i tenen el seu origen
en la crisi del sector, segons han
assenyalat fonts del Grup Bala-
ña a betevé.
Es tracta d’una pèrdua molt

significativa, ja que aquests ci-
nemes són uns dels més antics
de la ciutat. El Palau Balaña va
obrir l’any 1965 al barri de Sants
i, l’any 2002, es va sotmetre a
una reforma per reobrir recon-
vertit en un espai multisales,
comptant així amb set pantalles
i tecnologia digital en 3D. Tan-
mateix, aquest cop els propieta-
ris no han trobat cap via per im-
pedir el tancament de la sala. 
De fet, el Grup Balaña ja ha

hagut de passar per aquest tràn-
gol en nombroses ocasions: l’es-
pai santsenc és el cinquè de la
seva propietat que tanca en no-
més una dècada. Anteriorment,
ja havia tancat el Rex (2010),
l’Urgell (2013), el Club Coli-
seum (2014) i l’Aribau Club
(2018). A més, també es veu
obligat a tancar el Club Capitol
a finals d’aquesta temporada,
ja que el grup no ha aconseguit

prorrogar el contracte d’arren-
dament del local. Això sí, de
moment, Balaña manté en fun-

cionament sis cinemes a la ciu-
tat: Arenas Multicines, Aribau
Multicines, Balmes Multicines,

Bosque Multicines i Gran Sarrià
Multicines. 

UNA TENDÈNCIA IMPARABLE
La mala dinàmica que estan se-
guint les sales de cinema catala-
nes (i, especialment, barceloni-
nes) en els últims anys sembla
imparable. La llista d’espais des-
tinats al setè art que han abaixat
la persiana és cada cop més ex-
tensa i convida al pessimisme.
Un cas especialment sonat és el
de l’antic cinema Urgell, que
des de l’any passat és un super-
mercat Bonpreu. 

Els cinemes Palau Balaña es van fundar l’any 1965. Foto: Grup Balaña

Els cinemes Palau Balaña
tancaran a finals de febrer 

5
són els cinemes que ha
hagut de tancar Balaña,
una llista a la qual se
sumarà el Club Capitol

El cantant barceloní presentarà ‘Refugi’. Foto: Carola López/ACN
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Obrim el carrer: Creu Coberta
serà per als vianants

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. 

A més, dedicarem força espai a la dansa,
amb diverses escoles i centres que podran ex-
hibir les seves darreres creacions, en una ta-
rima a l’inici del carrer de la Creu Coberta amb
plaça d’Espanya.
Sou una entitat?
Ja hi ha associacions del barri que ens han
mostrat interès per poder fer activitats al carrer
durant aquell dia. Estem preparant amb esco-
les i companyies de dansa diverses propostes,

també Casa Mèxic Barcelona i l’Indian Culture
Center ens hi acompanyaran amb activitats. A
més, hi ha entitats com el Col·lectiu d’Artistes
de Sants o el BAM que han mostrat interès a
poder-hi fer activitats.
Què hi podeu fer vosaltres?

- Si teniu canalla, baixeu i jugueu. 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 activi-
tats o posar una carpa per difondre el que
feu. Podeu escriure’ns a albert@creuco-
berta.com i coordinarem les propostes!
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Ha sabut el comerç adaptar-se als vertiginosos
canvis que ha experimentat la societat en el seu
conjunt en els darrers vint anys? Probablement,
la major part, no. I no ho ha pogut o volgut fer per
diversos motius. El primer, per desídia i comodi-
tat. Pensar que quan arribi el moment del canvi
“jo ja no ho veuré” sempre ha estat en boca de
tots. Abans, els temps generacionals eren molt
més llargs. Ara sí que ho han acabat veient, i han
hagut de prendre decisions a contracor, poc me-
ditades, o acabar tancant la botiga. El segon
motiu, per la feina diària i manca d’espais de de-
cisió i reflexió en el comerç que permetin la mi-
llora contínua mentre la cosa ja va bé. Manca, en
gran part del sector comercial del país, formació
i voluntat de millora i adaptació. Dos motius es-
tructurals que han tingut un pes important per al
degoteig constant de persianes avall. 

En aquesta mar que ja apuntava a tempesta,
ha vingut un tsunami de cop, que ha acabat amb
la diversitat comercial dels barris, amb el retail
de qualitat i d’empresa familiar, i ha imposat la
venda online, immediata i més capriciosa i que
s’ha endut sectors sencers per endavant: el tèx-
til i la sabateria, el regal i objecte per a la llar, els
quioscos... Ha imposat, a més, sectors efímers,
com la venda de cigarretes de vapor (qui se’n re-
corda ja?), les fruiteries o supermercats oberts
fins a mitjanit, o la manicura, que ara envaeix els
barris. Els establiments actuem de showrooming
dels productes. Ho miro a la botiga, ho toco i ho
compro a casa, m’estalvio uns euros i ja m’ho
portaran. Demà. O avui mateix.

Dues opcions per al comerç
En una societat en què de tot en fem espectacle
i consumisme, el comerç té dues opcions. O s’hi
acostuma i acaba sent una part de l’engranatge
del capitalisme desfermat que vivim, o opta per
incidir en els valors, en la sostenibilitat i en l’ús
social de la tecnologia. Ser singulars, en el nos-
tre establiment o en el nostre producte, no està
renyit amb qualsevol de les dues opcions i, per

tant, tenim feina a fer per adequar-nos-hi. Passi
el que passi en un futur, la clau de la pervivència
del retail passa per la singularitat.

Formar part d’un engranatge on el consum és
tan sols un element subsidiari d’un estil de vida
poc edificant podria ser una opció. Cobrar per ser
showroom de marques. Cobrar per rebre pa-
quets dels veïns quan Amazon els porta i ells són
fora. Comprar productes de menys qualitat per
vendre a preus rebentats i disminuir el marge.
Viure de les engrunes, vaja. I, com el conjunt de
mileuristes que avui malviuen als barris, optar
per una vida sedentària, enganxada a la panta-
lla, sense inquietuds, còmoda, asèptica, només
trencada per experiències d’oci que ens treguin
de la monotonia, vivint vides d’altri a través de
Netflix, o pensant-nos que viatjar és pujar a molts
avions de companyies low-cost anant a veure el
que ells volen que vegis. 

Els nostres joves viuen de les escorrialles
d’un sistema que premia la gran distribució, la

concentració de poder i riquesa, i on el nostre co-
merç, el del carrer Creu Coberta i de tot el país,
en som víctimes col·laterals. Ja no venen a com-
prar, perquè no els oferim res de nou i perquè no
arriben a fi de mes.

La societat té un greu problema. El comerç
també. L’administració té eines per poder seguir
jugant la carta de l’educació, dels valors, de la
sensibilització de les noves generacions en la
defensa d’una forma de viure més adequada. La
singularitat dels nostres establiments ha de ser
un punt d’arrencada per a aquesta sensibilitza-
ció, perquè la gent prengui consciència del greu
perjudici que les seves decisions diàries tenen
en el seu entorn. Ho estan fent amb la sostenibi-
litat. En aquest cas, després d’anys de dir que
venia el llop, ara que el llop és a casa, la inquie-
tud respecte al medi ambient, els residus, la con-
taminació i el canvi climàtic és cada cop més
transversal i acceptada. També passarà en l’àm-
bit de l’habitatge o en el sector econòmic global,
i en el retail en particular. Potser encara ens

calen moltes més persianes abaixades perquè
canviï la tendència i la societat promogui un
canvi de rumb.

Tot i això, tenim eines
a) Durant molts anys, vàrem parlar d’experiència
de compra per una banda i, per l’altra, d’espe-
cialització. En tercer lloc, vam parlar del tracte di-
recte amb el client. Eren eines que tenia el
comerç per resistir. Parlem ara de “singularitat”
per unificar els dos conceptes en un. Els establi-
ments poden aguantar i millorar -mentre no arribi
el moment de canvi social en la tendència dels
consumidors- mitjançant una aposta decidida per
la singularitat. La singularitat, en primer lloc,
passa per un producte singular. El consumidor
ha de reconèixer en els productes, en la marca,
en la procedència, una qualitat superior, un valor.
Les denominacions d’origen ens permeten saber
que un determinat producte és de qualitat. I l’ad-
quirim per aquest valor afegit. Fem el mateix amb
tots els productes que tenim als nostres establi-
ments. Creem la marca Barcelona. Afegim valor.
b) Una singularitat que també permeti reconèixer
els establiments de proximitat com a espais on
passen coses: Cursos i tallers, accions artísti-
ques i creatives, trobades de veïns, reunions
d’escala, cessió d’espais a tercers, showrooms
professionals, conferències, presentacions de lli-
bres, degustacions, etc. No venguis coses, fes
que passin coses. Cal posar en valor tot un nou
imaginari en què la compra s’associa al passeig,
l’slow shopping, la reflexió.
c) Al mateix temps, cal una aposta decidida pel
bon gust. Siguem moderns o tradicionals, però
presentem els productes de forma ordenada,
amb una visió de conjunt, amb estètica. Apostar
per la qualitat de l’establiment com a espai sin-
gular, on et trobis bé, diferenciat, atractiu, és
quelcom que ha de tornar a ser prioritat dels nos-
tres botiguers. Cal poder establir vincles emo-
cionals amb els clients.
d) Finalment, tecnologia. Si la venda per Internet
l’hem perdut del tot (o encara no?), apostem per-
què la tecnologia ens acosti als veïns més pro-
pers. Participem de l’entorn amb eines
tecnològiques que ens facin arribar a casa de
tots, especialment els més propers. A través d’In-
ternet cal evidenciar el valor de baixar a la bo-
tiga, animar-los, atraure’ls a tot allò que oferim.
NextDoor és una eina bona per fer-ho i amb la
qual treballem des de Creu Coberta. Impliquem
el sector de la tecnologia per fer-nos créixer.
L’optimisme ha de tornar al comerç de proximitat.
És una obligació personal i col·lectiva.

La singularitat, 
raó de ser del comerç

per Lluís Llanas
President de l’eix Creu Coberta i Vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç

“La societat té un greu 
problema. El comerç també. 
L’administració té eines per
poder seguir jugant la carta 
de l’educació, dels valors, 
de la sensibilització de les
noves generacions en la 
defensa d’una forma 
de viure més adequada”
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El Poble Espanyol es consolida en l’organit-
zació d’activitats familiars i per a totes les
edats amb una programació constant i molt
variada.

Els diumenges 23 de febrer i 15 de març
es podrà fer una visita animada per tot el re-
cinte acompanyats d’un animador que expli-
carà, de la forma més divertida, tots els
secrets i curiositats de la història del Poble. A
més, hi haurà habilitada una zona lúdica per a
infants de 0 a 3 anys amb jocs adients a la
seva edat.

El dia 8 de març els tallers artesanals del
Poble Espanyol acolliran totes les famílies in-
teressades a gaudir d’una experiència en-
grescadora al voltant de l’artesania. A més,
pels més petits/es també hi haurà l’espai lúdic
habilitat.

Però durant el mes de març hi ha dues
cites importants:

El cap de setmana del 21 i 22 de març
arriba l’11a edició del Festival de Titelles de
Barcelona en el que hi participen 14 com-
panyies i fan més de 70 funcions. Marionetes
txeques, de guant, de taula, de fil, de tija, mup-
pets, objectes, ombres xineses... i tots els for-

mats relacionats amb aquest art faran gaudir
tota la família amb les seves apassionants his-
tòries i personatges. 

I el dissabte 28 es farà una nova edició de
La Calçotada després de l’èxit que ha tingut la
del mes de febrer. Una nova oportunitat per

gaudir d’aquesta jornada gastronòmica i de
cultura popular.

Tota la informació sobre les activitats es
pot trobar al web 

www.poble-espanyol.com

Activitats familiars 
al Poble Espanyol

El nou director de Comerç i Mercats de l’A-
juntament de Barcelona, Manel Vázquez, va
visitar Creu Coberta, acompanyat del cap de
gabinet de la Regidoria de Comerç, Mercats,
Hisenda i Règim interior de l’Ajuntament,
Francesc Povedano, i de la consellera de Co-
merç del Districte, Àngels Boix.

Durant la visita-sopar, a la qual va assistir
també una trentena de membres de l’eix co-
mercial, es van tractar temes com el pla es-

tratègic de l’eix, la nova àrea d’influència de
Creu Coberta o les activitats culturals que per-
meten distingir l’eix amb una singularitat.
També es va tractar la gestió del Meeting
Point i el turisme i altres aspectes que tenen
a veure amb la seguretat, la sostenibilitat i les
llicències.

Esperem que la gestió de Manel Vázquez
al llarg d’aquesta legislatura sigui fructífera i
plena d’encerts.

Manel Vázquez
visita Creu Coberta
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Altres: Comenta l’enquesta

Entra a www.nextdoor.com, dona’t d’alta com a veí a la Superilla d’Hostafrancs,
busca l’Associació de Comerciants Creu Coberta i vota! A
més podràs opinar al respecte de les nostres llums de Nadal
i de molts altres temes.

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

4Consells de la 
Guàrdia Urbana

Vestir de segona mà és una tendència
consolidada. En aquest context, la
moda pel vintage reforça en el consu-
midor la idea d’adquirir peces de roba
exclusives a més de consumir amb
consciència social i de fer una aposta
per un consum ètic. Les botigues Hu-
mana de moda sostenible fa més de 30
anys que posen el secondhand a l’a-
vantguarda i els darrers anys impulsen
decididament el vestuari vintage.

El pròxim mes de març, hi ha pre-
vista la inauguració d’una botiga espe-
cialitzada en aquest tipus de peces:
estarà situada al carrer Francesc
Cambó, 30-36, davant del mercat de
Santa Catarina. L’establiment disposarà
de seccions de dona, home, talles
grans i accessoris i, a més de les peces
de roba, el mobiliari vintage també es-
tarà a la venda. Amb aquesta hi haurà
cinc botigues Humana a la ciutat com-
tal, amb una oferta d’aquestes carac-
terístiques tan especials.

L’oferta de botigues de moda se-
condhand a Barcelona s’incrementa
també amb una nova apertura, en
aquest cas al carrer Gran de Gràcia, 53.
Es tracta d’un local amb una capacitat
de 6.000 peces de qualitat a preus as-
sequibles. La segona mà està més de
moda que mai: l’any passat va con-
vèncer 763.000 persones que van
comprar a les botigues de la ciutat
comtal (la Fundació en té 20 i passarà
a tenir-ne 22), un registre que repre-
senta un augment del 9% respecte a
l’any anterior. 

Totes les botigues afavoreixen un
model de consum responsable, la
prevenció de residus i la moda soste-
nible. I tenen una clara finalitat social,
perquè els recursos que n’obtenim
permeten el finançament de progra-
mes de cooperació a l’Àfrica, l’Amèrica
Llatina i l’Àsia, així com de suport local,
agricultura social i sensibilització al te-
rritori més proper. 

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

Telèfon 93 291 50 08

C/ Creu Coberta, 110
Telèfon 93 667 60 07

www.humana-spain.org

4Una aposta ferma 
per la tendència vintage

Existen aparatos destinados a la ayuda
en algunos de los tratamientos con el
potenciómetro dental, esto nos de-
muestra cuánto avance a alcanzado el
estudio de esta ciencia. Así como trata-
mientos basados en la kinesiología, téc-
nica oil pulling, que es aryurvédica de la
India, para realizar buches con la mezcla
de diferentes tipos de aceite (sésamo, gi-
rasol, coco, aceites ozonizados). La aro-
materapia, que actúa a través de los
aceites esenciales procedentes de las
flores, hojas, tallos, corteza, así como la
fitoterapia, oligoterapia, homeopatía
spayrica, rno (medicina tradicional de
occidente) o acupuntura, que son trata-
mientos mediante el sistema nervioso
central, especialmente el sistema ner-

vioso vegetativo o autónomo. Este es el
sistema encargado de mantener el equi-
librio de todas las funciones vitales del
organismo. Todo esto como comple-
mento al tratamiento odontológico más
adecuado. Existen estudios que avalan
la íntima relación existente entre las mi-
grañas, cefaleas, vértigo en relación al
aparato masticatorio, así como la in-
fluencia de las emociones en la boca, el
bruxismo y los problemas posturales.
También se sabe cómo la información
de los dientes puede ayudar a los con-
flictos personales, entre otras cosas, que
estaremos encantados de analizar. Te in-
vitamos a que acudas a nuestra consulta
dental y vivas una experiencia diferente,
precisa y profesional.

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

4Juzgar vs. Jugar
Jose L. Adserías

Director de Impro Training Center (ITC) y Planeta Impro
Carrer 26 de Gener de 1641, 11

La capacidad creativa del ser humano
es infinita. Todos nacemos con muchas
virtudes incorporadas pero, como suele
ocurrir, lo complicado es seguir mante-
niéndolas hasta que crecemos y nos
convertimos en adultos. Lo que no nos
cuentan es que la mayoría de veces es
una simple letra la que nos corta las alas,
la que nos dice “esto no va a funcionar”
o “no va a gustar” y un sinfín de nega-
ciones más que finalmente nos condu-
cen a la renuncia. Y esa letra es la Z.

La zeta nos fuerza a juzgar nuestras
ideas, algo más habitual de lo que pa-

rece. Por suerte, en Impro Training Cen-
ter (ITC) conocemos el remedio y lo tra-
bajamos mediante nuestro mejor
antídoto: la improvisación teatral. La
impro es una técnica que nos lleva a
tomar muchas decisiones antes de
poder empezar a improvisar. Por eso
tenemos una papelera de zetas en
nuestro espacio de entrenamiento, de
modo que los alumnos pueden quitar
el freno de mano de su imaginación y
así dejarla volar.

Recuerda: cuando veas que te empie-
zas a juzgar, quita la Z y empieza a jugar.

Bé. Ens cal treure espai als vehicles privats
Malament. Ja està prou col·lapsat per atreure més carrils
Tant me fa. Ja hi ha un carril a Consell de Cent
No ho sé

Què us semblaria posar un carril bici a Creu Coberta?
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El comerç de la ciutat 
promou la sostenibilitat

MEDI AMBIENT4El comerç lo-
cal barceloní promou cada any
accions per protegir el medi am-
bient i fer una ciutat més res-
pectuosa amb la salut de les
persones i l’entorn. 
Aquestes actuacions s’em-

marquen en el Compromís Ciu-
tadà per la Sostenibilitat 2012-
2022, un document que fomen-
ta valors com l’ús racional dels
recursos o la corresponsabilitat
en la preservació del medi am-
bient. Les associacions de co-
merciants que s’hi han sumat
elaboren un Pla d’Acció anual en

què estableixen els seus objectius
i els passos per aconseguir-los. Al
districte, s’hi han sumat tres
entitats: l’Associació de Comer-
ciants i Empresaris El Cor de Les
Corts, Sants-Les Corts Eix Co-
mercial i l’Associació Les Corts
Comerç 08028.
Entre les accions que es van

dur a terme al llarg del 2019, des-
taquen les  botigues que van
repartir petites cantimplores
reutilitzables entre els seus
clients o les que es van sumar a
un projecte europeu sobre mo-
bilitat urbana sostenible. 

ESPAI PÚBLIC4L’eix comercial
Creu Coberta ja ha començat el
compte enrere per al primer
dissabte sense cotxes, una me-
sura que impulsa l’Ajuntament
i que consistirà a tallar al tràn-
sit el carrer de Creu Coberta i
també el de Sants el primer dis-
sabte de mes a la tarda –entre les
cinc i les nou– a partir del març.
En aquest sentit, els comer-

ciants de Creu Coberta ja estan
preparant tot un seguit d’activitats
per al pròxim 7 de març, primer
dia de la mesura. Sota l’eslògan
Baixa al carrer!, l’eix organitza-
rà dansa, activitats infantils, ba-
tucada, esports... En definitiva, tot
un seguit de propostes per animar
els veïns i veïnes a baixar al carrer,
passejar i gaudir del primer dis-
sabte sense cotxes.

“LA PRIMERA PEDRA”
Lluís Llanas, president de Creu
Coberta, va celebrar dies enrere
la mesura del dia sense cotxes re-
marcant que la proposta “ha de
ser la primera pedra per anar ta-
llant més sovint el trànsit perquè

els carrers han de ser per a la
gent”.
Per altra banda, en declara-

cions a Sants 3 Ràdio, Lluís Jo-
sep Marticella, de Sants Esta-
bliments Units, també es va
mostrar molt satisfet amb la
decisió i destacava que serà
“molt positiu per al comerç i per
als veïns i veïnes”. Marticella ce-

lebrava que es podrà “passejar
sense contaminació”.
Per últim, el regidor Marc Se-

rra, també en declaracions a
Sants 3 Ràdio, va considerar
que la mesura, tot i ser simbòli-
ca, “ha de servir perquè a poc a
poc els cotxes vagin desaparei-
xent i el veïnat recuperi el carrer
com un espai de vida”.

Creu Coberta es tallarà al trànsit el primer dissabte de mes. Foto: Google Maps

Creu Coberta es prepara per al
primer dissabte sense cotxes

Campanya | Presentació de ‘Fresc i Bo’
Aquest divendres al migdia es presentarà el projecte audiovisual Fresc i Bo, un pro-
jecte que pretén promoure el consum de producte fresc. L’impulsa PIMEComerç i
l’acte tindrà lloc a l’Aula Gastronòmica del Mercat de Sants a la una del migdia.
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Passejar pels barris i carrers de Barce-
lona de manera tranquil·la i segura és
un dels majors valors de la capital ca-
talana. I és que podem assegurar,
sense por d’equivocar-nos, que la Ciu-
tat Comtal és una de les ciutats més
segures del món on els actes violents
i delictius al carrer són, afortunada-
ment, bastant esporàdics.

No obstant, per pocs que siguin,
existeixen. Robatoris amb intimidació,
amenaces de tot mena, baralles amb
presència o no d’armes blanques, o
l’execrable violència masclista són
presents a Barcelona per poc que ens
agradi, i fa la sensació que, a més, hi
són més sovint últimament. 

Per aquesta raó, la demanda i l’inte-
rès per part de la gent de tenir conei-
xements d’autodefensa i de disposar a
prop seu de gimnasos especialitzats en
sistemes de defensa personal és cada
cop més elevada. 

A la ciutat de Barcelona, tenim De-
fensa Personal KM, la primera em-

presa especialitzada en l’ensenya-
ment del Krav Maga, un dels sistemes
de defensa personal més fàcils i intu-
ïtius d’aprendre i, alhora, més eficaços
i complets que existeixen. És per això
que s’ha popularitzat tant als Estats
Units -diverses estrelles de Hollywood
el practiquen- i a la resta d’Europa.

Els instructors sènior i fundadors
de Defensa Personal KM han sigut for-
mats per deixebles directes del crea-
dor d’aquest popular sistema -Imi
Lichtenfeld- i estan titulats a Israel,
país d’on és originari el Krav Maga.

Amb la pràctica contínua de la de-
fensa personal Krav Maga, obtindreu
multitud de beneficis tant físics com
psicològics en molt poques setmanes
gràcies al rigor i intensitat de les seves
classes i a la seva innovadora singula-
ritat: l’entrenament amb estrès. 

Per una banda, aprendreu d’una
manera fàcil i intuïtiva a sortir de la
manera més il·lesa possible de tota
classe de situacions violentes i d’ame-

naces -cops, empentes, ofegaments,
controls, armes blanques- alhora que
millorareu notablement la vostra con-
dició física quant a força, agilitat i re-
sistència. 

D’altra banda, guanyareu auto-
confiança, autoestima, seguretat, au-
tocontrol i fortalesa mental. I tot això,
en un ambient d’allò més familiar, dis-
tès, respectuós i positiu. 

Defensa Personal KM, a més, impar-
teix les seves classes de defensa per-
sonal a diversos centres de la ciutat de
Barcelona, de dilluns a dissabte inin-
terrompudament en horaris de matí,
tarda, nit i intensius. També col·labora
assíduament amb diferents centres cí-
vics, escoles i empreses de la ciutat.

Té grups mixtes -tant d’iniciació
com avançats- així com diversos
grups femenins on es treballen situa-
cions específiques en què, malaura-
dament, es pot trobar immersa una
dona: intent de violació o situacions
prototípiques de violència masclista.

A més a més, acaben d’obrir un
nou grup d’allò més complet i inno-
vador on uneixen l’ensenyament de
tècniques d’autodefensa (45 minuts)
amb l’aprenentatge de combinacions
de colpeig típiques de la boxa o el
muay thai (45 minuts) tan necessàries
i enriquidores per a una execució ve-
ritablement òptima de les tècniques
del Krav Maga.

No perdeu l’oportunitat d’aprofi-
tar aquesta promoció i apropeu-vos a
qualsevol dels seus centres de Barce-
lona per començar a gaudir de tots els
beneficis que comporta practicar de-
fensa personal!

Els podeu trobar a Facebook
/kravmagadefensapersonal

i a Instagram
@kravmagadefensapersonal

» Només per ser lector de Línia Sants, gaudeix de matrícula 
i samarreta gratuïtes de Defensa Personal KM, la primera empresa 

de Barcelona  especialitzada en defensa personal

Per a més informació, centres, grups i horaris pots consultar-ho al telèfon 618 55 71 97, 
a www.kravmaga-defensapersonal.com o a info@kravmaga-defensapersonal.com

Beneficis

Centres, grups i horaris

Defensa Personal KM

Defensa personal - Krav maga 
Descobreix tots els beneficis 

que comporta la seva pràctica
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Els dos sèniors de waterpolo del
Medi coneixeran, aquest mig-
dia, els seus emparellaments per
a les Copes del Rei i de la Reina
de waterpolo. El Museu Casa
Duran de Sabadell (ciutat que
serà l’escenari de les competicions
entre dijous i diumenge de la
setmana que ve) serà l’escenari
dels sortejos dels quadres de les
competicions que es jugaran a
Can Llong i que faran que les Di-
visions d’Honor s’aturin de nou.
Mataró, Sabadell, Sant An-

dreu, Terrassa, Boadilla, Rubí i
Sant Feliu són els set possibles ri-
vals de l’equip de Marc Comas, un
dels candidats al títol, mentre que
sobre el paper ha de ser més di-
fícil que els homes de Jahzeel
Martínez puguin alçar una Copa
del Rei 100% catalana. Barcelo-

neta, Barcelona, Terrassa, Mata-
ró, Sabadell, Sant Andreu i Ca-
talunya seran els altres set aspi-
rants a la 33a edició de la cita.

ABANS, LA LLIGA
Però abans de centrar els cinc
sentits en la Copa, el sènior fe-
mení, segon classificat, jugarà el
darrer partit de la Divisió d’Ho-

nor d’aquest mes. El Medi serà el
clar favorit en el partit d’aquest
dissabte al migdia a la piscina Jo-
sep Vallès contra la Escuela Wa-
terpolo Zaragoza.
Per altra banda, el sènior

masculí va jugar el partit de la 15a
jornada de la lliga masculina ahir
al vespre a Terrassa, coincidint
amb el tancament de Línia Sants.

El sènior femení està completant una temporada magnífica. Foto: CEM

Els sèniors del Medi coneixeran
avui els seus rivals de la Copa

» Les dues cites coperes es disputaran la setmana que ve a Sabadell
» Les de Marc Comas jugaran a casa abans de viatjar cap al Vallès

Sergio Navarro arriba 
als 100 gols amb la UE Sants

La diana que Sergio Na-
varro va marcar el passat
diumenge 9 a l’Energia
contra l’Hospi i que va

servir per donar-li un punt al
Sants (1-1) va ser el gol número
100 del davanter amb la samar-
reta de l’equip.
El número ‘9’ del Sants ha as-

solit aquesta xifra en la seva se-
tena temporada vestit de blanc-
i-verd; numèricament, la seva
millor temporada completa va ser
la 2013-14 (que va tancar amb 27
gols). Navarro va jugar diumen-
ge passat contra el Sant Andreu

el seu partit número 207 amb la
samarreta de la UES, de manera
que el davanter barceloní té una
mitjana de gairebé un gol cada
dos partits.
Els gols que pugui marcar

fins a finals de temporada, de fet,
seran importants en les possibi-
litats de salvació de l’equip, que
ara mateix veu com el primer dels
equips que no perdria la catego-
ria, el San Cristóbal, és a cinc
punts de distància. Els de Tito
Lossio tancaran el mes rebent el
Banyoles i encetaran el març vi-
sitant el camp de l’Europa.

El JAC vol trencar la seva
mala dinàmica a Palma

El JAC d’Albert Gó-
mez vol trencar la
mala dinàmica de

quatre derrotes consecutives en
el penúltim partit d’aquest mes,
que el conjunt lila jugarà aquest
diumenge a la una del migdia a la
pista del cuer, el Palma.
El conjunt mallorquí, de fet,

és l’únic del grup C-B de la cate-
goria que viu un moment de for-
ma pitjor que el del JAC, ja que
enllaça nou partits sense haver
guanyat (per trobar el seu darrer
triomf cal remuntar-se al 17 de
novembre de l’any passat, quan

van derrotar el CB Roser al Toni
Servera per 76-61).
En el partit de la darrera jor-

nada, jugat diumenge passat, els
de Gómez van perdre en la seva
visita a Salou (68-62) després de
deixar escapar el 8-13 amb el qual
van començar el matx. Defensi-
vament, el segon parcial va ser
força fluix (l’equip va encaixar 25
punts en 10 minuts i va permetre
que els locals recuperessin la ini-
ciativa), i la resta del partit va ser
un intercanvi de cops. Ferran
Mas, amb 21 punts, va ser el
màxim anotador del matx.

Reconeixement per a 
un projecte solidari del BUC

La iniciativa solidària
del BUC, que ha adqui-
rit una furgoneta adap-
tada per als desplaça-

ments del seu equip de rugbi en
cadira de rodes, ha servit perquè
el club rebi un dels premis Cór-
rer per Compromís, que conce-
deix l’Ajuntament.
Els 13 premiats de l’edició

d’enguany d’aquests guardons es
van anunciar dimecres passat.
Els premis volen reconèixer di-

ferents iniciatives i projectes que
milloren la qualitat de vida de la
ciutadania a través de la pràcti-
ca esportiva.
Altres clubs i entitats que

han rebut aquest honor (el con-
sistori encara ha d’anunciar la
data i el lloc d’entrega dels pre-
mis) han estat la Fundació d’On-
cologia Infantil Enriqueta Villa-
vecchia, el Club de Bàsquet Turó
de la Peira i el Club Esportiu Es-
bonat i Amistat, entre altres.

Handbol | Victòria ‘in extremis’ del BCN Sants a Vilamajor
El sènior femení de l’Handbol BCN Sants va retrobar-se amb la victòria dissabte passat a
Vilamajor (26-27), un resultat que serveix per frenar la mala ratxa de dues derrotes que
l’equip va arrossegar aquest mes. CH Vilanova i Sant Boi seran els seus pròxims rivals.

Pau Arriaga
SANTS-BADAL
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Silvia Blanch va desaparèixer l'estiu de
2017 sense deixar rastre i l'última perso-
na que la va veure és morta. Un any més
tard, la jove periodista Alex haurà d'anar
fins al poble del Montseny on vivia Blanch
i on va ser vista per darrera vegada. Allà,
coneixerà un dels principals sospitosos de
la desaparició, pel qual sentirà una forta
i irremeiable atracció.

Llibres

El último verano de Silvia Blanch
Lorena Franco

La Laura, la Marta i el Felo són tres amics
que, com cada cap de setmana, es dis-
posen a sortir de festa per l’anomenada
Ruta del Bakalao, que sumava 42 quilò-
metres. Quan estan de camí, presencien
un accident i hauran de decidir si s’atu-
ren o continuen cap a la festa. Roger Torns
dirigeix aquesta obra de Manel Arévalo.

Al teatre La Gleva, a Barcelona.

Teatre

42 km
Manel Arévalo

La cantant Núria Graham va aprofitar Sant
Valentí per publicar una declaració d’a-
mor als seus orígens irlandesos i, més con-
cretament, a la seva àvia Marjorie, a la qual
ha dedicat una cançó i l’àlbum sencer, tot
i que no la va arribar a conèixer. Els pai-
satges irlandesos han estat la font d’ins-
piració de l’artista vigatana per crear
aquest disc de pop espiritual.

Música

El jove ballarí Merab, que fa anys que as-
saja a la Companyia Nacional de Dansa de
Georgia, coneix el carismàtic Irakli, que es
convertirà en el seu gran rival i, alhora, en
el seu amor ocult. El protagonista haurà
de fer front a un entorn molt conservador
per poder-se alliberar. Aquesta pel·lícula
sueca arriba a les nostres pantalles qua-
tre mesos després de l’estrena original.

Pelis i sèries

Solo nos queda bailar
Levan Akin

Marjorie
Núria Graham

Miró: Constel·lació Llena
La Fundació Joan Miró de Barcelona acull, des d’aquest

mes de febrer i fins al juny, l’exposició Miró: Constel·lació
Antoni Llena. Es tracta d’un recull de 150 obres del fons
de la Fundació, seleccionades per l’artista Antoni Llena

seguint un criteri molt personal: ha triat les peces en
què s’hi veia reflectit, que són aquelles que mostren un

Miró més íntim i amb menys color. Tots aquests dibui-
xos escollits per Llena es combinen amb dues obres 

seves, un fet que posa de manifest la complicitat exis-
tent entre les produccions artístiques de tots dos.

Concha Velasco (Valladolid, 1939) és una d’a-
quelles persones que costa imaginar lluny

d’un escenari o d’un rodatge. Des que va de-
butar al cinema amb La reina mora (1954)

quan tenia 15 anys, l’actriu (també cantant i
ballarina) no ha deixat de treballar mai i ha sa-
but adaptar-se als canvis de l’audiovisual. Una
prova d’això és el seu paper a Las chicas del ca-
ble, una sèrie de Netflix estrenada el 2017. Tan-

mateix, els escenaris han continuat sent casa
seva, tal com ha tornat a demostrar aquest fe-
brer, amb 80 anys. L’artista acaba d’estrenar al

Teatre Borràs de Barcelona El funeral, una obra
creada pel seu fill en què interpreta el fantas-
ma d’una actriu famosa que acaba de morir.

Durant la presentació d’aquest muntatge, 
Velasco va voler anunciar una intuïció que té
força clara: creu que morirà als 82 anys, però

ho explica amb un somriure.   

C O N C H A  V E L A S C OQUI ÉS?
Ser una de les actrius més importants

Està en actiu des de la dècada dels 50

Famosos

Estrenar una obra a Barcelona
‘El funeral’ ha aterrat al Teatre Borràs aquest febrer 

Admiradors i detractors
Com tota diva, desperta passions però també crítiques

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Hunt: Showdown
Crytek ha desenvolupat Hunt: Showdown, un nou videojoc d’acció multi-

jugador que permet posar-se en la pell d’un caçador de monstres.Viu en línia
No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...



Viu en línia
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DIJOUS 27 DE FEBRER
21:00 La compositora Núria Graham torna a ac-

tuar després de dos anys sense fer-ho, i un dels
seus recitals serà una de les últimes propostes
del mes. / Sala Apolo.

TOTS ELS DIMARTS
18:45 El professor Arnau Castellví és el res-

ponsable del curs Informàtica xarxes socials,
en el qual es tocaran eines com Facebook, Twit-
ter, Instagram, LinkedIn i Blogger. / Centre Cí-
vic Cotxeres de Sants.

TOTS ELS DIMARTS
19:00 El Punt Multimèdia de la Marina coordi-

na, des de mitjans del mes passat, un taller
d’una sessió a la setmana d’iniciació a la fo-
tografia. Cal inscripció prèvia. / Centre Cívic
Casa del Rellotge.

FINS AL 21 DE FEBRER
Matí-Tarda Demà passat serà el darrer dia en

el qual es podrà visitar la mostra Clara, con-
creta i concisa, dibuixos abstractes assistits per
ordinador de l'artista Clara Fernández. /
Centre Cívic Casa del Rellotge.

FINS AL 29 DE FEBRER
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es pot vi-

sitar la mostra Del infierno al paraíso, pintu-
res de l’artista Luciana Schewalie. Entrada gra-
tuïta. / Sala d'Exposicions Lluïsa Franch del
Centre Cívic Cotxeres de Sants.

TOTS ELS DIVENDRES
18:00Des de mitjans del mes passat està en mar-

xa el curs anomenat Música, pensat perquè
els nens i nenes que tinguin entre 3 i 4 anys
puguin experimentar. Places limitades, cal ins-
cripció prèvia. / Centre Cívic La Cadena.

DIMECRES 26 DE FEBRER
17:30 L'hospital del Dr. Farruc serà el nom de l’es-

pectacle del cicle Lletra petita - Sac de rondalles
que coordinarà Keke Shuga. / Biblioteca
Francesc Candel.

DISSABTE 22 DE FEBRER
12:00Partit de waterpolo corresponent a la tret-

zena jornada de la Divisió d’Honor femeni-
na entre el Medi i la Escuela WP Zaragoza. /
Piscina Josep Vallès.

Ruth García presenta la seva adapta-
ció teatral d’El monstre de colors, una
de les grans obres d’Anna Llenas. / Te-
atre Condal.

‘El monstre de colors’, una
proposta per als més menuts

Tots els diumenges a les 11:00

La professora Laura Herrero coordina,
cada dilluns a la tarda, el curs de cui-
na ràpida i saludable del Mercat de
Sants. Cal inscripció prèvia, places li-
mitades. / Mercat de Sants.

Continua en marxa el curs 
de cuina ràpida saludable

Tots els dilluns a les 17:00

Versiones parciales y erróneas de mi vida
y mi gloria serà el nom de l’obra de te-
atre que s’emmarca en la programa-
ció del Barcelona Districte Cultural. /
Centre Cívic Casinet d'Hostafrancs.

Un vespre de teatre
al Casinet d’Hostafrancs
Demà 20 de febrer a les 20:00

Partit de futbol corresponent a la 25a
jornada de Tercera Divisió entre la UE
Sants i el CE Banyoles. / Municipal de
l’Energia.

Més que tres punts en joc: 
el Sants rebrà el CE Banyoles
Diumenge 23 de febrer a les 12:15

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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