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“Ens dediquem a cuidar, però a
nosaltres no ens cuida ningú”. Són
paraules de Carmen Juares, co-
fundadora de l’associació Mujeres
Migrantes Diversas i actual res-
ponsable de Noves realitats del
treball i precarietat de CCOO.
Juares va marxar d’Hondures
ara fa uns quinze anys i, com mol-
tes altres dones, en arribar a Ca-
talunya es va veure obligada a tre-
ballar com a interna en una casa
cuidant d’una persona gran amb
demència. Cobrava 750 euros al
mes i només tenia lliures els dis-
sabtes de nou del matí a nou del
vespre: dotze hores setmanals. Va
estar prop de sis anys en aquesta
situació, amb la promesa d’un
contracte que no va arribar mai.

Aquest no és, ni de bon tros, un
cas excepcional. Així ho va cons-
tatar Juares l’any 2015, quan va
coincidir en una manifestació
amb altres dones que havien estat
o encara eren treballadores de la
llar i les cures. Arran de la prime-
ra trobada, van crear un grup de
WhatsApp (l’embrió de Mujeres
Migrantes Diversas) per compar-
tir experiències i ajudar dones en
la mateixa situació. A través d’a-
questes converses, es van adonar
que “les condicions laborals esta-
ven empitjorant”, diu Juares. “Ara
hi ha dones que treballen com a in-
ternes per sous d’entre 400 i 600
euros, amb l’obligació de col·la-
borar en les despeses d’aigua,
llum i gas de la casa i de comprar-
se el seu menjar”, explica. 

A això se li ha de sumar el fet
que aquestes treballadores no te-
nen els mateixos drets que la res-
ta. “No tenen dret a cobrar l’atur
ni a demanar la baixa, i les poden
fer fora sense avisar-les amb
quinze dies d’antelació”, recorda

Isabel Valle, membre del grup Li-
bélulas, una altra entitat femi-
nista que vetlla pels drets de les
treballadores de la llar.

UN CAMÍ PLE D’ENTREBANCS
La majoria de dones que treba-
llen en aquest sector, completa-
ment feminitzat, són estrangeres.
En aquest sentit, la gran barre-
ra que es troben les migrants en
arribar a l’estat espanyol és la llei
d’estrangeria, que, segons Valle,
“és abusiva i t’aboca a l’economia
submergida”. Per aconseguir re-
gularitzar la seva situació, la le-
gislació espanyola exigeix als
nouvinguts demostrar tres anys
d’empadronament ininterrom-
put i un contracte de feina, tal
com detalla Juares, que consi-
dera que molts ajuntaments ca-
talans són “còmplices” de la llei
d’estrangeria perquè no perme-
ten l’empadronament sense do-
micili fix. A més, matisa que la
Generalitat també estableix els

seus propis requisits: un total de
120 hores de formació, entre
cursos de llengua i de coneixe-
ments laborals, socials i judicials.

Per a una persona que té, com
a molt, un dia lliure a la setma-
na, acumular 120 hores dispo-
nibles és una tasca molt compli-

cada. Per això és important la fei-
na que fa el Centre d’Informació
per a Treballadors Estrangers
(CITE) de CCOO, que ofereix
formació en drets laborals a tre-
balladores de la llar els diumen-
ges. Gràcies a aquesta iniciativa,
més de 150 dones van acabar a fi-
nals del mes passat un dels cur-

sos que demana la Generalitat. A
més, entitats com la de Juares o
la de Valle també programen
cursos els caps de setmana.

UNA XACRA QUE NO S’ATURA
Des d’aquestes associacions, re-
corden que l’assetjament i abusos
sexuals sovint acompanyen les
condicions d’explotació laboral
que pateixen les treballadores de
la llar. Segons l’estudi Una vio-
lència oculta, de la Fundació Jo-
sep Irla, el 28% d’aquestes treba-
lladores ha patit “tocaments o
apropaments excessius” i el 10%
afirma que han abusat sexualment
d’elles. En la majoria de casos, els
homes que perpetren aquestes
formes de violència actuen amb
impunitat i “diuen a les dones que,
si denuncien, les deportaran al seu
país perquè no tenen papers”, la-
menta Juares. En conseqüència,
moltes no ho fan “per por i per
manca de xarxa”, afegeix. 

Per canviar això, és impres-

cindible la tasca de Libélulas o
Mujeres Migrantes Diversas, que
ofereixen un espai de comuni-
cació i organització per a aques-
tes dones. Totes dues han col·la-
borat amb altres entitats per
crear la campanya #DretsRere-
LaPorta, impulsada recentment
per l’Almena Cooperativa Femi-
nista. La iniciativa, que culminarà
el 30 de març, Dia Internacional
de les Treballadores de la Llar,
presenta un recull de cinc víde-
os protagonitzats per dones mi-
grants, en què elles mateixes po-
sen de manifest i denuncien la si-
tuació que pateixen cada dia. 

Per a Valle, aquest fet és es-
pecialment rellevant i afirma sa-
tisfeta que “les migrants han vi-
sibilitzat la precarietat” que ha-
via existit des de sempre en el tre-
ball de cures i de la llar. I és que,
tal com apunta Juares, aquest
col·lectiu ha pres consciència:
“Estem transformant la societat,
som crítiques i empoderades”.

Anna Utiel
BARCELONA

Qui cuida les cuidadores?
» La majoria de treballadores de la llar i les cures són migrants en condicions d’explotació laboral

» Entitats com Mujeres Migrantes Diversas i Libélulas denuncien la situació i visibilitzen el col·lectiu

A l’esquerra, una manifestació pels drets de les treballadores de la llar. A la dreta, un curs de drets laborals de CCOO. Fotos: ACN/Mujeres Migrantes Diversas

10%
de les treballadores
de la llar i les cures
afirmen que han patit
abusos sexuals
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Els semàfors

Mossos d’Esquadra
El desallotjament del Bloc Llavors d’a-
hir va tornar a deixar una imatge d’un
operatiu policial molt contundent. A

banda del fort desplegament, els Mos-
sos també van carregar amb contundèn-
cia contra els activistes que protestaven. 

pàgina 8

Ajuntament
L’emblemàtica Bodega Carlos d’Hosta-
francs va ser enderrocada la setmana
passada. Tot i que el negoci formava
part d’una sèrie de bars i restaurants

que l’Ajuntament vol protegir, en
aquest cas el consistori ha fet tard. 

pàgina 16

UE Sants
El conjunt de Tito Lossio va perdre per
la mínima el derbi contra l’Europa i no
ha pogut retallar els sis punts que el se-

paren de la permanència. L’equip, a
més, afronta un calendari imminent dur
contra Terrassa, Granollers i Vilassar. 

pàgina 16

La lupa

per @Modernetdemerda

L’altre virus

Sap greu que ens faci més por el corona-
virus que no pas els mitjans que ho infecten
tot de sensacionalisme. El que està passant
aquests dies ens hauria de remoure les en-
tranyes. Hem vist de tot, i aquest tot inclou,
majoritàriament, la part més
pobra, barata i irresponsable
del periodisme.

Titulars penosament ca-
tastrofistes, un “minuto y re-
sultado” dantesc amb cada
nou infectat al món, corres-
ponsals exhibint mascaretes
inútils. I, sobretot, desinformació. De-
sinformació i circ. Hem arribat a veure pe-
riodistes que, des d'un aeroport, infor-
maven dels vols que acabaven d'aterrar
procedents d'Itàlia. Compte que n'ha
arribat un de Roma. Ja són aquí.

Paradoxes de la vida, qui aquests
dies ens està tornant a donar una lliçó
és Twitter. Tant que el crucifiquem, tant
que l'acusem d'accentuar les pitjors
maldats de l'ésser humà, i al final és ell,

l'home panxut aquest de la barra del bar,
qui està aconseguint despullar de dra-
matisme tota l'alarma que els mitjans
han anat fabricant.

El compte de Twitter que parodia la
malaltia, amb centenars de milers de se-

guidors en poques hores, està exercint
una veritable funció de distensió social.
Inconscientment o no, revesteix d'humor
i normalitat una aparent apocalipsi i
calma ments angoixades. I, amb ell, tots

els altres comptes que han
anat apareixent per parodiar
altres malalties i enfotre'sde
la situació.

Vaja, que resulta que són
quatre il·luminats els que
ens estan fent més digerible
tota aquesta gran muntanya

d'exageracions i clics. Quatre degenerats
que, segons aquell, havien de fer un mal
tremendo, i que avui són els que ens es-
tan salvant una micona de tanta dege-
neració informativa. La vida -la que que-
da- té aquestes coses.

El compte de Twitter que parodia 
la malaltia està exercint una 

veritable funció de distensió social

La Taula de Negociació
amb el PSOE no és cap

novetat. S’integra en una
tradició de falsos passos endavant i mi-
ratges del Procés: el Consell per la
Transició Nacional, el Llibre Blanc, el
Full de Ruta, el Consell per la República
i, bé, la més òbvia: la República pro-
clamada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No, no es normal que
en hostelería los cama-

reros tengan que comer
de pie y en 2 minutos. No, no es normal
que los médicos tengan que hacer
guardias de 24 horas y no puedan ir ni
al baño. Y no, tampoco es normal que
los riders tengan que comer en el sue-
lo mientras esperan pedidos.

Esta madrugada, una
barca con 45 personas

a bordo (14 niños) con
problemas en aguas de la isla de Les-
bos pidió ayuda a un barco de la Gu-
ardia Costera de Grecia. En vez de ayu-
dar, los remolcaron a aguas turcas,
rompieron su motor y los abandonaron
a la deriva. Es un acto criminal.

Quan em pensava que
ja ho havia vist tot a

Twitter, un troll diu “poc
et van fer de joveneta” referint-se als
abusos sexuals que vaig patir amb sis
anys. No sé si va ser poc o molt, només
sé que estic viva i feliç. I que tinc més
cor que aquesta penya, que tampoc no
és difícil.

@BelOlid@Andresmourenza@AlbertLloreta @YoSoyAleFuente
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Safata d’entrada

Como madre, y ahora abuela, me
preocupa que desde hace años
el fracaso escolar se ha enquis-
tado. Observo además que los
niveles escolares han bajado bajo
las diferentes reformas educati-
vas. Cada vez se enseña menos
en nuestros centros educativos
bajo la acción de pedagogos que
predican que los niños tienen
que ser felices en detrimento de
adquirir más conocimientos.
Veo nuevos métodos pedagógi-
cos, como la educación por pro-
yectos o la evaluación por com-
petencias, que divierten más que
no enseñan. Es aquí donde yo
me pregunto: si al colegio se iba
a aprender lo que las familias no
sabían enseñar, ¿qué ocurre hoy
en día si dejamos que la escuela
apenas enseñe?

De una madre
per Maribel Estrada

Gràcies, Perpinyà!
per Jordi Lleal 

Dissabte 29 de febrer de 2020
passarà a la història, i no per ser
un dia d’any de traspàs, sinó
perquè més de cent mil catalans
van peregrinar fins a Perpinyà
convocats pel Consell de la Re-
pública, allà a la Catalunya del
Nord, sense traspassar imagi-
nàries fronteres inventades, que
són una qüestió administrativa
però no sentimental ni històri-
ca, perquè són els nostres ger-
mans, com ho són els del País
Valencià i les Balears. Milers
d’autocars, autocaravanes, cot-
xes i motos vam formar una
serp entusiasta per carreteres i
autopistes fins al Parc d’Expo-
sicions de Perpinyà, on ens re-
beren motoristes de la Gen-
darmeria, que amb una previ-
sió excepcional ens anà situant
en aparcaments previstos pels
diferents tipus de vehicles. Un
centenar d’autocars varen re-

cular cap a casa, gràcies als
controls de la Policia Nacional
que interromperen el seu viat-
ge al pas per la Jonquera, fent-
los circular en fila d’un en un i
en ziga-zaga. Una vegada més
denunciem aquest infame com-
portament de les forces de re-
pressió i també de retenció. 

La població de Perpinyà ens
rebé com a compatriotes, a la
plaça del Castellet hi havia au-
dició de sardanes i al parc del
costat, un concert de rock i mú-
sica catalana amb parades de di-
verses organitzacions catala-
nistes. Els perpinyanesos ens
han dit: “Casa nostra és casa vos-
tra”. Serà un oferiment mutu,
nosaltres els hem de dir també
el mateix, diuen que és de gent
ben nascuda ser agraït. Ho fem
amb la veu ben clara i alta: 

Moltes gràcies, sempre ens
quedarà Perpinyà al cor!

Tenir un concepte massa elevat d’un mateix pot ser perillós. I si
no, que li diguin a l’home rus de 32 anys que s’ha pensat que
era Batman i ha conduït una rèplica del Batmòbil pels carrers

de Moscou. El superheroi frustrat ha acabat aturat per la policia i el
seu vehicle, embolicat en un plàstic negre i retirat per la grua.

La bogeria provocada per l’alarma del coronavirus no s’a-
tura. Un exemple clar d’això és la proliferació, en les dar-
reres setmanes, d’anuncis de mascaretes i gels desinfec-

tants a pàgines com Amazon o Wallapop, on aquests produc-
tes s’estan venent per més de 100 euros.

Un repte que acaba obstruint la canalització d’aigua de tot un
poble. És la història surrealista que ha compartit un tuitaire
francès. El noi va voler omplir la seva banyera amb unes bole-

tes que, en mullar-se, es fan molt més grans. Segons diu, la broma
se li’n va anar de les mans i ha hagut de passar a disposició judicial.

Beneir els feligresos deu ser una tasca molt cansada. Com a
mínim, això sembla veient el mètode poc ortodox que ha
decidit adoptar un mossèn rus: fer servir una mànega. En

un vídeo que s’ha fet viral, els assistents a la missa reben, entre
rialles però sense deixar de cantar, una pluja d’aigua beneïda.

Anar caminant pel carrer i veure com una piscina cau des de
dalt d’un terrat. És la curiosa imatge que han pogut veure els
veïns de Les Borges Blanques, a la comarca de Les Garrigues,

durant el temporal de vent que ha afectat Catalunya aquests dies.
La piscina feia uns cinc metres de llarg i tres d’amplada. 

A les xarxes

@SiqueRodriguez: El Barça es Axel Rose. Lo
que fue y lo que es. Se aplaude la intención y
emocionan aquellos recuerdos pero el
tiempo pasa factura y a veces puede ser cruel.

@Jaumeasens: L’acte de Perpinyà és un
mirall incòmode per a molts, però sobretot
per a la cúpula judicial. Puigdemont i Comín
són lliures a tota Europa, menys a Espanya.

#PuigdemontAPerpinyà

@RaiLopezCalvet: No està lliure, està de
permís penitenciari! Però tot i això, és una
gran notícia, enhorabona vicepresident
Oriol Junqueras.
.

#JunquerasDePermís #CauElBarça

Les millors
perles
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Sants-Montjuïc

HABITATGE4La suspensió del
desnonament del Bloc Llavors
que es va conèixer el passat mes
de gener, gràcies al nou decret
d’habitatge de la Generalitat, va
fer pensar que de vegades els fe-
bles guanyen els forts. Tot plegat,
però, va ser un miratge que es va
acabar ahir al matí de forma de-
finitiva. Els Mossos d’Esquadra,
gràcies a un fort desplegament
policial, entraven en aquest bloc
del número 38 del carrer Lleida
(el Poble-sec) propietat de Vau-
ras Investment per desallotjar les
sis famílies, algunes d’elles amb
menors a càrrec, que ocupaven
sis pisos de l’edifici des del juliol
del 2017.

El desallotjament va provocar
que diferents grups d’activistes,
amb el Sindicat de Barri del Po-
ble-sec al capdavant, fessin una
crida per mirar d’evitar el des-
nonament. Al mateix temps, una
cinquantena  de persones es van
atrinxerar a l’interior de l’edifici.
Tot plegat va provocar que els
Mossos despleguessin la con-
tundència que s’està veient en les
últimes setmanes quan hi ha
desnonaments a la ciutat. A la
porta del Bloc Llavors es van po-
der veure un total de 16 dotacions
policials.

CÀRREGUES POLICIALS
Quan els Mossos d’Esquadra van
entrar a l’edifici la comitiva judi-
cial encara no havia arribat. Al cap
de poca estona, amb la comitiva
present, es van presenciar les
primeres càrregues policials. Des
del Sindicat de Barri del Poble-sec,
que estaven retransmetent els
fets en directe des del seu perfil de
Twitter, van denunciar l’ús de la

força “desproporcionat” durant la
intervenció policial. 

Per la seva banda, els treba-
lladors del servei de mediació
municipal per quan hi ha casos
com aquest, el SIPHO, no van te-
nir l’oportunitat de mitjançar amb
els representants de la propietat. 

Tot plegat va provocar que des
del govern municipal es critiqués
amb molta contundència l’ope-
ratiu desplegat pels Mossos. “Tro-
bem incomprensible que el Go-
vern de la Generalitat que ha
aprovat el decret de l’habitatge
que obliga als grans propietaris a
oferir lloguer social hagi fet avui
aquest desplegament policial”,
va afirmar la regidora d’Habitat-

ge, Lucía Martín. Martín també
va denunciar que no s’havia dei-
xat fer la seva feina als mediadors
de l’Ajuntament i va condemnar
“les agressions” de la policia als
manifestants.

MULTA A LA PROPIETAT
En paral·lel, la regidora d’Habi-
tatge també va anunciar que l’A-
juntament ha obert un expe-
dient sancionador a Vauras per
incomplir el nou decret d’habi-
tatge, que estipula que la pro-
pietat ha d’oferir lloguer social a
les famílies que es troben en
una situació de vulnerabilitat. La
multa podria arribar fins als
90.000 euros per cada cas.

Caldrà veure com evoluciona
aquest expedient, però de mo-
ment ahir es va evidenciar que el
nou decret del Govern no  serveix
de gaire. En paral·lel, el Sindicat
de Barri del Poble-sec i les famí-
lies han demanat mesures caute-
lars al comitè de Drets Econòmics,
Socials i Culturals de l’ONU.

El desplegament policial va rebre crítiques de l’Ajuntament. Foto: B. Blay/ACN

Vauras guanya: els Mossos
desallotgen el Bloc Llavors

» Les sis famílies desnonades ocupaven els pisos des del 2017
» Activistes que s’havien tancat a l’edifici van oposar resistència

Presenten un llibre de Súmate
a la biblioteca Francesc Candel 

ENTITATS4La biblioteca Fran-
cesc Candel va acollir el passat
24 de febrer la presentació del lli-
bre ‘Destino Cataluña’ que ha
publicat l’entitat independen-
tista Súmate recentment.

El llibre és un recull de 17 his-
tòries de persones que van venir
a viure a Catalunya fa molts
anys. Les històries tracen la tra-
jectòria vital de totes elles des del
moment que van decidir que
Catalunya fos la seva nova casa
i fins a l’actualitat, amb un re-
corregut per tota la seva trajec-
tòria vital. La política i el procés

independentista també són pro-
tagonistes de totes les històries.

ISONA PASSOLA
La presentació de ‘Destino Ca-
taluña’ va tenir com a presen-
tadora la directora de cinema
Isona Passola, que també és
sòcia de Súmate. També hi van
ser Montserrat Sánchez, presi-
denta de l’entitat i Pere Baltà,
autor del pròleg i president de
la Fundació Paco Candel. Entre
el públic va destacar la presèn-
cia de l’expresident de la Gene-
ralitat Jordi Pujol.

La trobada pel futur tanatori
no convenç els veïns

POLÈMICA4Els veïns que inte-
gren la plataforma Stop Tanatori
van sortir molt poc convençuts
de la trobada informativa del
passat 24 de febrer amb els re-
presentants de l’empresa fune-
rària que vol fer un tanatori a
l’antic Happy Parc i el govern
municipal.

Després de la trobada, a la
qual van assistir molts veïns
preocupats per la possible ober-
tura del tanatori, des d’Stop Ta-
natori es van mostrar molt crí-
tics amb el projecte i van tornar
a recordar que la ubicació “és

completament inadequada”.
L’entitat va tornar a denunciar
l’impacte ambiental i sobre la
mobilitat, especialment pel fet
que hi ha dues escoles a prop, del
futur espai.

Per la seva banda, la gerent
del Districte, Sonia Frias, va as-
segurar que si el futur tanatori in-
compleix la normativa municipal
“no tirarà endavant”. La presèn-
cia de Frias, però no del regidor
Marc Serra, va ser criticada per
Stop Tanatori. “Ens hauria agra-
dat escoltar-lo i fer-li preguntes”,
van dir des de la plataforma.   

Premis Sants-Montjuïc | Alícia Bernadas, Canpedró i la Lleialtat
La botiguera hostafranquina i activista veïnal Alícia Bernadas, la fundació social i solidària
Canpedró i el projecte de programari lliure de la Lleialtat Santsenca van rebre la setmana

passada els Premis Sants-Montjuïc 2019. L’acte es va fer al Saló de Plens del Districte. 

L’Ajuntament ha obert
un expedient que pot
acabar amb una multa 
a la propietat de l’edifici



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

9 | 

líniasants.cat4 de març del 2020



Sants-Montjuïc

| 10

líniasants.cat 4 de març del 2020

SOCIETAT4Desembre del 1965.
Els cinemes Palau Balaña aixe-
quen la persiana al passeig de
Sant Antoni, a Sants. Barcelo-
na, tot i la foscor del franquis-
me, és una ciutat que bull.  La
nova sala té 1.600 localitats i
s’afegeix a l’obertura de l’Aribau
Cinema i l’Urgell Cinema, que
havien obert tres i dos anys
abans respectivament.

El responsable de l’ober-
tura del nou cinema santsenc
és l’empresari Pere Balañá i Es-
pinós. Balañá, però, mor uns
mesos abans, al febrer, i es
queda sense ser testimoni de
l’estrena del que en aquell mo-
ment era la joia de la corona
del Grup Balaña. Les projec-
cions arrenquen el 6 de des-
embre amb la millor tecnologia
del moment, que permet al
públic gaudir de films en 70
mil·límetres. La modernitat és
absoluta.

ADEU AMB NOSTÀLGIA
Divendres 28 de febrer del
2020.  Han passat una mica
més de 54 anys de l’obertura del
Palau Balaña. És l’últim dia
que aquest cinema, que el 2002

va ser reconvertit a multicine-
ma de set sales, obre les portes.
De fet, les últimes projeccions
es van fer el dia abans. Con-
cretament, l’última va arrencar
dijous passat a les 10 de la nit.
La pel·lícula, El Escándalo, fa
que les últimes cares famoses
del Palau Balaña hagin estat les
de Nicole Kidman i Charlize
Theron. Divendres els treba-
lladors simplement van recollir-
ho tot, van tancar les sales i van
guardar unes claus que ja no es
faran servir més. 

“Tinc 33 anys i aquest cine-
ma ha format part de la meva
vida”, afirma en Jordi, veí de
Sants de tota la vida. L’anunci
del tancament, diu, el va agafar
per sorpresa. “Hi vaig comen-
çar a venir de petit i de gran ho
havia seguit fent. És una llàsti-
ma que tanqui”, afegeix amb
nostàlgia. Al mateix temps,
però, admet que el públic que hi
havia en els últims temps era
més aviat poc.

CONFLICTE LABORAL
El tancament del Palau Balaña
ha provocat un conflicte entre
la propietat, que ho argumen-

ta per la manca de públic, i els
treballadors de tot el grup. En
declaracions a ‘El matí de Bar-

celona’ de Betevé,  el delegat
sindical dels treballadors, Pep

Vidal, va explicar divendres
passat que els treballadors han
convocat una vaga indefinida
cada dissabte als cinemes del
Grup Balañá. La seva petició és
que es recol·loquin els vuit tre-
balladors –sis dels quals tenen
més de 50 anys– que ara s’han
quedat sense feina. L’empresa,
de moment, ha dit que n’in-
tentarà reubicar tres.

D’altra banda, Vidal també
va apuntar durant l’entrevista a
Betevé que la rapidesa amb la

qual s’ha fet el tancament es deu
a una operació de compraven-
da de l’edifici, que té un alt va-
lor econòmic, ja que el terreny
on està situat és edificable.

Més enllà del conflicte la-
boral, Sants, i Barcelona, tenen
des de dijous 1.600 places
menys per als amants del cine-
ma. El que fins ara era el més
gran de la ciutat ja és història.
Els temps canvien i segura-
ment, per als amants del cine-
ma,  cap a pitjor.

S’apaguen les pantalles
» L’emblemàtic Palau Balaña ja és història després de projectar l’última pel·lícula dijous passat
» El tancament del cinema ha provocat un conflicte laboral entre la propietat i els treballadors

Una imatge interior del Palau Balaña després del tancament. Foto: Twitter (@BamosAlCine)

Tenia capacitat per 
a 1.600 persones
i va ser creat per 
l’empresari Pere Balañá
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Creu Coberta plantejarà, en el procés de pres-
supostos participatius, un projecte d’inversió
municipal per aplicar al barri una mesura de
suport a noves iniciatives empresarials en el
sector del comerç de proximitat, que ja s’està
aplicant a alguns districtes de la ciutat de
París. Es tracta de crear una botiga ‘tester’,
que seria de propietat municipal i que l’Ajun-
tament de Barcelona llogaria a preus assequi-
bles a noves iniciatives comercials, però per
un període de temps breu. Aquest període,
que podria ser des d’unes poques setmanes
fins a 6 mesos depenent del projecte, serviria
perquè el nou negoci arrenqués i pogués com-
provar la seva viabilitat. Un cop acabat el
temps de ‘testeig’, el comerç s’hauria d’establir
en un altre local pel seu compte i la botiga ‘tes-
ter’ passaria a acollir temporalment un altre
projecte empresarial.

El procés de participació que s’ha activat a

través de la plataforma municipal decidim.bar-
celona ha de permetre a la ciutadania de
Sants-Montjuïc determinar en què s’han d’in-
vertir 9 milions d’euros del pressupost munici-
pal durant aquest mandat (2019-2023).

La iniciativa de les botigues ‘tester’ es va
iniciar a la capital de França l’any 2016 a un
local ubicat al número 14 del
carrer Châteu d’Eau, al districte
10è de la ciutat. Allà es va
posar en marxa el ‘Testeur de
commerce’, gestionat per una
societat mixta liderada per l’A-
juntament de París. L’objectiu
era incentivar la diversitat co-
mercial d’un barri on s’estaven
produint tancaments de boti-
gues tradicionals. Des de lla-
vors, la primera botiga ‘tester’
parisenca ha acollit nombrosos

projectes emergents i se n’ha obert una altra al
districte 11è de la capital francesa. A París
s’ha establert que els períodes de ‘testeig’ de
nous negocis poden durar entre 15 dies i 4
mesos.

Notícia de la Ràdio d’Hostafrancs

Associació de Comerciants

&
Un any més, arriba el Festival de Titelles de
Barcelona. El 21 de març és el Dia Interna-
cional del Titella i, per celebrar-ho, durant els
dies 21 i 22 de març, el Poble Espanyol es
convertirà en el punt neuràlgic d’aquest gè-
nere que farà gaudir a gent de totes les edats.

El Festival de Titelles es consolida com a
activitat cultural per a famílies a Barcelona
amb dos objectius principals: reivindicar el te-
atre de titelles en totes les seves variants i
oferir cultura, diversió i històries apassionants
al públic. Enguany, en la seva 11a edició, hi
participen 14 companyies tant nacionals com
internacionals que ens mostraran més de 70
funcions amb 5 estrenes exclusives en 10 es-
pais diferents del recinte. 

A més, a l’Hivernacle de la Plaça Major hi

haurà una zona de foodtrucks, estands de
venda de joguines, titelles i jocs per als in-
fants. Per als més petits/es de casa, de 0 a 3
anys, també hi haurà una zona lúdica amb di-
ferents jocs adients a la seva edat. I al jardí
escultòric s'habilitarà un espai amb jocs de
fusta per a totes les edats (ludiespai).

Per als més golosos, el dissabte 28 de
març arriba la quarta edició de La Calçotada,
una gran jornada gastronòmica i de cultura
popular. Calçots, botifarra, rumba catalana,
concurs de menjar calçots, tast de vins... i
molt més!

Tota la informació sobre les activitats es pot
trobar al web: 

www.poble-espanyol.com

Torna el Festival de Titelles 
de Barcelona al Poble Espanyol

Creu Coberta proposa una Botiga Tester a
l’eix, dins dels pressupostos participatius
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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
Aparcar la motocicleta

Ara que tothom parla del coronavi-
rus, cal recordar que la grip co-
muna és molt més habitual a casa
nostra i, per això, volem donar-vos
alguns consells que us ajudin a pre-
venir-la.

La grip és una malaltia produïda
per un virus i afecta el sistema res-
piratori. És molt contagiosa.

Els símptomes principals són:
febre (més de 38°), mal de cap,
dolor muscular, mal d’esquena i
cansament, així com tos i esternuts. 

La grip sol durar una setmana,
més o menys, i el contagi es pro-
dueix per l'aire. El virus viatja en les
petites gotes de saliva que s'expul-
sen en tossir, esternudar o parlar.
També per contacte persona a per-
sona o per tocar objectes contami-
nats. Els virus entren al nostre
organisme per les mucoses (pel nas
i la boca).

Els virus de la grip són de dife-
rents tipus i canvien cada any, per
això és tan contagiosa i provoca
epidèmies.

El tractament consisteix a com-
batre els símptomes. El paraceta-
mol i l'àcid acetilsalicílic van molt
bé per a la febre i el dolor muscular

i, si hi ha tos, els antitossius. És im-
portant fer repòs, descansar i una
bona ingesta de líquids (aigua,
sucs, sopes ...).

No és necessari  prendre anti-
biòtics, perquè aquests no actuen
sobre els virus. Només seran neces-
saris si hi ha una infecció bacte-
riana associada i això ho ha de dir
el metge.

La millor prevenció de la grip és
la vacuna antigripal que es posa
cada any, sobretot en persones ma-
jors de 60 anys, i també en persones
amb malalties respiratòries o cardí-
aques cròniques i en dones emba-
rassades, ja que així es protegeix la
mare i el fetus. La vacuna és segura.

Per no contagiar-nos, cal rentar-
se les mans amb aigua i sabó so-
vint, sobretot abans de menjar, en
tossir o esternudar i quan cuidem
un malalt de grip (si no es pot, hi ha
desinfectants de mans). També és
recomanable fer servir mocadors
d’un sol ús i evitar llocs tancats on
hi hagi molta gent.

Finalment, cal recordar la im-
portància de ventilar la casa quan
hi hagi un malalt de grip i mantenir
una higiene més curosa.

Durant el temporal, vigileu amb el
mobiliari urbà, l’enllumenat dels ca-
rrers, les motos i els cotxes aparcats,
les grues, els contenidors de brossa,
l’arbrat i tot allò que el vent pugui fer
caure.

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

Eviteu els parcs, els jardins i les
zones boscoses. Si sou a una zona ar-

brada, vigileu amb els arbres que pu-
guin caure i eviteu totes les activitats
amb foc. Tingueu en compte també
la proximitat dels arbres als edificis:
el vent els podria fer caure a sobre.

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

Les motocicletes i els ciclomotors
han d’aparcar preferiblement a les
zones habilitades a la calçada reser-
vades per a aquest fi. En cas de no
haver-hi places disponibles –i sem-
pre que no hi hagi senyalització es-
pecífica que ho prohibeixi ni reserva
de càrrega i descàrrega, estaciona-
ment per a persones amb discapaci-
tat o zona d’estacionament prohibit
definida– es pot aparcar a la vorera
en els casos i les condicions se-
güents: 

• Si la vorera fa entre 3 i 6 metres
  d’ample, es pot aparcar.
• En paral·lel a la vorada i dei-
xant-hi 0,5 metres de distància
del límit.
• Entre els escocells, si n’hi ha,
sense sobrepassar-los ni entor-
pir el pas de sortides de pàr-

quings, papereres, contenidors... 
• A un mínim de 2 metres dels
passos de vianants i les parades
d’autobús.

A les voreres de més de 6 metres es
pot aparcar en semibateria, sempre
que hi hagi més de 3 metres lliures
de pas. Està prohibit aparcar en vo-
reres de menys de 3 metres d’am-
plada. Per tant, a les voreres en
carrers de plataforma única, si no fan
més de 3 metres d’ample, no s’hi pot
aparcar. Està prohibit accedir a vore-
res, andanes i passeigs amb la moto
en marxa. 

L’accés s’ha de realitzar amb el
motor parat i sense ocupar el seient.
Únicament es podrà utilitzar la força
del motor per salvar els desnivells de
la vorera, sense accedir pels passos
de vianants.

Guàrdia Urbana de Barcelona
C/ de la Guàrdia Urbana, s/n

4Els consells dels Mossos d’Esquadra
Alerta amb les ventades

Mossos d’Esquadra
Comissaria de Sants-Montjuïc

C/ Ulldecona, 35

Àngels Escolà Marco
Farmacèutica comunitària

C/ Sant Roc, 26

4La grip

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

Anirà molt bé al barri: Menys contaminació. Menys cotxes. Més passeig. Més comerç
Si s’estudia una alternativa a la mobilitat dels autobusos i càrrega i descàrrega, sí.
No crec que millori el barri, ni el comerç ni redueixi la contaminació.
No ho tinc clar. No ho sé

Peatonalitzar el carrer de la Creu Coberta...

Els experts del barri Opinen
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La FAVB, entitats socials i sindicats presenten la Crida a un Pacte per a l’Habitatge

L’habitatge, un dret bàsic
HABITATGE/ La FAVB i diverses entitats so-
cials i sindicats van presentar, el passat 25
de febrer al Col·legi de Periodistes, la Crida
a un Pacte per a l'Habitatge 2020-2030.
Aquest document ha d’esdevenir un ins-
trument per garantir el compromís de tots
els actors socials i polítics d’assumir el dret
a l’habitatge, entenent-lo, per fi, com un
dret bàsic. Així, tal com expliquen des de la
FAVB, l’objectiu és que “l’habitatge deixi de
ser considerat una mercaderia i es co-
menci a valorar la necessitat de la cons-
trucció d’un sector públic”.

Els col·lectius impulsors de la Crida
volen que l’Estat, la Generalitat i l’Ajunta-
ment de Barcelona es coordinin i s’impli-
quin en un pacte per a la pròxima dècada
que serveixi, entre altres coses, per regu-
lar els preus de l’habitatge i posar fi als
desnonaments. I és que, segons va dir la
presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, en
la roda de premsa de presentació del do-
cument, la situació és “insostenible”. 

En aquest sentit, des de la federació
assenyalen que actualment hi ha “un con-
text extraordinari de crisi de l’habitatge,
on els municipis reben la màxima pressió
però no disposen de les eines ni dels pres-
supostos necessaris”. Per aquest motiu,
creuen que s’han de destinar més recur-
sos dels pressupostos generals de l’Estat
a aquest sector i que s’han de reclamar
“les eines legislatives i reguladores a qui
té les competències”. Aquestes peticions
arriben després del “fracàs”, en paraules de
Menéndez, del Pacte Nacional per a l'ha-
bitatge 2007-2016, que va suposar “una
oportunitat malaguanyada”, segons les

declaracions que recull l’Agència Catalana
de Notícies (ACN). 

21 FACTORS A TENIR EN COMPTE
En el document presentat recentment
s’estableixen un total de 21 factors que
tenen incidència en la regulació del mer-
cat de l’habitatge i, alhora, es proposen
solucions per a cadascun d’ells.

Alguns dels problemes que es posen
de manifest són, per exemple, la crisi eco-
nòmica, la pressió que causa el turisme, la
legislació vigent o les mancances del parc
d’habitatge existent. El darrer punt és el
que fa referència a la construcció dels

preus i denuncia el fet que, en l’actualitat,
els preus dels lloguers es construeixen “en
les plataformes digitals sense cap mena de
control ni reglamentació”. Com a resposta
a aquest problema, es proposa una “regu-
lació dels preus dels lloguers per fases”.

De moment, a més de la FAVB, la Crida a
un Pacte per a l’Habitatge ha rebut el suport
dels sindicats CCOO i UGT i d’entitats socials
com la PAH, Arrels Fundació, ECOM, Fundació
APIP-ACAM, Associació EntrePobles i la Taula
d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya.

MEDI AMBIENT/ Diverses entitats socials i organitzacions
ecologistes van presentar el passat mes de febrer la pla-
taforma Zeroport, que busca aturar el futur creixement
del port i l’aeroport de Barcelona. 

La FAVB, una de les promotores de la plataforma, ha
denunciat en un comunicat que AENA i Port de Barcelo-
na estan projectant noves ampliacions per a tots dos es-
pais, fet que permetrà “incrementar-ne la capacitat i tam-
bé les emissions”. En aquest sentit, les associacions im-
pulsores de Zeroport recorden que els contaminants que
emeten el port i l’aeroport, així com la contaminació so-
nora i lumínica que generen, “afecten negativament la sa-
lut i el benestar de les poblacions veïnes”.

Per tot plegat, des de la plataforma demanen al go-
vern espanyol, a la Generalitat i als ajuntaments implicats
“un gir radical en les seves actuals polítiques expansionistes
i insostenibles”. A més d’aturar de forma urgent els plans
d’ampliació del port i l’aeroport, entre les exigències de
Zeroport també hi ha “la definició immediata de plans de
reducció de línies de vols i rutes de transport marítim” per-
què les emissions de CO₂ caiguin en un 7,6% anual. Fi-
nalment, reclamen l’eliminació dels privilegis fiscals de l’ac-
tivitat de les dues infraestructures i la declaració de Xar-
xa Natura 2000 a tot l’àmbit del Parc Agrari del Llobregat.

Neix la plataforma Zeroport per frenar 
el creixement del port i l’aeroport TEIXIT SOCIAL/L’hort comunitari del carrer Joaquim Valls

número 79, al barri de la Prosperitat, continua actiu. El pas-
sat 25 de febrer, l’espai conegut amb el nom de ‘Date una
Huerta’ va sobreviure al tercer intent de desallotjament.
Diversos veïns i veïnes s’hi van aplegar per defensar l’hort,
fins que van rebre la notícia que el desallotjament havia
estat suspès, en part gràcies a la mediació de la gerència
del districte de Nou Barris.

Durant els dies previs a aquest intent, una trentena
d’entitats de Nou Barris i Sant Andreu van signar un ma-
nifest per demanar a la propietat (BBVA i el fons Cerbe-
rus) que s’aturés el desallotjament. El veïnat vol una ces-
sió d’ús provisional de l’hort per mantenir les activitats que
s’hi fan i evitar que torni a estar abandonat, com va pas-
sar durant més de 10 anys fins que va ser ocupat el 2016.

‘Date una Huerta’ evita 
de nou el desallotjament

Demanen un pacte 
urgent entre l’Estat, 

la Generalitat 
i l’Ajuntament 

veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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ESPAIS/ Centenars de persones
van participar el 28 de febrer en la
manifestació per protestar contra
el desallotjament i futur enderroc
de la Casa Buenos Aires de Vallvi-
drera. Es tracta de l’antiga Llar Be-
tània, un edifici modernista ocupat
per gent del barri des del mes de
març de l’any passat amb l’objectiu
d’evitar la seva conversió en un ho-
tel de luxe. 

La mobilització es va convocar
després que l’Audiència Provincial
de Barcelona desestimés el recurs
que havia presentat la defensa de
la Buenos Aires –fet que permet exe-
cutar-ne el desallotjament en qual-
sevol moment– i els veïns i veïnes
van respondre omplint els carrers.

Manifestació contra
l’enderroc de la
Casa Buenos Aires

DISTRICTES/ Quinze associacions veïnals
del districte de Sant Martí han elaborat el do-
cument ‘Sant Martí de Provençals: Un pro-
jecte veïnal de ciutat i convivència en el segle
XXI’. Es tracta d’un text creat conjuntament
amb la FAVB que ofereix una diagnosi de la
situació del districte i, per tant, permet de-
tectar les mancances i desigualtats que exis-
teixen entre els barris i respecte de la ciutat. 

El document serveix per reivindicar les
singularitats dels barris de l’Eix Besòs i per
posar de manifest els seus problemes so-
cials i urbanístics. D’altra banda, també des-
taca els elements estructurals i els aspectes
socials i culturals que fan de Sant Martí “un
territori amb identitat i amb un projecte de
ciutat i de convivència”, segons apunta la
FAVB en un comunicat.

Aquest mes de febrer, les associacions de
veïns i veïnes han presentat el document al
regidor David Escudé, així com a altres repre-
sentants del Districte, en el marc de la con-
formació del Pla d’Actuació de Districte (PAD)
i del Pla d’Inversió Municipal (PIM). L’escrit
compta amb una quinzena de demandes
prioritàries, que toquen temes molt diversos.
Per exemple, algunes de les peticions són la
remodelació del carrer de Santander o l’ela-
boració d’un pla actualitzat d’equipaments.

Les associacions que han signat el docu-
ment són  Sant Martí de Provençals, Front
Marítim, Vila Olímpica, Bac de Roda, el Besòs,
el Poblenou, Provençals de la Verneda, Dia-
gonal Mar, Gran Via-Perú-Espronceda, la Pau,
Paraguai-Perú, la Palmera centro, Maresme,
la Verneda Alta, Via Trajana i Bogatell i la FAVB.

Les entitats veïnals elaboren un
document estratègic per a Sant Martí

DRETS/ Unes cinquanta persones
es van aplegar davant de les por-
tes de les oficines comercials d’En-
desa per assenyalar la companyia
“com a màxima responsable de la
pobresa energètica i l’emergència
climàtica”. L’acció, convocada per l’A-
liança contra la Pobresa Energèti-
ca (APE) i altres entitats socials, es va
fer el passat 19 de febrer, en el marc
de la Setmana contra la Pobresa
Energètica. Els assistents a la con-
centració van exigir a l’empresa
que assumís el deute acumulat
de les famílies vulnerables i van re-
cordar les responsabilitats d’En-
desa en el canvi climàtic, ja que,
diuen, és “l’empresa de l’estat es-
panyol que més contamina”.

Concentració 
a Endesa per la
pobresa energètica

MEDI AMBIENT/ La plataforma
Eixample Respira va organitzar, el 14
de febrer, una manifestació per re-
butjar els alts nivells de contami-
nació que hi ha al districte. Aques-
ta va ser la tercera mobilització
convocada pel grup en pocs mesos,
i va aconseguir aplegar unes 400
persones, que van celebrar una
versió peculiar del Carnestoltes.

Durant el recorregut, que va
arrencar a la cantonada entre Va-
lència i Bruc, els veïns i veïnes de l’Ei-
xample van exigir “menys cotxes i
més salut” i van criticar la realitat am-
biental que els toca viure. A més,
també van recordar que fins i tot l’A-
juntament ha dit que la Zona de
Baixes Emissions no és suficient.

Eixample Respira
exigeix “menys
cotxes i més salut”

Els veïns de cinc municipis del 
Besòs reclamen polítiques socials

PARTICIPACIÓ/ Un centenar de
membres d’associacions veïnals i
de diversos col·lectius locals de
cinc municipis del Besòs van par-
ticipar, durant el mes de febrer, en
un fòrum per definir mesures per
transformar l’entorn urbà de la
zona. La biblioteca pública del
barri de la Mina de Sant Adrià de
Besòs va acollir, el divendres 21 i
el dissabte 22, unes jornades que
van servir per exigir una aposta
per les polítiques socials.

Les poblacions implicades en
aquestes trobades van ser Barce-
lona, Badalona, Montcada i Rei-
xac, Sant Adrià de Besòs i Santa
Coloma de Gramenet; és a dir, les
poblacions que formen la zona
coneguda com a Eix Besòs. L’ob-
jectiu de la iniciativa, que va
comptar amb el suport de la Con-
federació d’Associacions de Veïns
de Catalunya (CONFAVC) i de la
Federació d’Associacions de Veïns
de Barcelona (FAVB), era elaborar
una agenda veïnal per impulsar
canvis significatius a l'entorn urbà
i social d’aquests municipis.

Per arribar a aquesta meta, el
debat es va organitzar al voltant
de cinc taules, cadascuna cen-
trada en una temàtica diferent.
Així, es van tractar les qüestions
de l’habitatge, l’activitat produc-
tiva i el patrimoni, el transport i les
infraestructures, el medi ambient
i l’àrea metropolitana. 

En primer lloc, diversos po-
nents van fer un debat inicial, que
va anar seguit de l’organització
dels grups de treball encarregats
d’abordar cadascun dels temes
establerts. Finalment, tots els

grups van posar en comú les
seves conclusions i van marcar el
punt final a l’assemblea.

UNA BASE PER CONTINUAR
Amb tot, les jornades van complir
la seva funció i van permetre cons-
tatar “l’enorme interrelació que
tenen entre si els temes abordats”,
segons detalla la FAVB en un co-
municat. És per això que els parti-
cipants van arribar a la conclusió
que cal “desenvolupar a l’àrea del
Besòs una forta intervenció pú-
blica i social que permeti transfor-
mar les condicions actuals en
oportunitats de desenvolupa-

ment i benestar per al conjunt dels
seus habitants”, diu el mateix escrit
de la federació.

Els resultats d’aquest fòrum
intermunicipal suposen l’inici
d’una nova etapa en la lluita per
aconseguir millorar les condicions
dels veïns i veïnes del Besòs. Des
de la FAVB, consideren que, a par-
tir d’ara, les conclusions sorgides
d’aquestes jornades participati-
ves seran la nova “base sobre la
qual continuar treballant” en pro-
jectes i iniciatives que afectin el
conjunt “dels moviments socials
de la zona”. 

L’habitatge i el
medi ambient han
estat alguns dels 
temes tractats 

veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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Amb el cap de setmana de les Co-
pes en els llibres d’història (i
amb els dos sèniors havent per-
dut contra els futurs campions),
el Medi mira ja cap al futur. El
conjunt de Jahzeel Martínez es-
trenarà el tercer mes de l’any
aquest dissabte al migdia a la pis-
cina Josep Vallès contra el CN
Catalunya. El Medi afronta el
matx contra els gracienc sisè
amb 20 punts (faci el que faci no
pot atrapar el cinquè ni perdre
aquesta posició), mentre que el
Cata està immers en la pugna per
la vuitena posició amb el Canoe. 

L’equip, doncs, voldrà passar
pàgina després de la derrota pa-
tida dijous passat a Sabadell con-
tra l’Atlètic Barceloneta (13-5). Els
santsencs van resistir durant els
tres primers parcials, però no
van poder aturar Milan Aleksic i
Felipe Perrone, que amb cinc

gols cadascun van liderar l’ofen-
siva del conjunt mariner.

El calendari immediat, en
canvi, donarà un respir al sènior
femení, que també va caure en
el seu primer partit a la capital
del Vallès Occidental contra les
futures campiones, el CN Saba-
dell (10-6). Igual que va passar

amb els nois, les de Marc Comas
van tenir opcions de lluitar per
la victòria fins al darrer quart,
quan van encaixar un parcial de
4-1. La Divisió d’Honor feme-
nina no es tornarà a posar en
marxa fins al dissabte 21 d’a-
quest mes, quan les santsenques
rebran la visita del CN Rubí.

Pau Arriaga
SANTS-BADAL
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MOBILITAT4Creu Coberta viu-
rà aquest dissabte la primera tar-
da sense cotxes després de l’a-
posta de l’Ajuntament per tallar
el trànsit de Creu Coberta i tam-
bé del carrer de Sants les tardes
del primer dissabte de cada mes.

Amb l’objectiu de promo-
cionar el comerç local, aprofitant
que tot el protagonisme serà
per als vianants, l’eix comercial
muntarà un escenari que acolli-
rà diferents activitats. L’acte

central serà la lectura del mani-
fest del Dia de la Dona. També
hi haurà una batucada i una
ruta pel comerç històric d’Hos-
tafrancs a càrrec d’Albert Torras. 

En paral·lel, al llarg del ca-
rrer també s’organitzaran acti-
vitats, com ara diferents ta-
llers, una mostra d’art i jocs per
als més petits, que estaran or-
ganitzats per  l’Agrupament Es-
colta Montserrat Xavier i l’es-
cola de circ La Colombina. 

RESTAURACIÓ4Enderrocada.
Així ha estat el trist final de l’em-
blemàtica i històrica Bodega Car-
los del número 27 del carrer Rec-
tor Triadó, al barri d’Hostafrancs.

L’enderroc, fet fa pocs dies,  ha
arribat després que fa menys
d’un any l’Ajuntament hagués
fet el primer pas per mirar de sal-
var la bodega, que tenia més de
120 anys d’història. 

L’establiment havia estat in-
clòs en una llista provisional de 31
bars i bodegues  per tal d’estudiar

cada cas i catalogar-los com a es-
tabliments emblemàtics. El con-
sistori va decretar la prohibició de
les llicències i els permisos d’obres

durant un any però en el cas de
la Bodega Carlos es va fer tard.
Després de l’enderroc, des del
Districte van confirmar a través
d’una piulada a Twitter que la
propietat tenia un certificat ur-
banístic previ a la suspensió de lli-
cències que incloïa l’autorització
per enderrocar.

TANCADA DES DEL JULIOL
El 31 de juliol de l’any passat la
Bodega Carlos va abaixar la per-

siana. El seu propietari, Carlos
Estrada, explicava en aquell
moment a Línia Sants que ho
deixava pel cansament que im-
plica un negoci així després de
tants anys. Aquest, però, no era
l’únic motiu, ja que  els propie-
taris del local també van decidir
que volien vendre  l’edifici a
una constructora per posterior-
ment edificar-hi. La bodega ja
no existeix i Hostafrancs perd un
bocí de la seva història.

La Bodega Carlos ja no existeix. Foto: Twitter (@tinezal)

Enderroquen la Bodega Carlos,
que l’Ajuntament volia protegir

Arriba el primer dissabte
sense cotxes a Creu Coberta

El JAC millora la seva imatge
però perd a Sant Adrià

El JAC d’Albert Gó-
mez va mostrar una
imatge sòlida a la

pista del segon classificat, l’UB-
SA de Sant Adrià (65-56). 

El conjunt lila no va perdre-
li la cara a l’enfrontament en cap
moment, exhibint un nivell molt
superior al que va mostrar en la
inesperada derrota a l’Espanya
Industrial contra el Palma. Car-
les Gimeno, Sergi Tell i Marc

Magdaleno van liderar l’ofensiva
del JAC, però els punts d’aquests
tres jugadors van quedar-se curts
al davant del triangle adrianenc
format per Albert Serra, Oscar
Amo i Antonio Ruiz.

El calendari no dona treva als
santsencs, que aquest diumenge
a la una del migdia rebran el CB
Mollet. Després de 20 jornades,
els de Gómez són onzens amb un
balanç de 6 triomfs i 14 derrotes.

Tercera derrota per la mínima
a domicili de la UE Sants
El Sants continua sense
aconseguir bons resultats
lluny de casa i diumenge

passat va patir la tercera derrota
consecutiva per 1-0. En aquesta
ocasió, els de Tito Lossio van
perdre al Nou Sardenya contra
l’Europa en un partit força gris
que es va decidir de forma desa-
fortunada, amb un autogol d’Al-
berto Gómez quan faltaven 20
minuts per al final.

Lossio va cremar les naus
donant entrada a Sergio Rodrí-
guez i a Jibi Mballo a la recta fi-
nal, però cap de les rematades de
l’equip (la més perillosa va ser de
Sergio Navarro) va acabar al fons
de la porteria de Marc Priego. 

Aquest diumenge a un quart
d’una del migdia els santsencs re-
bran la visita del Terrassa, men-
tre que la setmana que ve tocarà
viatjar al camp de l’EC Granollers.

Menjar sa | Presentat el projecte ‘Fresc i Bo’
L’Aula Gastronòmica del Mercat de Sants va acollir el passat 21 de febrer la

presentació del projecte audiovisual Fresc i Bo, que promou el consum 
d’aliments frescos. Al darrere de la iniciativa hi ha PIMEComerç.

Futbol sala | Jornada rodona per al Màgic i el Barnasants 
Dos partits, dos triomfs. El Màgic Sants i el Barnasants van guanyar en l’últim matx del
mes passat (3-2 contra l’Alheña i 3-7 a Sant Andreu de la Barca, respectivament). Els
equips descansaran fins al dia 14, quan jugaran contra Sant Joan Despí i Sant Andreu.

Un moment del partit del masculí a Sabadell. Foto: Jordi López / RFEN

El Medi ja afronta la recta
final de la Divisió d’Honor

La propietat tenia
el permís d’abans que
l’Ajuntament decretés la
suspensió de llicències

Esports
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Intel·ligència artificial aplicada a la medicina per detectar
el que l’ull humà no pot veure. Així funciona la plata-
forma de suport al diagnòstic, dissenyada per traduir les
imatges mèdiques en dades i ajudar, d’aquesta mane-
ra, a prendre decisions clíniques. Una innovació en el des-
envolupament del qual ha participat l'equip Cetir Ascires,
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”
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La Sophie Simmons és una jove no-
vaiorquesa que, el 1932, viatja a Los An-
geles per treballar com a animadora de di-
buixos als estudis de Disney. De seguida,
s’adonarà que s’ha endinsat en un món
d’homes i haurà de lluitar per aconseguir
fer-s’hi un lloc. Amb Tota una vida per re-
cordar, l’escriptora Núria Pradas ha guan-
yat el 40è Premi Ramon Llull.

Llibres

Tota una vida per recordar
Núria Pradas

La dramaturga i directora Carlota Subirós
ha adaptat la novel·la El quadern daurat
de Doris Lessing, Premi Nobel de Litera-
tura 2007. En aquesta obra, Anna Wulf
(Nora Navas) lluita contra el seu caos in-
terior escrivint en quatre quaderns de co-
lors diferents tot el que li passa, tant a ni-
vell personal com professional i polític. Al 

Teatre Lliure de Montjuïc, Barcelona.

Teatre

El quadern daurat
Carlota Subirós

El cantant urbà de moda, Bad Bunny, va
tancar el mes de febrer amb l’estrena del
seu segon àlbum d’estudi. Sota el títol
YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la
gana), el porto-riqueny ha presentat
fins a vint cançons, entre les quals hi ha
col·laboracions amb Daddy Yankee o
Ñengo Flow, així com els singles Vete i Ig-
norantes, estrenats prèviament. 

Música

A The Gentlemen: Los señores de la mafia,
Mickey Pearson (Matthew McConaug-
hey) és un capo estatunidenc que ha
aconseguit construir un imperi de mari-
huana a Londres. Ara, ha trobat l’amor i
ha decidit retirar-se del món de la droga,
així que intenta vendre el seu imperi a una
dinastia de multimilionaris d'Oklaho-
ma, però no serà fàcil.  

Pelis i sèries

The Gentlemen
Guy Ritchie

YHLQMDLG
Bad Bunny

Elles canten, elles parlen
Diverses biblioteques de Barcelona acolliran, durant tot

aquest mes de març, el cicle ‘Elles canten, elles parlen’,
coordinat pel periodista i autor del llibre homònim Toni
Castarnado. Entre els dies 2 i 30, Castarnado seurà amb

una desena de dones artistes per tal que parlin de les
seves inquietuds i demandes respecte de la indústria

musical, així com per escoltar-les cantar els seus temes.
Les protagonistes del cicle seran Crissy Z, Dácil, Anna

Ferrer, Hache Retamar, Pinpilinpussies, Helena Miquel,
Mae Kurtz, Maruja Limón, Elle León i Joana Serrat.

Ricky Gervais (Reading, Regne Unit, 1961) és
un dels humoristes més coneguts del món. Els

seus monòlegs àcids i políticament incorrectes,
com ara els que ha fet en les cinc ocasions que
ha presentat la gala dels Globus d’Or, han mar-
cat un estil imitat per molts altres còmics. D’al-

tra banda, també és actor i director de cinema i
televisió, guionista, escriptor i músic. Entre les
seves creacions, destaquen les sèries The Offi-

ce, Extras i After Life, de les quals també és el
protagonista. El passat 15 de febrer, Gervais va
presentar el seu darrer monòleg, SuperNature,

a l’Auditori del Fòrum del Centre de Conven-
cions Internacional de Barcelona (CCIB). L’es-

pectacle va ser un èxit i l’humorista se’n va
mostrar satisfet. A més, l’endemà, va publicar
una imatge de la ciutat a Instagram afirmant
que és “un dels llocs més bonics de la Terra”.

R I C K Y  G E R V A I SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser humorista, actor, director i més
La sèrie ‘The Office’ és una de les seves creacions

Famosos

Presentar ‘SuperNature’ a Barcelona
Ha dit que la ciutat és un dels llocs més bonics del món

Felicitacions pel monòleg
El públic admet que va riure com mai amb l’espectacle

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| One Punch Man
Spike Chunsoft i Bandai Namco han estrenat recentment One Punch Man: A

Hero Nobody Knows, un videojoc inspirat en el webcòmic japonès homònim.Viu en línia
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DIVENDRES 6 DE MARÇ
20:00 El duo de pop electrònic Hidrogenesse, for-

mat per Carlos Ballesteros i Genís Segarra, ofe-
rirà un concert recital del seu últim treball, Jo-
terías bobas. / CaixaForum.

TOTS ELS DIMARTS
19:00 Tots els dimarts d’aquest mes (excepte el

dia 31) es faran les darreres sessions del curs
Iniciació a la fotografia. Cal que els alumnes
portin la seva càmera. / Centre Cívic Casa del
Rellotge.

TOTS ELS DIJOUS
18:00Recta final del curs Cuina: Tortes i quiches

salades, que es va posar en marxa durant la
segona setmana del mes de gener i que s’a-
llargarà fins al dia 19 d’aquest mes. / Casal
Artesà d’Hostafrancs.

FINS AL 8 DE MARÇ
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es pot vi-

sitar la mostra No és no, de Neus Silvestre. Avui
es podrà veure de 18 a 20h, mentre que l’últim
dia, diumenge, estarà oberta de 12 a 14h. /
Sala Sant Medir.

FINS AL 13 DE MARÇ
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es pot vi-

sitar la mostra Sitar, un recull d'obres pictò-
riques del pinzell d’Álex Santos sobre espais
de Montjuïc. Entrada gratuïta. / Centre Cívic
Font de la Guatlla.

AVUI 4 DE MARÇ
18:00 Gat i gat serà el nom de la narració en la

parla del Vallès Oriental que coordinarà Mer-
cè Rubí. Pensat per a infants que tinguin 4 anys
o més. Entrada gratuïta. / Biblioteca Poble-
sec - Francesc Boix.

DISSABTE 14 DE MARÇ
11:30Manetes serà el nom de la segona pel·lí-

cula projectada en el marc del cicle Petits Ci-
nèfils: La màgia del primer cinema. / Caixa-
Forum Centre Social i Cultural.

DIUMENGE 8 DE MARÇ
12:15Partit de futbol corresponent a la 27a jor-

nada de Tercera Divisió entre la Unió Espor-
tiva de Sants i el Terrassa FC. / Camp muni-
cipal de l’Energia.

L'armariet dels colors serà el nom de l’es-
pectacle que Santi Rovira coordinarà
per a infants que tinguin 3 anys o
menys. / Biblioteca Francesc Candel.

Santi Rovira coordina una
narració per als més petits
Dimecres 11 de març a les 17:30

Josep López coordinarà les darreres ses-
sions del taller El món literari del segle
XX, per conèixer, estudiar i analitzar l'o-
bra dels seus grans autors i autores. /
Escola Barrufet.

Recta final del curs anomenat
‘El món literari del segle XX’

Tots els dilluns a les 19:00

Antonio Díaz, el Mago Pop, continua
instal·lat al Poble-sec. El popular il·lu-
sionista continua posant sobre l’esce-
nari el seu show Nada es imposible. /
Teatre Victòria.

El Mago Pop segueix dient
que ‘Nada es imposible’
Tots els diumenges a les 17:00

Partit de waterpolo corresponent a la
setzena jornada de la Divisió d’Honor
masculina entre el Medi i el Catalun-
ya. / Piscina Josep Vallès.

El Medi torna a la lliga
rebent el CN Catalunya
Dissabte 7 de març a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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