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L’Ajuntament vol regular
les activitats físiques
dirigides a l’aire lliure
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L’Handbol BCN Sants 
de Nil Teruel guanya la Copa
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Una de les imatges que més s’ha
estès en els últims anys a la ciu-
tat, i especialment d’ençà de la
pandèmia, és la dels grups de
gent fent esport dirigit a l’espai
públic. Ioga, fitness, running,
altres activitats dirigides... Són
només alguns exemples del que
es pot trobar passejant pel front
litoral o en zones com el Parc de
la Ciutadella. La imatge, tot i que
molt saludable, ha comportat
en molts casos la saturació d’al-
guns espais públics, com ara les
platges, també per l’espectacular
creixement del vòlei platja. És
per aquest motiu que l’Ajunta-
ment està estudiant regular
aquestes activitats, segons va
explicar el regidor d’Esports,
David Escudé,  fa uns dies en una
entrevista a Betevé. Segons fonts
municipals consultades per
aquesta publicació, de moment
no hi ha res decidit, però la
qüestió està al damunt la taula. 

Tot i que cal veure com s’a-
caba de perfilar tot plegat, ja hi
ha algunes decisions preses.
En el cas de les platges, durant
la temporada alta es regularà
una franja horària per fer esport
i el passat mes de maig també
s’anunciava que la pràctica es-
portiva estaria limitada a espais
senyalitzats de Sant Miquel, el
Somorrostro, la Nova Icària i el
Bogatell. Escudé defensava, en
la seva intervenció al canal pú-
blic, que actualment hi ha “una
privatització de l’espai públic”
i que desconeix quantes d’a-
questes formacions es fan de
forma reglada, un altre tema
que genera dubtes. “Creiem
que s’ha de posar ordre, sobre-
tot, per les persones que acce-
deixen a aquests serveis i pels

professionals que sí que ho fan
bé”, assegurava.

INTRUSISME
Anna Carmona és la cofundado-
ra d’Air-Active, una empresa que
ofereix serveis d’entrenament a
grups i particulars a l’aire lliure i
a espais tancats. Defensa que
aquesta activitat s’ha de regula-
ritzar perquè “hi ha molt intru-
sisme i moltes empreses i pro-
fessionals que ho fan de forma no
reglada”. “Això no és positiu per-
què no dona professionalitat i, si
ets autònom, has de rendir comp-
tes”, afegeix.  Una visió diferent és
la que tenen a la plataforma Ca-
lizumos, que organitza activitats
dirigides a l’aire lliure. “Hi ha
problemes molt més greus a la
ciutat que no s’estan intentant re-
gular. Al final, la raó són sempre
els calés i els interessos”, diuen.

Queda clar, doncs, que la pos-
sible regulació de l’esport no reglat
a l’aire lliure obre el meló del de-

bat sobre l’ús de l’espai públic.
“Quan comencem a veure que es
fa una explotació comercial de l’es-
pai públic, què ens queda a la ciu-
tadania?”, es pregunta Jordi Giró,
president de l’Associació de Veïns
de Vila Olímpica. L’activista veïnal
no està en contra de l’activitat es-
portiva, però sí de la sobreexplo-
tació a l’espai públic d’aquestes ac-
tivitats. “Si l’espai està sobreex-
plotat i contínuament hi ha em-
bús, es vulneren els meus drets.
L’ús prevalent és per a tothom”,
explica Giró. L’activista veïnal
creu que el consistori haurà de ser
molt precís amb la mesura en
cas de tirar-la endavant. “Quan
una associació vol fer activitats a
l’aire lliure, ens demanen una
quantitat important de permi-
sos, però si fas una activitat es-
portiva grupal sense permís, no
passa res”, compara. 

Una opinió diferent és la de
Jesica Martín, entrenadora per-
sonal. “Tots tenim el dret d’uti-

litzar els espais públics, perquè
paguem impostos per mantenir-
los i gaudir-los. No veig cap in-
convenient en utilitzar-los si els
respectem i no molestem a la res-
ta de persones usuàries”, asse-

gura. Sobre la possibilitat que l’A-
juntament reguli l’activitat, espera
que hi hagi “sentit comú” i que es
busqui l’interès general, tenint en

compte els beneficis de l’activitat
física a l’aire lliure.

ELS BENEFICIS 
Els experts defensen que practi-
car esport a l’aire lliure aporta be-
neficis. “Fer exercici a l’aire lliu-
re, actualment, és millor que
practicar-lo a interior amb la
mascareta”, explica Carmona.
L’experta destaca que Barcelona
té, a més, un clima immillorable
per practicar l’esport a l’aire lliu-
re. “La gent es passa la majoria de
dies tancada a casa o la feina. Fer
exercici al carrer els ajuda a sor-
tir d’aquest tancament”, asse-
gura Carmona. Coincideix amb
ella Martín. “L’esport a l’aire lliu-
re ajuda a molta gent a descon-
nectar dels problemes del dia a
dia i ajuda a connectar amb la na-
tura”, apunta l’experta. També
destaca que permet una major
vinculació entre els grups que el
practiquen i aporta beneficis
mentals, més enllà dels físics.

Xavier Oliva
BARCELONA

Regulacióo llibertat?
» L’Ajuntament estudia delimitar les activitats físiques organitzades al carrer pel seu creixement
» Algunes veus del sector defensen la idea, mentre que d’altres no creuen que sigui necessari

Una imatge típica de les platges de Barcelona: gent practicant esport. Foto: Miquel Codolar/ACN

QUÈ DIUEN LES
NORMES EXISTENTS?

4Segons el decret 56/2003
que regula l’activitat fisi-
coesportiva a l’aire lliure, es
necessiten pòlisses d’asse-
gurances civils i personals i
comptar amb personal tèc-
nic qualificat a l’hora de fer
l’exercici. També és obliga-
tori inscriure’s al Cens d'or-
ganitzadors d'activitats fi-
sicoesportives.
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La lupa

El meu pare –un home tranquil, que viu la
vida sense extravagàncies ni estridències–
només ha protagonitzat dos episodis contra
natura a la seva vida, i ambdós durant l’e-

xagerada dècada dels 80: deixar-se un bigoti a l’estil
Rock Hudson i presidir el casal del meu poble.

El perquè del bigoti del meu pare s’inclou entre els
expedients classificats de l’FBI, a la mateixa prestat-
geria que els casos sense resoldre de la mort de Ma-
rylin Monroe i de la brusa immaculada de la Moni-
ca Lewinsky, però el veritable enigma rau en l’esbo-
jarrada decisió de presidir una entitat en un entorn
rural, un acte de gosadia reservat a llibertaris, cacics,
somiatruites, arribistes o inconscients.

Aquests dies m’ha tornat a venir al cap aquesta eta-
pa de la meva infància en la qual se’m barrejaven els
sentiments d’orgull per ser el fill del capitost de la se-
gona entitat amb més socis del poble, només superada
per la Societat de Caçadors, i de ràbia per la mala vida
que ens va donar a casa aquesta responsabilitat. La
culpa d’aquest flashback torbador ha estat la celebració
enguany del centenari de La Unió de Mas Rampinyo,
l’emblemàtic ateneu del barri homònim de Montca-
da i Reixach.

Es veu que, antigament, quan Montcada i Rei-
xach no era encara el municipi amb més estacions
de tren per habitant del món, el barri de Mas

Rampinyo comptava amb dues associacions que ri-
valitzaven en l’oferta d’oci de la zona: Cal Perico, si-
tuat en un hostal del carrer Major, on programaven
ball d’orquestra tots els diumenges, i La Paz –nom
que ja presagiava un feliç desenllaç–, amb seu a Cal
Menut, una sala gens petita on la gent s’aplegava per
als seus esbarjos. La forta competència entre les dues
entitats s’incrementava cada any a finals d’abril, que
era quan cadascuna muntava el seu respectiu envelat
per la Festa Major.

D’acord, potser la parròquia dansaire fidel de Cal
Perico i la de La Paz no van acabar barallant-se en-
tre ball i ball com els Sharks i els Jets de West Side Sto-
ry, però sembla que els dirigents d’aquelles dues as-
sociacions sí que van haver de fer un veritable esforç
per posar-se d’acord i fusionar-se en una nova enti-
tat, La Unió, que segueix sent responsable, un segle
després, de l’organització de la Festa Major del bar-
ri. Del xarleston al reggaeton, per dir-ho d’una ma-
nera potser excessivament sintètica.

El temps ha passat, però els valors socioculturals
amb els quals va néixer La Unió de Mas Rampinyo
segueixen més vius que mai i els socis d’aquesta en-
titat continuen lluitant per promoure les tradicions
i la cultura del nostre país en plena era de Netflix. I
això té molt mèrit.

Per sort, és gent obstinada la que, arreu del terri-

tori, està al capdavant d’ateneus, orfeons, casals, cír-
cols, cercles, foments, casinos, germandats, agrupa-
cions, lires, patronats i altres associacions de no-
menclatura diversa i esperit comú. Només així s’ex-
plica que resisteixin el pas del temps, sobrevivint a gu-
erres, crisis econòmiques, abusos de poder i pandè-
mies. Sense anar més lluny, enguany també com-
memoren el seu centenari l’Orfeó Badaloní i el Foment
Cultural i Artístic de Molins de Rei, mentre que la So-
cietat Cultural La Vicentina de Sant Vicenç dels
Horts fa cent cinquanta anys.

El casal del meu poble, en canvi, és bastant més
recent i actualment acull poques activitats, però a mi
m’evoca molts bons records. Allí vaig guanyar els meus
dos primers trofeus: una medalla en un campionat de
tenis taula i una copa en un concurs infantil de dibuix,
que vaig aconseguir reinterpretant lliurement l’esti-
litzada figura de la Pantera Rosa. I fins aquí el meu
palmarès. I també aquí va acabar el recorregut de la
meva curta, però lleugerament intensa, carrera es-
portiva i artística.

Vist amb perspectiva, m’hauria valgut més la
pena haver guanyat el prestigiós concurs de bevedors
ràpids de cervesa de la mítica discoteca Contacto, però
aquesta era una fita només assolible per a les llegen-
des vives de la comarca, la majoria d’ells amb bigo-
tis imponents tipus Freddie Mercury.

NLes millors
perles

Atropella una dona i intenta culpar el seu fill. Això va fer un
home de 52 anys que, després d’atropellar una senyora de

77 anys a Ivars d’Urgell, va fugir, es va amagar i, quan la policia
el va enxampar, va dir que qui conduïa no era ell, sinó el seu fill.

S’emborratxa i destrossa un monument del segle XVI. Ha
passat a Sant Cugat del Vallès, on un home de 35 anys

ebri es va enfilar a la creu del monestir, un Bé Cultural
d’Interès Nacional. Els veïns hi van portar flors. A la creu.

Jaime Lafita és el nom d’un home valent. L’esclerosi lateral
amiotròfica (ELA) no li ha impedit anar en bici des de Getxo

(Biscaia) fins a Brussel·les per reclamar al Parlament Europeu
més suport a la recerca contra la malaltia que pateix.

Un home de 72 anys es va desmaiar i va caure a la ria de
Bilbao. Un jove no s’ho va pensar i va saltar per

rescatar-lo. De seguida van decidir ajudar-lo dos joves
més. Els tres nois, d’origen senegalès, van salvar l’home.

LA FOTOGemma Sánchez / ACN
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Cent anys com si res
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Creu Coberta sortirà de nou 
al carrer el 19 i 20 de juny1

2
Montserrat Dot deixa 
la presidència de la UE Sants

Sants Establiments Units aposta
per tenir més presència al carrer

Un home se suïcida a Sants 
abans de ser desnonat

Can Batlló: 10 anys del dia
que el veïnat va dir prou

El + llegit líniasants.cat

3

4

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

Línia Sants no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Els semàfors

L’Associació de Veïns i Veïnes ha
vist com el projecte de millora
del Parc de l’Espanya Industrial

ha estat la proposta més
votada dels pressupostos

participatius. Es tracta d’una
iniciativa de l’entitat veïnal i del

Centre Social de Sants. 
pàgina 6AV Hostafrancs

La revista musical Rockdelux ha
donat el seu fons a la Biblioteca
Vapor Vell de Sants, que té la
col·lecció de música moderna

més gran de la ciutat. El maig de
l’any passat Rockdelux va tancar
i el desembre es va anunciar el
seu retorn en format digital. 

pàgina 6Rockdelux

Després d’aconseguir, una
temporada més, mantenir el
primer equip de la UE Sants a
Tercera, el club ha renovat el
contracte de Tito Lossio, que
serà l’entrenador santsenc en 
un curs molt especial: el del

centenari de l’entitat.
pàgina 12Tito Lossio

A les xarxes

@PatrickurbanoR: Preparat per a la pos-
sibilitat que cada 26 de juny celebrem a
Catalunya la Festa de l’Adeu a la Mascareta
amb pastissets, pins i recitals de poesia.

@tv3cat: Aquest 22 de juny, el Consell de
Ministres aprova formalment els indults
als nou líders independentistes, que por-
ten més de 3 anys tancats. 

#ArribenElsIndults

@324cat: El Consell d’Europa aprova l’in-
forme crític amb la repressió espanyola con-
tra l’independentisme. Demana l’indult dels
presos polítics i que es retirin les euroordres.

#EuropaEnsMira? #CarrersSenseMascareta

Safata d’entrada

Cada cop són més freqüents
les notícies de condemnes
a la pagesia per ús il·legal

de varietats protegides. En alguns
casos, es tracta d’un acte de co-
mercialització il·legal que no té res
a veure amb l’activitat agrària, ja
que és un acte comercial. Altres
casos, a parer d’Unió de Pagesos,
injustos, són les condemnes a la
pagesia per haver reutilitzat part
de la seva collita com a llavor de
sembra per a la campanya segü-
ent, en els seus camps, o per ha-
ver-la cedit a un altre pagès, és a
dir, quan es realitza un ús estric-
tament agrari. 

Un altre cas similar és el de les
sentències condemnatòries per
no haver pagat royalties d’arbres
fruiters, en casos en què l’únic que
ha fet la pagesia condemnada ha
estat comprar el plançó en un vi-
ver i haver pagat el preu que el vi-
verista li ha indicat. Posterior-
ment, després de tres o quatre
anys, quan l’arbre entra en pro-
ducció, la pagesia veu com Gesli-
ve, filial de l’Associació Nacional
d’Obtentors Vegetals (d’àmbit es-
tatal) li demana 3.000, 4.000 o
6.000 euros per hectàrea en con-
cepte de royalty.

Unió de Pagesos defensa que
tant en el cas de la llavor com en el
dels arbres no es pot tractar igual
qui comercia il·legalment amb
material vegetal que qui en fa un
ús estrictament agrari, ja que les re-
percussions sobre les empreses
d’obtentors no són les mateixes.

És lícit que qui inverteix a des-
envolupar noves varietats n’ha de
poder treure un benefici, però
quan aquestes fallen, un cop la
pagesia les compra i les sembra o

Pels drets de la pagesia
per Dani Forcadell (Unió de Pagesos)

les planta, i després no com-
pleixen les expectatives garan-
tides per l’obtentor, el risc em-
presarial recau sobre la matei-
xa pagesia. El mateix passa
amb el material vegetal certifi-
cat, on cal més control sobre les
empreses que el produeixen o
que recompensin la pagesia
quan produeixen errors. I pel
que fa a tot el material vegetal
patentat per organismes públics
o privats que reben un ajut
públic, la pagesia hauria d’estar
exempta de pagar royalty.

L’estat espanyol, tot i que ha
signat els acords internacio-
nals del Conveni sobre la Di-
versitat Biològica el 1993 i el
Protocol de Nagoya el 2014, i
que el 1996 l’Organització de les
Nacions Unides per a l’Agri-
cultura (FAO) ja alertava de la
pèrdua del 75% de la biodiver-
sitat genètica en els conreus, no
ha donat una resposta legisla-
tiva que empari la pagesia que
produeix el seu propi material
vegetal i el vol intercanviar
amb altres pagesos i pageses.

La paradoxa rau en el fet que
només es permet l’intercanvi, a
títol onerós o no, d’aquelles va-
rietats inscrites en el registre es-
tatal o en el catàleg europeu.
Qualsevol varietat reproduïda a
les explotacions evoluciona i
s’adapta a les característiques
del territori, i acaba essent me-
nys uniforme i homogènia,  però

també esdevé més resilient i, per
tant, més interessant per fer una
producció més sostenible i
adaptada a la crisi climàtica,
trets que, alhora, fan que no es
pugui inscriure oficialment (per
aquesta manca d’homogene-
ïtat i uniformitat).

Unió de Pagesos defensa la
recuperació total dels drets de la
pagesia en les llavors i les plan-
tes. Cal un reconeixement a la
tasca que fa en l’adaptació d’a-
questes varietats al propi medi
local i per mantenir una pràcti-
ca ancestral de la pagesia.

Mentre que Europa acorda
una estratègia per a la biodi-
versitat en el marc de la nova
Política Agrària Comuna (PAC),
la realitat és que avui la page-
sia no té cobertura legal per in-
tercanviar les seves pròpies lla-
vors i material vegetal. A més,
la modificació del codi penal del
2015 va endurir la condemna
per fer un ús agrari no autorit-
zat de varietats protegides, que
va passar d’una pena màxima
de fins a dos anys de presó a
una pena màxima de fins a
tres anys de presó. Cal recordar
que Unió de Pagesos va ser
l’única organització agrària que
s’hi va oposar i, tot i que dife-
rents partits van defensar l’es-
mena del sindicat, la majoria
absoluta del PP no va permetre
que prosperés, criminalitzant
de nou la pagesia.
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PARTICIPACIÓ4La millora del
Parc de l’Espanya Industrial ha
estat el projecte més votat a la
ciutat en el marc dels pressu-
postos participatius. Un total
de 3.351 persones, el 10% dels
vots emesos al districte, van vo-
tar per aquest projecte, que su-
posarà que el parc faci un salt de
qualitat. Els impulsors d’aques-
ta proposta van ser l’Associació
de Veïns d’Hostafrancs i el Cen-
tre Social de Sants. En total, el
projecte rebrà 850.000 euros
dels 30 milions disponibles. 

La reforma inclourà l’am-
pliació de les zones de jocs in-
fantils i les dels gossos, la millora
de la zona de grades, del llac, la
gespa i l’enllumenat del parc, la
instal·lació d’una zona per fer es-
port, la col·locació de baranes i
la remodelació de les portes
d’accés. Tal com va anunciar el
govern municipal, els projectes
guanyadors es tiraran endavant
abans d’acabar el mandat.

ECOLOGIA I ESPORT
En total, al districte s’han se-
leccionat cinc projectes, tenint
en compte la millora del Parc de
l’Espanya Industrial. Tots ells
estan relacionats amb les zones
verdes i l’activitat esportiva.
Per exemple, un d’aquests pro-
jectes és la pacificació del nucli

antic de Sants, un altre és la mi-
llora dels camins que comuni-
quen el Poble-sec amb els equi-
paments i les escoles que hi ha
a Montjuïc, la instal·lació de
pantalles LED als equipaments
esportius i, per últim, la refor-
ma del camp esportiu Julià de
Capmany [veure pàgina 12].

El Parc de l’Espanya Industrial es millorarà. Foto: Ajuntament

La millora del Parc de l’Espanya
Industrial rebrà 850.000 euros
» El projecte ha estat el més votat dels pressupostos participatius

» Al districte es tiraran endavant cinc propostes ciutadanes

La Biblioteca Vapor Vell rep 
el fons de la revista Rockdelux
CULTURA4La revista musical
digital Rockdelux ha donat el
seu fons a la Biblioteca Vapor Vell
de Sants. La col·lecció i tota la res-
ta de fons que la biblioteca ha
anat adquirint al llarg dels anys,
fa que aquest espai tingui la
col·lecció de música moderna
més gran de Barcelona.

La decisió es va prendre al
maig de l’any passat. La revista,
que va patir els efectes de la pan-
dèmia, va haver de tancar portes
després de 35 anys de trajectòria

i 394 números publicats. Per po-
der conservar tota la seva me-
mòria va decidir fer la donació a
la biblioteca Vapor Vell, especia-
litzada en músiques urbanes. La
col·lecció està formada per un
fons  de 1.500 llibres, un fons au-
diovisual d’uns 540 DVD i uns
100 CD, una hemeroteca amb
15.000 exemplars de mitjans de
l’escena musical mundial, col·lec-
cions completes de Factory i
Dancedelux, i material fotogràfic
des de la dècada de 1970.

HABITATGE4El Segundo, un
home de 58 anys que estava a
punt de ser desnonant, es va su-
ïcidar el passat 14 de juny a
Sants. L’home es va tirar pel cel-
obert de l’edifici just abans que
la comitiva judicial efectués l’or-
dre de desnonament. Des de
feia mesos, la víctima estava
sent atesa per la unitat anti des-
nonaments de l’Ajuntament i hi
havia negociacions amb la pro-
pietat per mirar d’aconseguir-li
un pis social o una altra solució

alternativa. La propietat havia
denunciat que l’inquilí no pa-
gava el lloguer des del juny de
l’any passat i el jutjat va deses-
timar l’informe de vulnerabilitat
de Serveis Socials.

Aquest cas va commocio-
nar al barri i al moviment anti-
desnonaments, que va concen-
trar-se l’endemà pels carrers
de Sants i davant la Delegació
del Govern per rebutjar la si-
tuació de “misèria” que viuen
moltes famílies i per demanar

una actuació urgent de les ad-
ministracions.

LA SÍNDICA HO INVESTIGA
La Síndica de Greuges, Maria
Assumpció Vilà, va anunciar
després del cas, en una entre-
vista amb l’ACN que ha obert
una investigació d’ofici per tal
de conèixer amb més detall els
fets i perquè no es va poder evi-
tar la tragèdia. La síndica ho
considera un cas greu i demana
revisar els protocols.

L’últim exemplar en paper de la revista. Foto: Rockdelux

El final més tràgic

El cas ha provocat molta indignació. Foto: Miquel Codolar/ACN

Entitats | Deu anys lluitant per la independència
Sants Montjuïc per la Independència, l’assemblea de base de l’ANC al

districte, celebra aquests dies el seu 10è aniversari. L’entitat va ser
fundada el 17 de juny del 2011 i no ha aturat la seva activitat des de llavors. 
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Associació de Comerciants Creu Coberta
Tornen LES FIRES a CREU CO
El cap de setmana passat va tenir lloc a l’eix
Creu Coberta la 1a Fira de les Arts Escèniques,
on comerç i cultura es van donar la mà de nou
per difondre tot allò de bo i especial que té el
comerç de proximitat del nostre barri, alhora que
donàvem suport a l’artesania arribada del Poble
Espanyol i d’arreu del país. 

A més, després d’un any i mig de pandèmia,
la necessitat de la cultura per a les nostres vides
s’ha tornat fonamental. Per això vàrem voler
donar espai i a la vegada homenatjar entitats
que han col·laborat amb nosaltres. En teatre, hi
varen participar Artixoc amb ‘Viatge a la botiga
de l’Àvia’, guanyadors del darrer Premi Sants-

Montjuïc. També guardonats amb aquest premi,
i en l'apartat de música, hi va participar l’escola
de música Jam Session. També ens hi va acom-
panyar La fàbrica de Somnis de Sònia Alonso
(en dansa), l’Associació de Músics del Metro i
l’escola de Circ La Colombina.

A la inauguració ens varen acompanyar el re-

gidor d       
Conse        
Comer       
regido         
consel       
titats, e        
de les    

CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 390 23 de juny del 2021  



Creu Coberta
CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 390
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 del Districte, Marc Serra; la presidenta del
ell de Districte, Neus Munté; la regidora de
rç de Barcelona, Montserrat Ballarín, i els

ors Jordi Castellana i Josep Bou, a més de
llers, de la presidenta del Secretariat d’En-
 el president de la FAECH i altres membres

  entitats del nostre barri.

23 de juny del 2021  

Algunes de les més de 30 figures que
podràs veure arriben als 9 metres de
llargada i també trobaràs dinosaures
animats (animatrònics), un esquelet
de triceratops, un cap de T-Rex, amb
el que et podràs fer fotos, i nadons de
dinosaure. 

Passeja durant una estona per
aquest “jaciment” que s’instal·la per
primera vegada al Poble Espanyol i ob-
serva totes les figures, cuidades fins a
l’últim detall! No et perdis les especta-
culars i minucioses rèpliques d’aquests
sorprenents animals i no t’espantis si
veus que algunes d’elles respiren, es
mouen, rugeixen o parpellegen!

A més, podràs gaudir de la visita a
tot el Poble Espanyol, un gran recinte
a l’aire lliure on la història es troba amb
l’arquitectura, l’art contemporani, l’ar-
tesania i l’oci.

Tiranosaure Rex, triceratops, espinosaure, estegosaure,
velociraptor, pterodàctil, dimetrodont, apatosaure... 
Els trobaràs tots durant la Primavera al Poble 
en una espectacular exposició per a totes les edats!
L'accés està inclòs amb l'entrada al recinte!

Dates i horaris
FINS AL 27 DE JUNY:

Tots els divendres 
de 12:00 a 19:30 h
Tots els dissabtes 
de 10:00 a 19:30 h
Tots els diumenges 
de 10:00 a 19:30 h
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Sants Establiments Units vol
tenir més presència al carrer
FESTA4L’Associació de Co-
merciants de Sants Establiments
Units va gaudir d’una jornada
festiva al carrer el passat 12 de
juny que va servir per arrencar
una nova etapa on l’entitat vol
apostar amb més força per la di-
namització comercial de la zona
de Badal del carrer de Sants.

Durant la jornada, batejada
amb el nom de #SantsBadalSo-
na, es van organitzar diferents
activitats amb alguns dels asso-
ciats de l’associació de comer-
ciants, com ara Freestyle Dance
Center, Peluts i Kids&Us-Sants,

i amb la col·laboració de la ban-
da i majorets del triangle de
Sants i les actuacions de Mala
vida V. 2 i Long Players V. 2.
Aprofitant la jornada també es
va fer un sorteig de tres vals de
compra per valor de 50 euros per
consumir en algun dels establi-
ments associats.

Des de Sants Establiments
Units remarquen que va ser
una “jornada perfecta” i expli-
quen que, a partir d’ara, després
de l’èxit d’aquest esdeveniment,
jornades com aquestes seran
més freqüents.

ACTIVITATS4La Fira d’Arts Es-
cèniques organitzada per l’Eix
Comercial Creu Coberta va om-
plir el carrer de Sants i la Creu
Coberta de comerç, artesania,
música, dansa i teatre el cap de
setmana passat. L’esdeveniment
va incloure una programació
diversa que va tenir com a ob-
jectiu potenciar el binomi co-
merç-cultura, dos dels sectors
més afectats per l’actual crisi.
Part del protagonisme va ser
per a dos dels guanyadors dels
Premis Sants-Montjuïc d’en-
guany: l’Escola de Música Jam
Session, que va fer diferents ac-
tuacions els dos dies, i les visites
guiades ‘Visita a la botiga de l’à-
via’. A banda, també van formar
part del cartell l’escola de dansa
La Fàbrica de Somnis, de Sònia
Alonso, l’escola de circ La Co-
lombina i l’Associació de Músics
del Metro.

Des de l’Associació valoren de
forma molt positiva el funciona-
ment de la fira que, en determi-
nats moments, va tenir una aflu-
ència d’entre 8.000 i 9.000 per-

sones per hora. “Va ser un èxit i
ja ens demanen la següent. Tot i
això, vam trobar a faltar un visi-
tant habitual de les fires: el tu-
risme. És un client que compra
i gasta molt”, assegura Lluís Lla-
nas, president de l’Associació de
Comerciants de la Creu Coberta.

Des de l’associació expliquen
que actualment hi ha una repre-

sa del comerç que encara no
significa una recuperació, tot i
que l’impacte de la crisi és menor
al del centre de la ciutat. “El co-
merç és un dels agents que es-
tructuren les ciutats de proxi-
mitat. Comencem una nova eta-
pa  amb molts aprenentatges,
però amb un llast econòmic im-
portant”, conclou Llanas.

Els vianants passegen a la fira. Foto: Twitter (@CreuCobertaShop)

La Fira d’Arts Escèniques
omple Creu Coberta de gent

La música, una de les protagonistes de la jornada. Foto: SEU

Novetat | Un llibre per homenatjar el comerç
‘Comerç de Barcelona. Sempre a prop’ és la crònica del que ha estat l’any llarg
de pandèmia en el sector del comerç i la restauració. Escrit per Rafael Pradas,
repassa les vivències dels professionals des del mes de març de l’any passat.
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Esports

Tot i que el mandat acabava el
novembre del 2023, el passat di-
mecres 9 la UE Sants anunciava
que la presidenta “Montserrat
Dot deixarà el càrrec a finals de
l’actual temporada”.

En declaracions a Línia Sants,
Dot assegura que marxa “perquè
la Junta ha pres algunes decisions
amb les quals no estic d’acord”.
Tot i això, explica que ha volgut
deixar el càrrec “havent-ho parlat”
amb els qui fins ara han estat els
seus companys. Dot, que va sub-
stituir Vicenç Pérez de Tudela el
novembre del 2017, va dir ales-
hores que els seus objectius eren
“consolidar l’equip a Tercera,
preparar el centenari (l’any 2022)
i la construcció del nou Magòria”.

ASSEMBLEA A LA VISTA
Des del club expliquen a aques-
ta publicació que, per llei, s’ha de
nomenar un nou president, que

podria ser el vicepresident pri-
mer, Joan Forcadell, o bé la per-
sona de més edat de la Junta, si
aquest declinés el càrrec.

Sigui com sigui, des de la
UES asseguren que a l’octubre
es convocarà l’assemblea de
socis, on s’anunciarà la posada
en marxa d’un procés electoral
que, si els terminis es complei-
xen, farà que la massa social de
l’entitat passi per les urnes el
novembre.

COMENÇA EL MERCAT
Amb la temporada del primer
equip acabada, doncs, el que toca

ara és planificar el curs 2021-22,
especial, perquè serà el de l’any
del centenari. L’entrenador Tito
Lossio, qui complirà la seva no-
vena temporada al primer equip,
és la primera d’una llarga llista de
renovacions en les quals també
cal esmentar la ‘promoció’ del seu
segon, Borja López, que serà el di-
rector esportiu del primer equip.

Pel que fa a la plantilla tam-
bé s’han començat a anunciar
altes i baixes; Alex Calatrava i
Miguel Martínez no seguiran a
l’Energia, cosa que sí que faran
David Cura, Oriol Antonell i
Guillermo Torres.

Dot, en una imatge recent. Foto: Twitter (@DotSerra)

Montserrat Dot deixa 
la presidència de la UE Sants

Pau Arriaga
SANTS

Petanca | El juvenil del CP Sants, campió d’Espanya
L’equip juvenil del Club Petanca Sants va proclamar-se campió d’Espanya
de la categoria diumenge passat a Isla Cristina (Huelva). Així, el club suma

un nou èxit i demostra el potencial que té actualment el seu planter.

És impossible acabar una
temporada millor que com
ho ha fet el primer equip

masculí de l’Handbol BCN Sants.
I és que el conjunt de Nil Teruel
va proclamar-se campió de la
Copa Federació el passat dis-
sabte 12, després de derrotar
l’Espanyol (32-27) en un partit ju-
gat a l’Espanya Industrial.

De fet, l’equip santsenc va ha-
ver de remuntar per guanyar
davant l’afició, ja que el comen-
çament del partit va ser favora-
ble als espanyolistes. De mica en
mica, però, el BCN Sants va anar
eixugant la diferència, arribant al
descans només un gol per sota
(13-14), però la segona meitat el
protagonisme seria clarament
local. Els de Teruel arribarien a
tenir un màxim avantatge de
set gols, que els blanc-i-blaus po-
drien reduir fins als cinc finals.

L’equip, doncs, posa el punt
final al curs havent demostrat
que, en condicions normals,
hauria estat un dels candidats
a l’ascens a la Lliga Catalana Sè-
nior masculina.

L’Handbol BCN
Sants, campió de
la Copa Federació

Llum verda a la
reforma del Julià
de Capmany

CRIQUET4Gràcies a 2.890 vots
de veïns del districte i la ciutat, el
projecte de recuperació i reforma
del camp esportiu Julià de Cap-
many per a la pràctica del criquet
i altres esports minoritaris serà
una realitat.  

Aquesta iniciativa, impulsada
pel col·lectiu Criquet Jove BCN,
ha estat una de les seleccionades
en el Pressupost Participatiu de
la ciutat, que s’ha votat entre els
dies 10 i 20 d’aquest mes. S’in-
vertiran 1,6 milions d’euros per
adequar el recinte, abandonat i en
desús des de fa anys. A banda de
crear el camp de criquet, hi hau-
rà una nova font, es canviarà
l’enllumenat, es construiran ves-
tidors, espais per seure i un ma-
gatzem i es tancarà el recinte.

Foto: Districte
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Suplementar l’alimentació amb zinc redueix la mortalitat
en el pacient Covid-19? Aquesta és la premissa amb la qual
s’ha dut a terme l’estudi dirigit pel doctor Robert Güerri,
coordinador d’hospitalització de Covid-19 de l’Hospital del
Mar de Barcelona, i l’investigador Rubén Vicente, del grup
de Biofísica del Sistema Immunològic de la Universitat
Pompeu Fabra.

Els resultats de l’estudi han estat presentats en un we-
binari organitzat en sinergia entre les dues càtedres de Fun-
dación QUAES, a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Bar-
celona i a la Universitat Politècnica de València (UPV). Les
dues càtedres són clars referents en matèria de medici-
na nuclear i big data (UPF) i marcadors d’imatge (UPV), àm-
bits en què les sinergies aportaran grans avenços en in-
vestigació i coneixement a la societat. Els participants en
aquest webinari comparteixen l’objectiu comú d’aportar
llum sobre l’actualitat candent de la Covid-19.

EL ZINC, UN OLIGOELEMENT ESSENCIAL
“El zinc és un oligoelement necessari per fabricar es-
tructures bàsiques del nostre cos, així com per mantenir

la bona salut del nostre sistema immunitari”. Partint d’a-
questa afirmació, el doctor en Bioquímica Rubén Vicente
ens parlava de la importància de tenir una dieta variada,
ja que amb ella és possible resoldre la manca de zinc. Al-
guns dels aliments que contenen més zinc són les ostres,
la carn vermella, la carn d’au, els llegums, els ous, la frui-
ta seca, les fruites i hortalisses i els lactis.

Es calcula que, a Europa, entre un 10 i un 20% de la po-
blació té deficiència en zinc i que aquesta xifra augmen-
ta fins a un 30% si la valoració es fa a escala mundial. Això
és degut a una dieta pobra, poc variada i basada en ce-
reals. Són dades preocupants si tenim en compte que en-
tre un 4 i un 5% de la mortalitat infantil s’associa a defi-
ciència de zinc, la qual ocasiona principalment malalties
respiratòries i gastrointestinals.

EL PAPER ANTIVIRAL DEL ZINC
El zinc modula la resposta del sistema immunitari i regula
el fenomen d’activació dels limfòcits T i B, que destruei-
xen les cèl·lules infectades que generen anticossos. “I és
que una deficiència en zinc produeix una resposta exa-
gerada del sistema immune que augmenta l’alliberament
de citocines i la inflamació. I la inflamació redueix els ni-
vells circulants de zinc, de manera que s’inicia un bucle que
pot acabar danyant l’individu”, afirma Vicente.

D’altra banda, l’entrada de zinc a les cèl·lules es postula
com un agent antiviral: pot aturar la multiplicació dels vi-
rus. En l’actualitat, ja hi ha literatura científica que demostra
que una entrada de zinc massiva és capaç d’aturar/inhi-
bir el fenomen de replicació de determinats virus. S’han
fet proves en laboratori que demostren aquest fet en in-
feccions de coronavirus, rinovirus, herpes i hepatitis.

Partint d’aquesta premissa, s’ha dut a terme l’estu-
di per veure si també en el cas de la Covid-19 hi ha re-

lació entre la manca de zinc i la severitat amb què cur-
sa la malaltia. “Al laboratori es van infectar cèl·lules amb
Covid-19 i es va poder observar que, com menys zinc
tenien aquestes cèl·lules, més es replicaven, de mane-
ra que vam determinar que el virus es troba molt més
còmode quan hi ha deficiència de zinc”, explica el
doctor en Medicina Robert Güerri.

SOBRE LES CÀTEDRES DE FUNDACIÓN QUAES
La Fundación QUAES és una organització sense ànim de
lucre dedicada a fomentar la difusió dels avenços mèdics
i científics entre pacients. La vocació d’aquesta organit-
zació, impulsada per Cetir Ascires, és compartir el conei-
xement de manera rigorosa i accessible, generant un ve-
ritable punt de trobada entre la societat, l’àmbit acadè-
mic i els professionals de la sanitat.

Impulsar la recerca en camps que facin progressar la
medicina i apropar els avenços científics a la societat són
la raó de ser de les càtedres de la fundació. Aquestes lí-
nies d’actuació es reflecteixen en el desenvolupament tant
de la Càtedra a la Universitat Pompeu Fabra de Barce-
lona (UPF), referent a medicina nuclear i big data, com
de la Universitat Politècnica de València (UPV), clar ex-
ponent en matèria de marcadors d’imatge.

Suplementar l’alimentació amb zinc podria reduir 
la mortalitat en el pacient de Covid-19

Presenten els resultats de l’estudi en 
un acte organitzat en sinergia entre 
les dues càtedres de Fundación QUAES:
la de la Universitat Pompeu Fabra
(UPF), a Barcelona, i la de la Universitat 
Politècnica de València (UPV)
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Viu en línia

Després de 25 anys de viure mantinguda
per Domenico Soriano i múltiples nega-
tives a casar-se amb ella, Filumena Mar-
turano fingeix una greu malaltia per
aconseguir que Domenico accepti con-
traure-hi matrimoni. Un cop casats, s’aixeca
del llit fresca com una rosa. Oriol Broggi
adapta el clàssic d’Eduardo de Filippo.

Al Teatre Biblioteca de Catalunya.

Teatre

Filumena Marturano
Eduardo de Filippo

La cobla Biflats torna a la càrrega amb la
publicació del seu tercer disc, Fanfarro-
na! (Picap, 2021), que segons ells és la
seva “millor obra fins al moment”, tal com
han dit a una entrevista amb Enderrock.
El disc consta de catorze cançons que fa-
ran ballar qui les escolti, però que no dei-
xen de banda la reivindicació i conviden
a protegir el medi ambient.

Música

In the Heights (que s’ha estrenat als nos-
tres cinemes amb el títol En un barrio de
Nueva York) està basada en el musical de
Broadway homònim, que se centra en un
grup de veïns del barri novaiorquès Was-
hington Heights. Els protagonistes són el
propietari d’un celler, la seva àvia, la noia
de qui està enamorat i una vella amiga
seva que torna després de molt de temps.

Pelis i sèries

En un barrio de Nueva York
Jon M. Chu

Fanfarrona!
Biflats

Grec 2021
Ja és aquí el Grec 2021, que durarà una setmana més, des
del 27 de juny i fins al 31 de juliol. La programació d’en-

guany compta amb prop d’un centenar de propostes re-
partides en una quarantena d’espais de Barcelona. Desta-
ca l’aposta pel talent local, que s’ha fet amb la intenció de
donar suport als artistes d’aquí però també perquè, amb
la situació sanitària actual, era més difícil programar artis-
tes de fora. Segons va dir el director del festival, Francesc
Casadesús, en la presentació de la programació el maig

passat, el Grec 2021 és “optimista, molt potent i ambiciós”.

Gemma Cuervo (Barcelona, 1936) ha es-
tat guardonada amb el Premi Max d’Ho-

nor 2021 per la seva “llarga trajectòria
com a intèrpret”, però també “per la seva
tasca com a empresària del teatre espa-
nyol i pel seu compromís” amb les arts
escèniques. La veterana actriu treballa

com a tal des de 1956 i va rebre el Premi
Ondas com a millor actriu de televisió l’a-
ny 1967. El públic més jove segurament
la coneix (i l’aprecia) per ser la Vicenta de

la sèrie Aquí no hay quien viva (2003-
2006). Els més grans, en canvi, potser la

recorden per Estudio 1 (1967-1979) o Mé-
dico de familia (1995-1999). A més, es va
casar el 1960 amb l’actor Fernando Gui-
llén i és la mare dels també actors Fer-

nando i Cayetana Guillén Cuervo.

G E M M A  C U E R V OQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser actriu des de fa 65 anys  
El públic actual la coneix per ‘Aquí no hay quien viva’ 

Famosos

Rebre el Premi Max d’Honor 2021
Per la seva “llarga trajectòria” i el seu “compromís” amb el teatre

Consideren que el guardó és merescut 
Els usuaris han aprofitat per destacar la seva llarga carrera

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

L’escriptor Àlvar Valls acaba de guanyar
el 50è Premi Crexells per Entre l’infern i la
glòria (Edicions de 1984, 2020), i ja és el
segon guardó que aconsegueix amb
aquesta novel·la sobre la vida i obra de
Jacint Verdaguer. El llibre se centra en els
últims dies de la vida de Mossèn Cinto,
l’any 1902, quan estava malalt terminal
de tuberculosi.

Llibres

Entre l’infern i la glòria
Àlvar Valls
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| JJOO Tòquio 2020
El videojoc oficial dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 (que se celebraran

aquest any) ja és aquí. Per a PC, PS4, Stadia, Switch i Xbox One.

ÉS FAMOSA PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

AL COTXE NO

És imprescindible que el teu gos sempre tingui aigua fresca 
a l’abast, tant a casa com si sortiu al carrer 

HORARI

HIDRATACIÓ

JOCS

E S T I L S  D E  V I D A

i MASCOTES

Beure molta aigua, evitar les hores de més calor, posar-nos
crema solar, portar gorra o barret, caminar per l’ombra...
Ens sabem de memòria els consells que hem de seguir

quan hi ha una onada de calor (tot i que sempre va bé recordar-
los). Ara bé, qui segur que no els té tan clars són els nostres gos-
sos, que es guien per la intuïció però que ens necessiten a nos-
altres per patir el mínim possible amb aquestes temperatures. 

En primer lloc, sembla que cal posar l’accent en coses que
són de sentit comú. Una de les causes més freqüents dels cops
de calor en gossos és deixar-los tancats a dins d’un cotxe a l’es-
tiu: no ho feu mai, encara que creieu que serà molt poca estona.
És imprescindible que el gos sempre tingui aigua fresca a l’abast,
tant a casa com si sortiu (agafa una ampolla o busca una font i
porta un recipient perquè begui). Deixa els passejos llargs per a
primera hora del matí i al vespre, i evita fer-los entre les 12 i les
16h: imagina caminar descalç pel carrer a aquestes hores en ple
estiu! Si al teu gos li agrada refrescar-se, incorpora l’aigua als vos-
tres jocs: mulla’l, fes-li una petita piscina al balcó o a la zona on
jugueu o porta’l a una platja on s’acceptin gossos (n’hi ha).

Protegeix el teu gos de la calor

Una de les causes més freqüents dels cops de calor en gossos
és deixar-los tancats al cotxe a l’estiu: no ho facis mai 

Les claus

Deixa els passejos llargs per a primera hora del matí i el vespre 
i evita fer-los entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda

Si al teu gos li agrada refrescar-se, incorpora l’aigua als vostres jocs:
mulla’l, fes-li una piscineta o porta’l a una platja per a gossos
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Viu en línia



| 16

líniasants.cat 23 de juny del 2021 Pròxima edició: 14 de juliol


