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L’informe anual sobre la salut a
Barcelona publicat recentment ha
inclòs per primera vegada una
estimació sobre la mortalitat a
causa de la mala qualitat de l’aire.
Segons les dades de l’estudi, l’any
2017 a Barcelona van morir 354
persones per causes relacionades
amb l’excés de partícules conta-
minants a l’aire.

A banda, l’informe, que ela-
bora l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, també proporciona
dades d’anys anteriors. Les xifres
són contundents: entre el 2010 i
el 2017 hi va haver una mitjana de
424 morts anuals a causa de l’ex-
cés de partícules contaminants.
Durant la presentació de l’estudi,

la gerent de l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona va explicar
que el 70% de la població de Bar-
celona està potencialment expo-
sada a nivells de diòxid de nitro-
gen superiors als que recomana
l’Organització Mundial de la Salut
(OMS). Pel que fa a les partícules
contaminants, la població expo-
sada que sobrepassa el llindar
que recomana l’OMS és del 98%.

“REDUIR ELS COTXES”
Tal com van explicar des de l’A-
juntament, les xifres de mortalitat
són una estimació feta a partir dels
valors anuals de les partícules
contaminants PM2,5  en suspen-
sió. Segons la comissionada de Sa-
lut, Gemma Tarafa, aquestes da-
des demostren que cal augmentar
la lluita contra la contaminació que
provoquen els cotxes, a banda de
les mesures puntuals en casos

d’episodis de contaminació: “Si no
reduïm els cotxes, no reduirem
l’impacte que això té sobre la sa-
lut”. Segons Tarafa, aquestes me-
sures començaran a tenir efecte
quan es converteixin en estructu-
rals a partir del 2020.  

“XIFRES ALARMANTS”
Des de la Plataforma per la Qua-
litat de l’Aire afirmen a aquesta pu-
blicació que les xifres són “greus i
alarmants”, tot i que afegeixen que
no els sorprenen perquè a Barce-
lona “se superen de forma siste-
màtica els nivells  de contamina-
ció”. Des d’aquesta entitat creuen
que hi ha dos focus molts clars que
provoquen aquesta contaminació:
el trànsit de vehicles privats i les
emissions del Port. Per això de-
manen “una reducció del parc de
vehicles i que no es facin les noves
terminals del Port”.

Un aire que mata
» L’informe sobre la salut a la ciutat calcula que l’any passat van morir 354 persones per contaminació

» Des del consistori insisteixen que cal augmentar la lluita contra la pol·lució que causen els cotxes

Albert Ribas
BARCELONA

La lluita contra la contaminació passa per la reducció del trànsit rodat. Fotos: Diputació/Robert Ramos i Tomàs Fano

ESTUDI4El document de l’A-
gència de Salut Pública de
Barcelona també aporta dades
positives. En aquest sentit,
mostra com les desigualtats de
salut entre els diferents barris
de la ciutat han disminuït.
L’escletxa entre l’esperança
de vida de les zones riques i la
de les zones pobres s’ha reduït,
ja que entre el 2011 i el 2013 la
diferència era de 4,3 anys,
mentre que entre el 2014 i el
2016 va ser de 2,4 anys. 

En paral·lel, l’altra bona
notícia és que l’esperança de
vida augmenta a tota la ciutat,
també als barris amb rendes

menors. Sobre això, la co-
missionada de Salut, Gemma
Tarafa, considera que “és una
dada que cal llegir amb pru-
dència”, però celebra que “si
disminueix la diferència, sig-
nifica que les polítiques tenen
un impacte en la població
més desafavorida”. 

RÈCORD HISTÒRIC
L’esperança de vida, doncs,
arriba al rècord històric i se
situa en 81,2 anys per als
homes i en 86,9 per a les do-
nes. Són xifres lleugerament
superiors a les mitjanes ca-
talana i espanyola.

Les desigualtats en salut
entre els barris disminueixen
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La lupa

per Paula Carpintero Páez

Volem ser lliures

La violència masclista continua, per
desgràcia, molt present en la nostra so-
cietat. És evident que des de sempre el
sistema patriarcal ha dominat amb la
seva autoritat imposada cap al sexe fe-
mení, provocant una distribució desi-
gual del poder entre homes i dones.

Aquestes desigualtats de gènere les
podem trobar, per exemple, en el seu
moment, quan les dones tenien prohi-
bit votar, o en les famílies tradicionals
on la figura de l’home era l’única que es
tenia en compte en quës-
tions econòmiques, políti-
ques, laborals, etc. Actual-
ment, les podem veure en el
sexisme que es té en el llen-
guatge, en el salari on elles
cobren menys que ells, en
les relacions afectivo-sexu-
als, o quan es ven la dona com un ob-
jecte, entre altres.

En relació al sistema sexe-gènere,
s’estableixen una sèrie de condicions so-
cials diferents per a homes i dones, se-
gons el paper o rol assignat, i si se surt
de les normes establertes pot arribar a
convertir-se en un problema per a la
dona, ja que la pròpia llibertat, la ca-
pacitat de prendre decisions i ser em-

poderada està “mal vist” o es critica,
perquè no és el que s’espera d’ella. Una
dona pot ser tan dona com qualsevol al-
tra, encara que no vulgui casar-se, te-
nir fills i formar una família, posant un
clar exemple. Els estereotips de gène-
re tampoc ajuden a millorar. La publi-
citat, el cinema, lletres de cançons, la te-
levisió… fan que el masclisme es nor-
malitzi en moltes ocasions, passant
com a desapercebut quan en realitat s’a-
maga.

També l’amor romàntic ha fet molt
mal, ja que està tan idealitzat que l’ú-
nic que comporta són falses expectati-
ves i frustració en les relacions de pa-
rella, a més d’aquesta necessitat de no
poder viure sense l’altra persona, que
ningú podrà estimar-nos com ell, etc.
Es confon conceptes que fan que tot ple-
gat ens porti a la insatisfacció, ja que
aquest ideal també es basa en la pos-

sessió de l’ésser estimat, i en l'anul·la-
ció d’un mateix per entregar-se total-
ment a l’altre, el que comporta una sub-
missió per part de la dona cap a l’home.
Que si “el nostre príncep blau ens està
esperant”, que si “hem de trobar la mit-
ja taronja”… S’ha de canviar aquest pen-
sament que algú ens ha de completar
perquè, si no, no serem feliços.

Ningú és responsable de la nostra
felicitat, excepte nosaltres mateixos/es.
La visió que tinc de la construcció d’u-

na relació saludable és esti-
mar des de la llibertat, a més
d’altres aspectes com la
bona comunicació, expres-
sar els sentiments i el que es
vol, el respecte, la confian-
ça, no intentar canviar l’al-
tra persona i cuidar la rela-

ció cada dia. A nivell més de societat,
s’ha de promoure tots aquests valors
des de la coeducació, deixar de discri-
minar per raons de sexe i ensenyar des
de la tolerància, l’afectivitat i la igual-
tat des de petits. Així, cada dia, estarem
un pas més endavant de poder acon-
seguir acabar amb la violència de gè-
nere, una realitat que ens correspon a
tothom trencar-la.

Els estereotips de gènere no hi ajuden. 
La publicitat, el cinema, la televisió... 

fan que el masclisme es normalitzi

Lo bueno de estos mo-
mentos en los que la

credibilidad de un po-
der del Estado cae al suelo es que per-
mite reconocer a los verdaderos refor-
mistas. ¿Sabes esos que dicen "no es
para tanto", "pasa en todos los países"
o "por suerte ya se ha solucionado"?
Pues esos no son.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ara Espanya amena-
ça amb bloquejar l’a-

cord del Brexit per Gi-
braltar. No importa que el 98% dels gi-
braltarenys vulguin ser britànics ni
que el penyal doni feina a milers de
ciutadans espanyols. Sembla que l’ú-
nic recurs diplomàtic de Borrell sigui
el bullying.

@aleixsarri

El problema de la po-
licia no és tant una ac-

tuació desproporciona-
da com que diuen que actuen sense
cap tipus de criteri de proporcionali-
tat. No és el que van fer un dia sinó el
que fan cada dia actuant sense pro-
tocols ni subjecció a estàndards in-
ternacionals.

Mantener en la prisión a
@junqueras, @jordiala-

preso, @jorditurull, @quim-
forn, @joseprull, @raulromeva, @jcui-
xart, @dolorsbassac y @ForcadellCar-
me es encarcelar las vías democráticas
de diálogo. Es urgente encontrar una
solución por la vía política en la linea
de la justicia y el respeto.

@sorluciacaram@eyndePenal@apuente

Ajuntament
La Comissió d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment ha aprovat conservar la cinquan-
tena de cases del barri de la Font de la

Guatlla, que fins ara estaven amenaça-
des d’expropiació. D’aquesta manera el

barri mantindrà la seva singularitat. 
pàgina 10

CE Mediterrani
Andrea Prades i Joan Ballester, dues de
les principals figures de la secció de na-

tació del Medi, van aconseguir dues me-
dalles per al club en l’estatal de piscina

curta. Prades va guanyar una plata 
i Ballester es va penjar un bronze. 

pàgina 22

Generalitat
La nova plataforma Sants, Hostafrancs
i la Bordeta Acullen ha lamentat la ges-
tió que ha fet la Generalitat de l’arriba-
da de menors no acompanyats a Barce-

lona i Catalunya, a qui critiquen que
hagi quedat saturada i sobrepassada. 

pàgina 8
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Safata d’entrada

Mònica Terribas documenta
cada matí des de Catalunya Rà-
dio el que estem patint en aquest
país que es diu Catalunya. Fa
dies, però, em va sorprendre que
reduís aquesta Catalunya que
pateix a “la meitat dels catalans”.
Una expressió desafortunada
que no hauria d’enterbolir l'in-
negable compromís de la Terri-
bas amb la informació i el país.
Dic desafortunada perquè no es
tracta només de la meitat dels
catalans que estem patint la bru-
talitat de l’Estat, sinó de la im-
mensa majoria, per no dir la to-
talitat. Els demolidors efectes del
155 no són selectius ni perjudi-
quen exclusivament els inde-
pendentistes (d’altra banda, més
de la meitat, segurament). Però
més enllà de voler un estat propi
o una altra cosa, la immensa ma-
joria dels catalans volem viure
en un estat democràtic on les de-
cisions sorgides de les urnes si-
guin respectades i el dret dels
pobles a autodeterminar-se si-
gui reconegut, com ho palesen
les enquestes i com ho establei-
xen els tractats internacionals
que va firmar, però que no res-
pecta, el mateix Estat espanyol.

La meitat?
per Salvi Pardàs

Mà dura
per Joan Xuriach

Altsasu; Otegi; Blanquerna
(Madrid); Egunkaria; inde-
pendentistes catalans (Gar-
zón); un miler de ferits l’1
d’octubre de l’any passat; Jor-
di Borràs; pèrdua d’un ull per
pilota de goma (Roger Espa-
ñol); les clavegueres de l’estat;
la fuita d’empreses; xantatge
de la monarquia a empreses
catalanes; les mentides i cam-
panyes d’odi contra Catalunya;
Ciudadanos; el 155; les mani-
festacions feixistes pels carrers
de Barcelona; la repressió als
antifeixistes; Juan Carlos I;
Corina; la corrupció del PP;
FAES; Fundació Francisco
Franco; Falange; VOX; Castor;
el tribunal de comptes i el
9N; el rescat bancari; les hi-
poteques; els desnonaments;

els ERO andalusos del PSOE;
la lapidació de l’Estatut del
2006; la persecució judicial a
la llibertat d’expressió; els
atacs a la llengua catalana;
les ràtzies nocturnes unionis-
tes pels pobles de Catalunya;
la impunitat absoluta de fei-
xistes i unionistes; els exiliats
polítics; els presoners polítics
amb més d’un any de presó
preventiva sense proves... Es-
candalós, oi? No home no!
Pintura groga a la porta de l’es-
cala d’en Llarena, això sí que
és preocupant! I violència!
Tot el cor d’unionistes i, tam-
bé, d’esclaus catalans que de-
manen perdó per existir als co-
lons espanyols hi estan d’a-
cord. Mà dura. On hem anat a
parar, no tot s’hi val! 

A les xarxes

@Sallamachine666: La deixadesa de #Renfe
comença a costar vides. Diran que la culpa és
de la pluja, però fa dècades que no fan ni el
més mínim manteniment.

@FrancescCerdo: En realitat de moment
només és una amenaça per als catalans. Que
els quedi ben clar que mai no ens han fet por,
ni mai ens en faran, de por, unes urnes!

#EleccionsAlMaig?

@jorditurull: Dels autors de “La Fiscalia te
lo afina”, ens arriba el nou hit: "Contro-
laremos la Sala Segunda desde detrás". Tot
molt normal... a l'estat espanyol.

#DesDeDarrere #NomésFaltavaAixò

Les millors
perles

La Verge del Pilar va aparèixer la vigília del 20 de novembre, ani-
versari de la mort de Franco, amb una bandera de la Falange en
una de les seves columnes. L’alcalde de Saragossa, Pedro Santis-

teve, ha dit que el cas “és una vergonya i una falta molt greu a la sen-
sibilitat i les creences de milers de veïns que rebutgen el feixisme”.

L’actriu Aina Clotet s’ha pronunciat en relació al cas de  la
discriminació que hauria patit després de ser exclosa d’una
sèrie televisiva, dirigida per Leticia Dolera, per estar emba-

rassada. Clotet ha afirmat que “cap dona hauria de veure’s en la
necessitat d’ocultar una cosa així per protegir la seva carrera”.

Amancio Ortega comprarà a un fons estatunidenc part de la
seu central de la companyia Amazon, a Seattle. Pontegadea
Immobiliari, propietat d’Ortega, pagarà entre 740 i 750 mi-

lions de dòlars per tancar una operació que serà la més gran que la
immobiliària ha fet als Estats Units i la segona de la seva història.

Airbnb ha retirat els anuncis d’allotjaments situats en as-
sentaments jueus de Cisjordània per ser un territori que
és al “centre de la disputa entre Israel i Palestina”. Minis-

tres d’Israel han dit que la decisió és “discriminatòria” mentre
l’Organització per a l’Alliberament de Palestina ho ha celebrat.

La SER ha demanat perdó a l’entrenador del Lleida, Gerard Alba-
dalejo, i al club després que un periodista, a qui la cadena ha
qualificat de “col·laborador extern”, increpés Albadalejo durant

una roda de premsa per respondre en català a una pregunta feta en
català. Els fets van tenir lloc a Ejea de los Caballeros (Saragossa).
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SOCIETAT4“Volem jugar un pa-
per actiu per donar una acollida
digna als menors estrangers sen-
se referents familiars”. Aquest és
el missatge amb el qual es pre-
senta avui la nova plataforma
Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Acullen, creada per integrants
d’una vintena d’entitats d’a-
quests barris, i nascuda amb la
voluntat d’aconseguir que les
associacions locals siguin una
peça clau en el procés d’acollida
dels menors no acompanyats
que en els últims mesos han
arribat a Barcelona.

Des de la plataforma, el nai-
xement de la qual es va comen-
çar a gestar el passat 9 d’octubre
en una trobada entre les entitats,
es mostren crítics amb el paper
que fins ara ha fet l’administra-
ció, especialment amb la Gene-
ralitat. “En una ciutat i un país
que cada any acullen milions de
turistes, no pot ser que les ad-
ministracions quedin saturades

per l’arribada de poc més de dos
mil menors”, afirmen des de la
plataforma en un comunicat.

Una de les entitats que forma
part de la plataforma és Stop
Mare Mortum de Sants, Hosta-
francs i la Bordeta. Un dels seus
integrants, Martí Caussa, afirma
a Línia Sants que des de la plata-
forma “critiquem però també
proposem”. En aquesta línia,
Caussa diu que “les entitats po-
dem ser una peça clau en l’acolli-
da d’aquests menors”, al mateix
temps que també poden fer pe-

dagogia “entre aquells veïns que
poden veure l’arribada d’aquests
menors amb inquietud i també
lluitar contra missatges racistes
que a vegades es generen”.

BANC DE DADES
Des de la plataforma volen cre-
ar un banc de dades que inclogui
els locals i edificis dels barris que
es podrien fer servir per a l’aco-
llida i els recursos que poden ofe-
rir les entitats, com per exemple
classes de català i castellà o ac-
tivitats esportives.

La reunió de les entitats del 9 d’octubre. Foto: Stop Mare Mortum

Els barris s’ofereixen per acollir 
menors no acompanyats

» Es presenta la plataforma Sants, Hostafrancs i la Bordeta Acullen, 
formada per entitats locals que volen ser part del procés d’acollida

La Marató de Cinema Fantàstic
i Terror tanca una edició d’èxit

FESTIVAL4L’auditori de les Cot-
xeres de Sants va acollir diven-
dres l’entrega dels premis de l’e-
dició d’enguany de la Marató de
Cinema Fantàstic i Terror, que
havia arrencat el passat dia 12.

L’acte va permetre al públic
poder veure alguns dels més de
90 curtmetratges que s’han pro-
jectat al llarg d’aquesta 30a edi-
ció, que ha aconseguit atreure
durant tots els seus dies més de
2.500 persones. Durant la gala
dels finalistes, el premi al millor
curt d’animació va ser per ‘Ham-
briento’, del director mexicà Pa-

blo González. El premi al millor
curt català va ser a l’obra giro-
nina ‘El robatori fantàstic’. D’al-
tra banda, el premi Pere García
Plensa va anar a parar, per pri-
mera vegada, a un curt fantàstic.
El premi va ser per a ‘Caronte’,
de Luis Tinoco, mentre que el
millor curt se’l va endur ‘Red
Menace’, d’Anthony Misiano.
Per últim, el premi del públic va
ser per al curt ‘Android’, fet pel
Col·lectiu d’Artistes de Sants.

L’endemà, per tancar el fes-
tival, es va celebrar la tradicio-
nal  nit més llarga.

La Marina viurà una jornada
solidària l’1 de desembre

SOLIDARITAT4Les diferents en-
titats i associacions del barri de
la Marina organitzen el pròxim
1 de desembre la cinquena edi-
ció de la jornada solidària ‘Mos-
tra i viu...’, que impulsa l’asso-
ciació La Marina Viva.

L’acte, que es farà a la plaça
de la Marina durant tot el dia,
destinarà enguany els seus be-
neficis a l’Hospital Sant Joan de
Déu. La jornada es posarà en
marxa a partir de les 11 del matí

amb l’actuació dels grups de
danses urbanes de l’Espai Jove
La Bàscula. Al llarg del matí i el
migdia el públic també podrà
gaudir d’una tabalada, de danses
tradicionals, un espectacle in-
fantil i una sessió d’‘Afrobeat’. 

A les cinc de la tarda es re-
prendran les activitats, que aca-
baran amb una altra tabalada. Al
llarg del dia també hi haurà ta-
llers infantils, un mercat de se-
gona mà i una botiga solidària.

Sants-Montjuïc Aniversari | L’Escola Barrufet celebra 50 anys
En el marc dels actes de celebració del 50è aniversari de l’Escola Barrufet, la Lleialtat Sant-
senca va acollir fins aquest passat diumenge una exposició sobre la història del centre, fun-

dat el 1968 gràcies a la tenacitat de tres dones vinculades al Servei d’Orientació Social (SOS)   

BARNSANTS4El nou vídeo promocional del festival Barna-
sants fa explotar una bomba a la tomba de Franco al Valle de
los Caídos. El vídeo, fet públic ahir, es titula ‘Feixisme mai més’.



21 de novembre del 2018Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

9 | 

líniasants.cat



| 10

líniasants.cat 21 de novembre del 2018 Sants-Montjuïc

Haibu denuncia el consistori
per precintar-los el local

PISOS RUSC4Els responsables
de l’empresa Haibu 4.0, la pro-
motora dels pisos rusc del nú-
mero 108 del carrer Constitució
del barri de la Bordeta, han pre-
sentat recentment una denún-
cia contra l’Ajuntament pel
precintament del seu local que
va dur a terme la Guàrdia Ur-
bana a finals del passat mes
d’octubre després que un jutge
ho autoritzés.

Haibu 4.0 considera que no
hi ha cap motiu que justifiqui el
precinte del local, ja que de-
fensen que havien deixat clar
que finalment l’espai només
era per fer d’exposició dels seus

projectes i no perquè hi entrés
gent a viure. 

El cap visible del projecte,
Marc Olivé, afirma que l’equip
jurídic de l’empresa “ha detec-
tat  diferents irregularitats du-
rant el procés que va tirar en-
davant l’Ajuntament per de-
nunciar-nos”. Una d’aquestes
irregularitats seria que l’Ajun-
tament hauria actuat fora de les
seves competències.  Olivé de-
fensa que no hi ha cap motiu
perquè el local no pugui ser un
espai expositiu i denuncia que
“l’Ajuntament està atacant un
emprenedor que està intentant
explicar un projecte”. 

URBANISME4La Comissió d’Ur-
banisme de l’Ajuntament va
aprovar la setmana passada per
unanimitat conservar, a través
d’una modificació del Pla Gene-
ral Metropolità (PGM), la cin-
quantena de cases del barri de la
Font de la Guatlla, a la muntan-
ya de Montjuïc. Fins ara les ca-
ses estaven amenaçades d’ex-
propiació, ja que estaven situades
en una zona verda.

Evitar l’enderrocament de
les cases  que queden al barri era
una llarga reivindicació veïnal.
L’any 2004, després d’una mo-
dificació del PGM de 1976, es va
estipular que totes les zones on hi
ha les cases era zona verda, cosa
que va provocar que comences-
sin a haver-hi expropiacions i en-
derrocaments. Des de l’Ajunta-

ment han explicat que les 51 ca-
ses tindran la qualificació d’ha-
bitatge protegit per garantir que
siguin els mateixos veïns els que
hi segueixin vivint. El consistori

també s’ha reservat el dret de tan-
teig i retracte per “evitar l’expul-
sió de veïns i l’especulació im-
mobiliària” si es produeix algun
procés de compravenda. 

El nou pla, consensuat amb els
veïns, està dividit en tres àrees. La
primera, el mateix turó, està de-
limitada pels carrers de la Dàlia,
de la Guatlla, del Crisantem i de
Chopin; la segona, el tram inferior
del carrer de la Font Florida, i la
tercera, el carrer de Sant Ferriol.

GUANYAR UN TROS DE BARRI
Durant el Consell de Barri de
Font de la Guatlla de la setmana
passada, on es va anunciar l’a-

provació del projecte, el portaveu
de l’Associació d’Afectats pel
PERI del Turó Font de la Guat-
lla, Àlex Casero, va valorar molt
positivament la salvació de les ca-
ses. Casero, tal com va recollir
El3.cat, va afirmar que “tota la
ciutat guanyarà un tros de barri
que ha estat abandonat durant
molts anys”. 

Per la seva banda, la regido-
ra Laura Pérez també va celebrar
l’aprovació del projecte i va des-
tacar que “en temes urbanístics
hi ha hagut una gran humanitat,
s’ha tingut molt en compte en el
procés la voluntat de les asso-
ciacions i veïns i veïnes”. 

Les cases no s’enderrocaran. Foto: Ajuntament

La Font de la Guatlla mantindrà
la seva singularitat com a barri

Les cases seran
habitatge protegit per
garantir que els veïns
hi segueixin vivint
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PATRIMONI4La conservació pa-
trimonial a Barcelona fa temps
que genera debat. Recentment
s’ha pogut veure amb el cas d’u-
nes cases històriques de Gràcia
que podrien ser enderrocades.
Un altre cas és de l’estació de Mi-
ramar del funicular de Mont-
juïc,   del qual ara se n’ha tornat
a parlar després que TMB anun-
ciés fa unes setmanes que el fu-
nicular estarà sis mesos tancat
per la rehabilitació de les seves
dues estacions, la del Paral·lel i la
del Parc Montjuïc.

En el moment d’anunciar la
rehabilitació de les dues esta-
cions, TMB també va explicar que
més endavant té previst “habili-
tar un espai annex a l’estació
superior” –fent referència a la de
Miramar– on es farien “serveis
ara inexistents i del tot necessa-
ris per al personal i l’operació: la-
vabos masculins i femenins, ves-
tidors, sala de lactància i sala de
descans”. També s’hi farien ofi-
cines i una sortida d’emergència.
En paral·lel, des de TMB expli-
caven que abans es retirarien
“els elements amb valor històric
o patrimonial”. Són les lluminà-
ries i les parts que queden d’una

de les escales mecàniques origi-
nals del 1929.

ESPAI DE MEMÒRIA HISTÒRICA
És en aquest escenari on fa uns dies
el professor universitari i autor de
diferents llibres i articles sobre
patrimoni ferroviari, Ferran Ar-
mengol, alertava que les intencions
de TMB posen en perill l’estació de
Miramar, que va tancar el 1981.

Armengol considera que l’es-
tació no és l’espai adequat perquè
TMB hi faci lavabos i diferents sa-
les per al seu personal i reivindi-
ca que “cal conservar el patrimo-
ni”. És per això que reclama que
aquesta antiga estació es conver-
teixi en un espai de memòria his-
tòrica. En un article publicat fa
pocs dies al diari El Nacional,
Armengol deia que l’antiga esta-
ció “és el lloc idoni per a ubicar un
espai de memòria que permeti
evocar el Montjuïc del segle XX,
amb les llums de l’Exposició, les
ombres del Castell, les barraques
i els parcs d’atraccions, i en ge-
neral, tota la història de la mun-
tanya i de manera més general, de
la ciutat”. De moment caldrà es-
perar per veure quin acaba sent el
futur d’aquesta estació històrica.

Tractem bé el patrimoni?
» Demanen que l’antiga estació de Miramar del funicular de Montjuïc sigui un espai de memòria 

» L’estació es va tancar el 1981 quan la línia que hi passava va deixar d’estar operativa

Dues imatges actuals de l’estació de Miramar. Fotos: Manuel Marina
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El centre mèdic ASCIRES CETIR Vilado-
mat (Barcelona), que el grup biomèdic
ha obert recentment, ha estat desig-
nat "Centre Europeu de Referència"
per part de la companyia GE Health-
care. Aquest nomenament suposa que
disposarà de les tecnologies més pun-
teres de diagnòstic per imatge i també
per a investigació; validarà clínicament
noves tècniques de diagnòstic; i for-
marà a metges de tot Europa en l'ús de
tècniques com PET / RM, ressonància
magnètica (RM) i tomografia compu-
tada (TC).

Aquest centre ASCIRES és la pri-
mera clínica privada a Europa recone-
guda per GE Healthcare com a centre
de referència també per al desenvolu-
pament de la tecnologia PET / RM. Tal
com destaca Juan Luis Sevillano, res-
ponsable de l'àrea de ressonància
magnètica de GE Healthcare a Espa-
nya i Portugal, "ASCIRES CETIR és un
dels centres de diagnòstic per imatge
millor equipats d'Europa, amb tecno-
logies punteres tant en l'entorn de la
investigació com del diagnòstic i trac-
tament clínic dels pacients".

La Clínica CETIR Viladomat compta
amb l'equipament més avançat en
diagnòstic per imatge i en medicina
nuclear. Per a això, ASCIRES Grup Bio-
mèdic ha destinat en aquesta clínica
més de 15 milions d'euros, "el que la
converteix en matèria de diagnòstic
per imatge, a més, en un dels centres
mèdics amb més inversió en tecnolo-
gia per metre quadrat d'Espanya", as-
segura Eduard Riera, responsable de
Medicina Nuclear de ASCIRES CETIR.

En aquesta clínica de 1.200m2 la
innovació tecnològica es combinarà
amb assessoria genètica, camp en el
qual el grup biomèdic també atresora
una experiència de més de 20 anys
amb el seu equip ‘ASCIRES Sistemas
Genómicos’.

"La combinació de tècniques d’i-
matge i genòmica en aquest centre,
mitjançant el big data i la Intel·ligència
Artificial, el convertiran en una refe-
rència en el diagnòstic i tractament de
determinades patologies com el càn-
cer, malalties neuronals, etc."

La clínica CETIR Viladomat és, ac-
tualment, l'únic centre privat d’Eu-
ropa que disposa d'un equip de PET /
RM amb temps de vol, l’ús del qual es
destinarà tant en l'àmbit de la inves-
tigació com al de diagnòstic i tracta-
ment clínic. El PET / RM, és una
tecnologia que permet realitzar dia-
gnòstics més precisos en neurologia
o cardiologia.

A l'àrea de Medicina Nuclear, l'e-
quipament tecnològic es completa
amb un SPECT / TC i una nova Gam-

magrafia. Pel que fa a l'àrea d'Imatge,
aquesta comptarà amb una RM de 3
Tesles, un TAC, un densímetre, un ecò-
graf i un mamògraf i un telecomanda-
ment. Tot aquest equipament és
d'última generació.

Aquesta nova clínica té també per
objectiu esdevenir un centre de des-
envolupament del coneixement i la in-
vestigació científica. Tecnologia com la
que aporta el PET / RM obre múltiples
possibilitats per al desenvolupament
de línies d'investigació futures, que
permetran ampliar el seu camp d'apli-
cació en el diagnòstic de precisió.

Alhora, és centre de visita i forma-
ció per a metges i tècnics especialistes
de tot Europa que estiguin interessats
a conèixer les noves tecnologies d'i-
matge que es validin, especialment en
l'entorn de la Mediterrània.

Amb una trajectòria de més de 40
anys i arrels mediterrànies, ASCIRES
Grup Biomèdic està integrat per la ca-
talana CETIR i les valencianes ERESA i
Sistemes Genómicos. Tres equips pio-
ners a Espanya i a Europa en aplicar
tècniques i tecnologia d'avantguarda
en els seus respectius àmbits: la pri-
mera ressonància magnètica, la radio-
teràpia d'intensitat modulada enfront
del càncer i la seqüenciació genètica
per al diagnòstic.

Així, el grup ASCIRES centra la seva
activitat en diagnòstic i tractament,
reinvertint anualment una mitjana del
20% dels beneficis en R+D+I. Una re-
inversió que li permet incorporar l'úl-
tima tecnologia i els últims avenços
científics tant en Imatge com en Ge-
nòmica.

La clínica catalana CETIR Viladomat, designada
Centre Tecnològic Europeu de Referència

ASCIRES CETIR inverteix 15 milions d’euros en 1.200m2 per instal·lacions i tecnologia

· El nomenament suposa que la Clínica 
ASCIRES CETIR Viladomat disposarà de les tecnologies 

més punteres de diagnòstic per imatge i també
per a investigació

Imatge, genòmica,
‘big data’ i intel·ligència 

artificial: claus per al 
diagnòstic i tractament

de malalties oncològiques
o neurològiques

Aposta 
per la investigació 
i formació a escala

europea

ASCIRES és un
grup biomèdic

amb arrels 
mediterrànies

El primer PET / RM de Catalunya Visionat de prova d'imatge

· Formarà a Barcelona a metges europeus en l'ús 
de noves tècniques d'imatge 

· Aquest centre ASCIRES és  de les poques clíniques privades a Europa
reconegudes per GE Healthcare com a centre de referència en PET / RM

Per a més 
Informació:

www.cetir.com 
93 503 52 00
C/ de Londres, 6 
08029 Barcelona



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 2221 de novembre del 2018

| 14

líniasants.cat



1

21 de novembre  del 2018CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 338



22

CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 33821 de novembre del 2018

Associació de Comerciants

Creu Coberta

Ja han baixat les temperatures, i per
tant toca canviar la roba de la casa i
també pensar en un nou abric, en una
nova camisa de franel·la o en un jersei
fet de llana. Aviat tornarà el fred intens
i, ara que tot just comença a refrescar,
cal anar pensant a fer canvi d’armaris
i venir a buscar a Creu Coberta tot allò
que ens fa falta per encarar la nova
estació hivernal.

A més, per acompanyar-vos en
aquestes compres, siguin de finals de
tardor, o els regals de Nadal, Creu
Coberta està preparant un conjunt de

propostes molt atractives perquè pu-
gueu venir en família al nostre eix. I és
que a Creu Coberta, el Nadal ja s’es-
pera amb candeletes.

ACTIVITATS I PRODUCTES 
PER A TOTHOM

No us perdeu tot el que estem prepa-
rant perquè les vostres compres a
Creu Coberta siguin més divertides!
Com no podia ser d’altra forma, el pri-
mer que veureu al nostre eix són
aquestes fantàstiques llums de Nadal,
que s’inauguren el divendres 23 de
novembre, i que estaran enceses fins
després de Reis. A més, enguany hi
ha una hora més d’il·luminació nada-
lenca. A més, coincideixen aquests
dies, 23 i 24 amb el Black Friday, o Di-
vendres negre, amb grans ofertes per
a tothom!

ARRIBA NADAL 

L’1 de desembre serà un dia intens,
perquè el Despertafolck se celebrarà
al Meeting Point Creu Coberta. Serà

una trobada d’entitats, música i dansa
folclòrica dels Països Catalans. 

A partir del dia 14 instal·larem al ca-
rrer Llobet, com ja fa temps, un Naixe-
ment monumental, on podrem veure la
Mare de Déu, Sant Josep, el nen i els
tres Reis. I no hi faltarà el nostre Pare
Noel, que com cada any passejarà
amunt i avall del nostre carrer, regalant
caramels als més menuts, i un som-
riure als més grans. Del 14 al 24 de
desembre hi tindrem el Pare Noel, i a
partir del 27 els Tres Reis d’Orient – sí,
els tres, perquè a Creu Coberta ens vi-
siten en Melcior, en Gaspar i en Balta-
sar, i els nens i nenes podran venir a
veure i entregar la seva carta, entre el
27 de desembre i la vigília de Reis.

CREU COBERTA SOLIDÀRIA

Com sempre, Creu Coberta serà un
eix solidari amb diverses causes; en
primer lloc, amb la Marató de TV3. Ja
fa anys que hi col·laborem i, enguany,
el 16 de desembre farem diverses ac-
tivitats, com la ja tradicional xocola-
tada, o una ruta guiada pel barri, a

través de Nextdoor, amb el periodista
Albert Torras, tot solidari amb la Ma-
rató. També hi haurà una master class
de dansa!

A més, com sempre col·laborem
amb la Recollida de Joguines de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta, i per
això, els tres Reis que tindrem al ca-
rrer Llobet, rebran aquells paquetets
que les famílies vulgueu entregar, per
als nens i nenes amb menys recur-
sos, cooperant amb un conjunt d’en-
titats que dediquen molts esforços a
què cap nen ni nena es quedi sense
regals per Reis.

ELS MÉS PETITS, A PUNT!

Per últim, el 20 de desembre ens
sumem a una nova campanya “Encén
el Nadal”, de la Fundació Barcelona
Comerç, amb el repartiment d’espel-
mes al llarg de l’eix comercial. Els
més petits de la casa tenen un parell
de cites. El dia 22 de desembre, hi
haurà activitats nadalenques amb la
projecció del Conte de Nadal i jocs in-
fantils al carrer, el 29 de desembre.

Arriba el fred, torna Nadal a Creu Coberta!
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L’Associació de Comerciants Creu
Coberta ha participat aquesta darrera
setmana a les XIV Jornades Euro-
pees de Comerç Urbà, que es van
celebrar els dies 12 i 13 d’aquest mes
al recinte del CaixaForum de Barce-
lona, organitzades per Vitrines d’Eu-
rope i la Fundació Barcelona Comerç.
Coincideix que el president de l’eix
Creu Coberta, Lluís Llanas, també és
el vicepresident de la Fundació Bar-
celona Comerç i el secretari general
de Vitrines d’Europe alhora, per la
qual cosa va haver-hi un protago-
nisme destacat.

També va ser un dels temes im-
portants de debat la relació entre cul-
tura i comerç, en una taula rodona en
la qual van participar ponents desta-
cats d’arreu del món. Un dels temes
tractats va ser la necessitat de poder
establir sinergies entre comerç i cul-
tura. Precisament Creu Coberta va ser
impulsora de l’Any del Comerç i la Cul-
tura de Barcelona, que s’ha realitzat
aquest 2018 a la ciutat, de mà de la
Fundació Barcelona Comerç.

A més, una nodrida representació
de l’eix comercial, encapçalada pel
president i els dos vicepresidents Joan

Galera i Amadeu Artigot, va estar pre-
sent al Sopar de la Fundació, on va
tenir lloc l’entrega de Premis Barce-
lona Comerç, presidida pel president
Quim Torra i per l’Alcaldessa Colau.
L’Alcaldessa de Barcelona, ha coin-
cidit amb Torra en la importància del
comerç per a la ciutat, la qual va dir té
una identitat que li atorga singularitat
única que li ve donada per diversos
factors, entre ells, el comerç.

En aquesta catorzena edició dels
Premis Barcelona Comerç, la botiga
Bizarre Scape Room, ubicada al ca-
rrer Blesa, 24 a l'Eix de Poble Sec i
Paral·lel, ha rebut el "Premi al Talent
Jove al Món del Comerç", guardó re-
servat a comerciants menors de 40
anys que han triat el comerç de pro-
ximitat com a projecte de vida. Per la
seva banda, la botiga de moda Co-
llell, del carrer Tajo, 69-71 de l’Eix Co-
mercial del Cor d’Horta ha estat
mereixedora del premi al “Comerç
més Innovador” en reconeixement a
la seva capacitat de fusionar un
model de comerç tradicional amb
l'esperit, tendències i essència del
nou comerç del segle XXI. Moltes fe-
licitats a tots!

CREU COBERTA, A LES
JORNADES EUROPEES 
DE COMERÇ URBÀ

L’Associació de Comerciants i Veïns
Creu Coberta prepara per a aquest
Nadal el primer PESSEBRE VIVENT
de Creu Coberta, que tindrà lloc al
Meeting Point (al número 26 del ca-
rrer de la Creu Coberta) un espai a
l’aire lliure que serà decorat per a
convertir-se en un pessebre alguns
dels dies de Nadal. Aquesta repre-
sentació tan tradicional a Catalunya, i
que se celebra en molts pobles del
nostre país, arriba a Barcelona amb
interès de poder congregar el màxim
de persones, entitats i amics de Creu
Coberta per fer aquestes funcions.

La representació inclourà cinc es-
cenes, com la introducció a la història,
l’anunciació als pastors, el naixement,
i la vida quotidiana al mercat de la
plaça, a més del patge reial, etcètera.
Per a això, els Amics de Creu Co-
berta hem creat un Taller de Teatre
gratuït, per a aquesta representació
però amb voluntat de continuar des-
prés de festes amb altres projectes.

També necessitarem persones
que vulguin col·laborar cosint vestuari,

treballant amb l’atrezzo i els decorats,
i els que vulguin actuar al Pessebre vi-
vent com a figurants o actors princi-
pals. L’equip teatral estarà dirigit pel
director Robert Costa, cap de l’àrea de
Teatre, i l’equip de vestuari i atrezzo per
la Rebeca Fueyo, dissenyadora de
moda de la marca Unique, model dis-
senyadora de moda i creadora de la
marca Unique Collection Barcelona, tot
plegat coordinat per en Jaume Gaixas
(618 419 185 per a consultes).

Tots esteu convocats el dilluns de
la setmana que ve a les set de la
tarda a la seu de l’Associació de Co-
merciants per començar els assajos
ja el dimarts de la setmana que ve,
cada dimarts a la tarda.

CONVOCATÒRIA PESSEBRE 
VIVENT 2018 A CREU COBERTA

&
TALLER DE TEATRE

AMICS DE CREU COBERTA

BUSQUEM
ACTRIUS I ACTORS 

AFICIONATS, FIGURANTS,
COL·LABORADORS EN
ATREZZO I VESTUARI
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El pròxim 1 de desembre, el Me-
eting Point Creu Coberta acollirà
una nova edició del Desperta-
Folck, la trobada de música i
dansa dels antics territoris de la
Corona d’Aragó. 

La mostra ja fa una tretzena
d’anys que es realitza i vol ser

una trobada cultural i d’agerma-
nament entre diverses manifesta-
cions artístiques d’arreu dels
territoris de parla catalana, des de
València a Mallorca, la Franja de
Ponent i el Principat.

Us hi esperem!

&
En aquestes dates tan assenyala-
des, el Poble Espanyol és el lloc
idoni a Barcelona per fer compres
realment especials i de qualitat. En
un espai dedicat a l'arquitectura, a
la cultura i a les tradicions espan-
yoles, no pot faltar una bona mos-
tra d'artesania. 

S’hi poden trobar una gran
quantitat i varietat de peces arte-
sanals elaborades per més de 20
artesans que treballen dins el re-
cinte de manera regular. Es tracta,
de fet, de la millor i més àmplia
mostra d'artesania de Barcelona i
de Catalunya, integrada per pro-
fessionals de diferents generacions
que treballen diàriament amb les
seves mans. 

El millor de fer compres als ta-

llers artesans del Poble Espanyol
és que es poden adquirir articles
originals, de qualitat, exclusius…
únics! Aquest és l'encant d'una
activitat ancestral, l'artesania, en
contraposició amb els productes
industrials.

En aquest paradís de l'artesa-
nia a Barcelona s’hi poden trobar
un munt de peces exclusives, tre-
ballades amb tècniques i materials
molt diferents: guitarres, sabons
fets amb ingredients naturals, gra-
vats amb dissenys minuciosos, es-
cultures fetes amb metall, roba de
tota mena de teixits, complements
de cuir, joies, cistelles, vitralls o ele-
ments decoratius!

Però això no és tot! Per aquells
que vulgueu regalar una experièn-

cia única als vostres amics o fami-
liars, o viure un dia especial en pa-
rella, el recinte proposa tallers
d’artesania per a petits grups diri-
gits per professionals que hi treba-
llen dia a dia! El Poble ofereix la
possibilitat de convertir-se en ar-
tesà per un dia i endur-se la peça
elaborada a casa. 

Aquest Nadal, regalar artesa-
nia és una bona excusa per apro-
fitar i gaudir d’un dia perfecte en
un Poble que fa retornar la vista a
les tradicions del passat per ac-
tualitzar-les i adaptar-les al pre-
sent i al futur. 

Més informació i venda 
d’entrades amb descompte a:

www.poble-espanyol.com

Viu l’experiència de l’artesania
sense sortir del barri

COMPRA EL NOSTRE NÚMERO 
DE LOTERIA DE NADAL

ENGUANY, TORNARÀ A TOCAR A CREU COBERTA

61620

Música i dansa folklòrica
Exposició al Meeting Point Creu Coberta

Loteria Nacional - Sorteig de Nadal
Sorteig 22 de desembre de 2018

Nadal Km.0  -  tot a prop teu!

Associació de comerciants 
i veïns de Creu Coberta
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OpinenEls experts del barri
4L'Institut XXV Olimpíada: un centre 

educatiu que és un espai de diàleg
per Dr.  Josep Anton Rodríguez Collado

Director de l'Institut XXV 
Olimpíada de Barcelona

El centre educatiu Institut XXV Olimpíada
està immers en una societat, en un barri, el
de la Font de la Guatlla–Magòria, de la ciu-
tat, per fer l’acompanyament des de l’en-
senyament–aprenentatge de nois, noies i
joves en la seva etapa de formació per a la
inserció social en la posterior continuïtat
d’estudis o la incorporació al treball. 

L'institut ubicat en un barri és molt més
que un edifici és un far on veïns i veïnes han
de trobar un referent en l'educació de va-
lors. La seva visibilitat com a edifici ha de
moure a la reflexió de la importància d'una
societat educada i cívica i, aquesta funció de
l'institut ha de comptar amb la implicació
de les entitats del barri i de la ciutat que cer-
quen el mateix objectiu, el de la formació
de persones ciutadanes compromeses amb
el barri i amb la ciutat per a la millora de la
qualitat de vida de la nostra societat.

Tot i l’específica funció que la societat atri-
bueix a un institut que rau en una formació
acadèmica, també és una realitat que aquesta
funció passa per una necessària relació social
entre els qui formen la comunitat educativa.

El creixement personal requereix un espai
de pertinença amable i no hostil. Per crear
aquest ambient cal comptar i apostar clara-
ment pels protagonistes del sistema educa-

tiu: les persones que formen part de l’Institut
XXV Olimpíada i de retruc tothom qui té rela-
ció amb el centre que s’hi ha de trobar acollit
i, hi ha de poder trobar resposta.

El diàleg és l’eina que permet fer del cen-
tre d’ensenyament un centre educatiu; dià-
leg entès com a comunicació entre
persones; diàleg que supera l’acte comuni-
catiu i esdevé un acte de recerca del consens
comunicacional que, només és possible des
de l’escolta activa. Les persones s’hi han de
sentir acollides perquè és possible fer en la
vida quotidiana l'acollida que millora l’espai
concret que habitem i, en aquesta millora,
millorar l'entorn i el món, si més no, en la
proposta d'un món de persones que tenen
un valor relacional que supera altres axiolo-
gies que prioritzen valors que van des del
poder al consum. Diàleg, acollida i relacions
humanes fan del centre d’ensenyament un
centre de qualitat educativa. Aquest és l’ob-
jectiu que pretenem assolir per fer una so-
cietat informada, però, sobretot, formada. 

El centre d’ensenyament és constructor
de la societat global habitada per persones,
quan aconsegueix fer de la relació quoti-
diana una manifestació del diàleg, el res-
pecte i, en definitiva, de l’acollida de l’altre
en la seva diversitat enriquidora. 

per M. Àngels Farré i Gorka Santos
Oficina de Relació amb la Comunitat

ABP Sants-Montjuïc- Regió Policial Metropolitana Barcelona  

4El consell dels Mossos d’Esquadra:
el comerç per Nadal

El creixement de l’activitat comercial en
aquestes dates nadalenques fa necessari
que tant els comerciants com la policia
prenguin precaucions per tal d’evitar la per-
petració d’actes delictius. 

- Cal que els treballadors tinguin cons-
ciència que les persones desconegudes no
han de conèixer les mesures de protecció i
seguretat instal·lades. 

- Els treballadors només han de conèixer
aquell àmbit de la seguretat que els pertoca
o els pot afectar (s’ha de definir el grau de
coneixement de la seguretat de l’establi-
ment, en funció del grau de responsabilitat). 

-Si no disposeu de vigilant de seguretat,
designeu persones de màxima confiança
que coneguin els sistemes de detecció ins-
tal·lats, que es responsabilitzin de connectar-
los i que es desplacin a l’establiment si s’activa
l’alarma, per col·laborar amb la policia.

- Tingueu controlat el nombre de claus
dels panys, les persones que en disposen i
les portes que obren. 

- En cas de pèrdua de claus o conflictes
interns (discussions, amenaces, pèrdua de
confiança, etc.) és aconsellable el canvi dels
panys i del codi de seguretat de l’alarma. 

- Instal·leu càmeres de seguretat que gra-
vin gravacions (s’han de mantenir uns dies). 

- Instal·leu panys i portes d’alta seguretat. 
- Els tancaments de portes amb motor

elèctric no són prou resistents al forçament,
però és possible millorar-ho amb un pany
de seguretat.

- Els aparadors amb objectes de gran
valor han de protegir-se amb vidres d’alta
seguretat i complementar-se amb altres
mesures físiques i/o electròniques (cal plan-
tejar-se si aquests objectes, pel seu valor,
han de ser imitacions o no).

per José Ángel Burrel Ferrer
Guàrdia Urbana 

Intendent en cap UT 3 Sants-Montjuïc

4El consell de la Guàrdia Urbana:
els gossos, regal de Nadal

Són gossos potencialment perillosos els que
compleixin alguns dels següents requisits:

- Els que pertanyen a una de les races
següents (o a encreuaments): akitainu, te-
rrier staffordshire americà, bullmastiff, dò-
berman, dog argentí, dog de Bordeus, fila
brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier,
presa canari, rottweiler, staffordshirebull te-
rrier, tosa inuo japonès. Són gossos que han
estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

- Gossos que reuneixin algun dels se-
güents requisits: manifestin un caràcter mar-
cadament agressiu, hagin atacat persones o
altres animals, o que les seves característi-
ques es corresponguin amb totes o la majo-
ria de les esmentades a l’annex II del reial

decret 287/2002, de 22 de març, que desen-
volupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de des-
embre, sobre règim jurídic de la tinença
d'animals potencialment perillosos.

- Aquests gossos han d'estar inscrits
com a gossos potencialment perillosos i els
propietaris han de tenir la llicència corres-
ponent.

- També cal contractar una assegurança
de responsabilitat civil que cobreixi la in-
demnització pels danys i per les lesions que
aquests animals puguin provocar a les per-
sones i a altres animals.

- A l’Ordenança podeu consultar les obli-
gacions i prohibicions sobre gossos poten-
cialment perillosos.

per Defensor del Client
Fundació Barcelona Comerç

defensorclient@eixosbcn.org

4Compres de Nadal: 
comprar online amb garanties!

per Robert Costa
Director del Grup de Teatre

Amics de Creu Coberta

4El teatre com a eina integradora

Que és el teatre? El teatre és emoció. És ex-
pressió de sentiments, de vivències i per
tant un vehicle de comunicació d’aquestes.

El teatre existeix en la mesura en què
és una activitat cultural, social i artística es-
pecífica.

Per què ens involucrem? L’ésser humà
sempre ha tingut la necessitat de comuni-
car, d’expressar-se i una de les formes més
quotidianes ha estat el teatre.

Per tant el teatre és una eina d’integra-
ció, d’aventura personal i col·lectiva i fo-
menta la col·laboració entre les persones,
per aprendre a gestionar les nostres vides.

Gest, discurs, dansa, escenografia, mú-
sica, espectacle en definitiva.

Actors, tècnics, organitzadors, director,
veïns tots a una, per iniciar un projecte d’a-
ventura teatral.

I aquí ens trobem a Creu Coberta amb.....
Un somni?... Sí. Un projecte veïnal que

s’inicia amb el nostre pessebre vivent que
tindrà lloc durant les festes nadalenques.

Som conscients que el temps és molt
just, però confiem amb la vostra col·labora-
ció per tirar el projecte endavant.

Per tant, us animo que si teniu esperit
d’aventura, a formar part d’aquest nou
projecte.

Veniu el 26 de novembre a les set de la
tarda al local de l’associació Amic de Creu
Coberta, al número 9 del carrer Callao.

Us fem arribar alguns dels consells del nos-
tre expert en consum, el defensor del client
de la Fundació Barcelona Comerç.

- Feu les compres des d’una xarxa se-
gura, com per exemple la de casa vostra.
Eviteu posar dades de pagament a través
de xarxes de WiFi públiques.

- Quan feu el pagament, fixeu-vos que
a la barra de direccions el lloc web co-
mença per https://. Això vol dir que és una
connexió segura. En canvi si només posa
http://no és un bon lloc per posar les dades
de pagament.

- Desconfieu dels preus excessivament
econòmics.

- Si compreu per internet, recordeu que
teniu 14 dies per fer efectiu el dret de des-
istiment si el producte no s’ajusta a les vos-

tres expectatives. Sempre s’ha de fer per es-
crit i de manera fefaent.

- Comproveu que a la web surt la raó
social de l’empresa i l’adreça fiscal.

- Conserveu la publicitat, el compro-
vant de la comanda i pagament.

- Comproveu que el  web es correspon
a una empresa de la CE, ja que si fem com-
pres extracomunitàries, no podem exigir
els drets dels consumidors reconeguts a la
UE, com per exemple la garantia o un ser-
vei postvenda local.

- El símbol China Export, molt similar a la
marca CE, no dona cap garantia de seguretat.

- El pagament mitjançant PayPal és una
garantia en el cas que es produeixin pro-
blemes durant els primers tres mesos des-
prés de la compra.



| 16

líniasants.cat 7 de novembre del 2018

Comerç

Els comerciants del Poble-sec 
i el Paral·lel, premi Comerç BCN
GUARDONS4L’associació de co-
merciants del Poble-sec i Paral·lel
va ser una de les entitats guardo-
nades durant l’última edició dels
premis Comerç de Barcelona, que
es van celebrar fa pocs dies al Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya.

Concretament, l’entitat va ser
guardonada amb el premi al Co-
merç Col·laborador per, tal com va
destacar el jurat, “la innovació  i el
dinamisme  en les seves activitats

de promoció del comerç”. Un di-
namisme, remarca el premi, que
es demostra amb l’aposta per l’e-
conomia col·laborativa, que ha
servit per crear la Mostra d’Eco-
nomies del Poble-sec.

El president de l’associació,
Manel Tort, creu que el premi és
“per a tots els que aixequen la per-
siana cada dia i per a aquells  que
volem fer de Barcelona un referent
del comerç de proximitat”.

Bizarre Scape Room rep un
dels premis Barcelona Comerç
RECONEIXEMENT4L’Escape
Room Bizarre Scape Room, si-
tuat al número 24 del carrer
Blesa, va rebre la setmana pas-
sada el ‘Premi al Talent Jove al
Món del Comerç’ en el marc
dels Premis Barcelona Comerç
que entrega la Fundació Barce-
lona Comerç. 

El jurat dels premis va des-
tacar que Bizarre Scape Room  té
la particularitat que “centra la
seva temàtica en el comerç de

proximitat, ja que centra la seva
oferta d’aventura en una imagi-
nària botiga de joguines de barri”.
El guardó ‘Premi al Talent Jove
al Món del Comerç’ va destinat a
menors de 40 anys que han triat
el comerç de proximitat com a
projecte de vida.

Els premis de la Fundació
Barcelona Comerç reconeixen
el compromís de les persones, les
empreses i les institucions amb
el comerç urbà i de proximitat.

ENTITATS4L’Associació de Co-
merciants del Carrer de Sants,
Sants Establiments Units, ha
organitzat per aquest divendres
una festa per celebrar el seu
30è aniversari. L’acte tindrà
lloc a partir de dos quarts de set
de la tarda a la plaça Ramon To-
rres i Casanovas.

La celebració, que coincidirà
amb l’encesa oficial de l’enllu-
menat de Nadal del districte,
arrencarà amb les actuacions
de la Fàbrica de Gel i Gonçal. A
partir de les set arribarà el torn
de la projecció dels documentals
‘200 anys d’història’ i ‘El meu ba-
rri de Sants’, que deixaran pas a
l’actuació de la Banda i Majorets
del Triangle de Sants. Tot seguit
el públic podrà gaudir de mitja

hora d’òpera amb les actuacions
de Jordi Velàzquez i Esther Ri-
bot. Un cop acabin vindran els
parlaments i l’encesa de llums.
Per últim, hi haurà el concert de
l’Orquestra Guateque. 

El vicepresident de Sants Es-
tabliments Units, Lluís Martice-
lla, afirma en declaracions a Lí-
nia Sants que “és molt important
per al nostre sector comercial que
l’associació arribi als 30 anys”.

Marticella també remarca que és
“un orgull i un honor” celebrar les
tres dècades, especialment pel fet
de ser una entitat que “defensa
una marca comercial, que és la
del Carrer de Sants”. 

Per últim, l’altra gran novetat
d’aquest 30è aniversari té a veu-
re amb la il·luminació de Nadal.
Marticella destaca que aquest
any “tots els comerços associats
tindran il·luminació de Nadal”.

L’entitat és un referent del barri. Foto: Sants Establiments Units

Sants Establiments Units
celebra el seu 30è aniversari

Gastronomia | Nova edició de ‘La Marina Tapea’
L’Associació de Comerciants de la Marina organitza fins al 14 de desembre la sisena

edició de la ruta de tapes ‘La Marina Tapea’. La ruta se celebra els divendres al vespre i
permet degustar les tapes de 12 establiments, amb beguda inclosa, per 2,45 euros.  

L’associació organitza
aquest divendres una
festa a la plaça Ramon
Torres i Casanovas



21 de novembre del 2018Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

17 | 

líniasants.cat



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 2221 de novembre del 2018

| 18

líniasants.cat



19  | 

líniasants.cat21 de novembre del 2018

4El Departament de Salut ha
posat en marxa el nou centre
d’urgències d’atenció primària
(CUAP) Gràcia, situat al carrer La-
rrard 1. El nou CUAP –que va co-
mençar a funcionar el passat 5 de
novembre– atén urgències de
baixa i mitjana intensitat les 24
hores del dia, els 365 dies de
l’any, fet que permet garantir la
cobertura i l’accessibilitat del ser-
vei a la població.

El nou equipament, que té
una població de referència de
més de 121.000 habitants, és de
nova construcció. Amb una su-
perfície de 365 metres quadrats,
gaudeix de tecnologia avançada
i d’equipaments moderns amb un
box de traumatologia i un d’atu-
rada cardíaca; una zona d’obser-
vació amb 4 punts i una àrea
d’esterilització, a més de boxs de
visita mèdica. Hi ha també una
sala de laboratori i una unitat ra-
diològica coordinada amb l’Hos-
pital de Sant Pau.

Dona servei a la població de

les àrees bàsiques de salut del
Camp d’en Grassot, Vila de Gràcia,
Lesseps, Vallcarca i El Coll, La Sa-
lut i Sanllehy.

El nou CUAP Gràcia està situat
al mateix edifici del CAP Larrard
(primera planta). Abans, l’equi-
pament estava a l’Hospital de
l’Esperança de Barcelona, al ca-
rrer Sant Josep de la Muntanya,
però funcionava fins a les 12 de
la nit. 

Aquesta integració s’em-
marca en la nova Estratègia na-
cional d’atenció primària i salut
comunitària (ENAPISC), que bus-
ca una atenció basada en les
necessitats de les persones, re-
força la integració assistencial
entre els professionals i s’orien-
ta a una millora de la resolució
dels casos mèdics.

El nou centre està gestionat
per l’atenció primària del Parc
Sanitari Pere Virgili, empresa pú-
blica del Servei Català de la Salut
(CatSalut). Amb aquest nou CUAP,
ja són una desena els centres

d’urgències d’atenció primària
que hi ha a la ciutat de Barcelona.

ATENCIÓ DE PROXIMITAT
El CUAP és un recurs de l’atenció
primària que ofereix atenció sa-
nitària de proximitat per a la po-
blació que requereix urgències de
baixa i mitjana complexitat, és a
dir, que no suposen un risc vital. 

Els CUAP obren les 24 hores,
tots els dies de l'any, i a la majoria
s’hi poden fer analítiques i radio-
grafies i l'atenció urgent es resol
abans en aquests equipaments
que a les urgències dels hospitals,
on sempre tenen preferència els pa-
cients amb urgències de risc vital.

Tot i això, cal remarcar que el
centre d’atenció primària (CAP) és
el primer lloc on cal anar quan es
té un problema de salut i, en cas
de dubte, cal trucar al telèfon 061
CatSalut Respon, on un equip
de més de 200 professionals as-
sessora les 24 hores del dia què
cal fer davant una consulta o
problema de salut.<

Entra en funcionament 
el nou CUAP Gràcia

» El centre atén urgències de baixa i mitjana intensitat les 24 hores tots els dies de l’any
» Dotat d’equipaments moderns, té una població de referència superior als 121.000 habitants

Pàgines especials

canalsalut.gencat.cat
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El vent torna a bufar a favor. Per
segona vegada en aquesta tem-
porada, el Sants de Tito Lossio ha
encadenat dues victòries (1-2
contra el Martinenc i 2-1 contra
el Figueres), sis punts que per-
meten que l’equip blanc-i-verd
trenqui la seva mala dinàmica re-
cent i escali fins a la setzena po-
sició de la classificació.

L‘última d’aquestes victòries
(diumenge passat) contra el con-
junt de l’Alt Empordà va ser el
primer triomf de l’equip a l’E-
nergia; fins aleshores, les tres vic-
tòries dels santsencs havien es-
tat a domicili (a la Pobla, Cas-
telldefels i al Guinardó contra el
Martinenc).

Un doblet de Sergio Navarro
(màxim golejador de la UES amb
sis gols en les primeres 15 jorna-

des) va donar els tres punts a l’e-
quip, mentre que la diana visitant
la va aconseguir Álvaro Fernán-
dez al minut 63, dos minuts des-
prés del segon gol del sheriff. Ya-
mandú Morgade també va ser
clau per mantenir la victòria atu-
rant una ocasió posterior del
conjunt altempordanès.

Així, amb la mala dinàmica de
set partits sense guanyar ente-

rrada definitivament, els de Los-
sio voldran enllaçar tres victòries
per primer cop i seguint escalant
posicions. Aquest repte, però, no
serà fàcil, ja que aquest diumen-
ge a les dotze del migdia, en la da-
rrera jornada del mes, visitaran el
Sagnier per jugar contra l’AE
Prat. La primera jornada del des-
embre, el diumenge 2, el Sants re-
brà la visita del San Cristóbal.

L’onze que va aconseguir el primer triomf del curs a casa. Foto: UES

Reacció de la UE Sants, 
que enllaça dos triomfs a la lliga
» La victòria del dia 18 contra el Figueres va ser la primera a l’Energia
» Prat i San Cristóbal, els dos pròxims reptes de l’equip de Tito Lossio

Victòria i derrota dels sèniors
de waterpolo del Mediterrani

La jornada del darrer
cap de setmana s’ha sal-
dat amb un triomf del
sènior femení i la de-

rrota del primer equip masculí
del CE Mediterrani.

Les de Marc Comas van acon-
seguir la tercera victòria del curs
dissabte passat a la Josep Vallès
apallissant el cuer, el Waterpolo
Zaragoza (18-3). L’equip es man-
té tercer gràcies a aquest resultat,
mentre que els sis gols que va
anotar Clara Espar li serveixen
per col·locar-se segona en aques-
ta classificació. Aquest dissabte,

les santsenques afrontaran un
dels grans reptes del curs, la vi-
sita a la piscina del CN Sabadell.

Per la seva banda, els homes
de Jahzeel Martínez van perdre,
també dissabte passat, en la seva
visita al totpoderós Atlètic Bar-
celoneta (18-8). El Medi només
va poder aguantar el ritme dels
mariners durant el primer quart,
i al descans perdia per 9-2. Els
santsencs, cinquens amb 12 punts
en set jornades, rebran la visita
d’un rival directe, el CN Sant
Andreu, aquest dissabte a partir
de les 12 del migdia.

Pau Arriaga
SANTS

Esports Atletisme | Tot preparat per a la 95a edició de la Jean Bouin
Aquest diumenge la cursa de Barcelona, la Jean Bouin, es disputarà per 95a vegada. El

recorregut, un any més, portarà els atletes des de les Fonts de Montjuïc fins al centre 
de la ciutat; els corredors podran escollir entre dues distàncies: cinc o 10 quilòmetres.

Quarta derrota
seguida. El JAC
d’Albert Gómez
va mostrar una

bona imatge però va tornar amb
les mans buides del Barris Nord
de Lleida dissabte passat, on va
perdre contra un dels colíders, el
Pardinyes (86-79).

L’excel·lent actuació de Marc
Magdaleno, autor de 24 punts,
no va ser suficient per derrotar
els del Segrià, que van haver de
picar molta pedra i no van poder

cantar victòria fins a l’últim par-
cial. Els homes de Gómez van
vendre cara la seva pell, de ma-
nera que la màxima renda que els
locals van arribar a tenir va ser de
10 punts a l’últim parcial. A ban-
da de Magdaleno, Ferran Mas
(que va fregar el doble-doble
amb 11 punts i 9 rebots) i Gerard
Rodríguez, autor de 14 punts, van
ser els jugadors més destacats del
conjunt lila.

Després de la derrota, els
santsencs baixen fins a la vuite-

na posició i ja tenen un balanç ne-
gatiu (quatre victòries i cinc de-
rrotes). L’objectiu, doncs, serà re-
trobar-se amb la victòria, però l’e-
quip no ho tindrà fàcil, ja que
aquest diumenge a la una rebran
el líder, el CB Mollet. En el primer
partit de desembre, el diumenge
2, el JAC visitarà la pista de l’Al-
findén. Serà la penúltima jorna-
da abans de les vacances, tot i que
abans del descans nadalenc, l’e-
quip jugarà la tornada dels quarts
de final de la Lliga Catalana EBA.

Bona imatge sense premi
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Els que vivim a Barcelona o a prop de la
capital som molt conscients de la sort
que tenim. Sobretot, pel que fa a l’o-
ferta que la ciutat comtal ens ofereix en
cultura, espectacles, gastronomia, ac-
tivitats, esports, etc. En relació a això
últim, podem dir que en els últims anys
hi ha hagut un creixement important
d’algunes activitats esportives molt
concretes com ara el running, el pàdel,
el crossfit o, en relació a les arts mar-
cials i els esports de contacte, les arts
marcials mixtes, el jiu jitsu brasiler o els
sistemes de defensa personal. Cada
cop més sovint podem veure gimna-
sos especialitzats o que ofereixen clas-
ses d’aquests tipus d’esports creixents. 

Afortunadament, Barcelona no és una
ciutat on el número d’actes delictius,
vandàlics o violents sigui molt elevat,
però, malauradament, n’hi ha. Per això,
cada cop més, la gent sent la necessi-
tat de voler tenir nocions avançades
de com defensar-se en el cas que al
carrer, al metro, a una discoteca, al
cotxe o en qualsevol altre lloc es trobi
en una situació d’amenaça, d’abús o

de violència real. I moltes vegades, les
arts marcials actuals o els esports de
contacte, per la seva naturalesa es-
portiva, no cobreixen completament
aquestes necessitats. 

I en aquest aspecte és on entra Km
Defensa Personal, la primera empresa
privada de Barcelona dedicada a l’en-
senyament del Krav Maga, un sistema
de defensa personal d’origen israelià
pensat exclusivament en l’autopro-
tecció que, degut a la seva efectivitat
i simplicitat de moviments, es va es-
tendre ràpidament pe als EEUU i Eu-
ropa convertint-se en el sistema de
defensa personal més popular i efec-
tiu avui dia. 

El Krav Maga no és un art marcial
reorientat a la defensa personal, ni és
un esport de contacte on volem gua-
nyar el nostre adversari (que sol ser del
mateix sexe i pes que jo), puntuar més
que ell o necessitem adaptar la nostra
tàctica a unes regles i normes que haig
de complir. És un sistema que mitjan-
çant moviments instintius i fàcils d’a-
prendre busca sortir de la manera més
efectiva i eficient de qualsevol tipus
d’episodi violent en el qual ens pu-

guem trobar: intent de violació, roba-
tori, cops, empentes, controls, estra-
ngulacions, caigudes, amenaces amb
arma blanca, etc. Contra un o diversos
assaltants.

Per assegurar aquest rigor en les tèc-
niques i l’efectivitat de les mateixes,
Km Defensa Personal disposa d’ins-
tructors formats i titulats directament
a Israel de la mà d’un deixeble directe
del fundador del sistema, Imi Lich-
tenfeld, i que, constantment, revisen,
estudien i entrenen la forma de mi-
llorar les tècniques per tal de fer-les
efectives per a qualsevol tipus d’indi-
vidu que vulgui practicar aquest sis-
tema.

A més, a KM Defensa Personal in-
clouen la singularitat més popular del
Krav Maga, la de treballar totes les tèc-
niques en situacions d’estrès tant físic
com perceptiu (cansament, fatiga
muscular, desorientació, soroll exces-
siu, baixa il·luminació...) i realitzant ha-
bitualment classes en entorns reals
(carrers, discoteques, passadissos, as-
falt, muntanya, etc.) per tal d’assegu-
rar l’assimilació de la tècnica més enllà

del tatami i realitzada per part d’un
company que ens ajuda.

Imparteixen classes en diferents cen-
tres de la ciutat de Barcelona, de di-
lluns a dissabtes i amb horaris tant de
matins com de tardes i de nits. A més
a més, també tenen grups femenins
on es treballa específicament situa-
cions que es poden donar en dones
(intents de violació, robatoris de bos-
ses de mà, controls amb estirament
de cabells o amb abraçades, etc.) i
també grups per a nens des dels 4
anys fins als 18 on realitzen classes
una miqueta més lúdiques però
orientades en tot moment a què els
nens aprenguin a defensar-se maxi-
mitzant les seves condiciones i fami-
liaritzant-los amb la disciplina, el
respecte, el sacrifici i puguin, així, evi-
tar episodis de bullying o d’abús de
qualsevol mena per part d’adults. 

Els podeu trobar a Facebook 
(/kravmagadefensapersonal) i a 

Instagram (@kmdefensapersonal)

» Parlem amb la primera empresa de Barcelona especialitzada 
en l’ensenyament del Krav Maga i la defensa personal 

KM Defensa Personal:
la millor opció a Barcelona 

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

El Krav Maga Krav Maga – Defensa
Personal Barcelona

Oferta variada

La defensa personal
com a activitat en

creixement
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Esports
La pluja obliga a suspendre el
partit del Bcn Sants a Mataró

Les fortes precipitacions
que van caure durant el
matí de dissabte passat a
bona part del país van

obligar a suspendre, entre al-
tres, el partit de la Segona Cata-
lana masculina que el primer
equip de l’Handbol Bcn Sants ha-
via de jugar a la pista del filial del
Joventut Handbol Mataró.

L’equip santsenc espera que
la Federació Catalana d’Handbol

comuniqui la data en la qual s’a-
cabi disputant aquest enfronta-
ment, de la setena jornada d’a-
questa competició.

L’equip acumula sis punts en
sis jornades (tres victòries i tres
derrotes) i aquest dissabte tor-
narà a competir. Els jugadors
de Sebastià Capella rebran el fi-
lial del Palautordera Salicru, el
cinquè de la taula, aquest dissabte
a dos quarts de vuit del vespre.

Mala jornada per als equips
de futbol sala del districte

FUTBOL SALA4Un empat i una
derrota. La jornada del cap de set-
mana passat no va ser gens fa-
vorable per als interessos del
Barnasants i del Màgic Sants.

Els de Marc Alegre (que va ser
expulsat a les acaballes de la pri-
mera meitat) van deixar escapar
una renda de tres gols que havien
aconseguit en poc més de dos mi-
nuts a Linyola i van veure com els
locals equilibraven el matx dis-
sabte passat (3-3). Víctor Delga-
do, en dues ocasions, i Alex Pi-
ñero havien situat un prometedor
0-3 a favor del conjunt blanc-i-
blau, però els lleidatans van re-
tallar el seu desavantatge poc
abans del descans i, amb un gran

esforç en els darrers minuts, van
aconseguit rescatar un punt.

Ara, el Barnasants és vuitè, i
aquest diumenge rebrà la visita
del líder, l’AE Penya Esplugues.

Per la seva banda, el Màgic
Sants va patir la segona derrota
consecutiva a la Divisió d’Honor
catalana dissabte passat contra el
líder, l’Alheña (1-2). Els tres gols
del partit es van condensar en la
recta final del matx; els hospita-
lencs es van col·locar 0-2, de
manera que la diana que Sergi
Rebollo va aconseguir al 39 no-
més va maquillar el resultat final.
Els groc-i-negres buscaran tren-
car la seva mala dinàmica aquest
dissabte a la pista del Casserres.

Dues medalles (una
plata i un bronze)
individuals i una cin-
quena posició per
equips en categoria
femenina i desena

en la masculina. Aquests van ser
els resultats amb els quals el CE
Mediterrani va tancar diumenge
passat el 62è Campionat Absolut
d’hivern de natació en piscina
curta, que es va disputar durant
quatre dies de la setmana passa-
da a les instal·lacions del CN
Barcelona. El club fa un bon ba-
lanç de la cita, la darrera gran
competició d’àmbit estatal d’a-
quest 2018.

Els dos esportistes del club
que van aconseguir pujar al podi
van ser Andrea Prades (que es va
proclamar subcampiona estatal
de la cursa de 200 metres es-
quena) i Joan Ballester (tercer en
la final de 200 metres braça). 

De fet, en la cursa per la me-
dalla (en l’últim dia de competi-
ció) només la nedadora del CN
Sant Andreu África Zamorano va
ser més ràpida que Prades. La
jove de 17 anys va completar la
prova en dos minuts, 10 segons i
44 centèsimes, poc menys de
mig segon menys que la vence-
dora. La tercera en discòrdia va
ser Cristina García, del Terrassa.

Dos dies abans, en el segon
dia de competició, havia arribat
la primera medalla, el bronze de
Ballester en una final de braça
molt emocionant on també hi
competien figures com Hugo
González o Álex Castejón (se-
gon i campió, respectivament). El
crono de Ballester (dos minuts, 13
segons i una dècima) va deixar
fora del podi, entre altres, el ba-
lear Joan Lluís Pons.

Això, sumat a altres bons re-
sultats com la cinquena plaça de
Laia Martí a la prova de 50 me-
tres braça o la vuitena a la cursa

de 100 metres papallona va aju-
dar l’equip a obtenir aquestes
bones classificacions en el ràn-
quing per equips.

HOMENATGE A SANT JAUME
Per altra banda, el mateix dia que
va començar l’estatal, al Palau de
la Generalitat es va fer un home-
natge a esportistes del club pels
seus resultats amb les diferents
seleccions estatals de waterpolo.
Els premiats van ser Miguel de
Toro, Marc Minguell, Berta Setó,
Helena Dalmases, Guillem Fari-
gola, Clara Díaz i Clara Espar.

Els nedadors, amb els metalls aconseguits al campionat. Fotos: CEM

Prades i Ballester, medallistes
del Medi a l’estatal de natació
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Llibres Teatre

Arriba un nou disc de la Marató, els be-
neficis del qual, com sempre, es dedi-
caran a la causa de la plataforma soli-
dària, que enguany és la lluita contra el
càncer. El disc conté 18 cançons inter-
pretades per 33 artistes, entre els quals
Judit Neddermann, Pablo Alborán, Ai-
tana, Pedro Guerra, Jorge Drexler, Alidé
Sans, Manolo García o Ruth Lorenzo.

Música Pelis i sèries

El disc de la Marató
Diversos artistes

Stanley Kubrick, a fons
Un concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)

en què va interpretar algunes bandes sonores de pel·lícula va
servir per inaugurar el passat 23 d'octubre l'exposició titulada

senzillament Stanley Kubrick. La podeu veure al Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona (CCCB) fins al 31 de març i

està dedicada, és clar, al mític i també controvertit director,
guionista i productor de cinema novaiorquès (1928-1999),

l'any que en fa 90 del seu naixement i 50 de l'estrena de 2001:
Una odissea de l'espai. Una completa mostra amb audiovi-

suals, objectes i materials dels arxius personals del director.

Un any després del seu pas pel concurs musical Ope-
ración Triunfo, la barcelonina Nerea Rodríguez ha pre-
sentat el seu primer single en solitari. Es titula Y ahora
no i tracta el tema de l’amor a través d’un estil 100%

pop. Els seguidors de la cantant han situat la cançó en
els primers llocs del ranking de temes més escoltats a

les plataformes digitals durant el dia del seu llança-
ment. A més, la catalana ha presentat el videoclip de
Y ahora no, on surt acompanyada pel cantant Diego

Domínguez, el qual va aconseguir més de 100.000 vi-
sites en poques hores. Els seus companys d’Opera-

ción Triunfo2017 han mostrat l’amistat que encara els
uneix donant el seu suport al llançament del primer

tema en solitari de Rodríguez a través de les xarxes
socials. Una de les publicacions més comentades pels

usuaris ha sigut la imitació que ha fet Cepeda de la
portada del seu single, on la cantant es mostra asse-

guda a terra mentre li cau l’aigua de la dutxa.    

N E R E A  R O D R Í G U E Z

La fitxa
QUI ÉS?

A LES XARXES...

Participar a Operación Triunfo 2017
Alguns dels seus companys van ser Aitana, Mimi i Cepeda

Famosos

Presentar el seu primer single 
Es titula ‘Y ahora no’ i ja es pot veure el seu videoclip 

Suport d’altres ‘extriunfitos’ 
Els seus amics d’OT anuncien la notícia a les xarxes

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

ÉS FAMÓSA PER...

Julio Manrique dirigeix aquest retrat
de l’època victoriana, a finals del segle
XIX. Al seu pis de Nova York, el doctor
Givings experimenta amb un nou apa-
rell elèctric per resoldre els problemes
d’histèria de les dones, mentre la seva
esposa està cada vegada més encurio-
sida amb les teràpies del seu marit.

A La Villarroel de Barcelona.

L’habitació del costat
Sarah Ruhl

La periodista Anna Punsoda va guan-
yar el Premi Roc Boronat 2018 en la
seva estrena com a novel·lista. Els llits
dels altres relata l’obscura història de la
Claustre, una dona que s’ha d’enfron-
tar amb la seva mirada del cos i del
sexe, què ha construït sota la influència
de l’alcoholisme del seu pare i amb l’a-
patia frustrant de la mare. 

Els llits dels altres
Anna Punsoda

L’univers creat al voltant de Harry Pot-
ter continua generant pel·lícules. La
darrera, que ja s’ha estrenat, és la sego-
na part de la saga Bèsties fantàstiques.
El malvat mag Gellert Grindelwald s’es-
capa i es dedica a reunir seguidors, de
manera que el jove Albus Dumbledore
tornarà a necessitar l’ajuda de Newt
Scamander per frustrar els seus plans.

Els crims de Grindelwald
David Yates

| Battlefield V
Un dels shooters més populars dels últims anys torna amb un nou 

títol que, un cop més, està ambientat en la Segona Guerra Mundial.
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DIJOUS 29 DE NOVEMBRE
21:00 El músic Marcos del Ojo, conegut com Ca-
nijo de Jerez, exlíder de Los Delinqüentes, arri-
ba al districte per presentar el seu disc en so-
litari Libera la fiera. / Sala Apolo.

TOTS ELS DILLUNS
19:30 Des de principis del mes passat, i fins a
la segona setmana del mes de desembre, cada
dimarts es farà una nova sessió del curs An-
glès adults, iniciació. El preu total és de 57,5
euros. / Centre Cívic La Cadena.

TOTS ELS DIMARTS
19:00 Des de principis d’octubre, i fins a la se-
gona setmana del mes de desembre, cada di-
marts es farà una nova sessió del curs Anglès
elemental. El preu total és de 57,9 euros. / Cen-
tre Cívic Casa del Rellotge.

FINS AL 30 DE NOVEMBRE
Matí-TardaDarrers dies en els quals es pot vi-
sitar Veïnes, ciutadanes, una exposició que par-
la sobre els moviments feministes que van co-
mençar a alçar la seva veu la dècada de 1970.
/ Centre Cultural Albareda.

DES DEL 27 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda La setmana que ve s’inaugurarà La

humanitat de les llambordes, una exposició
foto-literària en la qual una quartantena d’au-
tors comenten paisatges d’arreu del país. / Cen-
tre Cívic Casinet d'Hostafrancs.

AVUI 21 DE NOVEMBRE
18:00 Contes a la mà és el nom de la narració
del cicle Lletra petita - Sac de rondalles que co-
ordinarà la contacontes Núria Clemares per
a nens i nenes que tinguin entre 2 i 4 anys.
/ Biblioteca Francesc Candel.

DIMECRES 28 DE NOVEMBRE
18:00Roger Casadellà s’encarregarà de coordinar
l’espectacle Les golfes del cicle Lletra petita -
Llibres a escena. Activitat gratuïta. / Biblio-
teca Francesc Candel.

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE
12:00 Partit de waterpolo corresponent a la vui-
tena jornada de la Divisió d’Honor masculi-
na entre el Mediterrani i el CN Sant Andreu.
/ Piscina Josep Vallès.

La companyia Petita Malumaluga
arriba al districte per presentar l’es-
pectacle infantil 30 elefants sota un pa-
raigua. / Centre Cultural Albareda.

‘30 elefants sota un paraigua’
al Centre Cultural Albareda

Dissabte 24 de novembre a les 17:00

La professora Àurea Arroyo continua
coordinant les sessions d’aquest taller
de risoteràpia, la millor medecina
contra l’estrès i el malestar. / Cotxeres
de Sants.

Continua en marxa
el curs de risoteràpia
Tots els dilluns a les 16:00

Leonor Watling i Alejandro Pelayo,
Marlango, arriben al districte per pre-
sentar els temes del seu vuitè treball
d’estudi, anomenat Technicolor. / Sala
BARTS.

Marlango presenta el seu
‘Technicolor’ a la Sala BARTS
Dimecres 28 de novembre a les 21:00

Partit de bàsquet corresponent a la des-
ena jornada del grup C-B de la lliga EBA
entre el JAC i el CB Mollet. / Pavelló de
l’Espanya Industrial.

El JAC vol retrobar-se amb la
victòria a casa contra el Mollet
Diumenge 25 de novembre a les 13:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
agenda@comunicacio21.com
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Pàgines especials

esquerrabcn.cat/districtes @ERCSantsMon /esquerra.santsmontjuic

Sants-Montjuïc

Ernest Maragall ha estat pro-
clamat oficialment candidat
d’Esquerra Republicana a l’al-
caldia de Barcelona. El 56è
Congrés Regional de la Fede-
ració de Barcelona d’ERC ha
ratificat els resultats de la jor-
nada de primàries, on Mara-
gall va rebre un 94,2% de
suports per convertir-se en el
candidat republicà a l’alcaldia.

En el discurs de proclama-
ció com a candidat, Ernest
Maragall ha assegurat que
“avui, Barcelona és una ciutat
enfadada, inquieta i desorien-
tada, que demana a crits ser
atesa i ben governada”. “La
nostra primera obligació és
escoltar aquest clamor barce-
loní i donar-li forma amb com-

promís i un bon projecte”, ha
explicat. 

Maragall ha afegit que “avui
estem en un punt de partida,
l’inici d’un viatge que vol ser de
llarg abast”. “Barcelona encara
és lluny d’on la voldríem veure,
i la ciutat ha de ser locomotora
i vagó del viatge cap a la Repú-
blica”, ha recalcat. El ja candi-
dat d’Esquerra Republicana a
l’alcaldia de Barcelona ha ex-
plicat que “els barcelonins i
barcelonines volen una ciutat
pionera en innovació, recerca i
educació. Una capital univer-
sal, seu de la cultura i el conei-
xement de tot el món".

Ernest Maragall ha conclòs
dient que “volem governar per
transformar i construir perquè

Barcelona assoleixi el màxim de
les seves capacitats”. “Volem
guanyar per tothom, per con-
vertir en guanyadors molts dels
que avui estan perdent el dret
a viure amb dignitat”, ha asse-
gurat.

Maragall ha tancat el seu
discurs amb una apel·lació a
guanyar les eleccions: “Anirem
dels casals a les cases, i als
carrers i a les places, anirem
de les persones a les perso-
nes, als homes i dones de Bar-
celona, dels republicans a tots
els ciutadans, als futurs ciuta-
dans de la República cata-
lana”. 

Al seu torn, el president de
la Federació de Barcelona, Ro-
bert Fabregat, ha explicat que

“Esquerra Republicana ha de
ser la punta de llança del pro-
jecte republicà a Barcelona”.
Fabregat ha tornat a agrair a

Alfred Bosch el seu gest de ge-
nerositat, i ha afegit que “ara,
la passa més important que
hem de fer és a Barcelona”.

Ernest Maragall és proclamat candidat 
d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Barcelona

Els veïns i veïnes del barri de la
Bordeta han reclamat al govern
del Districte un allargament del
recorregut i una millora de la
freqüència de pas de la línia de
bus 91. La reivindicació veïnal
exigeix al govern de Barcelona
en Comú que es garanteixi el
servei de bus els diumenges i
festius i s'ampliï el seu recorre-
gut. Durant el Consell de Barri
de la Bordeta celebrat fa uns
dies els veïns van considerar
"una vergonya que es faci arri-
bar la línia només fins al CUAP
Manso".

No obstant, el govern muni-
cipal va justificar-se dient que
"la demanda veïnal no es pot
implementar, tot i que la conti-

nuaran tenint damunt la taula".
És per això que els veïns de la
Bordeta han demanat reunir-se
amb l'alcaldessa Ada Colau i
han alertat que proposaran
mobilitzacions si no s'acata el
compliment de la demanda. 

Tot i la nova freqüència de
pas, que redueix el temps d'es-
pera a 22 minuts, aquest avenç
no suposa la totalitat dels punts
que es van acordar a l'assem-
blea del passat mes de maig de
2017. Els representants veïnals
expliquen que "perquè la línia
esdevingui un servei de qualitat
cal que funcioni també els di-
umenges i que el recorregut
s'allargui fins al Mercat de Sant
Antoni i Riera Blanca". 

Esquerra Republicana de
Sants-Montjuïc ha donat suport
a les reivindicacions veïnals en
relació a la línia d'autobús 91,

en tant que cal garantir un
transport públic de qualitat per
a tots els veïns i veïnes de
Sants-Montjuïc, i considera que

les actuacions del govern Colau
s'han quedat a mig fer, perquè
no contemplen les demandes
veïnals en la seva totalitat. 

Els veïns i veïnes de la Bordeta 
reclamen millores a la línia de bus 91
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