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La campanya de Nadal és per al
comerç local el moment més im-
portant de l’any. De fet, tradicio-
nalment, gairebé una quarta part
de les vendes anuals era al des-
embre. L’aparició fulgurant del
Black Friday, però, ha trencat
l’esquema clàssic del petit co-
merç, que veu com aquesta jor-
nada comercial dels Estats Units
ha arribat per quedar-se.

Un cop el sotrac de la crisi ha
començat a quedar enrere, el co-
merç local encara amb determi-
nació aquest nou repte. Des de la
Fundació Barcelona Comerç, Llu-
ís Llanas, vicepresident de l’enti-
tat, afirma que  “el comerç local ha
de jugar a tot i adaptar-se al Black

Friday”. Tot i això, Llanas admet
que el que representa el Black Fri-
day “és un model diferent del que
nosaltres proposem”. I és que el vi-
cepresident de Barcelona Comerç
remarca que el petit comerç ha d’a-
postar “pel concepte de l’slow
shopping, que vol dir un comerç
que aconsella, que fa temporades
llargues amb preus lògics i que no
aposta per la venda impulsiva”. A
banda, Llanas afegeix que el Black
Friday s’acaba convertint en unes
“rebaixes encobertes perquè s’a-
caben fent descomptes més dies”.  

Des de l’entitat RETAILcat, la
Unió d’Entitats de Retail de Ca-
talunya,  es mouen, amb matisos,
en la mateixa línia. Consideren que
la consolidació del Black Friday
“obliga a una revisió del model del
comerç”. L’entitat,  de la mateixa
manera que bona part del co-
merç de proximitat, veu amb re-

cança el model que imposa el
Black Friday, però admet que “les
campanyes promocionals de cur-
ta durada són atractives per als
clients”. Això fa, afegeixen des de
l’entitat, que ara el comerç “s’ho
juga tot en pocs dies i ha de pre-
parar-se bé i veure com pot com-
pensar la pèrdua de marges”.

LES VENDES NO CREIXEN
Aquesta realitat fa que les com-
pres de Nadal quedin condicio-
nades, ja que els hàbits de la gent
estan canviant. Des de RETAIL-
cat calculen que una de cada dues
compres del Black Friday són
una anticipació de les compres na-
dalenques. “En el fons no es pro-
dueix un creixement real en ven-
des, perquè són vendes que es dei-
xen de fer en dies anteriors i pos-
teriors”, afegeix el president de
l’entitat, Joan Carles Calbet.  

El nou repte del comerç
» La consolidació del Black Friday ha abocat el petit comerç a apostar per aquesta jornada comercial
» Els botiguers admeten que ara el que toca és “veure com es pot compensar la pèrdua de marges”

Albert Ribas
BARCELONA

El Black Friday ha arribat per quedar-se. Foto: Kippelboy

XIFRES4El comerç de la ciu-
tat es va recuperant després
dels efectes d’una crisi econò-
mica que va tenir un fort im-
pacte per a la seva salut. I és
que el nombre de treballadors
contractats en el comerç mi-
norista va créixer un 1,6%  en-
tre el 2016 i el 2017. En aquest
mateix període també es va
arribar als 80.031 afiliats a la
Seguretat Social, segons les
xifres del quart trimestre del
2017 difoses per l’Ajuntament.

Les xifres també mostren
com, amb autònoms inclosos,
el comerç representa més del
14% del total d’ocupació de la

ciutat, amb més de 150.000
persones treballant en el sec-
tor. Pel que fa a la facturació,
aquesta també va créixer. En el
tancament del 2017 l’incre-
ment respecte de l’any anterior
va ser de l’1,5% i es van factu-
rar gairebé 13 milions d’euros.

Des del consistori també
han explicat que gairebé un
40% dels responsables dels
establiments a qui s’ha en-
trevistat consideren que el
volum de negoci augmentarà
en els pròxims anys. 

Per últim, els barcelonins
posen un notable alt (8,2) a
l’oferta comercial de la ciutat.

L’ocupació al comerç arriba
als nivells previs a la crisi
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per Francesc Reina 

La saviesa de la gent petita

Entre l'espasa i la paret hi ha un país on
habiten els miracles. No hi ha més opció
que creure en ell. Eduardo el va trobar no
fa gaire per casualitat; la famosa frase del
vell Einstein va reviure de sobte en la seva
curiositat nua de prejudicis, i es va ado-
nar que era cert, que és imprescindible
una biblioteca.

Ell, que venia de ser expulsat del men-
jador social perquè cobrava una presta-
ció mínima, va prioritzar el
menjar i va abandonar l'ha-
bitació on dormia per esperar
el més urgent: sentir de pri-
mera mà com es mou el si-
lenci de la nit.

Allà va descobrir Tintín,
aquest xaval adult que des-
granava emocionants misteris; Corto
Maltès, l'últim representant d'un món
desaparegut fa molts anys; el Capitán
Trueno lluitant entre cantonades en om-
bra per portar-nos una llibertat impen-
sable... Submergits en un món d'imatges,
darrere les cobertes, s'obre un univers per
explorar més enllà dels murs, i al costat
d'altres companyes, s'instruïa en els me-
nesters socials acariciant lletres amb la
punta dels dits, xiuxiuejant un so sord,
com si aprengués a llegir.

Llavors aquest lloc es converteix en

una treva de la derrota. Gairebé místics,
els cossos imperfectes donen voltes en-
tre les parets. No és obra de l'atzar, això
només ho pot aconseguir un déu enig-
màtic entre el va costum de buscar un
sentit a aquest món tan impenetrable.
Sembla com si preparessin una història
minuciosa sobre el seu futur, un tractat
que es podria recollir com un llibre
perdut on escapar-se de fosques male-

diccions que els conduïssin a profunds
túnels, com llibres enganyosos.

Una comunitat sense lletres és un es-
pai sense horitzons. El pretext és molt més
que protegir-se del fred, de la calor, de la
mala gent o d'una desaforada esperança.
Allà en la comoditat de les butaques i la
tranquil·litat del sofà, és on la paraula ciu-
tadania aconsegueix un sentit autèntic, un
pelegrinatge a la recerca d'un llarg som-
ni. Per aquest afany fa bona falta la mi-
rada maternal de la directora, el gest ama-
ble de l'empatia que sempre haurà de fer

front al comentari narcisista de les peti-
tes diferències.

Després, amb certa intolerància,
les autoritats presents, com una secta
blasfema, es veuran obligades a infor-
mar de les ordres extremes: hem de tan-
car. Amb la seva infància perduda a so-
bre, surten per trobar el seu lloc a l'in-
fern. Aniquilats a la nit impia, infinita-
ment solitaris, insisteixen en una divi-

nitat que delira, i marxen,
pelegrins del no-res, a
aquest altre habitatge, un-
tant-se en la pell els diaris
del dia. Hi haurà més ganes
de saber?

Els que s'atreveixin a
jutjar els limitats, que sàpi-

guen que hi ha eterns viatgers que tra-
vessen qualsevol direcció, com nòma-
des, amb el mateix desordre que alegra
la solitud. Molta gent petita es mor a la
vora del pou del qual mai no ha pogut
sortir. Eduardo se n’ha anat aquest es-
tiu mort de fred, però content de ser una
mica més savi. Ens va llegar aquesta or-
fandat absurda que tant costa d’em-
passar-se. Tant de bo la seva memòria
suri pel menjador dels que no són res,
i sobretot, que acompanyi a pessics els
que fan ús legal de l'estupidesa.

Molta gent petita es mor a la vora
del pou del qual mai no ha pogut sortir,

mentre altres fan ús legal de l’estupidesa

“No he pronunciado
la palabra Catalunya”,

dice Juan Marín, candi-
dato de Ciudadanos, en el #Debate-
AndaluciaRTVE. Ha hablado de “golpe
a la democracia” y “negociar en la cár-
cel” cuando le preguntaban sobre de-
pendencia. Pero se refería a un tema lo-
cal de Granada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No era fácil prever una
entrada de Vox tan fuer-

te. Había competencia
apretada en la derecha y los temas es-
trella ultras (machismo, racismo, anti-
política...) no estaban altos en la agen-
da. Pero menospreciamos el peso del
debate nacional. Ahí el caldo de cultivo
era perfecto.

@apuente

Surto de la presó de
Lledoners, de veure en

@RaulRomeva. Sensació
d’interinatge; és ell qui hauria d’estar
al capdavant del departament d'Acció
Exterior. Hem coincidit que cal seguir
explicant al món què passa a Catalunya
i la nostra defensa dels valors demo-
cràtics.

Borrell és el ministre
que Espanya envia al

món a revertir la mala
imatge de l'Estat. Un tipus que s'apro-
fita d'informació privilegiada per be-
neficiar-se'n. Segur que a Europa ho tro-
ben d'allò més normal. Com posar po-
lítics a la presó i pegar gent pacífica que
vol votar.

@KRLS@AlfredBosch @DaniSUgart

Janet Sanz
Veïns d’Hostafrancs han denunciat que
el projecte de la superilla no ha avançat

gens en aquest mandat. Creuen que el
projecte, que ha d’impulsar la regidoria

de Mobilitat que lidera Sanz, s’ha 
convertit “en el dia de la marmota”. 

pàgina 10

Bàsquet BAM
La secció de bàsquet de l’Ateneu Mont-

serrat tanca el seu 90è aniversari rebent
la Medalla d’Honor per part de l’Ajunta-

ment. El jurat ha premiat les nou dèca-
des de feina del club, pioner a Hosta-

francs i un dels més veterans de la ciutat. 
pàgina 18

Lluïsa Puigardeu
La veïna i activista de la Bordeta Lluïsa
Puigardeu, nascuda a Sants l’any 1944,

ha rebut la Medalla d’Honor en reco-
neixement a la seva implicació social,
que ha desenvolupat des dels anys 60 

a través de diferents entitats locals. 
pàgina 11
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Pot garantir que serà el can-
didat del PSC a les eleccions
municipals del maig?

Sí, és clar.

Li diem perquè també ho havia
de ser Alfred Bosch d’ERC i no ho
serà, sembla que podria passar
el mateix al PDeCAT amb Neus
Munté...
Sí, sí... Bé... Nosaltres vam fer primà-
ries el mes de maig i jo soc el can-
didat. 

Els últims mesos han sonat noms
alternatius al seu... Fins i tot el de
l’exalcalde Jordi Hereu. Com ho
ha viscut tot plegat?
Amb tranquil·litat. Quan em vaig
presentar a les primàries ningú més
ho va fer. Mirin si ho he viscut amb
tranquil·litat.

El cert és que el primer secretari
Miquel Iceta, cada cop que li pre-
gunten per vostè, el confirma com
a candidat.
És que em va confirmar la militàn-
cia del partit. I ningú més es va pre-
sentar. Així de tranquils estem.

On queda clar que no veurem
Jaume Collboni, si res no canvia,
és a la llista de Manuel Valls. El
preocupa que l’exprimer minis-
tre francès pugui restar molts
vots al PSC?
El que em preocupa és que no es
parli de la ciutat. Fa tres o quatre
mesos que vivim amb balls de
noms, estrelles convidades... Amb
una mena d’Operación Triunfo de
candidats en la qual no s’ha parlat
ni d’habitatge, ni de transport, ni
de seguretat... Això és el que em
preocupa, que no es parli de la ciu-
tat de Barcelona.

En aquesta entrevista en parla-
rem, però si abans ens deixa fer-
li unes quantes preguntes més
en clau electoral...
Sí, sí... Ho dic perquè crec que als
ciutadans això ni els interessa ni en
volen saber res. Quan vas a un
barri, et demanen més seguretat,
més habitatge, millor transport pú-
blic... No si un ha dit que pactarà
amb un altre o si ja veurem quin
serà el candidat de quina força.
Més aviat hi ha un cert desconcert. 

Creu que les expectatives que
s’han generat entorn de la figura
de Valls són exagerades?
A mi la gent em parla del transport,

de l’habitatge, de la seguretat... No
em parla del ball de noms ni de
pactes. Això és una cosa que
agrada molt als polítics i als perio-
distes, però a la gent li interessa el
dia a dia de la ciutat.

Sigui com sigui, si la llista de Valls
fos la més votada, el PSC li podria
donar suport i fer-lo alcalde?
Jo em presento per guanyar les
eleccions. Per ser alcalde. Nosaltres

intentarem sumar una coalició de
ciutat la més àmplia possible. Fa
uns dies es va presentar una plata-
forma amb noms força transver-
sals. Aquesta és la nostra línia i
estem convençuts que serà gua-
nyadora. 

A la foto d’aquesta plataforma
que comentava, Compromís per

Barcelona, no s’hi veia cap cara
especialment jove. 
Els dic per què?

Digui.
Perquè era al matí, que és quan la
gent jove treballa. Aquesta és l’ex-
plicació [somriu].

No és que el PSC hagi deixat de ser
un partit atractiu per als joves...
En absolut. Tenim gent jove. Però a
les 11 del matí la gent jove treballa. 

Abans deia que es presenta per
ser alcalde, però en cap enquesta
apareix amb possibilitats de gua-
nyar les eleccions. Se’ls fa difícil as-
sumir aquest rol més secundari,
de crossa de govern, que sembla
que ara els atorga l’electorat?
No, perquè no tenim ni aquesta vo-
cació ni aquesta psicologia de par-
tit. Nosaltres som una formació que
estem governant Espanya, que
vam governar Catalunya, que go-
vernem gran part dels ajuntaments
metropolitans... Som un partit de
govern. A la vida hi ha cicles histò-
rics i ara venim d’un cicle baix, però
totes les enquestes indiquen que
anem pujant. 

Al principi també citava les primà-
ries. El PSC en va fer, però com deia

només s’hi va presentar vostè. El
mateix ha passat a ERC, les del
PDeCAT no van despertar gaire in-
terès... Què falla?
Jo defenso les primàries. Són un
mecanisme més participatiu i que
compromet més la militància d’un
partit. Però és evident que, quan no
hi ha competència, tenen menys
interès. Si no hi ha final incert... I a
banda d’això, quan una cosa es
normalitza és menys notícia. Però
és un sistema útil i vàlid. Jo hi crec
fermament.

Per què creu que generen tantes
crítiques, doncs, les primàries que
està impulsant una part del sector
independentista a Barcelona?
No ho sé, perquè com que és un
espai polític que em costa d’enten-
dre... En tot cas, és una cosa molt en
clau independentista. Tampoc s’està
parlant de la ciutat. 

Parlem de la ciutat. La seguretat
serà un dels cavalls de batalla de
la campanya. 
Nosaltres estem dient des de fa
mesos que la ciutat ha perdut clima
de seguretat. Anant als barris i par-
lant amb els veïns i comerciants ja
vèiem que no hi havia un missatge
prou clar per part del govern que hi
ha unes normes i s’han de complir.4

Jaume Collboni
Candidat del PSC a l’alcaldia

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Marta Vall-llebrera

“Hem pagat el màster a alguns
membres del govern a un preu molt alt”

“Fa mesos que 
vivim una mena

d’Operación Triunfo
de candidats sense
parlar de la ciutat”
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3I el govern de la senyora Colau,
en lloc de prendre’n nota i pensar
que alguna cosa estava passant
de fons, ens deia que fèiem alar-
misme. Bé, després les xifres ho
han corroborat. I aquest és un
tema que a mi personalment em
preocupa molt. Perquè si una ciu-
tat no està neta i segura, la resta
no funciona. 

La recepta de ciutat neta i segura
s’associa normalment als partits
de dretes.
Mentre a Barcelona el repunt de la
inseguretat és d’un 20%, a Madrid
és d’un 1%. I allà també governa
l’esquerra. El risc és justament asso-
ciar la presència de l’esquerra en un
govern amb el fet que no hi hagi se-
guretat. Perquè la inseguretat so-
bretot perjudica els barris més
vulnerables i les famílies que no
tenen recursos. Perquè la gent més
rica, si necessita més seguretat, la
paga. Per tant, el discurs de la segu-
retat és un discurs d’esquerres. Hi ha
una part preventiva, de lluita contra
les desigualtats, però després hi ha
la part d’autoritat pública. I l’es-
querra l’ha de defensar, perquè si
no li regalem a la dreta.

Ha promès que si governa con-
vocarà 1.000 places a la Guàrdia
Urbana en els pròxims cinc anys.
És viable econòmicament?
Sí. A l’última etapa de l’alcalde Hereu
ja es va fer. I els càlculs que hem fet
tenen a veure amb el que ja es va fer.

Creu que fan falta?
Si volem complir les ràtios òpti-
mes que el propi Parlament de Ca-
talunya va establir en el seu dia, sí.
Perquè és veritat que de vegades
és molt més important la dissua-
sió, gràcies a una bona presència
al carrer, que les actuacions en si
mateixes. I què està fent el govern
de Colau? En lloc de reconèixer
que això s’ha de fer així, està redu-
int el nombre de policies. En ma-
tèria de seguretat, la prevenció i la
proximitat és el binomi que més
ha fallat en l’etapa Colau.

S’ha fet la policia de barri.
No, no s’ha fet. Se n’ha parlat molt,
però no s’ha fet.

Ara el govern ha anunciat el seu
desplegament a tres districtes
més i ja s’havia implementat en
dos.
Jo no en veig cap. I els veïns no en
veuen cap. S’anuncia ara, al quart
any de mandat, i quan tens com a
principal problema a la ciutat la
seguretat. 

Potser l’experiència de govern et
fa veure les coses diferent.
A un govern s’hi ha d’arribar après.
Crec que els barcelonins i les bar-
celonines hem pagat el màster a al-

guns membres del govern a un
preu molt alt. Descobrir, per exem-
ple a Ciutat Vella i al quart any de
mandat, que el paper de la policia
és importantíssim per donar segu-
retat als veïns... Això explica moltes
de les coses que han passat. 

La cultura també ha estat un àmbit
controvertit en aquest mandat.
Vostè diu que “Barcelona serà cul-
tural o no serà”. 
Sí. Jo crec que l’ADN del projecte de
ciutat de Barcelona és la cultura. És
el que ens diferencia, el que ens
dona identitat... I, per tant, la cultura
sempre ha estat l’eix vertebrador
del meu projecte per a Barcelona.
De fet, quan vam fer el pacte de go-
vern amb Colau, el primer que vam
demanar nosaltres va ser Cultura,
per sorpresa de tothom. Jo hi crec
molt, també en clau d’àrea metro-
politana. 

El turisme és un altre pilar de la
ciutat, però sembla que el model
actual mostra símptomes d’es-
gotament. Què s’ha de fer?
El turisme ha d’estar al servei de la
ciutat, i no la ciutat al servei del tu-
risme. Nosaltres no som una ciutat
turística, som una ciutat amb tu-
risme. I al final, el turisme que tin-
drem dependrà de la Barcelona
que expliquem al món. Per tant,
hem de decidir què volem expli-
car. Si expliquem una Barcelona
que té oferta cultural, experiències
gastronòmiques, botigues singu-
lars... Vindrà un turisme que encai-
xarà amb aquesta proposta. 

En resum, fer un altre tipus de
promoció de Barcelona.
Fer promoció no només és dir “vin-
guin i visiti’ns”. Jo no estic defensant
la idea incrementalista del turisme.
El que hem de dir és “vinguin a
veure aquesta Barcelona”. Perquè
quan ho fem, ja ens estem adreçant
a un públic determinat. Un públic
que respecti la ciutat, més enllà del
seu poder adquisitiu.

Un altre dels grans temes de ciutat
és l’habitatge. Vostè acusa Colau
de “triomfalisme” en aquesta ma-
tèria. Es podien fer més coses de
les que s’han fet?
El que més preocupa la gent ara és
l’accés a l’habitatge. Els preus s’han
encarit molt. L’Ajuntament pot fer
molt, no tot, però pot fer molt per

apaivagar els efectes de l’augment
de preus a la ciutat. Per exemple,
posar més habitatge assequible al
mercat. Hi ha 82 solars disponibles
per fer-hi habitatge. Durant la dar-
rera etapa socialista, es van cons-
truir 4.000 habitatges assequibles.
En aquest mandat se n’hauran fet
800. Es podria haver fet molt més.
És un dels grans fracassos de les po-
lítiques de Colau.

Precisament era una de les seves
banderes electorals.
Com deia la meva àvia, una cosa es
predicar y otra dar trigo. I predicar
és molt fàcil quan estàs en una en-
titat, d’activista, i també és molt le-
gítim. Però governar Barcelona no
és apte per a activistes. És apte per
a gent que pot tenir un projecte
polític molt ambiciós però que
també compta amb equips tèc-
nics, planificació, objectius clars... I
que és realista. Jo crec que tot això
ha fallat en aquesta etapa.

Què creu que és el millor i el pit-
jor que ha fet Colau?
Hi ha hagut un intent no reeixit de
donar un paper més actiu a la ciu-
tadania, a través de la participació.
Aquesta voluntat de donar veu a la
gent crec que ha estat la part més
positiva. I la part més negativa és
que no ha estat una alcaldessa de
tots i per a tots. Colau s’ha dedicat
a governar pensant només en els
seus i ha oblidat grans parts de la
ciutat. 

Amb tot el que ens diu, es plan-
tejarien tornar a pactar amb Bar-
celona en Comú després de les
eleccions del maig vinent?
Una de les bases de l’acord que vam
establir amb Barcelona en Comú
deia que el més important seria el
projecte de ciutat. I la coalició la van
trencar ells quan aquest principi
bàsic no es va respectar. I ja els hi
deia al principi de l’entrevista. Per a
nosaltres, després de les eleccions,
els acords que hi puguin haver han
de ser sobre la base que el més im-
portant, i el que ha de prevaldre, és
la ciutat de Barcelona. 

Els podrien donar una segona
oportunitat?
Bé, jo últimament els veig molt de
bracet d’ERC. Crec que és força evi-
dent que estan mirant a veure si in-
tercanvien cromos entre els suports
al Parlament de Catalunya i els su-
ports a l’Ajuntament de Barcelona.
Ells sabran. Però insisteixo: nosal-
tres, sobre la base d’un projecte que
posi Barcelona per damunt del pro-
cés independentista, si es pot fer, ho
farem. Ara bé, justament per això
Barcelona en Comú va trencar el
pacte amb nosaltres fa mesos. Si ells
es plantegen anar de bracet de la
lògica de l’independentisme, evi-
dentment nosaltres no hi serem.<

“Durant l’última etapa socialista vam fer
4.000 pisos socials: Colau n’ha fet 800”

“Si una ciutat no 
està neta i segura, 

la resta no funciona.
Això és un discurs

d’esquerres”

– Es plantejarien tornar a pactar
amb Barcelona en Comú?

– Els acords que hi puguin haver
han de fer prevaldre Barcelona.
I la coalició amb nosaltres la van 
trencar ells quan aquest principi 
bàsic no es va respectar.

– Els podrien donar una segona
oportunitat?

– Si ells es plantegen anar 
de bracet de la lògica de
l’independentisme, nosaltres 
evidentment no hi serem.
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Diumenge 25 de novembre, nois i noies dels diferents
grups del Taller de Teatre del Centre ens van oferir tres
representacions teatrals amb la finalitat de recaptar
fons per a la Marató d’enguany. Ja és habitual que el
Centre, com a entitat, col·labori amb aquesta causa tan
bonica i necessària, i és un motiu d’orgull que els nos-
tres joves s’hi sentin tan implicats. Volem agrair també
l’assistència del nombrós públic i la seva solidaritat, 
ja que es van recollir més de 1.500 euros.

MOLTES GRÀCIES A TOTHOM!!!!!!!!

El Centre, amb la Marató

MOBILITAT4El projecte de la su-
perilla d’Hostafrancs està en-
callat. Això, com a mínim, és el
que van denunciar diferents re-
presentants d’entitats veïnals
del barri el passat 26 de no-
vembre, durant la celebració del
Consell de Barri.

La sessió, doncs, va servir per
comprovar que el projecte –està
previst implementar-lo  entre els
carrers Tarragona, Creu Cober-
ta i el passeig de Sant Antoni–
no acaba de definir-se, segons
els veïns. En aquesta línia es va
moure la intervenció de Jordi
Clausell, de l’Associació de Veïns
i Veïnes d’Hostafrancs. Clau-
sell, tal com va recollir El3.cat,
va criticar que l’Ajuntament en
el seu moment “va presentar un
projecte molt agosarat de dos
milions d’euros però després
s’ha vist que no hi havia aquests
diners”. 

Pel que fa a la representació
municipal, Rosa López, coordi-

nadora del Programa de Supe-
rilles de la ciutat, va defensar
que  l’objectiu del consistori és
“invertir l’espai dedicat al vehi-
cle amb l’espai dedicat a les
persones”. 

“DIA DE LA MARMOTA”
El problema, però, és que els
veïns consideren que les pa-
raules de López “són més del
mateix”. En declaracions a Línia
Sants, Clausell lamenta que el

projecte de la superilla s’ha con-
vertit “en el dia de la marmota”.
Afegeix que “se’n parla des de
l’època d’Hereu però ha anat de-
generant i ara només parlem de
mobilitat, quan la superilla vol
dir moltes més coses”. Per últim,
Clausell  pronostica que, amb les
eleccions del mes de maig, el de-
bat entre l’Ajuntament i els
veïns no avançarà i lamenta
que es tancarà el mandat “sen-
se haver avançat en res”.

Imatge del Consell de Barri del 26 de novembre. Foto: Districte

Veïns d’Hostafrancs denuncien
que la futura superilla no avança

» El Consell de Barri va evidenciar que el projecte està molt verd
» L’associació de veïns diu que el mandat acabarà sense novetats

L’activista de la Bordeta Lluïsa
Puigardeu, Medalla d’Honor

RECONEIXEMENT4La veïna i ac-
tivista de la Bordeta Lluïsa Pui-
gardeu va rebre la setmana pas-
sada la Medalla d’Honor de la ciu-
tat en reconeixement a la seva tas-
ca social a favor dels barris de la
Bordeta i Sants.

Puigardeu, nascuda el 1944 a
Sants, va començar a col·laborar
el 1960 amb el Servei d’Orienta-
ció Social, el SOS, un centre d’ins-
piració cristiana situat al carrer
d’Olzinelles. Quatre anys més
tard, en aquest local, va formar
part de la creació de l’Agrupament
Escolta Jana Szenes, vinculat a la
Germanor de Noies Guies.

El 1968, en un context de re-
pressió de la llibertat, Puigardeu
va impulsar la creació del Par-
vulari Barrufet, l’actual Escola

Pública Barrufet, que va partici-
par del Moviment de Renovació
Pedagògica de Rosa Sensat i del
Col·lectiu d’Escoles per l’Escola
Pública Catalana. El mateix any
es va incorporar a les activitats de
la Parròquia de Sant Medir en el
Grup de Drets Humans, on con-
tinua el dia d’avui. També forma
part del Grup de Solidaritat de la
Parròquia i el 2009 va participar
en la creació  de l’Espai Solidari
Sant Medir.

FELIPE ALONSO, PREMIAT
D’altra banda, el quiosquer po-
blesequí Felipe Alonso ha rebut
recentment el novè Premi Po-
ble-sec. Alonso fa 46 anys que és
al capdavant del quiosc de la pla-
ça del Setge.

SUCCESSOS4Una dona de 64
anys va morir i dues persones
més van resultar ferides diven-
dres passat a la matinada després
que es produís un incendi  en un
pis del passeig de la Zona Fran-
ca, al barri de la Marina de Port.

Tal com va explicar l’Ajun-
tament en un comunicat, els
bombers van rebre l’avís a tres
quarts i cinc de tres de la mati-
nada i van desplaçar fins al lloc
dels fets un total de set dota-
cions, juntament amb la Guàr-

dia Urbana. L’equip de rescat,
però, no va poder fer res per sal-
var la vida de la dona. De les
dues persones ferides, una va ser
trasllada per inhalació de fum i
cremades. Tot i que el seu estat
era greu, amb els dies la seva
evolució ha estat favorable. 

A banda, tres persones que
vivien amb la víctima al pis,
una d’elles menor d’edat, tam-
bé van haver de ser ateses  al
Centre d’Urgències i Emergèn-
cies Socials de Barcelona

(CUESB), on es van quedar du-
rant el cap de setmana.

Per tal d’extingir l’incendi  es
va haver de tallar la circulació
pel passeig de la Zona Franca a
la confluència amb el carrer
Foc durant una hora i mitja. Els
Mossos d’Esquadra es van fer
càrrec de la investigació per es-
brinar les causes de l’incendi,
mentre que des de l’Ajunta-
ment van dir que la llar no era
a la llista de les famílies afecta-
des per pobresa energètica.

Puigardeu amb l’alcaldessa Colau. Foto: Ajuntament

Incendi mortal a la Marina

Habitatge | Lucía Martín (En Comú Podem) visita Sants
La diputada d’En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Lucía Martín, va participar

la setmana passada en una xerrada sobre habitatge a la Lleialtat Santsenca. Martín va
dir que cal “revertir 40 anys de polítiques públiques que han afavorit l’especulació”.

El bloc on es va produir l’incendi. Foto: El3.cat
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Associació de Comerciants

Creu Coberta
Creu Coberta entrega 

els Premis Q de Qualitat
En el marc de la celebració del Sopar de Nadal de
Creu Coberta, que vam fer el passat divendres 23
de novembre al restaurant La Font de Prades, Creu
Coberta va entregar els Premis Q de Qualitat als
establiments, persones i entitats que han ajudat
Creu Coberta al llarg dels darrers anys. Ja és una
tradició que el Sopar de Nadal aculli una gran va-
rietat dels nostres associats, i al llarg del mateix es
faci una repassada a alguns dels projectes que
s’han desenvolupat durant l’any, i dels reptes que hi
ha a l’eix Creu Coberta. Després dels premis i del
sopar, també vam tenir temps per al tradicional Amic
Invisible, entre tots els assistents.

Els guanyadors d’aquesta ocasió van ser la Fun-
dació Inceptum, el Poble Espanyol de Barcelona –
el seu director, Anton Vidal, va recollir el premi – Luis

Álvarez, el defensor del Client de la Fundació Bar-
celona Comerç, Núria Agut –per tots els anys que
va dedicar a la junta de l’Associació de Comer-
ciants–, la Farmàcia Escolà, l’exgerent del Secreta-
riat d’Entitats Joan Manuel V. Parisi, i Marta
Lorenzo, dissenyadora gràfica.

Premi pels 50 anys de Creu Coberta
Després de l’entrega dels Premis Q de Qualitat, la
presidenta del Secretariat d’Entitats de Sants, Hos-
tafrancs i la Bordeta, Lluïsa Erill, va lliurar a l’Asso-
ciació de Comerciants una rèplica de l’skyline del
districte, com a recordatori dels 50 anys de vida de
Creu Coberta. L’entitat va ser una de les primeres
que es van adherir al Secretariat quan aquest es va
fundar, l’any 1976.
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Visita del regidor i alcaldable
del PSC, Jaume Collboni
El passat dilluns dia 3, el regidor
de l’Ajuntament i també president
del grup municipal del PSC,
Jaume Collboni, va visitar Creu
Coberta acompanyat per la regi-
dora presidenta del Consell del
Districte de Sants-Montjuïc, Mont-
serrat Ballarín, i per la consellera
del districte del PSC, Àngels Boix.

Collboni va poder conèixer de
primera mà les inquietuds dels

nostres associats i la junta li va
traslladar possibles millores. Vam
parlar de la conversió de Creu Co-
berta en zona per a vianants, de
la millora de l’entrada a l’eix amb
una porta que es pugui reconèixer,
de les amenaces al sector del co-
merç i d’altres inquietuds. Per la
seva banda, Collboni va explicar
algunes de les propostes per al
comerç i la pròxima legislatura.

Adeu al bar 
cafeteria Ernesto

Ens ha deixat la Manolita
del bar cafeteria Ernesto. 

Després de gairebé cent
anys de feina continuada al
nostre barri, el bar cafeteria
Ernesto del carrer de l’Àliga
ha tancat aquest cap de set-

mana les portes. Els agraïm
tot el servei que han donat
al barri d’Hostafrancs du-
rant tot aquest temps. 

Descansi en pau 
una bona veïna. 

Onkar Gallery i Siscart, 
premiats a ‘Lletres al comerç’
Els establiments Onkar Ga-
llery i la Cistelleria Siscart, de
l'eix Creu Coberta, van ser
dues de les botigues que van
acollir els relats finalistes del
concurs Lletres al Comerç,
organitzat per la Fundació
Barcelona Comerç.

Els premis es van entre-
gar aquest diumenge en una
gala a l'Auditori Axa, al qual
van assistir els autors dels

15 relats finalistes i el guan-
yador. Tampoc s’ho van per-
dre els membres d'Òpera
Jove de Catalunya (Carlos
Julio Muñoz i Charo Tris) que
van participar durant tot l'any
a Òpera al Comerç, i can-
tants i ballarins del BCN City
Ballet, en un tast del que ha
estat l'Any del Comerç i la
Cultura, que va arribar a la
seva fi ahir.

El president de l'eix Creu
Coberta, Lluís Llanas, com a
Secretari de Vitrines d'Eu-
rope, va fer un resum del que
va ser aquesta activitat, em-
marcada en l'Any del Co-
merç i la Cultura. L’acte va
ser presentat pel cap de co-
municació de l’eix comercial,
Albert Torras Corbella, i pel
Comissari de l'Any del Co-
merç i la Cultura, Jordi Folck.
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Dissabte passat, el Meeting Point
va ser l’escenari d’una jornada
que ja fa 10 anys que se celebra.
És el Despertafolk! que un cop
més va tenir un ambient festiu en
el qual la música, el ball i la gas-
tronomia dels territoris de l’antiga
Corona d'Aragó es troben en tot
allò que els unia. Molta gent va
passar pel Meeting Point per co-
nèixer de primera mà alguns dels
seus balls i de les seves danses. 

El Grupo de bombos y tambo-

res del Baix Aragó ens va desper-
tar al punt del migdia i, una mica
més tard, els amics de l’Esbart
Ciutat Comtal del barri també es
van afegir a la festa. Vam poder
gaudir del grup de danses valen-
cianes La de la panxa pelà i, des-
prés de dinar, de l’actuació dels
mallorquins Va de bot. Per acabar,
la cloenda va anar de la mà d’A-
meba i Urbàlia Rurana. 

A més, durant el migdia es va
fer un dinar popular de la terra.

El Meeting Point, escenari del Despertafolk! 

&
El desembre és el mes de la
il·lusió, dels bons desitjos i
dels regals. I una de les èpo-
ques més màgiques, espe-
cialment pels més petits,
que l’esperen amb impa-
ciència i emoció.

Aquest esperit envairà el
Poble Espanyol entre els dies
6 i 9 d’aquest mes. El recinte
es convertirà en un gran
espai temàtic únic a la ciutat
on es podran veure i viure al-
gunes de les tradicions cata-
lanes més arrelades com els
pessebres vivents (com els
de Martorelles i Sant Feliu) o
fer cagar un Tió gegant al
ritme de la popular cançó.

La Plaça Major es conver-
tirà en el centre neuràlgic del

Poble, amb actuacions i un
mercat de Nadal on es po-
dran trobar tant elements de-
coratius per guarnir les cases
com productes tradicionals
de gastronomia o artesania.

Els visitants, a banda de
passejar pels carrers am-
bientats amb decoració i
música nadalenca, gaudiran
d’activitats i tallers, demos-
tracions d'artesania, curtme-
tratges nadalencs i d’una
divertidíssima gimcana fami-
liar i, a més, podran penjar
els seus anhels al Bosc dels
Desitjos. A més a més, els
petits que estiguin preparats
per fer el gran pas podran
penjar el seu petit tresor a
l’Arbre dels Xumets!

L’activitat més esperada
pels nens, però, serà sens
dubte la visita a la Casa del
Pare Noel i a Ses Majestats
els Reis d’Orient, on podran
lliurar la seva carta i convèn-
cer aquests entranyables
protagonistes del Nadal que
han estat bons durant l’any
perquè els portin allò que
tanta il·lusió els fa.

Sens dubte, la proposta
del Poble Espanyol esdevin-
drà una experiència única
per viure el Nadal en família!
Les entrades tenen un preu
especial de 6,5 euros (5,5
euros) si es compren online.

Més informació i venda
d’entrades amb descompte a
www.poble-espanyol.com.

La màgia i les tradicions de Nadal
arriben al Poble Espanyol
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Els experts del barri Opinen
4Consells dels Mossos d’Esquadra 4La danza: un arte, una necesidad 

Si creus que reps un tracte incorrecte o
tens la sensació que algú et discrimina o et
tracta amb odi, sigui un familiar, amic o
educador o desconegut, NO T’HO CALLIS.

Discriminar és tractar a una persona di-
ferent d’una altra; per exemple: quan et re-
butgen per ser com ets, o per portar
ulleres, perquè et costa llegir, perquè vas
amb cadira de rodes, perquè parles a poc a
poc, perquè et costa explicar les coses...

Odiar és rebutjar a una persona, fins al
punt de desitjar que tingui una desgràcia;
per exemple: quan fas una cosa et diuen
que sempre està malament, sempre mo-
lesta el que tu fas.

Les persones que et discriminen el que
fan és: agredir-te verbalment o físicament,
menysprear-te, burlar-se de tu, riure's de

tu, deixar-te de costat, no volen estar amb
tu...

Si et tracten d’alguna d’aquestes
maneres, NO T’HO CALLIS.

• En el moment que passi:
Truca al 112.
Demana ajuda.
Explica-ho a algú.

• Després que hagi passat:
Explica-ho a alguna persona de con-

fiança (amic, amiga, familiar, educador/a...).
Explica-ho a un educador o monitor

del centre o un familiar.
Ves a una comissaria i denuncia-ho.
També pots contactar amb nosaltres al

correu electrònic: delictes.odi@gencat.cat.

Yadira Olavarría,
Coreógrafa y directora de TheProjectDance

dedelfina@yahoo.es

La danza es una de las prácticas artísticas
de más antigüedad que tenemos en
nuestras culturas. No solamente es un
arte, sino que también es un ejercicio
completo que nos ayuda a mejorar nues-
tro cuerpo y nuestra salud.

Entre los principales beneficios que
nos aporta la danza, éstos son los más re-
levantes:

Fomenta las relaciones sociales: la
danza es una actividad social en la que
estamos interactuando continuamente
con otras personas. Además, sirve para
conocer gente nueva y ampliar el círculo
de amistades.

Alivia estrés y ansiedad: el baile libera
dopamina, adrenalina y noradrenalina,
responsables de la liberación del estrés.
Por ello, tras una sesión de baile te encon-
trarás más despejado y de buen humor.

Además, elevar el nivel de endorfinas
del organismo, la danza combate los es-
tados de depresión, la ansiedad y el es-
trés mental proporcionando una gran
sensación de bienestar.

Mejora la autoestima.
Ayuda a la memoria y la salud men-

tal. y también fortalece el cuerpo y ayuda
a controlar el peso.

Desde Theprojectdance, el proyecto
que dirijo desde hace 5 años en Barce-
lona, trabajamos para todos estos bene-
ficios. The Project Dance es una
compañía y escuela de danza que se es-
pecializa en la danza afrocontemporánea
Además, tiene un amplio recorrido por
escenarios dentro y fuera del país. Sígue-
nos en la página de Facebook Thepro-
jectdance y en nuestra página web,
www.theprojectdance.com.

M. Àngels Farré / Gorka Santos,
Oficina de Relació amb la Comunitat

ABP Sants-Montjuïc

4Resumen de los 8 mitos 
“desmitificados” sobre las lentillas

Ruth Amat / Ignacio Almirall, 
Óptica Universitaria

8 mitos “desmitificados” sobre las lentillas:

1. La lente de contacto se puede perder
detrás del ojo.
2. Las lentillas sólo sirven para personas
con problemas visuales leves.
3. Las personas mayores ya no pueden
usar lentes de contacto.
4. Las lentillas serán incómodas y no
podré acostumbrarme a llevarlas.
5. Muchas personas que creen que lo
que no conseguirán será ponerse y qui-
tarse las lentillas.
6. Las lentes de contacto pueden quedar
permanentemente pegadas al ojo o
pueden caerse fácilmente cuando se
usan para hacer ciertas actividades.
7. El cuidado de las lentillas es muy pro-
blemático.
8. Llevar lentes de contacto causa pro-
blemas en los ojos.

Sobre Óptica Universitaria

Óptica Universitaria, fundada en 1992 con
la apertura de un centro en la Universidad
Politécnica de Catalunya (UPC) de Barce-
lona, cuenta con un equipo de más de
800 trabajadores y con 61 centros de óp-
tica y audiología. Además, dispone de
cuatro establecimientos especializados en
audiología, Audiología Universitaria.

La compañía ofrece las mejores mar-
cas a los mejores precios del mercado, con
un enfoque muy claro en el beneficio del
cliente y una atención personalizada, para
proporcionar un servicio basado en la ca-
lidad y la excelencia.

Para más información:
Ruth Amat / Ignacio Almirall

Tel.: 617 33 50 24 / 93 241 90 63
Email: amatruth@gmail.com /

ialmirall@dcomm.es

4Els Consells de la Guàrdia Urbana
José Ángel Burrel Ferrer,

Guàrdia Urbana
Intendent en cap - UT3 Sants-Montjuïc

La ciutat encara en el període de festes
nadalenques, cosa que implica un ús més
intensiu de l’espai públic, especialment a
les zones amb més densitat comercial. És
per això que l’Ajuntament ha posat en
marxa l’Operació Nadal, un dispositiu es-
pecial de serveis municipals per garantir
el desenvolupament normal d’aquestes
zones i un nivell òptim de seguretat, con-
vivència, mobilitat i neteja.

Tot i que aquest desplegament s’e-
fectuarà en tots els districtes, rebrà una
atenció especial als diferents eixos co-
mercials de la ciutat i als espais on tradi-
cionalment s’apleguen més persones en
aquestes dates. Aquest servei estarà ope-
ratiu fins al 15 de gener, un cop acabi el
Nadal i el període de rebaixes posterior.
A més, es completarà amb altres disposi-

tius específics en dates assenyalades,
com per exemple la nit de Cap d’Any.

L’Operació Nadal pretén prevenir els
possibles delictes a la ciutat i reforça la pre-
sència d’agents de la Guàrdia Urbana i els
Mossos d’Esquadra, que també vetllaran
per la fluïdesa viària i que els desplaça-
ments siguin segurs. En aquest sentit, el
cos de policia barceloní reforçarà els con-
trols preventius d’alcoholèmia i drogotest.

A més, durant el període de Nadal es
recomana l’ús del transport públic, del
qual es reforçarà el servei. L’oferta de bus i
metro s’adaptarà a les característiques de
les festes, de manera que s’incrementaran
els viatges amb destí o origen a les zones
comercials i es tindran en compte les de-
mandes especials, com les del dia de
Nadal o la nit del 31 de desembre.
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GUARDÓ4L’Eix Comercial Creu
Coberta va celebrar el passat 23
de novembre una nova edició del
seu clàssic sopar de Nadal, que
va tenir lloc al restaurant La
Font de Prades. Durant l’acte,
l’associació va fer entrega dels
Premis Q de Qualitat als esta-
bliments, persones i entitats que
han ajudat Creu Coberta al llarg
dels darrers anys.

Així doncs, en aquesta ocasió
els guanyadors del premi van
ser  la Fundació Inceptum, el Po-
ble Espanyol de Barcelona –va re-
collir el premi el seu director
Anton Vidal–, Luís Álvarez, de-
fensor del Client de la Fundació
Barcelona Comerç, Núria Agut –
per tots els anys dedicats a la jun-
ta de l’Associació de Comerciants,
la Farmàcia Escolà, l’exgerent
del Secretariat d’Entitats Joan
Manuel V. Parisi i Marta Loren-
zo, dissenyadora gràfica.

D’altra banda, durant el sopar
la presidenta del Secretariat
d’Entitats de Sants, Hostafrancs
i la Bordeta, Lluïsa Erill, va lliu-

rar a l’Associació de Comerciants
de Creu Coberta un petit guardó
per recordar els 50 anys de l’en-
titat, que va ser una de les pri-
meres a adherir-se al Secretari-
tat, fundat el 1976.

DESPERTAFOLK!
Recentment Creu Coberta, con-
cretament l’espai del Meeting
Point, va acollir una nova edició

del Despertafolk!, un petit festi-
val que se celebra des de fa 10
anys on el protagonisme és per
a la música, el ball i la gastro-
nomia dels territoris de la Co-
rona d'Aragó. Les actuacions
van anar a càrrec de l’Esbart Ciu-
tat Comtal, el Grupo de bombos
y tambores del Baix Aragó, els
valencians La de la panxa pelà i
els mallorquins Va de bot.

El sopar de nadal es va fer el 23 de novembre. Foto: Creu Coberta

Creu Coberta reconeix la tasca
dels seus col·laboradors

CULTURA POPULAR4‘Sants es
crema’. Amb aquest nom van ba-
tejar els Diables de Sants la fes-
ta del seu 38è aniversari, que es
va celebrar dissabte passat i que
va servir per demostrar la vitali-
tat d’una de les colles més em-
blemàtiques de la cultura popu-
lar santsenca.

La jornada festiva va arrencar
amb una tabalada en forma de
cercavila pels carrers i places
del barri. Hi van participar colles
d’altres ciutats i barris, com ara
La Tornada, la colla de diables i
diablesses de Sant Adrià, els
Diables del Prat i els Diables de
la Barceloneta. La tabalada va
arribar fins a la plaça Bonet i
Muixí. Tot seguit va arribar l’hora
dels versots, rimes cantades pels
diables que fan referència a l’ac-
tualitat social i política. Un dels
versos, per exemple, va tenir
com a protagonista Manuel Valls.

CORREFOC FINAL
La festa d’aniversari es va acabar
amb un correfoc a la plaça d’Os-
ca, amb la traca final a la plaça
Bonet i Muixí. En declaracions
a El3.cat, un dels integrants dels
Diables de Sants va explicar que

la diada tenia com a objectiu “fer
una crida a la gent que tingui ga-

nes de cremar, perquè s’apunti
a l’entitat. Aquesta és la clau per

mantenir una colla durant 38
anys. Amb l’ajut de tot el barri i
amb les ganes de treballar de to-
thom”.

COLLA REFERENT
Els Diables de Sants van néixer
el 1980 en el si de l’Orfeo de
Sants. El 1983 va ser la colla am-
fitriona de la primera Trobada de
Diables de Barcelona i des de lla-
vors també participa en les Tro-
bades de Diables de Catalunya.

Els Diables són una colla històrica de Sants. Foto: El3.cat

Els Diables de Sants celebren
els 38 anys ‘cremant’ el barri

Sants-Montjuïc

ComerçNadal | Fires nadalenques al Poble-sec
Un cop encesa la il·luminació de Nadal arriba l’hora de les fires nadalenques. Al Poble-sec se’n fan
dues. Són la que organitza la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec a la plaça de la Bella Dorita
i la Mostra de Comerç, Artesans i Artistes del Poble-sec, que es fa a la plaça de les Navas.

L’associació Artixoc
commemora el 20è aniversari

ENTITATS4L’associació Artixoc
va celebrar la setmana passada
la festa del seu 20è aniversari a
la Lleialtat Santsenca amb un
bon grapat de veïns.

L’acte va arrencar amb la
projecció d’un documental sobre
un dels grans projectes de l’en-
titat, l’obra de teatre ‘En el temps
del Senyor Muñoz, Can Batlló els
anys 40’. Un cop es va acabar el
documental, la festa va seguir
amb un gran sopar i diferents ac-
tuacions, que van fer que el pú-
blic gaudís d’una magnífica jor-
nada festival.

Els diners aconseguits amb
la venda d’entrades de la festa
d’aniversari es destinaran al

projecte Can Batlló Històric
2019, el programa més destacat
de l’entitat i que té com a ob-
jectiu la recuperació de la me-
mòria històrica a través de l’or-
ganització de visites guiades i al-
tres activitats.

CULTURA I CANVI SOCIAL
Artixoc és una entitat sense
ànim de lucre i fa servir l’art com
a eina d’educació i transforma-
ció social i organitza activitats de
teatre,  dansa, circ, pintura i
cuina. L’objectiu de les activitats
és buscar la implicació del jovent
d’entre 15 i 25 anys, però també
de gent més gran, i la complici-
tat entre diferents projectes.

FIRA4La Mostra de Tardor que
organitza Sants Establiments
Units va celebrar una nova edició
el passat 24 de novembre. Una ve-
gada més, el carrer de Sants es va
omplir de gent al llarg de tot el dia.

Els comerços locals van apro-
fitar la jornada per mostrar les se-
ves millors ofertes en una jor-
nada on el públic també va tro-
bar entre l’oferta parades d’ar-
tesania i de menjar. Per animar
la mostra es van organitzar dife-
rents activitats musicals i es-
portives, animació infantil i el Te-

atret de Titelles, també per als
més petits. 

L’edició, que arribava l’ende-
mà de la festa del 30è aniversari
de Sants Establiments Units, va
ser tot un èxit. En declaracions a
El3.cat, Lluís Marticella, de Sants
Establiments Units, va afirmar
que la fira havia estat “més plena
que mai” i va agrair la participa-
ció dels “companys del carrer de
Creu Coberta”. El pròxim acte de
l’entitat serà la tradicional Caval-
cada de Nadal del Pare Noel a
Sants del 16 de desembre.

La Mostra de Tardor omple
de gent el carrer de Sants

Els Diables van aprofitar
la festa per fer una
crida a la gent per tal
que s’apunti a l’entitat
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4Catalunya està estretament lli-
gada al voluntariat i cada cop són
més les persones que s’hi dedi-
quen, incorporant-se a un extens
teixit associatiu en constant crei-
xement: el 44% de les actuals en-
titats van ser creades el segle XXI,
aspecte que demostra el dinamis-
me del sector. A més, segons un in-
forme recent promogut per la Ge-
neralitat de Catalunya, el 51% de
les entitats tenen programes de vo-
luntariat, dada que planteja la ne-
cessitat de cercar vies de suport a
les entitats per fer possible que
cada vegada més gent faci el pas
de connectar-se al voluntariat.  

El voluntariat és una manera
d’implicar-se en la construcció de
la societat i de formar part activa en
la seva transformació. La seva con-
tribució és bàsica per generar pro-
grés i benestar social, a través de la
implicació ciutadana i del com-
promís col·lectiu vehiculat a través
de la societat civil organitzada.

Els àmbits d’activitat més pre-
sents són el de l’acció social i el de
la cultura, però n’existeixen molts
altres com el medi ambient, l’es-
port, la cooperació o la lluita veïnal,
un ventall de possibilitats capaç de
fer que tothom trobi el tipus de vo-
luntariat que s’adeqüi a les seves in-
quietuds i desitjos. Per això, és bà-
sic que aquesta oferta estigui re-
collida en un únic espai que facili-

ti la cerca, tant per afinitat com per
proximitat. 

Atesa la necessitat, el Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies -a través de la Direcció Ge-
neral d’Acció Cívica i Comunitària-
ha dissenyat i posat en marxa el
web ‘Connecta’t al voluntariat’
(connectat.voluntariat.gencat.cat),
que recull l’oferta de les entitats
existents i que facilita l’accés dels
ciutadans al món del voluntariat.

‘Connecta’t al voluntariat’ és
una plataforma tecnològica que
permet trobar l’activitat de volun-
tariat ideal per a cada persona i, al-

hora, simplifica i automatitza la cer-
ca de nous voluntaris a les entitats
sense ànim de lucre. 

És, de fet, un espai de trobada
de les entitats de voluntariat i de les
persones que volen fer voluntariat
a Catalunya, que millora la visua-
lització de les diferents propostes
de voluntariat que fan les entitats,
alhora que permet a les persones
que volen fer voluntariat regis-

trar-se a la plataforma, triar les se-
ves preferències (tipus d’activitat
preferida, disponibilitat horària,
àmbit geogràfic...) i trobar aquella
oferta que s’adapta més a les seves
necessitats. 

Per fer-ho possible, s’ha im-
plementat una tecnologia que
combina diferents paràmetres,
cosa que permet generar millors
recomanacions de voluntariat: la
plataforma analitza les propostes
de voluntariat i recomana aquelles
que millor s’ajusten al perfil i a les
preferències de cada persona.

A més, s’hi podran buscar i
trobar propostes de voluntariat, fil-
trades per la seva temàtica, pel ti-
pus de tasca a desenvolupar dins
l’entitat, per municipi... La plata-
forma llistarà les propostes de vo-
luntariat segons les preferències se-
leccionades. 

Amb aquesta iniciativa, la Ge-
neralitat de Catalunya pretén ani-
mar moltes més persones a de-
mostrar el seu compromís per
canviar el món que les envolta i
aconseguir que se sumin a les
més de 500.000 persones que ja
fan voluntariat i que, dia rere dia,
amb la seva acció voluntària,
transformen la vida de moltes
persones, convidant els que no ho
han fet encara a trobar la pro-
posta més adequada que canviï
també la seva.

Impuls al voluntariat
» La Generalitat crea el portal ‘Connecta’t al voluntariat’ amb l’oferta de les entitats existents 
» A Catalunya hi ha entre 23.000 i 25.000 entitats que tenen uns 510.000 voluntaris

aUna tercera part de les organitzacions 
només tenen entre 3 i 30 persones associades.

aEl temps de dedicació setmanal al voluntariat 
més freqüent és de fins a 5 hores setmanals (64%).

aEls àmbits d’activitat més presents són el de l’acció 
social i el de la cultura, amb un 28% i 25%.

aLa forma jurídica predominant és l’associació 
-el 85% de les entitats ho són-.

aEl 43% de les entitats fan la seva activitat 
només en el mateix municipi on tenen la seu. 

aEl 42% de les entitats disposen d’uns recursos 
econòmics anuals que no superen els 15.000 euros. 

aPel que fa a les seus de les entitats, en el 44% 
dels casos se situen en espais públics cedits.

aPer edats, són les persones més joves i més grans 
les que més temps dediquen al voluntariat. 
El 60% de les persones voluntàries són dones.

aPràcticament la meitat de les persones voluntàries         
(48%) compten amb estudis superiors i, en conjunt, 
tenen un nivell d’instrucció elevat. 

aPel que fa a la dedicació principal, el 43% treballa 
i el 29% es troba jubilat/da.

El voluntariat, en xifres

El nou web facilita

l’accés dels ciutadans

al món del voluntariat

Dia rere dia, 500.000 persones ja fan voluntariat i transformen la vida de moltes altres persones. Fotos: Departament de Treball, Afers Socials i Família

connectat.voluntariat.gencat.cat
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4La Maria té 71 anys. És de la Fun-
dació Santa Teresa del Vendrell i fa
de voluntària des que tenia 18 anys.

Va exercir de quiromassatgista
durant 45 anys.

A banda de les seves aficions
com ara anar a caminar, la jardine-
ria o llegir, va començar a ser vo-
luntària des de molt jove perquè,
en paraules seves, “neix de mi. És
una cosa que ja la porto a dins. I
m’hi sento molt bé. Per mi, ser vo-
luntària és un sentiment. És una
ajuda als altres”.

La Maria va conèixer la seva enti-
tat fent txi-kung. Allà, mentre practi-
cava el txi-kung, li van demanar si
volia fer de voluntària amb una per-
sona que volia anar a fer txi-kung i
no podia anar-hi sola. A la Maria li va

faltar temps per dir que és clar, que
l’acompanyava. I així és com va co-
mençar al centre de Santa Teresa.

Un cop cada 15 dies hi dedica un
matí. A banda d’acompanyar perso-
nes al txi-kung, la Maria fa massat-
ges a les persones que li demanen,
aprofitant els seus coneixements
com a quiromassatgista: “Hi ha per-
sones a qui els fa mal l’esquena, a
d’altres és la circulació de les cames.
I llavors jo desenvolupo el que he fet
tota la meva vida.”

La Maria diu que el voluntariat li
ha aportat moltes coses: “M’aporta
que creixo. Cada dia em fa créixer
més. Fer voluntariat és humanitzar
l’ésser humà, perquè estem molt
deshumanitzats. Hi ha un materialis-
me molt gran.”

Maria Lladó / Voluntària a la Fundació Santa Teresa del Vendrell

4L’Alba és una educadora social
de 25 anys que forma part de
l’entitat Orfeó Popular Olotí des
que en tenia quatre. 

Li agrada el teatre i ballar i,
per aquest motiu, sempre ha es-
tat molt vinculada a l’Orfeó.

L’Alba no s’havia plantejat
mai fer de voluntària. Van ser les
circumstàncies que la van portar
a ser-ho: “I estic molt contenta
que m’hi hagin dut. Perquè real-
ment aquí em sento molt a gust.
Per mi, ser voluntària és aconse-
guir el que t’omple de la vida a
partir d’ajudar les persones a fer
una activitat conjunta”.

Va conèixer l’Orfeó Popular
des de molt petita, perquè els
seus pares ja hi havien estat vin-

culats a través de les sardanes i
també del teatre i la van portar
damunt d’un escenari a fer ‘Els
pastorets’ amb només dos me-
sos d’edat.

En créixer, es va implicar del
tot amb l’entitat i actualment es
fa càrrec d’animar els més pe-
tits i els joves a fer teatre. Per
això, és ella qui organitza una
obra anual cada any on puguin
participar-hi. 

L’Alba anima altres perso-
nes a fer de voluntàries bus-
cant la millor opció a partir de
les aficions que cadascú tin-
gui. “Tota persona té una afi-
ció. Si té ganes de fer volunta-
riat, jo l’animo que ho faci per-
què és molt gratificant.”

Alba Soler / Voluntària a l’Orfeó Popular Olotí

4El Vicenç té 67 anys i fa 5
anys que fa de voluntari al Ca-
sal Lambda de Barcelona. 

Va treballar de professor
d’institut ensenyant Ciències
Socials, Geografia i Història i fa
set anys que es va jubilar.

La seva gran afició és el tea-
tre -hi va cada setmana- i tam-
bé... l’amistat. “L’amistat és una
altra de les meves aficions. M’a-
grada molt connectar amb la
gent, parlar i tenir amics i ami-
gues”, explica.

El Vicenç va decidir ser vo-
luntari perquè des que era
adolescent sempre ha tingut
un neguit participatiu, de fer
coses al llarg de la vida. Des
dels moviments socials de ba-

rri fins als moviments sindica-
listes en contra de la dictadura
franquista. 

“Quan em vaig jubilar, vaig
decidir que alguna cosa més
havia de fer i, com que no ha-
via dedicat gaire temps a la co-
munitat LGTBI, vaig pensar que
ara ja em tocava, i per això es-
tic aquí”, explica. Com a volun-
tari, participa en la preparació
d’activitats culturals del Casal
Lambda, com la Mostra de Ci-
nema Gai i Lesbià.

Quan se li pregunta com ani-
maria una persona a fer-se vo-
luntari, ho té clar: “La vida és cur-
ta, i perquè sigui intensa cal im-
plicar-se en les coses que a un li
agradin i llençar-se a la piscina”. 

Vicenç Ferrer / Voluntari al Casal Lambda
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Llibres

Coneguts per introduir els ritmes de
l'illa de Jamaica a les orelles dels més
petits amb el seu projecte Reggae per
a Xics, el grup The Penguins vira cap al
públic adult. Els de Sant Feliu de Llo-
bregat s'han animat a crear la versió
dub de la cançó Pedres, un tema de
l'àlbum Herois de cartó (Buenritmo,
2018) que ja ha sortit a la venda.

Música

Després de l’èxit de la seva primera
temporada, Movistar torna a apostar
per aquesta sèrie protagonitzada per
Malena Alterio i Javier Gutiérrez. Els ac-
tors encarnen un matrimoni, Nuria i Je-
sús, que en el seu dia a dia viuen dife-
rents situacions surrealistes que fan
que l’espectador (i ells mateixos) senti
vergonya aliena.

Pelis i sèries

Vergüenza 
Juan Cavestany i Álvaro Fernández

Herois de Cartó
The Penguins

La vida somriu a Kilian Jornet. Després d’aconseguir una
de les seves grans fites durant aquest any, com és l’as-
censió doble a l’Everest en menys d’una setmana, l’es-
portista de muntanya presenta ara el seu quart llibre.
Sota el títol Res és impossible, el de Sabadell se sincera
amb els lectors explicant la seva experiència en totes

les curses que ha participat i compartint les reflexions
que ha anat acumulant durant la seva trajectòria es-
portiva. A més, el títol té un missatge de motivació i

positivisme important, ja que dona suport a totes les
persones que estan lluitant per assolir els seus som-
nis. El llibre ha tingut una bona rebuda entre els lec-
tors i ja es posiciona entre els més venuts en els ràn-
quings de literatura de no ficció. En aquest sentit, els
seguidors de Jornet l’han felicitat a través de les xar-

xes socials i han aprofitat també per fer-ho respecte a
la seva futura paternitat, ja que ell i la seva parella es-

tan esperant l’arribada del seu primer fill.

K I L I A N  J O R N E T

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un esportista de prestigi 
Va fer l’ascensió doble a l’Everest en menys de set dies

Famosos

Presentar el seu quart llibre 
‘Res és impossible’ és el títol de la novetat editorial   

Doble felicitació per part dels fans 
L’esportista també està esperant el seu primer fill

QUÈ HA FET?

Una novel·la sobre les emocions, sobre
una dona que ha de submergir-se en si
mateixa per reconstruir-se després d’u-
na pèrdua sobtada. L’escriptora Marta
Orriols narra la ràbia, la por i el desig de
la Paula, una dona de quaranta anys i
neonatòloga, que ha de reconciliar-se
amb un món que ja no reconeix i en el
qual se sent desorientada.

Aprendre a parlar amb les plantes
Marta Orriols

Basat en la novel·la de terror escrita per
Stephen King, aquest musical explica
la història d’una alumna de secundària
marginada pels seus companys d’insti-
tut. Una de les revelacions de la tem-
porada teatral, que porta a l’extrem el
que pot provocar l’abús escolar en una
adolescent.

Al Teatre Gaudí de Barcelona.

Teatre

Carrie
Ferran Guiu

| Darksiders III
Tercera part de la saga d’aquest títol que torna a protagonitzar

Furia, que ha de perseguir i eliminar els set Pecats Capitals.

No t’ho perdis

El surrealisme de Lee Miler
La Fundació Miró de Barcelona acull fins al 20 de gener l’ex-

posició ‘Lee Miller i el surrealisme a Gran Bretanya’. La mostra
aproxima el públic a una de les artistes més destacades del

moviment surrealista internacional, la fotògrafa estatuni-
denca Lee Miller,  que juntament amb el britànic Roland

Penrose van ser ambaixadors de la causa surrealista i van es-
tablir una estreta relació amb Joan Miró. A través de la figura
d’aquesta fotògrafa, l’exposició traça un recorregut entre les

dècades dels trenta i els cinquanta del segle passat, que per-
meten descobrir l’impacte del surrealisme al Regne Unit.  
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AVUI 5 DE DESEMBRE
21:00 Muchachito Bombo Infierno, liderada per

Jairo Pereira, arriba a Apolo per commemo-
rar l’aniversari de la mítica Fiesta caníbal. / Sala
Apolo.

7 I 14 DE DESEMBRE
19:00 Últimes dues sessions del taller anome-

nat Let’s swing, pensat per aprendre a ballar
un dels estils de swing més populars nascut
als Estats Units a finals del anys vint. / Cen-
tre Cívic La Cadena.

DES DE L’11 DE DESEMBRE
Tot el dia A partir del dimarts de la setmana que

ve, obrirà el procés de matrícula de tots els
tallers que es faran el trimestre que ve a les
Cotxeres de Sants i al Casinet d’Hostafrancs.
/ Centre Cívic Cotxeres - Casinet.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Fa 40 anysparla dels inicis dels ajun-

taments democràtics i la creació de les pri-
mers polítiques i lleis que tractessin els as-
pectes relacionats amb l'esport i la pràctica
esportiva a la ciutat. / Museu Samaranch.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Continua en marxa La humanitat
de les llambordes, una exposició foto-literà-
ria en la qual una quartantena d’autors co-
menten paisatges d’arreu del país. / Centre
Cívic Casinet d'Hostafrancs.

DIVENDRES 14 DE DESEMBRE
18:00 Entremaliadures és el nom de la narració

del cicle Lletra petita - Sac de rondalles que co-
ordinarà el contacontes Albert Estengre per
a nens i nenes que tinguin més de 4 anys. /
Biblioteca Vapor Vell.

DILLUNS 17 DE DESEMBRE
18:00 Tot passejant amb la senyora Jensen serà

la darrera cita del cicle Lletra petita - Tallers
de descoberta. Activitat gratuïta. / Bibliote-
ca Francesc Candel.

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE
13:00 Partit de bàsquet corresponent a la dot-

zena jornada del grup C-B de la lliga EBA en-
tre el JAC i el CB Sant Josep de Badalona. / Pa-
velló de l’Espanya Industrial.

Per vintè any, el tercer diumenge del
mes es farà la Cavalcada del Pare
Noel al carrer de Sants. El recorregut
anirà fins a l’avinguda Madrid.

El Pare Noel no falla i celebra
una nova cavalcada al barri

Diumenge 16 de desembre a les 18:30

La professora Sònia Lahoz s’encarregarà
de la darrera sessió del taller Dansa
oriental i fusió, que es va posar en mar-
xa a principis d’octubre. / Centre Cívic
Casa del Rellotge.

El curs ‘Dansa oriental 
i fusió’ arriba a la seva fi

Dimarts 11 de desembre a les 17:00

El dissabte de la setmana que ve s’es-
trenarà Gisela y el libro mágico, una de
les grans propostes teatrals que esta-
ran al Paral·lel durant aquest Nadal. /
Teatre Apolo.

Gisela estrena el seu nou
‘show’ ‘Gisela y el libro mágico’
Dissabte 15 de desembre a les 12:00

Partit de futbol corresponent a la vin-
tena jornada de Tercera Divisió entre
la UE Sants i el Reus B Cambrils. / Mu-
nicipal de l’Energia.

El Sants de Tito Lossio tanca 
el 2018 a casa contra el Reus B
Diumenge 16 de desembre a les 12:00

agenda@comunicacio21.com
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Tres dels quatre enfrontaments
que els dos sèniors de waterpolo
del Medi afrontaran abans de
les vacances seran a casa. 

Així, el primer equip mascu-
lí de Jahzeel Martínez, que dis-
sabte passat va derrotar el Cata-
lunya al derbi (9-6), visitarà la pis-
cina M-86 del Concepción - Ciu-
dad Lineal el dissabte de la set-
mana que ve, on defensarà la seva
cinquena posició i buscarà seguir
sumant punts contra el cuer, un
equip que encara no ha guanyat
cap partit. El darrer partit d’a-
quest 2018 serà una setmana
més tard, a la piscina Josep Va-
llès, quan el Medi rebrà el quart
classificat, el Mataró, en un dels
millors partits de l’onzena jorna-
da de la Divisió d’Honor.

Per altra banda, ahir al matí es

va anunciar que la Copa del Rei
2018-19 es disputarà a Mataró
entre els dies 15 i 17 de febrer.

El calendari immediat, en
canvi, farà que el sènior femení
jugui les seves dues pròximes
jornades a la Josep Vallès. El
conjunt de Marc Comas, tercer
per darrere dels imparables CN
Sant Andreu i CN Sabadell, rebrà

la visita del Terrassa demà a les
12 del migdia en el partit de la se-
tena data del campionat. Les va-
llesanes sumen un punt menys
(9) que el Medi (10). La vuitena
(i última abans de les vacances)
serà el dissabte 22, quan el con-
junt de Comas s’enfrontarà con-
tra un CN Rubí que està rendint
força bé en aquest tram inicial.

Els dos equips voldran sumar punts davant l’afició. Foto: Línia Sants

Tres dels quatre partits del Medi
abans de Nadal seran a casa

» El primer equip masculí, cinquè, prepara la visita al Ciudad Lineal
» El sènior femení rebrà demà el Terrassa i el Rubí dissabte 22

La boxa torna a Les Arenas
després de gairebé mig segle

BOXA4El passat dissabte 24,
després de 47 anys, l’antiga pla-
ça de toros de les Arenas va tor-
nar a acollir una vetllada de boxa.
La promotora Bcn Boxing Nights
va organitzar una vetllada amb 11
combats (set amateurs i quatre
professionals) que van fer que
més d’un miler d’aficionats gau-
dissin, a la Cúpula de l’actual cen-
tre comercial, després de gairebé
mig segle sense poder fer-ho.

Després de dues hores de
lluites de joves prospectes, cap a
quarts de 10 de la nit van co-
mençar els plats forts, quatre

combats de boxejadors barcelo-
nins contra rivals vinguts de fora
de la ciutat. Tots els combats
van ser decidits als punts.

Francis Morales va derrotar el
madrileny Carlos Cuesta en el seu
debut com a professional; Diego
Torrente va sumar una nova vic-
tòria contra el veterà veneçolà
José Núñez; el boxejador del
Carmel Iván Tomás va imposar-
se en un combat polèmic contra
el romanès Alin Florin i, per úl-
tim, Sandor Martín, de la Pros-
peritat, va guanyar clarament
contra l’argentí Mauro Godoy.

El Bàsquet Ateneu Montserrat
rep la Medalla d’Honor

L’any del norantè
aniversari del Bàs-
quet Ateneu Mont-
serrat enfila les seves

darreres setmanes amb un pre-
mi extra: la Medalla d’Honor de
Barcelona, que el president del
club, Josep Folguera, va recollir
dijous passat.

El jurat va destacar les nou
dècades de trajectòria del club
(ajudant a la seva consolidació en
una ciutat on l’esport rei és, de
forma indiscutible, el futbol),
una referència al barri d’Hosta-
francs i també un dels més tra-

dicionals de la ciutat, destacant-
ne valors com el treball en equip
o la perseverança en l’esforç.

A més, per concedir aquest
reconeixement, també s’ha con-
siderat que el BAM entén l’esport
“com una eina més de formació
integral dels seus jugadors i ju-
gadores”. En definitiva, els mem-
bres del jurat asseguren que
“formar part del BAM és formar
part d’una gran família”.

L’Ateneu Montserrat va ce-
lebrar l’últim acte d’aquests 90
anys el dilluns de la setmana pas-
sada a l’escola Joan Pelegrí.

La UE Sants enllaça dues
derrotes i torna al descens

Després d’enllaçar dos
partits guanyant, la UE
Sants ha perdut un pa-
rell de partits i ha tornat

a la zona de descens del grup 5 de
Tercera. Les derrotes al Sagnier
contra el Prat (2-0) i a l’Energia
contra el San Cristóbal diumen-
ge passat (0-2) han fet que els de
Lossio hagin vist com l’Ascó i el
Castelldefels els superen.

El conjunt santsenc afronta-
rà, en les pròximes setmanes,

dues jornades abans que tothom
pugui marxar de vacances per
Nadal. El primer d’aquests serà
aquest diumenge a les 12 del
migdia al Joan Baptista Milà
contra un dels seus rivals direc-
tes, el Santboià (els del Baix Llo-
bregat tenen quatre punts menys
que el Sants).

L’últim partit de l’any serà el
diumenge 16 a l’Energia. Els de
Lossio tancaran un 2018 inobli-
dable contra el Reus B.

Pau Arriaga
SANTS

Atletisme | Canvi de recorregut de la Marató de Barcelona
Reduir l’altimetria del circuit i evitar alguns dels girs més complicats. Aquestes han estat les dues

raons que han portat l’organització a anunciar una modificació en el recorregut de la Marató de
Barcelona, que es disputarà el 10 de març del 2019. Les inscripcions per a la prova ja estan obertes.
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Sants-Montjuïc
Alfred Bosch ja és conseller d'Acció Exterior 
i s'acomiada de l'Ajuntament de Barcelona

Alfred Bosch ha estat nome-
nat nou Conseller d'Acció Ex-
terior, Relacions Institucionals i
Transparència pel president la
Generalitat de Catalunya, Quim
Torra. El fins ara president del
grup municipal d'ERC a l'Ajunta-
ment de Barcelona, doncs, fa el
salt a una conselleria clau per
explicar al món la voluntat de
decidir de la ciutadania de Ca-
talunya i la vulneració de drets
civils i democràtics que es viu a
l'Estat espanyol. 

Bosch té una àmplia expe-
riència en relacions internacio-
nals. Parla set idiomes, ha fet
de professor a nou universitats
de tot el món i els darrers qua-
tre anys ha estat el vicepresi-
dent d'Internacional i Coope ració
de l'Àrea Metropolitana de Bar-
celona.

Precisament, el passat 23
de novembre Bosch va viure el
seu darrer ple municipal com a
regidor a l'Ajuntament de Bar-
celona. El nou conseller d'Exte-
riors va tenir un record especial
per a Quim Forn i va assegurar
que "ara em correspon tenir el
món al cap, però sempre amb
Barcelona. Barcelona i Catalu-
nya han d'anar juntes per men-
jar-se el món".

Amb el nomenament d’Al-
fred Bosch, el grup municipal
d'Esquerra Republicana incor-
porarà Gemma Sendra com a
regidora a l'Ajuntament. D'altra
banda, Montse Benedí passarà
a ser la nova presidenta del
grup municipal en substitució
de Bosch, mentre que Jordi Co-
ronas continuarà exercint les
funcions de portaveu del grup. 
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