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SEGURETAT4La pressió policial
al barri del Raval contra els
narcopisos ha tingut el seu re-
vers  negatiu al Poble-sec. A cau-
sa de la proximitat dels dos ba-
rris,  el Poble-sec ha vist com al-
guns dels grups mafiosos que
gestionen aquests punts de ven-
da de droga s’han traslladat a la
part del barri més propera al
Raval.

La problemàtica, tot i que en
aquest cas es va produir una
bona notícia, es va fer evident di-
mecres passat, quan els Mossos
d’Esquadra, amb la col·laboració
de la Guàrdia Urbana,  van des-
plegar un operatiu per desman-
tellar dos narcopisos situats als
carrers Fontrodona i Radas. L’o-
peració va acabar amb quatre
persones detingudes, dues de
nacionalitat dominicana –els
grups organitzats que controla-

ven els narcopisos del Raval es-
taven formats per persones d’a-
questa nacionalitat– i dues d’es-
panyola. La policia també es va
trobar amb 24 consumidors a
l’interior del narcopis del carrer
Fontrodona. Un cop fets els re-
gistres, els Mossos van trobar pe-

tites dosis de marihuana, heroï-
na i cocaïna i gairebé 700 euros
en efectiu. 

En declaracions als mitjans
de comunicació, el sotsinspector
dels Mossos d’Esquadra Lluís

Pérez, cap de la comissaria del
districte, va explicar que els de-
tinguts eren “les mateixes per-
sones que estaven treballant al
Raval i que s’haurien traslladat
al Poble-sec”. 

DES DEL NOVEMBRE
El sotsinspector Pérez també va
explicar que la investigació es va
posar en marxa a mitjans de
novembre, pocs dies després
que l’operació Bacar permetés
tancar un gran nombre de nar-
copisos al Raval. L’augment de la
pressió policial ha fet que durant
aquest 2018 s’hagin pogut tan-
car 106 pisos i s’hagin detingut
144 persones a Ciutat Vella.

En el cas d’aquests dos pisos
del Poble-sec, un d’ells estava
ocupat. La policia els va precin-
tar per posteriorment retornar-
los als seus propietaris.

Arriben al Poble-sec
» Els Mossos d’Esquadra desmantellen dos punts de venda de droga als carrers Fontrodona i Radas
» La pressió al Raval ha fet que alguns narcopisos es traslladin als carrers més propers a Ciutat Vella

L’operatiu policial de la setmana passada va permetre tancar dos narcopisos al Poble-sec. Fotos: Mossos d’Esquadra

POLÍTICA4El Ple del Distric-
te celebrat la setmana passa-
da va estar marcat pel debat al
voltant de la seguretat.

Durant la sessió, la regi-
dora Laura Pérez va admetre
l’increment del nombre de
delictes registrats durant el
darrer any, molts d’ells petits
furts a turistes. Pérez va par-
lar de manca de Mossos d’Es-
quadra i de la saturació dels
jutjats. 

Pel que fa a l’oposició, el
PSC va demanar que la taula
de seguretat es reuneixi un cop
al trimestre i que també faci un
informe sobre l’estat de la se-

guretat al Districte durant
l’any passat i aquest any. Els
socialistes també van demanar
reforçar la policia de barri.
Ciutadans, per la seva banda,
va demanar augmentar el
nombre de policies assignats
als carrers del districte, espe-
cialment als punts conflictius,
mentre que el PP va apostar
per recuperar la Taula Terri-
torial de Seguretat del Poble-
sec i estudiar si s’amplia a al-
tres barris. Per últim, ERC va
demanar que el Districte, en
coordinació amb la policia,
proposi mesures per donar
resposta al repunt dels furts.

La seguretat marca el debat
del plenari del Districte

4
homes detinguts 
va ser el balanç de
l’operació policial dels
Mossos d’Esquadra
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per Francesc Reina

Geologia de la resistència

Els paisatges existeixen segons la per-
cepció subjectiva de qui els observa. Tota
la seva raó és variable. Per això es trac-
ta d'un concepte que es deu transmetre
perquè aprenguem a valorar les conse-
què̈ncies de l'acció humana.

Tots els camins tenen una història per
explicar, una reflexió íntima sobre les es-
sències dels éssers en temps de depen-
dència i ofecs. Són poesies, com roques
que giren i s'emboliquen per
protegir uns versos que vol-
guessin ser un aixopluc des
d'on combatre les pors que
ens assetgen. Per aquest mo-
tiu, els ecos del present res-
sonen en el nostre passat
més proper i enmig del tu-
mult sorgeix, per retratar l'actualitat, la
resistència, que mira la vida profunda per
exigir vells drets civils que tornen a veu-
re’s seriosament amenaçats.

Els tirans del món en el seu poder de
vigilància pateixen la síndrome de de-
bilitat propera, no tenen cap coneixe-
ment de la gent que viu a la terra que els
envolta. En el terreny són cecs, no saben
escoltar, menyspreen aquest valor per
considerar-ho superficial. Abans eren

dèspotes malvats, però també veïns, gent
subjecta al dolor. Aquest ja no és el cas
i, a la llarga, ens anirà molt malament.

Tot i que és molt difícil fer justícia i
arribar a certa democràcia amb classes
tan benestants i que van obtenint més
poder i riquesa a partir de la seva guer-
ra freda particular i divisòria, resulta sor-
prenent que altres veus vagin inventant
noves maneres de defensar que el pres-

supost ha de repartir-se entre totes les
parts, invocant a més, a la memòria,
aquest acte biològic que s'incrusta en el
més profund i ens ofereix el coratge ne-
cessari per explicar històries que ens par-
lin de tot el que s'ha aconseguit i de tot
el que encara queda per fer.

Les històries oficials han silenciat tot
el que han pogut els moviments rebels,
aquelles petites grans revolucions que
encara romanen a prop de pensaments

inquiets. Per molt humils que hagin es-
tat, han honorat, així, les inicials de la
seva classe. La filantropia va complir a
la perfecció la seva particular retòrica de
la disciplina, aquella arma de doble fil
que ha estat la condició del pensament
liberal: parlar de llibertat perseguint amb
gàbies tot allò que naixia.

El filòsof de l'art, John Berger,
confessa els seus dubtes que una bona

obra pugui canviar la so-
cietat, però admet que pot
oferir-nos esperança. Re-
sistir és aquest exercici de
vergonya que col·loca a la
consciència en el centre de
la sorpresa. Amb l'espe-
rança i el coratge, formen el

component geològic per lluitar per
una vida millor, i al costat de la com-
passió, assoleixen el grau més extrem,
com és trencar cadenes invisibles ple-
nes de cicatrius. També ho és tornar a
sentir Bella Ciao cantada pel magnífic
Tom Waits, acompanyat per Marc Ri-
bot. O aquelles cançons resilients de
Pete Seeger, Violeta, Chico Buarque, Zi-
tarrosa, Piaf, Atahualpa, Paco Ibáñez,
Lennon, de André o Falsterbo.

És molt difícil fer justícia i arribar a certa
democràcia amb classes tan benestants 
i que van obtenint més poder i riquesa

La bossa de vots que
pot fer créixer el @PSOE

no és a @vox_es sinó a
l’abstenció, però actuaran com si fos
així. Per què, si no els convé electoral-
ment, faran això? Perquè qualsevol
suïcidi és bo si és per la unitat d’Es-
panya. Allò que en diuen no-naciona-
lisme.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

“Vengan con una ofer-
ta del 75% de la socie-

dad catalana y el Go-
bierno de España ayudará a resolver la
cuestión catalana”, promete Pedro Sán-
chez (PSOE). Estatuto en 2005: 89%. De-
recho a decidir en 2013: 77%. Demos-
copia a favor del referéndum pactado:
82% (Metroscopia) o 76,6% (GAD3).

@KasperJuul_0

En España no nacían
tan pocos niños desde

la posguerra. Este es el
año en que se han producido más
desahucios de toda nuestra historia. Si
te dicen que hemos salido de la crisis,
pregúntate por qué tener hijos y vi-
vienda es un lujo que muchas familias
ya no se pueden permitir.

És el pitjor error de la
tardor passada: posar

l’amenaça de l’Estat com
a argument polític legítim al cap de la
gent. És on conflueixen tots: Estat, La
Vanguardia, Cs, Ada Colau i partits in-
dependentistes. Fer-nos pensar des
de la por té conseqüències durant dè-
cades. Miserables.

@JordiGraupera@RubenSanchezTW@pilarcarracelas

La lupa Els semàfors

Haibu 4.0
L’empresa promotora dels pisos rusc se-

gueix amb la seva intenció de desafiar
l’Ajuntament. Fa uns dies ja va treure el
precinte del local del carrer Constitució
(la Bordeta) i aquest dissabte ha anun-

ciat que té previst tornar-ho a fer. 
pàgina 8

CE Mediterrani
Els dos sèniors de waterpolo del club

tancaran l’any aquest dissabte amb una
gran matinal de waterpolo a la Josep

Vallès. Els equips ocupen posicions de
la zona alta de les classificacions de les

seves respectives Divisions d’Honor. 
pàgina 16

Can Batlló
Can Batlló continuarà sent un espai refe-
rent de l’autogestió veïnal santsenca du-
rant els pròxims 30 anys com a mínim.

L’Ajuntament ha aprovat recentment l’a-
provació de la concessió a l’entitat que
gestiona l’espai per tres dècades més. 

pàgina 10
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No es tracta de parlar sobre la fi-
gura que es posa en un racó del
pessebre i distreure la mainada en
la seva recerca a veure on està ama-
gat. Es tracta de l’expressió en el
nostre llenguatge comú, si es vol dir
també escatològic. Diem “cagar-se
a les calces” quan algú desisteix de
fer una cosa; “cagadubtes” a la per-
sona que no pren decisions en el
moment; “cagat de por” al que té
por; es fa “cagar el Tió”...

Però, sempre hi ha un però, als
catalans també se’ns penja la llu-
fa de ser fenicis, jueus, maçons i la
cirereta del pastís de ser uns “ca-
gats” en el sentit de covardia.

La dreta molt dreta (els podem
dir extrema dreta o no?) que està
guanyant terreny a Espanya, com
ha quedat demostrat a les elec-
cions andaluses, fa gala de ser molt
mascle. Del tema intel·ligència i
cervell no en parlen, això sí, l’A-
bascal surt a cavall escortat per una
colla de genets, acompanyats d’u-
na música potent i fanfàrries cap
a no se sap on. Diuen que van a
“reconquerir” Espanya de la púr-
ria esquerranosa. Salvar-la de les
urpes de l’independentisme. Són
els moderns senyors Pelai del se-
gle XXI. Una pàtria, un rei, una
llengua i una nació. A algú li sona
aquesta cançó? La lletra és molt
clara, és neofalangista, i la músi-
ca qui la posa, l’IBEX 35? A An-
dalusia, i per extensió a Espanya,
ara es “caguen a les calces” veient
el resultat que ha tret VOX a les
eleccions i Susana Díaz clama
que s’ha de negociar entre partits
moderats perquè l’extrema dreta
no entri al govern andalús. 

Ves per on, tant que gallarde-
gen, resultarà que també són uns
caguetes! 

El caganer català
per Josep Ramon Ciurana 

Les millors
perles

La televisió estatal russa va presentar fa uns dies en un informa-
tiu un robot d’alta tecnologia que havia estat l’estrella en una
trobada juvenil de robòtica celebrada a la ciutat de Yaroslavl.

Alguns dels moviments del suposat robot van començar a desper-
tar sospites i finalment es va descobrir que era un home disfressat. 

Mauro Morandi és un italià de 79 anys que és l’únic habi-
tant de Budelli, una petita illa del nord de Sardenya. Fa
30 anys que hi viu, instal·lat en una barraca. Ara, però,

les autoritats li han anunciat que ha de marxar i que la barraca
serà enderrocada, ja que es vol augmentar la protecció de l’illa.

La família de l’arquitecte català José Antonio Coderch de Sent-
menat ha donat al Museu Reina Sofia de Madrid el seu extens
arxiu, format per 9.800 documents. Coderch va ser un dels

grans arquitectes de la postguerra gràcies a les seves construccions
modernes i totalment allunyades dels cànons de l’època. 

El futbolista del Barça Gerard Piqué té gairebé tancada la
compra del FC Andorra. Piqué té com a objectiu portar el
club fins al futbol professional. L’equip andorrà, fundat el

1942, forma part del futbol català i actualment juga a la Primera
Catalana. El jugador del Barça també assumirà el deute del club.

El Congrés dels Diputats va viure fa pocs dies una imatge gaire-
bé insòlita. La del parlamentari de Podemos Alberto Rodrígu-
ez elogiant el diputat del PP Alfonso Candón, que vivia l’últi-

ma sessió a l’hemicicle. Rodríguez va dir a Candón les següents 
paraules: “Vostè és una bona persona i el trobarem a faltar”.

Vist a les xarxes

@bcn_hg: Coneixes #Umbral? És un pro-
jecte artístic que vol reflexionar sobre la
crisi dels #refugiats amb instal·lacions al
metro. 

@QuicoSalles: Els Mossos d’Esquadra
amenacen amb una “grip blava” el 21 de
desembre si no hi ha acord abans amb el
Govern.

#ProtestaMossos

@HiginiaRoig: Aquells dies on el marge
de dubte és zero. Tota la solidaritat amb
@Pablo_Iglesias_ i @EnricJuliana. Barcelona,
ciutat oberta.

#NoPassaran #Refugiats

Hem despertat el progressisme
per @ModernetdeMerda    

Un fenomen inexplicable i real-
ment preocupant sobrevola Ca-
talunya des que diumenge VOX
va irrompre amb força al parla-
ment andalús. És el que tracta de
vincular l'independentisme amb
l'auge d'aquest feixisme descar-
nat, explícit i terriblement or-
gullós de si mateix.

Ho hem vist altres vegades,
normalment solia arribar des
d'altres punts de l'Estat. Venia Pa-
blo Iglesias i et deia que tal. Bé.
Però aquest cop no només se'ns
han atribuït des de fora les culpes
d'haver alçat 12 homes a Anda-
lusia, sinó que a l'atac s'hi han su-
mat moltes veus catalanes que
han jugat a la mateixa estratègia.
Veus quasi totes procedents d'un
determinat progressisme -el més
vell i el més nou però antic- que
han esclatat i han tret tota la bi-
lis que duien dins.

I aquest episodi m'ha fet re-
flexionar, perquè, pensant-hi
fredament, és gros. Déu-n'hi-do,
com hi van. Com hi van contra
un projecte que és el de la repú-
blica i que, en principi, no és tan
diferent del seu. Com hi van
contra uns valors i uns ideals que
en el fons són també els seus, els
de la democràcia, la justícia, la lli-
bertat, etc. El marc teòric de la re-
pública catalana, del que es vol

aconseguir, no deixa de ser for-
ça similar al de la seva repúbli-
ca espanyola.

Però, sobretot, com hi van te-
nint en compte que davant hi te-
nen el feixisme. El puto feixisme
alçat davant seu. Aquell passat
contra el qual vam lluitar tots ple-
gats. El pitjor dels episodis, el mal
més exagerat. I prefereixen abo-
car-ho tot contra l'altra repúbli-
ca -sense que l'acusació tingui
cap sentit, a més, cap mena de
sentit- que no pas encarar la re-
alitat i batre el gran problema, el
que tenen a casa seva, el que els
devora i els crema als peus.

No és, per tant, el fet que cri-
tiquin l'independentisme el que
sorprèn (el joc de la política és
aquest i el practiquem tots) sinó
el moment i la tria de l'enemic.
El moment és l'auge del feixisme
orgullós i l'enemic som nosaltres.

Com més hi rumio, més em
pertorba. I més m'inquieta tro-
bar la resposta a una pregunta.
Veient com ara intenten des-
trossar el republicanisme i no pas
el feixisme, veient que tot apun-
ta que l'enemic important són
més els independentistes cata-
lans que no pas el neofranquis-
me, ¿a quina trinxera es col·lo-
caran el dia que aquests últims
ens vinguin a buscar?

Safata d’entrada

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

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

El + llegit
Tres dels quatre partits del Medi 
abans de Nadal seran a casa1

2 Creu Coberta reconeix la tasca 
dels seus col·laboradors

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

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

Veïns d’Hostafrancs denuncien 
que la futura superilla no avança

3

4
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HABITATGE4L’empresa Haibu,
amb el seu cap visible Marc Oli-
vé al capdavant, no té intenció de
rendir-se en la seva lluita amb l’A-
juntament en relació al seu pro-
jecte dels pisos rusc, els micro-
habitatges que està impulsant.

Haibu, doncs, ha anunciat
que dissabte reobrirà el seu local
del número 108 del carrer de la
Constitució, al barri de la Bor-
deta, per organitzar un matí de
visites a l’espai expositiu d’a-
quests micropisos que l’empre-
sa vol fer en diferents punts de la
ciutat, ja que cal recordar que Ha-
biu va renunciar a fer-hi pisos
rusc perquè hi visqui gent i no-
més vol fer servir l’espai com a lo-
cal de mostra.

L’obertura d’aquests baixos si-
tuats al carrer de la Constitució, si
dissabte s’acaba produint, tor-
naria a ser un desafiament en tota
regla a l’Ajuntament, que va pre-
cintar el local fa unes setmanes
després que un jutge els autorit-

zés. Des del consistori han de-
fensat sempre que aquest projecte
vulnera la llei, ja que consideren
que es tracta d’infrahabitatge.

De fet, tal com el mateix Oli-
vé explica a Línia Sants, divendres
passat Haibu ja va intentar treu-
re el precinte municipal aixecant
la persiana del local. Això, expli-
ca Olivé, va provocar que un grup
de veïns intentés evitar-ho, cosa
que va provocar moments de
tensió. Després de l’enfronta-

ment, la Guàrdia Urbana va tor-
nar a precintar el local.

RECURSOS DESESTIMATS
En paral·lel, com a mínim de
moment, la justícia no li està do-
nant la raó a Haibu. Els dos re-
cursos presentats per l’empresa
contra el precinte municipal han
estat rebutjats per l’empresa. Tot
i aixó, Olivé deixa clar que no es
rendeixen i acusa l’Ajuntament
“d’enganyar el jutge”.

Olivé segueix plantant cara al consistori. Foto: Haibu

El promotor dels pisos rusc
torna a desafiar l’Ajuntament

» Haibu anuncia que dissabte reobrirà el local del carrer Constitució
(la Bordeta) tot i el precinte del consistori de fa unes setmanes

El carrer de l’Aviador Franco
serà el del mecànic Pablo Rada

NOMENCLÀTOR4El plenari del
Districte va aprovar la setmana
passada el canvi de nom del ca-
rrer de l’Aviador Franco, al ba-
rri de Plus Ultra de la Marina, pel
del mecànic Pablo Rada. 

Aviador Franco recorda la fi-
gura de Ramón Franco, germà
del dictador Francisco Franco,
que va ser polític, militar i avia-
dor conegut pel vol del Plus
Ultra, una expedició aèria d’Es-
panya a Llatinoamèrica l’any
1926. Tot i la seva militància re-
publicana, Ramón Franco, un
cop va esclatar la revolta militar
contra la República, va passar a

formar part del bàndol feixista.
Va ser destinat a Mallorca, punt
de partida de bona part dels
avions que van bombardejar
Barcelona.

Per la seva banda, Pablo
Rada va ser mecànic del mateix
vol del Plus Ultra, que dona
nom a aquest barri de la Marina.
Tal com han explicat des del Dis-
tricte, el nom del nou carrer
“respon  a la voluntat política de
democratitzar el nomenclàtor
de la ciutat, però també al com-
promís amb el veïnat de propo-
sar un nou nom vinculat a la fa-
mosa expedició aèria.

Investiguen les quatre
agressions sexuals al Poble-sec
SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra investiguen des de fa
setmanes quatre agressions se-
xuals que es van produir al Po-
ble-sec entre finals d’octubre i
principis de desembre.

Segons va avançar el diari El
Periódico, la policia catalana
treballa amb la hipòtesi que
totes quatre agressions hagin
estat comeses pel mateix home,
tot i que no està confirmat. Les
víctimes, tal com publicava el
mateix diari, són quatre dones
de diferents edats i algunes d’e-
lles van patir l’agressió mentre

passejaven el gos per la zona del
parc del Mirador, a la mun-
tanya de Montjuïc.

Concretament, la primera
agressió es va produir el passat
21 d’octubre, a prop del carrer
Palaudaries, mentre que la se-
gona va ser tres dies més tard.
Aquestes dues agressions van
provocar una manifestació veï-
nal de condemna convocada per
Poble Sec Feminista però dies
més tard, el 25 de novembre, va
tenir lloc el tercer atac. L’última
va ser el passat 4 de desembre,
a dins del parc del Mirador.

Les obres de l’Escola 
de Música de Sants, el 2021

EQUIPAMENTS4El projecte per
fer la nova Escola de Música de
Sants avança molt lentament.
Tot i això, actualment s’està aca-
bant de decidir quin serà l’equip
encarregat de redactar el projec-
te executiu. En declaracions a
El3.cat, el gerent del Districte,
Francesc Jiménez, ha explicat
que a finals de l’any que ve el pro-
jecte executiu pot estar aprovat.

La nova escola estarà situada
a la cruïlla dels carrers Miquel Àn-

gel i Papin del barri de Sants, ja
que s’aprofitarà l’edifici que va co-
mençar a construir l’Orfeó de
Sants però que amb la crisi eco-
nòmica va quedar aturar i el  va
acabar comprant l’Ajuntament.

Pel que fa a les obres, el més
probable és que comencin el
2021. Per seguir tot el procés ha
nascut una plataforma formada
per músics del districte. El seu ob-
jectiu és que l’escola tingui una
vinculació real amb el barri.

Sants-Montjuïc Solidaritat | Sopar Groc a les Cotxeres
Les Cotxeres de Sants acullen avui un Sopar Groc en solidaritat amb els presos polítics i els exi-

liats. Començarà a dos quarts de nou del vespre i l’organitza el PDeCAT. Hi seran el president de
la Generalitat, Quim Torra, i la candidata del partit a les eleccions municipals, Neus Munté.
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El Bloc Llavors pressiona per
aturar el seu desallotjament

HABITATGE4Un grup de per-
sones que formen part del
col·lectiu que ocupa des de fa
més d’un any sis pisos buits
d’un bloc situat al número 38
del carrer Lleida es van mani-
festar la setmana passada a da-
vant de la seu del fons d’inver-
sió propietari de l’edifici per
demanar que s’aturi el seu des-
allotjament, previst per al prò-
xim 7 de gener.

Des del Bloc Llavors denun-
cien que el fons d’inversió pro-
pietari del bloc, tal com fan altres
fons d’inversió, “es dedica a
comprar barris sencers amb
l’objectiu d’obtenir grans bene-
ficis a costa de l’encariment de
les nostres cases”. Les persones
que ocupen aquests pisos asse-

guren que “el Bloc Llavors era un
altre edifici de la bombolla del
totxo, un immoble que formava
part d’un pla d’habitatge de pro-
tecció oficial que va canviar de
mans com si fos un cromo fins
que va arribar Vauras, el princi-
pal propietari del bloc”.

INTENT DE NEGOCIAR
Les persones que ocupen els pi-
sos asseguren que han intentat
negociar amb la propietat i les
administracions públiques per
trobar una solució però la-
menten que no ha estat possi-
ble. Per aquest motiu, deixen
clar que aposten per la “des-
obediència com a única forma
de defensar el nostre dret a un
habitatge digne”.

EQUIPAMENTS4Victòria veï-
nal. Així es pot qualificar l’a-
nunci fet per l’Ajuntament la
setmana passada sobre el futur
de Can Batlló. El consistori va
anunciar l’aprovació de la con-
cessió de més de 13.000 metres
quadrats del recinte a l'asso-
ciació Espai Comunitari i Veïnal
Autogestionat de Can Batlló
durant un període de 30 anys
amb la possibilitat de dues prò-
rrogues de 10 anys cadascuna.

Des del consistori expliquen
que es tracta d’un model de ges-
tió comunitària “innovador, sen-
se precedents a Espanya , ja que
introdueix la figura del valor
del retorn social en una conces-
sió administrativa i que aposta

per buscar sempre el consens”.
Aquesta aposta per valorar el re-
torn social permet conèixer la và-
lua del projecte comunitari que
l’entitat veïnal està duent a ter-
me des de fa uns anys a Can Bat-
lló. L’actual govern municipal

destaca que, durant el 2017, per
Can Batlló van passar gairebé
50.000  usuaris d’un total de 850
activitats, cosa que va implicar
més de 80.000 hores de treball
voluntari. 

De fet, des de l’Ajuntament
asseguren que cada euro in-
vertit a Can Batlló suposa un re-
torn per a la ciutat de més de
cinc euros. Especifiquen que si
fos l’Ajuntament qui hagués
d’assumir els serveis que s’ofe-
reixen a Can Batlló, implicaria
una inversió municipal d’un
milió i mig d’euros. 

BALANÇ CADA DOS ANYS
L’acord per a la gestió veïnal du-
rant 30 anys implica que l’Espai
Comunitari i Veïnal Autoges-
tionat de Can Batlló faci un ba-
lanç cada dos anys per tal d’a-
valuar els projectes i l’anàlisi del
seu retorn social. També haurà
de presentar una memòria
anual i es crearà una comissió
de seguiment, que tindrà la po-
testat de decidir l’abast de les in-
versions i com es prioritzaran
aquestes en relació a la rehabi-
litació del recinte, ja que enca-
ra hi ha reformes pendents. 

Can Batlló és un referent de la participació veïnal. Foto: Ajuntament

Can Batlló tindrà gestió 
veïnal 30 anys més

L’Ajuntament diu 
que aquest model 
de gestió veïnal “no té 
precedents a Espanya”
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Associació de Comerciants

Creu Coberta
Creu Coberta viu 

l’esperit de La Marató 
Diumenge passat, el carrer de Creu Co-
berta va ser l’escenari de dues activitats
de la Marató de TV3, una de les cites
anuals solidàries en les quals col·labora
l’associació de comerciants, i que ja forma
part del conjunt de propostes nadalen-
ques. Durant el matí, i en col·laboració
amb el grup NextDoor d’Hostafrancs, es
va fer una ruta guiada pel barri, que va co-
ordinar en Jaume Gaixas. El guia va ser el
cap de comunicació de l’Eix Creu Co-
berta, Albert Torras, que a més és cronista
dels barris, i que va fer un recorregut his-
tòric i anecdòtic de les llegendes i cos-
tums d’Hostafrancs. Des del Meeting
Point, que acollia antigament l’origen del
nostre barri, l’hostal de Joan Corrades,
fins a la seu del districte, passant per
punts coneguts i emblemàtics, com el ca-
rrer Sant Roc, l’església del Sant Àngel

Custodi, el Mercat d’Hostafrancs, la Riera
de Magòria, el parc de l’Espanya Indus-
trial i la plaça de Joan Pelegrí.

A la tarda es va fer una xocolatada po-
pular a la carpa que l’eix ha instal·lat a
tocar de la seu del Districte. En aquesta
activitat es van vendre tots els gots a un
euro, i tot el que es va recaptar es va fer
arribar a les donacions de la Marató de
TV3. Això també va coincidir amb el mo-
ment en el qual el Pare Noel arribava a
Creu Coberta, des d’on va fer un discurs
als congregats des de l’edifici del Districte,
abans de continuar cap a Sants.

Aquestes, però, no van ser les úniques
activitats solidàries i nadalenques del diu-
menge de la Marató al barri. La seu del
Districte també va ser l’escenari del tradi-
cional Advent Coral de Nadal, en el qual
van participar les entitats corals del barri.

Fotos: Jaume Gaixas
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Gaudiu dels dies 
de Nadal i Reis al barri
Ja ha tornat el fred intens, i si
no ho heu fet abans, heu de
venir a buscar a Creu Coberta
tot allò que us fa falta per en-
carar l’hivern que comença
aquesta setmana. Per tapar-se
del fred, per trobar els millors
regals i la millor gastronomia,
he de venir al barri!

A més, i com ja vam co-
mençar a fer setmanes enrere,
per acompanyar-vos en les
compres, Creu Coberta està
preparant un conjunt de pro-
postes molt atractives perquè
pugueu venir en família a l’eix.
I és que a Creu Coberta, el
Nadal fa dies que és viu.

No us perdeu tot el que estem
preparant perquè les vostres
compres a Creu Coberta si-
guin més divertides! A més,
des de la Fundació Barcelona
Comerç hem preparat la cam-
panya Il·lumina el Nadal. Du-
rant tot el dia de demà, podreu
recollir una bonica espelma a
la carpa que instal·larem al ca-

rrer Callao amb Creu Coberta.
Si compreu a qualsevol de les
botigues associades (pregun-
teu si són sòcies de l’eix co-
mercial!) amb el tiquet de
compra, podreu mostrar-lo a la
carpa i poder obtenir aquest
obsequi tan bonic.

A més, des d’aquesta setmana
hem instal·lat al carrer Llobet,
com ja fa temps, un Naixement
monumental, on podrem veu-
re-hi la Mare de Déu, Sant
Josep, el nen i els tres Reis. I
no hi faltarà el Pare Noel, que
com cada any passejarà amunt
i avall del nostre carrer, rega-
lant caramels als més menuts,
i un somriure als més grans.
Fins al pròxim dilluns 24 hi
tenim el Pare Noel i, a partir del
dia 27, hi haurà els Tres Reis
d’Orient, i els nens i nenes po-
dran venir a veure i entregar la
seva carta, entre aquest dia i la
vigília de Reis.

A més de la Marató de TV3 del
cap de setmana passat, també
impulsem les nostres recollides
particulars. Col·laborem amb la
Recollida de Joguines de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta i, per
això, els tres Reis que tindrem
al carrer Llobet rebran els pa-
quetets que les famílies vulgueu
entregar, per als nens i nenes
amb menys recursos. Així, po-
dreu ajudar un conjunt d’entitats
que dediquen molts esforços a
què cap nen ni nena es quedi
sense regals per Reis. I també
cooperem amb la recollida d’oli
per al menjador social Canpe-
dró. Us podeu informar de tot a
la carpa!

Els més petits de la casa tenen
un parell de cites. Aquest dis-
sabte hi haurà activitats nada-
lenques amb la projecció del
Conte de Nadal, i el pròxim dia
29 es faran jocs infantils al ca-
rrer. No les deixeu escapar! Es
faran al carrer Llobet, al costat
de la seu del Districte.

El Pare Noel!

Les espelmes 
il·luminen Nadal

Creu Coberta 
solidària

Els més 
petits, a punt!
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Aquest dimecres us espe-
rem a la presentació d’a-
questa interessant iniciativa
que ha tingut lloc a l’eix. Més
de 150 comerços del carrer
de la Creu Coberta ja tenen
instal·lat el dispositiu que els
identifica automàticament

davant de qualsevol usuari
de Barcelona sense barre-
res. Aquesta app gratuïta
permet que les persones in-
vidents o que tinguin proble-
mes de visió puguin escoltar
informació actualitzada i
rebre reclams publicitaris

d'aquests comerços quan
passen pel davant.

La informació i les promo-
cions comercials es carre-
guen en una plataforma
virtual i a la botiga s’instal·len
unes balises (beacons). Es
tracta d’uns petits dispositius

autònoms, de baix cost i poc
manteniment, que emeten
constantment un senyal
Bluetooth per identificar-se.
Així, quan l’usuari de l’aplica-
ció passa pel davant de la
botiga, rep aquest senyal i
obté una notificació que pot

obrir amb audiodescripció.
Això fa el comerç del barri ac-
cessible per a les persones
amb discapacitat visual, ja
que els facilita la informació
de productes, novetats o re-
comanacions que els vulguin
fer arribar els comerciants.

Presentem el projecte 
de Beacons a Creu Coberta

&
Activitats nadalenques per a nens 

i adults al Poble Espanyol
Quan comencen les vacan-
ces a l’escola, s’obre un ven-
tall de possibilitats per gaudir
de les activitats de Nadal a
Barcelona. Al Poble Espan-
yol s’obren les portes entre
els dies 21 i 29 d’aquest mes
per a tothom que vulgui gau-
dir de la màgia i les tradi-
cions d’aquestes dates tan
assenyalades en un entorn
idíl·lic i sense trànsit.

Tots sabem que els nens
i les nenes intenten portar-se
millor que mai durant les fes-
tes, ja que són conscients
que tant el Pare Noel com
Ses Majestats els Reis d’O-
rient els estan observant. Els
menuts podran lliurar les car-
tes amb els seus desitjos i
explicar a aquests entranya-

bles protagonistes del Nadal
què és allò que esperen amb
tanta il·lusió. 

Però això no és tot! El
Poble Espanyol ofereix una
variada agenda d’activitats
pensada per a tota la família:
curtmetratges nadalencs, el
jardí dels tions i el bosc dels
desitjos, l’arbre dels xumets,
tallers per nens i adults, una
divertida gimcana i tast de
vins amb sommelier.  

A la plaça Major, tots els
visitants podran trobar un
mercat de Nadal amb ele-
ments decoratius, regals i
tota mena de productes gas-
tronòmics. També s’hi podran
gaudir de diverses actua-
cions musicals en directe i de
vermuts amb molt de ritme!

A més de passejar pels
carrers ambientats amb de-
coració i música nadalenca,
els visitants podran gaudir,
com sempre, de l’arquitec-
tura popular, de l’artesania,
de l’art contemporani, de la
cultura i de les tradicions
del recinte, complementa-
des amb les experiències
multimèdia.

Sens dubte, el Poble Es-
panyol és la proposta per-
fecta per viure el Nadal en
família a Barcelona! Les en-
trades tenen un preu espe-
cial de 6,5 euros (5,5 si es
compren online).

Més informació i venda d’en-
trades amb descompte a
www.poble-espanyol.com.
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Els experts del barri Opinen
4Consells dels Mossos d’Esquadra 4Per quan vinguin les rebaixes

Ara que venen dies de fred, neu i gelades,
us fem arribar aquests consells de conduc-
ció amb neu i gel, si és que heu d’agafar el
cotxe:
- Conduïu amb velocitat moderada. Si la
ruta és perillosa, torneu enrere o busqueu
refugi.
- Si hi ha neu a la calçada, pareu el vehicle
en un lloc on no interrompeu la circulació
i poseu les cadenes a les rodes motrius.
- No utilitzeu les marques deixades per al-
tres vehicles. Sempre que us sigui possible,
circuleu per neu verge.
- Enceneu els llums d'encreuament i els de
boira.
- Mantingueu força separació amb els al-
tres vehicles i no els avanceu.

- Si comença a nevar, conduïu de forma
suau i amb lentitud. Si veieu que també és
necessari, reduïu la marxa.
- Si les rodes patinen, desaccelereu evitant
frenar. Si cal, freneu suaument  i amb tre-
pitjades lleus i successives del pedal.
- Aneu amb compte en els indrets om-
brívols, els ponts i els viaductes, ja que
pot haver-hi gel. Si hi ha gel, no trepitgeu
el fre.
- Si neva i conduïu un vehicle pesant, re-
cordeu que:

No podeu avançar altres vehicles.
Les autoritats de trànsit poden restrin-

gir o limitar la vostra circulació. Estigueu
atents i respecteu els talls de circulació que
es facin.

Luís Álvarez
Defensor del Client - defensorclient@eixosbcn.org

www.eixosbcn.org

Ara que s’acosta l’habitual període de re-
baixes, com a defensor del client dels co-
merços associats a la Fundació Barcelona
Comerç voldria fer unes petites conside-
racions, atès que es tracta d’un dels mo-
ments on més conflictes de consum es
poden produir. La manca d’informació o
el desconeixement dels drets de les parts
és una de les raons fonamentals. Altres
vegades “llegendes urbanes” com l’obli-
gació de retornar el producte en tots els
casos, provoquen reclamacions que no
tenen fonament legal.

Hi ha ocasions que, per evitar conflic-
tes, el comerç assumeix la pèrdua i ac-
cepta la pretensió del client, encara que
la raó estigui de la seva part. Res a dir da-
vant una política comercial que prima
uns valors determinats. Únicament ens

atrevim a suggerir que, en aquests casos,
el client ha de saber que es tracta d’un
valor afegit del comerç, d’una política co-
mercial determinada, d’una deferència, i
no pas d’una obligació. Des d’aquí recor-
dem que tan sols quan el producte és de-
fectuós i s’aplica el dret de garantia o
quan l’establiment així ho anuncia, és la
seva obligació acceptar la devolució, el
canvi o lliurar un val.

Cas de discrepàncies no dubteu en
oferir el full de reclamacions. Aquest fet
no significa que la persona consumidora
tingui la raó, però és l’instrument vàlid per
solucionar el conflicte. Des del defensor
del client s’oferirà informació i es busca-
ran solucions.

Recordeu: La informació és la millor
eina per evitar conflictes.

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

ABP Sants-Montjuïc

4Dudas sobre el uso de las lentillas

Ruth Amat / Ignacio Almirall 
Óptica Universitaria

Son muchas las dudas que se generan en
torno al uso de lentillas. Ante el descono-
cimiento, es fácil caer en la creencia de
ciertos mitos que se dan por válidos y
pueden generar reticencia a la hora de
decidir entre usar lentes de contacto o
no. Por este motivo, Alicia Escuer, direc-
tora técnica y de formación de Óptica
Universitaria, desmiente los ocho mitos
más comunes relacionados con el uso de
las lentillas. 

El mito que más preocupación suele
causar es el que hace referencia a que la
lente de contacto se puede perder detrás
del ojo. “Esto es imposible, dado que
existe una membrana delgada llamada
conjuntiva que recubre el ojo y conecta
con la parte interior del párpado, lo-
grando que ningún objeto pueda des-
plazarse hacia la parte posterior del ojo”
comenta Alicia Escuer. 

Otra falsa creencia es que las lentillas
sólo sirven para personas con problemas
visuales leves. Escuer comenta que, gracias

a los avances tecnológicos de los últimos
años, prácticamente todas las prescripcio-
nes pueden solucionarse con lentillas.
Existen lentes de contacto multifocales
para pacientes con presbicia, lentes blan-
das o duras que corrigen el astigmatismo,
y lentillas que se pueden personalizar para
ajustarse a necesidades específicas. 

A los mitos ya mencionados se les une
la creencia de que las personas mayores
ya no pueden usar lentes de contacto,
algo que está muy lejos de la realidad, ya
que, con las lentillas multifocales y la va-
riedad de materiales nuevos que aportan
comodidad, una edad avanzada no es un
impedimento para llevarlas.

Óptica Universitaria, fundada en 1992
con la apertura de un centro en la Univer-
sidad Politécnica de Catalunya (UPC) de
Barcelona, cuenta con un equipo de más
de 800 trabajadores y con 61 centros de
óptica y audiología. Además, dispone de
cuatro establecimientos especializados en
audiología, Audiología Universitaria.

4La Guàrdia Urbana, a les escoles
José Ángel Burrel Ferrer

Guàrdia Urbana
Intendent en cap - UT3 Sants-Montjuïc

La Guàrdia Urbana ofereix sessions de se-
guretat i convivència a les escoles de la
ciutat des de l’any 1985.

El programa educatiu "La Guàrdia Ur-
bana a l’escola", que s’ofereix gratuïta-
ment a tots els centres educatius de la
ciutat, contribueix a donar resposta a pro-
blemàtiques socials i a millorar la convi-
vència, i també a prevenir conductes de
risc des de l’àmbit de l’educació.

Aquesta proposta didàctica proposa
treballar amb els infants i adolescents de
tots els cicles educatius els aspectes rela-
cionats amb:
- Coneixement, vinculació i cura de l’en-
torn proper

- Millora de la convivència i les relacions
interpersonals.
- Prevenció de les conductes de risc en els
àmbits de la conducció i la mobilitat se-
gura, la violència de gènere i el consum
de drogues.

Cadascun d’aquests àmbits temàtics
conté diversos tallers que s’adapten al cu-
rrículum escolar amb especial atenció a les
competències que convé assolir en cada
etapa educativa, tot incorporant-hi un
ampli ventall de recursos. El programa té,
des del gener del 2018, el segell de quali-
tat del Consell d’Innovació Pedagògica.

Per a més informació: gu_ses@bcn.cat
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

veïns en línia

Tsunami Veïnal es va manifestar el 24 de novembre contra l’incivisme i la inseguretat

Volen solucions
MANIFESTACIÓ/ El moviment veïnal més
crític amb la gestió d’Ada Colau al capda-
vant de l’Ajuntament, Tsunami Veïnal, va
tornar a sortir al carrer el passat 24 de no-
vembre. Centenars de persones (gairebé
mig miler segons l’organització i unes 150
segons la Guàrdia Urbana) van manifestar-
se a finals del mes passat per tornar a de-
manar al govern municipal solucions
contra l’incivisme, la inseguretat als barris,
la brutícia o la manca d’il·luminació, entre
altres. La plataforma acull una trentena
d’associacions de veïns de diferents dis-
trictes de la ciutat, però la principal part de
les seves reivindicacions es basen en dis-
trictes com Ciutat Vella o Sant Martí.

El gran motiu d’aquesta concentració,
explicaven, era que un mes després de la
seva darrera trobada amb el govern muni-
cipal encara no s’havia posat en marxa el
calendari de trobades que el govern de
Colau hauria promès per determinar el pla
mitjançant el qual l’Ajuntament ha de com-
batre problemàtiques com la inseguretat,
especialment greus, asseguren, en barris
del centre.  Els assistents, a més, van alertar
que “d’aquí a poc estarem en precam-
panya”, exhortant el consistori que els es-
colti “de manera urgent”. Per això, Tsunami
Veïnal va tornar a demanar a les institucions
que posin fil a l’agulla i que treballin amb
ells per intentar resoldre aquestes proble-
màtiques amb les quals conviuen, com la
dels narcopisos, que en els darrers mesos
han proliferat al Raval. 

Així, cap a les cinc de la tarda, la ma-
nifestació es va posar en marxa des de
diferents punts de la ciutat. Barris com

la Barceloneta, el Raval, el Fort Pienc o
el Besòs i el Maresme van ser els punts
de partida dels veïns, que van recórrer
fins a la plaça de Sant Jaume (a les por-
tes de l’Ajuntament), on van trobar-se
totes les ‘columnes’ de la protesta i que
va ser l’escenari de l’acte de cloenda de
l’acte, cap a les set de la tarda. Davant
del consistori, els veïns van cridar con-
signes com No al turisme de borratxera,
El meu barri no és un parc temàtic, Barce-
lona no està en venda o Barcelona = Ma-
galuf, entre altres.

LA FAVB SE’N DESMARCA
Qui no va participar en aquesta convoca-
tòria va ser la FAVB ni cap de les associa-
cions de veïns que formen part de la

federació. Segons els arguments que ha
expressat en més d’una ocasió, la FAVB no
participa en aquestes protestes per discre-
pàncies en els criteris que Tsunami Veïnal
té d’abordar aquestes problemàtiques.

Ara bé, des de la FAVB deixen clar que
no tenen cap problema amb Tsunami Veï-
nal i que sempre estan disposats a dialogar
”sobre les problemàtiques de la ciutat”.

DOCUMENTAL/ “Un documental per esquerdar el con-
sens turístic”. Aquesta podria ser una sinopsi ràpida de Tot
inclòs, un documental crític que reflexiona sobre les
conseqüències del model turístic a les Illes Balears, i que
es va presentar a la ciutat en tres projeccions durant el mes
passat, una a l'auditori de Can Batlló de la Bordeta, una al-
tra a la Cinètica, un local de Sant Andreu, i, per últim, una
a la Barraqueta de Gràcia.

Segons expliquen els seus creadors, Tot inclòsés un “re-
lat contrahegemònic en format documental que presen-
ta la cara oculta del turisme i desmunta la versió oficial so-
bre els orígens del turisme i els seus suposats beneficis”.
Els diners per poder gravar-lo es van obtenir gràcies a una
campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo.

‘Tot inclòs’, reflexió sobre les
conseqüències del turisme

Les marxes 
van sortir des 

de diversos punts i van
trobar-se a Sant Jaume

ESPAI PÚBLIC/Diferents associacions i entitats veïnals (com
la FAVB o la Fundació ECOM) havien anunciat que estudiaven
denunciar l’Ordenança de Terrasses que l’Ajuntament i el Gre-
mi de Restauració havien acordat i, quan tot just s’ha com-
plert un any de l’acord, ha arribat la impugnació. Així ho van
anunciar el passat dia 4, en una roda de premsa.

La decisió de portar l’ordenança a la justícia, expliquen,
arriba “després d'haver exhaurit, durant més de 2 anys, to-
tes les vies de diàleg i negociació amb els grups municipals
i el consistori”. Segons els veïns, les denúncies es basen “en
l'incompliment de normatives superiors d'accessibilitat i
igualtat d'oportunitats, de contaminació acústica i ambiental
i de procediment administratiu i participació ciutadana” i
es pregunten si qui governa a l’Ajuntament són “els partits
polítics o els lobbies econòmics”. 

Els veïns denuncien que, diàriament, es viu una situa-
ció de desregulació i que veuen fins a cinc tipus d’incom-
pliments de normes per part de diferents locals, i mante-
nen que “no es tracta d'un debat sobre terrasses sí o no, sinó
sobre l'ús equitatiu de l'espai públic i els drets de milers de
persones com a vianants i veïns”. 

Els denunciants, a més, afirmen que la decisió “crea un
precedent que es pot replicar a municipis on la ciutadania
vegi vulnerats els seus drets pels mateixos motius”.

El moviment veïnal impugna
l’Ordenança de Terrasses
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veïns en línia

MOBILITAT/ Les protestes van
començar fa mesos i encara se-
gueixen en marxa. Els veïns del
Clot i el Camp de l’Arpa no es re-
signen al nou traçat del bus 192.
Tot i que el servei d’aquesta línia
es va modificar el passat 26 de
novembre (un canvi que al final
ha estat menor del que pretenia
l’Ajuntament, en el marc de l’ex-
tensió de la xarxa ortogonal de
busos), les protestes s’han man-
tingut i és possible que encara
n’hi hagi més.

L’última manifestació, lidera-
da per l’associació de veïns, va ser
tres dies abans que la línia veiés
com es modificava el seu itinerari,
divendres 23 de novembre.

El Clot segueix
rebutjant el nou
traçat del bus 192

URBANISME/ “Carrers per a Tothom ex-
pressem la nostra disconformitat i el nos-
tre malestar amb l’avantprojecte de
remodelació de les Rambles”. Així de con-
tundent és el titular del comunicat amb el
qual aquesta entitat, que vetlla pels drets
de les persones amb discapacitat, critica l’a-
vantprojecte que l’Ajuntament va presen-
tar el passat 2 de novembre al Liceu.

De fet, Carrers per a Tothom denuncia
no haver rebut cap document amb els de-
talls, un fet que “impedeix conèixer en de-
tall l’abast de la remodelació i, per tant, ni
tan sols tenim la possibilitat de respondre
a les seves propostes”. La plataforma exi-
geix que, en un exercici de transparència,
el govern municipal ho faci públic.

La plataforma va més enllà i també ad-

verteix que “la remodelació proposada no
reuneix les condicions d’accessibilitat i de
seguretat que garanteixin el dret a la mo-
bilitat i a gaudir de l’espai públic de to-
thom”. En concret, lamenten la implantació
de tres grans espais de plataformes úni-
ques (que consideren que són perillosos i
desorienten) en zones amb trànsit d’auto-
busos, que gairebé no farà que es redueixi
el trànsit, i que no s’augmenta de forma
significativa el mobiliari urbà.

Per tot plegat, Carrers per a Tothom re-
clama que “no s’avanci en la implantació tal
com està formulada”, que “es revisi el pro-
jecte tenint en compte les demandes de
les associacions de la diversitat funcional” i
que “es respecti el dret de tothom a la mo-
bilitat i a l’ús de l’espai públic”.

Malestar de ‘Carrers per a Tothom’ per
l’avantprojecte de reforma de la Rambla

IMMIGRACIÓ/ Ésto podría fun-
cionar. Del carrer sense feina a l'o-
portunitat d'una nova vida, el do-
cumental que explica la gestació
i el naixement de la cooperativa
Alencop, va ser el protagonista
d’una ‘sessió de cine’ el passat di-
vendres 30 de novembre al Casal
de Joves Can Ricart del barri de
Provençals del Poblenou.

La cooperativa es va crear
per donar resposta a un proble-
ma de recollida i tractament de
residus als entorns urbans, i per
garantir les condicions de vida
digna d’un col·lectiu en situació
de vulnerabilitat. Ara en formen
part una trentena de socis i un
tècnic de suport.

Un documental
sobre Alencop
a Can Ricart

MANIFESTACIÓ/ Prop de 200
persones van participar en una
nova protesta convocada per
Marxes per la Dignitat. Aquest
acte es va fer el passat dissabte 1
de desembre i va portar la mar-
xa des de plaça Universitat fins al
Passeig Lluís Companys, al davant
de l’edifici del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.

La manifestació anava en-
capçalada per una pancarta on es
podia llegir el lema Sense drets no
hi ha justícia, i els participants
també van cridar consignes a
favor de l’acollida de refugiats, de
la classe treballadora i, també,
com a gran novetat, dels presos
polítics catalans.

Dos centenars de
veïns a la Marxa 
per la Dignitat

La proposta de reinventar el 22@
avança amb un “sí crític” veïnal

HABITATGE/ El famós “sí crític”
que la CUP ha fet servir en més
d’una ocasió ha creat escola. I és
que la reacció veïnal a la proposta
de reinvenció del 22@ presentada
el passat dilluns 19 d’octubre per
l’Ajuntament ha estat rebuda, per
part de la FAVB, la Taula Eix Pere IV
i l’AVV Poblenou, amb les se-
güents paraules: “acceptació crí-
tica”. Així s’han expressat aquestes
entitats en un comunicat conjunt.

I és que el mateix dia 19, l’A-
juntament, amb l’alcaldessa Colau
al capdavant, va presentar un pro-
jecte per reorientar el 22@, que
implica fer créixer fins al 30%
 (actualment la xifra és el 10%) la
reserva de sol destinada a habi-
tatge protegit. A banda d’aquest
canvi, que serà el més significatiu
que patirà el barri, també es con-
templa potenciar l’activitat eco-
nòmica, protegir el comerç i fer un
nou corredor verd que connecti
els barris del Poblenou i el Besòs i
el Maresme. El text incidia en la
necessitat de “reequilibrar social-
ment” aquest darrer barri.

En el cas de l’habitatge, es po-
drien arribar a construir entre
5.000 i 6.000 pisos nous a les 80
hectàrees del 22@ que queden
per desenvolupar, a la zona de
sobre la Diagonal.

DOCUMENT INSUFICIENT
Les entitats veïnals, que recorden
que han participat “activament”
en el redactat d’aquest projecte,
afirmen que l’acord “no és el do-
cument que nosaltres voldríem”
però alhora hi donen suport de
forma “crítica i vigilant” perquè

“comporta millores evidents i
afronta el fracàs urbanístic del pla
22@”.  

Diuen, per exemple, que no
està del tot garantit que tot l’ha-
bitatge sigui de promoció pú-
blica, que no s’avança en impedir
altes edificacions d’oficines que
“desvirtuïn el barri i el patrimoni
històric” i que manca una aposta
més decidida per a més espais
públics lliures i verds (més enllà
del carrer Cristòbal de Moura), en
la qual l’ordenació urbanística faci

d’aquesta zona un espai més sos-
tenible i saludable per al futur.

QUEIXES DE L’OPOSICIÓ
El govern municipal, doncs, veu
com finalment té el suport dels
veïns per impulsar aquesta inicia-
tiva, però la realitat és que el pro-
jecte té poques opcions de tirar
endavant. De fet, Colau ja ha
anunciat que el vol portar al Ple
abans que acabi el mandat , però
no sembla que l’oposició li vulgui
aprovar. De moment els repre-
sentants del PDeCAT, Esquerra
Republicana i el PSC ja han criti-
cat la manca de diàleg de Colau i
les presses per aprovar un pro-
jecte d’aquesta envergadura.

Entre altres coses,
el projecte vol 
fer un corredor 
verd fins al Besòs
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El carrer de Sants torna a
rebre la visita del Pare Noel

RUA4Durant la tarda de dis-
sabte passat, el carrer de Sants va
tornar a rebre una visita il·lustre.
Va ser la del Pare Noel, que per
vintena vegada va voler donar la
benvinguda al Nadal visitant,
uns dies abans de la seva arri-
bada, el barri.

La comitiva va visitar la seu
del Districte a dos quarts de sis
de la tarda, mentre que la rua es
va posar en marxa 30 minuts

després. La cavalcada va arren-
car de la cruïlla del carrer Consell
de Cent amb el carrer de Sants i
va anar avançant per la carrete-
ra fins a la cruïlla amb l’avingu-
da de Madrid.

El Pare Noel serà a la seva car-
pa de la plaça de Sants entre
demà i diumenge, per rebre les
cartes dels més joves. Aquests ma-
teixos tres dies se celebrarà la Fira
de Nadal i Reis a la rambla Badal.

Creu Coberta ja viu 
les festes de forma intensa

CELEBRACIÓ4El Nadal és una
de les èpoques més intenses i mà-
giques de l’any i, per això, Creu
Coberta vol viure’l de forma in-
tensa. L’eix va posar en marxa les
activitats nadalenques el passat
24 de novembre, amb la cele-
bració de la tradicional Fira i, d’a-
leshores ençà, l’esperit nadalenc
ha envaït Creu Coberta.

Així, des de divendres passat
i fins al dia 24 els més menuts po-
den visitar la casa del Pare Noel

i el pessebre a la carpa del carrer
Llobet. Paral·lelament, durant
la jornada de demà se celebrarà
l’Encèn el Nadal i es repartiran
espelmes als comerços de l’eix.

Altres propostes que es po-
dran gaudir en els pròxims dies
seran la projecció del Conte de
Nadal (dissabte, també a la car-
pa del carrer Llobet), una mati-
nal de jocs infantils (el dia 29 a
la plaça Joan Pelegrí) o el Pes-
sebre Vivent (al Meeting Point).

POLÍTICA4El comerç local va fer
públic dimecres passat un co-
municat per demanar, de cara a
la celebració del Consell de Mi-
nistres de demà passat, que es
mantingui la “normalitat social
institucional” per tal de garantir
“el desenvolupament econòmic”
en plena campanya de Nadal.

El comunicat, fet públic per
la Unió d’Entitats de Retail de
Catalunya (RETAILcat), que re-
presenta diferents entitats, com
ara la Fundació Barcelona Co-
merç, demana que, davant els
“possibles moviments de pro-
testa o reivindicatius”, la jorna-

da no es converteixi en un dia
conflictiu que pugui alterar la
campanya nadalenca. 

Els comerciants, que deixen

clar que respecten “totes les vi-
sions i opinions”, recorden que
la campanya de Nadal, que ja
s’ha posat en marxa, és la més
important de l’any pel que fa al
volum de les vendes.

El seu pronunciament arriba
després que durant els últims
dies s’hagin anunciat possibles

mobilitzacions de protesta per
part dels Comitès de Defensa de
la República (CDR) durant la ce-
lebració del Consell de Ministres,
que es farà a la Casa Llotja de
Mar. Està previst que la trobada
del govern espanyol se celebri
enmig d’unes mesures de segu-
retat especials.

El Consell de Ministres es farà a la Casa Llotja de Mar. Foto: Ajuntament

El comerç local vol “normalitat
social” de cara al 21-D

Trobada | Celebrada la tercera edició del Festival Sopes del Món
Dissabte passat es va celebrar la tercera edició del Festival Sopes del Món al districte, una cita
que, com les dues darreres vegades, va tenir la col·laboració del Mercat de Sants. La plaça de 
l’Olivereta va omplir-se, durant tot el matí, de propostes d’aquests caldos de diferents països.

Els botiguers recorden
que la campanya
de Nadal és la més
important de l’any
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Esports
Doble sessió de waterpolo a 

la Josep Vallès aquest dissabte

Dissabte serà un dia intens de
waterpolo. Entre les 12 del mig-
dia i fins ben passada l’hora de di-
nar, els dos sèniors del Medite-
rrani disputaran els seus res-
pectius últims partits d’aquest
any contra dos rivals directes. 

El primer que es llençarà a
l’aigua serà el sènior masculí de
Jahzeel Martínez, que a les 12 re-
brà el Quadis CN Mataró en un
partit que ha de servir per deci-
dir quin dels dos equips es con-
solida en la quarta posició en so-
litari o bé si continuen empatats
a punts. Els dos conjunts pre-
senten un balanç de resultats
idèntic (set partits guanyat i tres
perduts) i voldran posar el punt
final a la primera volta amb un
bon resultat. L’internacional ar-
gentí Germán Yáñez (ex del

Medi) és un dels principals refe-
rents ofensius del conjunt de la
capital del Maresme.

I poca estona després que
s’acabi aquest enfrontament serà
l’hora del sènior femení de Marc
Comas. Les santsenques tanca-
ran l’any jugant la penúltima
jornada de la primera volta de la
Liga Premaat contra la gran sor-
presa de la lliga: el CN Rubí. De

fet, les del Vallès Occidental no-
més sumen un punt menys que
el Medi (13 a 12) i són un equip
que sap treure molt profit dels
gols que marca. Les de Comas,
per la seva banda, voldran lluir
per última vegada el seu poten-
cial ofensiu. De fet, Clara Espar
(22 gols) i Helena Dalmases (18
dianes) són dues de les quatre
millors anotadores de la lliga.

» Duel directe per la quarta plaça entre el sènior masculí i el Mataró
» El primer equip femení rebrà la visita de la sorpresa de la lliga: el Rubí

El Sants marxa de vacances
amb una derrota a l’Energia

La plantilla i el cos tèc-
nic de la UE Sants han
tingut la ‘fortuna’ de ser
els primers del grup 5

de Tercera Divisió que han co-
mençat les vacances de Nadal. El
calendari va voler que el conjunt
entrenat per Tito Lossio gaudís
de la jornada de descans que
aquesta temporada hi ha a la ca-
tegoria per la configuració de 21
equips, de manera que els blanc-
i-verds ja estan gaudint d’un
descans ben merescut.

L’equip va tancar la primera
volta perdent a l’Energia contra

un Reus B (1-2) que va assaltar
les places de play-off gràcies a
aquest resultat. Fran Avilés, que
fa pocs dies que es va reincor-
porar a la disciplina del club, va
convertir l’únic gol santsenc diu-
menge passat, però els visitants
aconseguirien remuntar en poc
més de sis minuts en el tram fi-
nal de la segona meitat.

Les vacances, però, no seran
massa llargues, ja que el primer
cap de setmana de l’any que ve
arrenca la segona volta amb un
altre partit exigent: la visita a l’O-
límpic de Terrassa.

El JAC posarà el punt final 
a l’any visitant Sant Adrià

El JAC ja ha tan-
cat els seus partits
de lliga aquest

any, però abans de marxar de va-
cances, els d’Albert Gómez hau-
ran d’afrontar la tornada dels
quarts de final de la Lliga Cata-
lana EBA. Serà aquest dissabte,
a les sis de la tarda, a Sant Adrià
contra l’UBSA, un equip contra
qui també es veuen les cares en
la lliga regular; el conjunt lila co-
mençarà el partit amb un petit
avantatge: el 77-72 que va acon-
seguir a l’Espanya Industrial fa
un mes i mig.

Els santsencs voldran obtenir
un bon resultat al Ricart (o, com
a mínim, no perdre per més de
cinc per no haver de tenir en
compte el basket average) per
classificar-se per a la semifinal
d’aquesta competició, on ja es-
pera l’Igualada. Les semifinals de
la Lliga Catalana seran a princi-
pis de febrer de l’any que ve.

SISENS A EBA
L’EBA, mentrestant, queda apar-
cada fins al diumenge 13 de ge-
ner, quan el conjunt lila visitarà
la pista del BBA Castelldefels.

Tir | El Club Arc Montjuïc prepara la tradicional Tirada de Nadal
No podia fallar. Aquest dissabte, entre les nou del matí i les dues del migdia, se celebrarà una

nova edició de la Tirada de Nadal, organitzada pel Club Arc Montjuïc, en els Fossars Municipals
de Tir amb Arc. El club, com és habitual, també ha col·laborat en la darrera edició de La Marató.

Les dues Divisions d’Honor afronten l’última jornada de l’any. Foto: CEM

Pau Arriaga
SANTS

El BUC tanca el 2018 rebent
el CN PobleNou a la Foixarda

El 2018 s’acaba amb
un derbi. El sènior fe-
mení del BUC tancarà
aquest any amb un

derbi contra el CN PobleNou
aquest dissabte a les cinc de la tar-
da a la Foixarda. 

Ara mateix, quan s’han dis-
putat vuit jornades del Campio-
nat de Catalunya, el conjunt uni-
versitari lidera la classificació
amb un balanç gairebé perfecte,
amb set victòries i un sol partit

perdut. Per la seva banda, les po-
blenovines, que fins no fa gaire
eren l’equip referència de la ciu-
tat i del país, ara ocupa la sisena
posició de la taula amb tres par-
tits guanyats i cinc derrotes.

Un cop s’hagi disputat aquest
enfrontament, la lliga s’aturarà
durant uns dies perquè els equips
puguin gaudir de les vacances de
Nadal. El BUC tornarà a la feina
el 2019 i jugarà el seu primer par-
tit el dia 13 contra la Santboiana.Foto: Jaume Andreu
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Llibres

El nou àlbum del grup familiar Mace-
dònia, Escandaliciós (Promo Arts Music,
2018), ja és al carrer. Després de quinze
anys del primer CD i de quatre genera-
cions de joves cantants, la formació se-
gueix produint temes nous per als
nens i nenes. Escandaliciós és el segon
disc de les cantants actuals i demostra
l’evolució de les seves integrants.

Música Pelis i sèries

Escandaliciós
Macedònia

Mario Casas està vivint un moment molt dolç en
l’àmbit professional. Després d’arrasar al cinema amb
El fotógrafo de Mauthausen i de confirmar la seva apa-
rició a la sèrie Instinto, l’actor gallec està rodant actual-

ment a Barcelona una nova pel·lícula per a Netflix. Es
tracta d’Hogar, un thriller que barreja temes com el

desig, l’ambició o la bogeria. La història explica com
un dels personatges fracassa a nivell laboral i, en un

intent per recuperar la seva vida passada, comença a
espiar la parella que viu al seu antic pis fins al punt

d’obsessionar-se amb ells. Tot i que l’actor assegura
estar satisfet amb el seu èxit laboral, el fet de posar-se
a la pell de personatges diferents li ha passat factura a

nivell físic. En concret, el gallec va haver de perdre
més de 20 quilos per interpretar el seu paper a El fotó-

grafo de Mauthausenperò recentment va publicar
una fotografia a les xarxes socials per mostrar que ja

havia aconseguit recuperar el seu pes habitual.

M A R I O  C A S A S

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels actors del moment 
Va ser el protagonista de ‘Tres metros sobre el cielo’

Famosos

Està rodant una pel·lícula a Barcelona 
Es tracta del film ‘Hogar’, que s’estrenarà Netflix

El gallec mostra el seu canvi físic
Casas ha recuperat més de 20 quilos en poc temps

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Velázquez, al CaixaForum
Una exposició al CaixaForum de Barcelona, que es pot visi-

tar fins al 3 de març, presenta diferents obres mestres del
pintor sevillà Velázquez (1599-1660) i d’altres pintors de la

seva època, com ara Tiziano, Rubens, Zurbarán o Murillo. La
mostra, batejada amb el nom de ‘Velázquez i el Segle d’Or’,
inclou set obres de l'artista sevillà. Algunes de les més des-
tacades són ‘Mart’, ‘Adoració dels Reis Mags’ i ‘Bufó amb lli-
bres’, cedides pel Museo del Prado. La tria de les obres s’ha
fet en funció d’un criteri expositiu temàtic que permet en-

tendre millor l'originalitat de Velázquez com a narrador.

La cinquena (i última) temporada d’a-
questa sèrie que explica els orígens de
Batman s’estrenarà el dia 3 de gener. El
jove Bruce Wayne continua fent pas-
ses cap a la seva conversió en la figura
del cavaller fosc. Tot i que ha fet des-
aparèixer l’amenaça de Ra's al Ghul,
veurà com apareixen nous villans que
tornaran a amenaçar la seva ciutat.

Gotham
Bruno Heller

| Dragon Quest Builders 2
La segona part d’aquest videojoc de rol és una de les últimes
novetats de l’any. Els personatges tornen al planeta Alefgard.

Al capdavant de la companyia Els Pira-
tes, Adrià Aubert s’encarrega de dirigir
aquesta comèdia del cèlebre autor an-
glès, la primera que va més enllà d’una
simple història d’embolics. Una història
amb regust agredolç que parla d’amor
i de bogeria i on l’engany forma part
de la vida quotidiana dels personatges.

Al Teatre Akadèmia de Barcelona.

Teatre

Nit de reis (o el que vulgueu)
William Shakespeare

L’editorial barcelonesa Ediciones Sin
Fin publica una nova versió, revisada i
augmentada, del llibre amb el qual el
poeta peruà Tulio Mora va guanyar el
Premi Llatinoamericà de Poesia de
1989. Un poemari d’un dels personat-
ges més importants del moviment ar-
tístic Hora Zero, del Perú, però pràcti-
cament desconegut a Catalunya. 

Cementerio General
Tulio Mora

Viu en línia
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DISSABTE 22 DE DESEMBRE
21:00 El concert de Nadal de Mishima també ser-

virà per celebrar els 75 anys d’Apolo i per in-
tepretar els temes del seu darrer treball
d’estudi Ara i res. / Sala Apolo.

DIMARTS 8 DE GENER
18:00 La segona setmana del mes que ve es po-

sarà en marxa un taller de zumba, perquè to-
thom es pugui posar en forma amb aques-
ta atractiva dansa. / Sala Pepita Casanellas
del Centre Cívic Casa del Rellotge.

FINS AL 9 DE GENER
Tot el dia Des del dimarts de la setmana pas-

sada està obert el procés d’inscripcions per a
tots els cursos i tallers que es faran durant el
primer trimestre de l’any que ve. / Cotxeres
de Sants i Casinet d’Hostafrancs.

FINS AL 28 DE DESEMBRE
Matí-Tarda El fil conductor és una exposició del

Col·lectiu d'Artistes de Sants amb peces de 28
artistes que tenen la llum com a principal font
d'inspiració. L’entrada és gratuïta. / La Lleial-
tat Santsenca.

FINS AL 10 DE GENER
Tot el dia Freestyle  és el nom d’aquesta mos-

tra del Club de Fotografia Casa del Rellotge
que es va inaugurar divendres passat. L’en-
trada a la mostra és gratuïta. / Centre Cívic Casa
del Rellotge.

AVUI 19 DE DESEMBRE
18:00 El Centre Cívic Font de la Guatlla celebra,

aquesta tarda, una nova edició de la seva fes-
ta nadalenca en la qual el Tió tornarà a cagar
regals per als més menuts. / Centre Cívic Font
de la Guatlla.

22 I 23 DE DESEMBRE
Matí-Tarda El pare Noel visita el Poble-sec per

recollir les cartes i desitjos dels nens i nenes
del barri, acompanyat dels seus elfs ajudants.
/ Places de les Navas i dels Ocellets.

DISSABTE 22 DE DESEMBRE
17:00 Partit de rugbi corresponent a la nove-

na jornada del Campionat de Catalunya fe-
mení entre l’Universitari i el CN PobleNou. /
Camp de la Foixarda.

Dàmaris Gelabert presenta el seu nou
espectacle infantil, que presenta jun-
tament amb el grup vocal In Crescendo.
/ Teatre Victòria.

Dàmaris Gelabert i els 
In Crescendo arriben al Victòria
Diumenge 23 de desembre a les 12:00

Demà al vespre es farà la darrera ses-
sió del taller de conversa en alemany
que es va posar en marxa a principis
del mes d’octubre. / Biblioteca Vapor
Vell.

S’acaben les sessions 
de conversa en alemany

Demà 20 de desembre a les 21:30

Roger Pera i Octavi Pujades són els dos
protagonistes de Dignitat, un  viatge
a les entranyes de la política. Una reu-
nió innocent acaba no sent-ho tant. /
Teatre Apolo.

Roger Pera i Octavi Pujades
protagonitzen ‘Dignitat’

Dissabte 29 de desembre a les 22:00

Partit de waterpolo corresponent a l’on-
zena jornada de la Divisió d’Honor mas-
culina entre el Medi i el CN Mataró. /
Piscina Josep Vallès.

El sènior masculí del Medi
tanca l’any contra el Mataró

Dissabte 22 de desembre a les 12:00

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S

Aquest cap de setmana, la música ha estat la protagonista a
l’escenari del SantsTeatre, amb dos concerts ben diferents, però
igual d’interessants. Dissabte va actuar la Banda de la Societat
Musical del País Valencià de Barcelona, “La  Valenciana”, que ja
ens ha visitat en altres ocasions i sempre amb un gran èxit. 
Diumenge, l’espectacle va anar a càrrec de la Cobla Mediterrà-
nia, que també ens va oferir un concert molt variat i molt amè,
fent en els dos casos les delícies del públic assistent. 

Gràcies a tots.



líniasants.cat 19 de desembre del 2018 Pròxima edició: 9 de gener
| 20


