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Una munió de gent preparada per
entrar en uns grans magatzems
just abans de la seva obertura.
Aquesta era la foto que fins fa poc
il·lustrava millor l’inici de les re-
baixes. La imatge, però, ha perdut
molta força en els últims anys. 

El sector del comerç ha vist
des de fa un temps com el seu es-
quema clàssic de vendes s’ha anat
difuminant, principalment la
campanya de rebaixes. El passat
7 de gener va arrencar, teòrica-
ment, una nova edició de les re-
baixes d’hivern. Teòricament per-
què les rebaixes, enteses com
abans, ja no existeixen. “Les re-
baixes  com el període on es feien
descomptes per vendre estoc acu-

mulat pràcticament han desapa-
regut. S’han convertit en una
campanya comercial més”, explica
Joan Carles Calbet, president de
RETAILcat, la Unió d’Entitats de
Retail de Catalunya. Aquesta li-
beralització de les rebaixes pro-
voca que la gent pugui trobar co-
merços que fan descomptes du-
rant la campanya de Nadal. 

EL COMERÇ VOL CONSENS
Per recuperar l’impacte que abans
tenia el tret de sortida de les re-
baixes, des del petit comerç de-
manen establir una data de con-
sens sobre el seu inici. “El sector
comercial hauria d’acordar el dia
d’inici perquè ens beneficiaria a
tots”, afirma Calbet. El president
de RETAILcat remarca que el
més important és l’acord del sec-
tor i no el que marca la llei cata-
lana del 2017, que va flexibilitzar

les dates tradicionals per fer pro-
mocions (7 de gener i 1 de juliol).

Des de la Fundació Barcelo-
na Comerç, Lluís Llanas, un dels
seus vicepresidents, també de-
mana “unes rebaixes amb un dia
fix d’inici i amb temporades llar-
gues perquè la gent miri preus i
compri els estocs” i no la situa-
ció actual on “anem de rebaixes
en rebaixes”.

EL FRED POT AJUDAR
Pel que fa a les expectatives per a
aquestes rebaixes d’hivern, els
comerciants creuen que poden ser
positives a causa del descens de les
temperatures en comparació al
desembre. “Si es confirma la bai-
xada de les temperatures, ens
pot ajudar a tenir una campanya
una mica millor que la de l’any
passat, especialment al sector de
la moda i el tèxtil”, conclou Calbet.

Rebaixes rebaixades
» La principal campanya de descomptes del comerç s’ha difuminat a causa de la seva liberalització

» El sector demana consensuar les dates d’inici per recuperar l’impacte que s’aconseguia abans 

Albert Ribas
BARCELONA

El concepte de rebaixes ha canviat en els últims anys. Fotos: Línia

BALANÇ4L’última campanya
de Nadal ha anat una mica mi-
llor que la de l’any passat i ha
aconseguit un augment de
vendes del 2%, tal com expli-
quen des del RETAILcat.

“Aquest any el Black Fri-
day, que és el que ara marca
l’inici de la campanya, va ser
millor que el de l’any passat,
tot i que després els primers
dies de desembre van ser més
fluixos”, afirma Joan Carles
Calbet, president de RE-
TAILcat. En la mateixa línia
s’expressa Lluís Llanas, vice-
president de la Fundació Bar-
celona Comerç, que parla d’un

“lleuger augment” de les ven-
des en relació a la passada
campanya. Tot i això, Llanas
deixa clar que l’escenari no és
per tirar coets, ja que “el can-
vi d’hàbits de la gent es nota”.

I és que no només les re-
baixes han patit canvis en els
últims anys. La campanya de
Nadal ha vist com la irrupció
del Black Friday trencava el
seu antic tret de sortida, que
era el pont de la Puríssima.
Aquesta situació, tal com diu
Calbet, fa que la campanya de
Nadal “s’allargui massa i les
vendes no augmenten, sinó
que s’avancen al novembre”.

La campanya de Nadal,
millor que la de l’any passat

Reportatge
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Els semàfors

Entitats Poble-sec
La Coordinadora d’Entitats del Poble-
sec és l’encarregada de dirigir la cele-

bració del 150è aniversari del barri. Una
efemèride històrica que tindrà com a
grans protagonistes les activitats que 

organitzaran les entitats locals. 
pàgina 8

UE Sants
Els de Tito Lossio van perdre a Terrassa
en l’estrena de l’any, de manera que els

blanc-i-verds segueixen ocupant una de
les places de descens. L’equip només 

ha guanyat un dels últims cinc partits i 
diumenge rebrà el líder, el Llagostera.

pàgina 16

Ajuntament
El consistori va anunciar a finals d’any

la compra d’un bloc de pisos al barri de
la Marina del Prat Vermell per tal de fer

front a les necessitats de la Mesa d’E-
mergències. La meitat dels pisos estan

buits i es destinaran a lloguer social. 
pàgina 10

El 1985, una comitiva de miners arribats
d'arreu del Regne Unit va encapçalar la
desfilada del Dia de l'Orgull Gai a Londres
al crit de "sabem que hi ha més proble-
mes fora de la mina". Aquest va ser el no-
ble gest que la Unió Nacional va voler re-
tre a la Lliga de lesbianes i gais, molt as-
setjats per la Dama de Ferro, la qual va
jugar la basa del VIH per acabar amb un
problema que alterava el silenci. La
LGTBI anglesa va ser el grup social que
més suport va donar a les necessitats dels
vaguistes durant el temps que va durar
la lluita més llarga de la his-
tòria anglesa, condemnant
milers de famílies a l'atur, l'a-
ïllament, la indiferència. A
morts i detencions.

De la dècada dels 80 al
nostre país s'extreuen im-
portants ensenyaments, com
aquella unió que protagonitzaven dife-
rents col·lectius a favor de la defensa dels
interessos comuns, dels drets humans,
de la protecció als més febles. Ja feia anys
que la sociocràcia, ciència que vol dir go-
vern de socis, enaltia les relacions hu-
manes correctes davant de la situació de-
predadora de certs partits que pateix la
nostra societat (cert alcalde de Barcelo-
na es va passar un temps vivint a les ca-
ses dels líders veïnals). En la tradició pe-
dagògica no podia faltar aquesta in-
quietud per crear correlacions humanes
que generin intercanvis mútuament
beneficiosos, de talent i experiència

pràctica. Traços gairebé invisibles re-
cuperant senders que no surten als ma-
pes després de tanta autopista abusiva.
L'aprenentatge solidari va ser una pro-
posta que va commoure l'alumnat d'un
institut d’FP de Badalona que va mun-
tar un projecte al costat d'una associa-
ció de protesta contra els desnona-
ments; ambdues parts van aprendre
(molta gent que ara són líders socials han
viscut aquestes experiències). S'imagi-
nen estudiants col·laborant en aturar un
desnonament? A la tele local no li va in-

teressar la notícia. Els drapaires d'Emaus
són persones marginades que conviuen
amb la premissa que s'han d’ajudar. Van
unir esforços davant la injustícia tot do-
nant motius a qui no tenia una raó per
viure (aquesta dinàmica no té res a
veure amb el sopar de Nadal per als po-
bres, o el repartiment d'aliments en
llargues cues benèfiques...).

Els partits conservadors amplien els
seus èxits en proporció a la inhibició dels
sectors de l'esquerra quan preval l'indi-
vidualisme i es busca l'exclusivitat i l'a-
bandó d'allò comunitari. Per prevenir l'a-
bús de poder, la sociocràcia va proposar

el principi del consentiment, una cosa
semblant al què Camus va demanar a la
seva generació: un activisme que atén la
diversitat de pensament, una militància
activa en la pregunta i la resposta, en la
negació a exercir cap tipus de domini des-
pòtic contra ningú. Una cançó sense lle-
tra que només calia taral·larejar.

S'imaginen una unió d'éssers sen-
sibles en un rescat d’utopies? Que
algú posi en contacte les Kellys amb la
Xarxa Ibèrica d’Ecoaldees per recupe-
rar pobles morts que habiten els terri-

toris? Què passaria si joves
republicans poguessin tre-
ballar colze a colze amb xa-
vals de centres de menors
per trobar solucions quan
han d'abandonar-los als 18
anys? La gent sense llar
donaria un cop de mà a les

minses dotacions de bombers a canvi
que els facilitessin informació sobre pi-
sos buits; els conductors d’ambulàncies
podrien rebre molta més ajuda d’ho-
micides del trànsit, els infermers i les
treballadores del sexe planificarien al
costat de psiquiatres la salut emocio-
nal i prevenció d’ansietats per reduir
aquest infart de l'ànima que causa
tanta destrossa en les famílies. La
LGTBI sortiria amb taxistes i els d’U-
ber de la mà en una desfilada que re-
partís paquets de carbó en alguns ra-
cons dels barris alts amb una nota: no
hi ha tants enemics.

La lupa

per Francesc Reina

Sociocràcia

Els conservadors amplien els seus èxits
en proporció a la inhibició dels sectors 

de l’esquerra quan preval l’individualisme

Així funcionen les fake
news. Un mitjà de co-

municació publica una
història 100% inventada sense cap font
o document que la sustenti, i un eco-
nomista amb més de 90.000 seguidors
la repiula afegint-hi un comentari la-
mentable. A quanta gent arribarà la
mentida?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Matteo Salvini obliga a
su escolta a echar a un

vendedor de mecheros
en Teramo. Esta imagen de violencia y
odio describe perfectamente la va-
lentía del vicepresidente del Gobierno:
un cobarde que usa la autoridad solo
en contra de los más débiles. Con los
poderosos es un corderit.

@PeppeQuare

Lo que vamos a com-
probar es si en 40 años

nos hemos dotado de unas
garantías –constitucionales, judiciales y de
interpretación asentada– suficientemente
robustas para protegernos ante un nue-
vo auge ultraderechista. Y, la verdad, los
antecedentes no pueden mover más al
pesimismo.

Quan sentiu que cal
aprovar els Pressupos-

tos per evitar l'accés de
l'extrema dreta al govern d'Espanya, re-
cordeu allò del SMI si no hi havia pres-
supostos, les mesures d'habitatge... I
que l'extrema dreta ja fa temps que
campa a la seua (i protegida per insti-
tucions centrals) a Catalunya.

@gebelque@apuente@eduardvoltas
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Safata d’entrada

Costa molt resumir en poques pa-
raules una història d’una nació
que es va quedar sense estat al se-
gle XVIII i que ha estat sistemàti-
cament reprimida per un estat
que secularment l’ha intentat des-
nacionalitzar. Em proposo fer-ho,
a partir d’un conjunt de dades bio-
gràfiques: la dels presidents del
Govern de Catalunya contempo-
ranis, a partir de la restauració
d’un govern autònom el 1931,
quan es va establir la República
(gràcies en bona mesura al nacio-
nalisme català, un dels grans res-
ponsables de derrocar la monar-
quia borbònica) fins a l’actualitat.

Dels nou darrers presidents,
des d’aquesta data fins a l’actuali-
tat, cinc han passat llargues tem-
porades a l’exili, dos han patit
presó per les seves idees demo-
cràtiques, vuit han estat objecte
de repressió administrativa, un,
després d’haver estat lliurat per
la Gestapo a Franco, a la França
ocupada, fou afusellat (per cert,
que l’estat sempre s’ha resistit a
demanar perdó o anul·lar un pro-
cés plegat d’irregularitats). No-
més un, José Montilla (2006-
2010), únic que ha actuat d’acord
amb les instruccions de Madrid,
ha restat indemne... de moment.

La repressió als presidents no
deixa de ser la repressió sistemà-
tica, per delegació, als set milions
i mig de catalans, pel fet de ser-ho.
Espanya no ha canviat tant des
de l’època del Duc d’Alba.  

Repressió
per Xavier Diez

Paraules i fets a Catalunya
per Manuel Pérez

Entre l’1 d’octubre de 2017 i avui,
rere un referèndum per la inde-
pendència de Catalunya sufocat
amb brutalitat per l’Estat espa-
nyol, el conflicte entre Catalunya
i Espanya ha viscut una constant
de repressió i desencontres. Re-
pressió en la detenció dels líders
del moviment sobiranista en pre-
só preventives que s’allarguen
més d’un any mentre es busca el
delicte i les proves de què acusar-
los, amb multes, reclusions i
amenaces per part de l’Estat es-
panyol a qualsevol guspira de re-
bel·lia i amb paraules que, en nom
del diàleg i el sentit comú, només
amagaven la mà de ferro dels go-
vernants espanyols envers les
aspiracions catalanes. En aquest
període, el 21 de desembre de
2017, se celebraven unes eleccions
autonòmiques imposades des
del govern espanyol, que van
donar de nou el triomf a les for-
ces independentistes.

I justament el 21 de desembre
de 2018 el govern espanyol de-
cidia celebrar un Consell de Mi-
nistres a Barcelona, la capital de
Catalunya. Per poder-se reunir,
el govern espanyol va necessitar
ser envoltat de 9.000 policies,
amb una part important de la ciu-
tat presa, literalment, per les for-
ces de seguretat. Aquest aniver-
sari representa, no només unes
eleccions imposades sota un es-
tat d’excepció, sinó, a més, la vio-
lació dels resultats electorals en
no permetre la investidura de tres

dels candidats escollits pels ciu-
tadans en unes condicions tan
dures. Era un nou capítol de la re-
lació de sotmetiment que l’Estat
espanyol aplica a Catalunya. 

Entre les decisions del con-
testat Consell de Ministres, en
fets mesurables, es troba la pro-
mesa de la inversió de 112 mi-
lions d’euros en infraestructures
a Catalunya.

Els que patim dia sí, dia tam-
bé, la càrrega de l’Estat espany-
ol damunt nostre sabem, per
experiència, que és propaganda
falsa davant la resposta dels ca-
talans a la presència a la capital
de Catalunya, Barcelona, del go-
vern espanyol.

Al llarg del que portem del se-
gle XXI, el dèficit entre el que els
catalans paguen en impostos i el
que hipotèticament reben en in-
versions manté un dèficit d’entre
el 8 i el 10 per cent del seu PIB, en
funció del mètode emprat per cal-
cular-lo. Un mínim de 9.000
milions d’euros (M€) anuals.
Ara bé, el càlcul es fa sobre el pa-
per, sense tenir en compte l’exe-
cució posterior, que en el cas ca-
talà no arriba al 50% de mitjana.
A la pràctica, dels promesos
112M€ s’invertiran entre 55 i
60M€. Només el desplegament
de les forces repressores l’1 d’oc-
tubre de 2017 va tenir un cost de
87M€ segons fonts del govern es-
panyol. Posades una al costat de
l’altra reflecteixen la relació co-
lonial que pateix Catalunya.

A les xarxes

@albertjordan234: No hi ha color. L’e-
quip del Cholo és el pitjor rival. Molt com-
petitiu i bastant fiable. El Reial Madrid és
un equip en fase terminal.

@PilarHLuc: En resumen, lo que VOX
quiere es que se repitan las elecciones en
Andalucía y quitarle al PP los votantes
más descerebrados. 

#AixòÉsVOX

@AliceTapiol: El tema del dron de Heath-
row #dónaperpeliosèrie. El millor? A hores
d'ara podria ser tant una comèdia absurda
com un thriller trepidant.

#ElMisteriDelDron #Agonitza

Les millors
perles

El líder de Ciutadans Albert Rivera i la seva parella, Beatriz Tajue-
lo, han trencat la seva relació després de quatre anys junts. Se-
gons el portal de notícies The Luxonomist, la parella va partir

peres el passat mes de novembre. Rivera i Tajuelo es van traslladar a
viure l’any passat a la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón.

Rahaf Mohammed al-Qunun, la jove saudita que havia de-
manat asil des de Bangkok per evitar haver de tornar a l’A-
ràbia Saudita després d’haver renunciat a l’Islam, ha acon-

seguit que Austràlia gestioni el seu visat d’acollida. La noia ha-
via alertat que, si tornava al seu país, la seva vida corria perill.

El xef gallec amb Estrella Michelin Pepe Solla ha vist com una
gran quantitat d’usuaris de Twitter i Instagram esclataven con-
tra ell després que compartís un missatge a Instagram amb la

frase “Espai lliure de violència de gènere i de Vox”, fent referència al
seu restaurant. Solla també ha estat defensat per molts usuaris.

L’exboxejador professional francès Christophe Dettinger
ha estat el gran protagonista d’una de les protestes re-
cents dels armilles grogues de França. En un vídeo que

s’ha fet viral, es veu a Dettinger enfrontant-se a un policia a
cops de puny. Posteriorment es va entregar a la policia.

Un equip d’investigadors de la universitat britànica de Dur-
ham acaba de descobrir que el Gran Núvol de Magallanes,
una galàxia satèl·lit de la Terra, xocarà contra la Via Làctia en

algun moment dels pròxims 2.000 anys. El xoc, quan es produeixi,
provocarà l’expulsió del Sistema Solar de la nostra galàxia.
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Sants-Montjuïc

Els dies 22, 23 i 30 de desembre es van fer les tradicionals representacions 
dels Pastorets de Folch i Torres al SantsTeatre, amb un gran èxit de públic i les
entrades exhaurides. Un any més, hem d’agrair l’esforç i dedicació de la gent
jove, molts d’ells integrants del taller de Teatre del Centre, també del Grup N’Clau
Vocal i dels més menuts, que amb molta il·lusió i entusiasme fan que els nostres
Pastorets siguin ja un referent dins les festes de Nadal.

Felicitem també les directores i tots els col·laboradors per fer possible 
que el somni dels Pastorets es faci realitat cada any.

Gràcies a tots.

EFEMÈRIDE4El Poble-sec, un
dels barris més emblemàtics de la
ciutat, viurà un 2019 especial. I és
que enguany celebra el seu 150è
aniversari. Serà, concretament, el
pròxim mes de juny, tot i que es
faran actes durant tot l’any. El tret
de sortida serà el 2 de febrer.

La Coordinadora d’Entitats
del Poble-sec és l’encarregada de
coordinar tots els actes. Un dels
seus integrants és Josep Guz-
mán, que explica a Línia Sants
que aquest 2019 “serà un any molt
intens i emocionant”. Així doncs,
el 2 de febrer es farà un acte a la
Casa de la Premsa que servirà per
presentar el logo del 150è ani-
versari i una nova pàgina web on
es publicaran tots els actes que es
vagin fent al llarg de l’any. L’acte
també servirà perquè les dife-
rents entitats del barri comencin
a ensenyar el que tenen preparat
per a la celebració. Guzmán ex-
plica que la Coordinadora d’En-
titats és el cap visible de la cele-

bració però el protagonisme i
l’organització dels actes anirà a cà-
rrec de les entitats del barri.  De
moment una trentena ja han con-
firmat la seva participació però
Guzmán calcula que la xifra, amb
escoles les escoles incloses, pot
arribar a la cinquantena.

JUNY DE 1869
El segon acte central de la cele-
bració, després del del 2 de febrer,
serà al juny, mes de l’aniversari del

barri. El juny del 1869 una orde-
nança militar va desmilitaritzar
uns quants metres de la mun-
tanya, una part que aproximada-
ment va de l’avinguda del Paral·lel
al passeig de l’Exposició, cosa
que va permetre començar a edi-
ficar. Naixia, doncs, el barri del Po-
ble-sec.

Per últim, el tercer gran acte
serà el de cloenda de la celebració,
que tindrà lloc a finals d’any, se-
gurament al desembre.

El Poble-sec, barri emblemàtic de la ciutat. Foto: Ajuntament

El Poble-sec es prepara per
celebrar el 150è aniversari

» El tret de sortida del calendari d’actes es farà el 2 de febrer
» Les entitats del barri seran les protagonistes de la celebració

Vicent Partal, a la caminada per
la llibertat dels presos polítics

POLÍTICA4Amb el canvi d’any,
la reivindicació a favor de la
llibertat dels presos polítics i el
retorn dels exiliats no s’atura.
Aquest dilluns es va celebrar la
primera caminada reivindicati-
va d’aquest 2019, que va tenir
com a protagonista el periodis-
ta i director de Vilaweb Vicent
Partal.

La caminada va arrencar a les
vuit del vespre des de la placeta
Ramon Torres Casanova i va
comptar amb un centenar de
participants. Un cop finalitzat el
recorregut, Partal va pronunciar

un breu discurs per denunciar
l’anormalitat democràtica que
suposa la presó i l’exili de polí-
tics catalans.

Des de Sants-Montjuïc per la
Independència, el col·lectiu que
organitza les caminades, expli-
quen que el seu objectiu és que
“no es normalitzi el fet de tenir
innocents a la presó i l’exili” i de-
nunciar “les polítiques dictato-
rials del règim espanyol”. D’altra
banda, l’entitat organitza aquest
diumenge una visita a Lledo-
ners per participar en l’acte set-
manal ‘Músics per la llibertat’.

Grups de menors malviuen
en barraques a Montjuïc

DRETS SOCIALS4Gairebé una
desena de menors viuen en ba-
rraques a la muntanya de Mont-
juïc. Tal com va informar el dia-
ri El Periódico abans de Nadal,
aquest campament de menors no
és l’únic que hi ha a la muntan-
ya, ja que des de l’estiu se n’han
detectat dos més com a mínim.

Segons la informació d’El Pe-
riódico, aquests menors són tots
d’origen magrebí. Al darrere seu
hi ha diferents històries, però to-
tes acaben de la mateixa manera:
malvivint pels carrers de Barce-
lona i passant les nits a Montjuïc.

De fet, segons va publicar El Pe-
riódico, la Generalitat coneix el cas
d’aquests joves migrants des de fa
setmanes. L’Ajuntament, per la
seva banda, a través de la tinent
d’alcalde de Drets Socials, Laia Or-
tiz, va explicar que des del con-
sistori s’havien fet arribar infor-
mes i mapes a la Generalitat so-
bre la situació dels menors no
acompanyats a la ciutat. La Ge-
neralitat, per la seva banda, ha po-
sat en dubte haver rebut aquesta
informació i recorda que la de-
tecció d’aquests menors és res-
ponsabilitat de l’Ajuntament. 

L’Ajuntament farà canvis al
carril bus del carrer Tarragona
TRANSPORT PÚBLIC4El carril
bus bidireccional del carrer Tar-
ragona continua sent font de po-
lèmica a Hostafrancs a causa de
la seva perillositat.

Fa temps que els veïns de-
nuncien que els accidents de tràn-
sit han augmentat d’ençà que va
entrar en funcionament el carril
bus bidireccional. Ara, l’Ajunta-
ment ha dit que estudiarà canviar
l’ordenació dels carrils, cosa que
celebren des de l’Associació de Ve-

ïns d’Hostafrancs, tot i que diuen
que la decisió arriba tard. Jordi
Clausell, membre de l’entitat, ha
afirmat a Betevé que “a vegades
penses que estaria bé que les elec-
cions fossin cada dos anys perquè
sembla que, quan s’apropa el pe-
ríode electoral, l’Ajuntament és
més sensible a les demandes ve-
ïnals”. Els mateixos veïns també
volen que la futura superilla in-
clogui el carrer Tarragona però el
consistori no ho veu viable. 

Camí de la Cadena | S’acaba l’enderroc de les barraques 
Les barraques del camí de la Cadena es van acabar d’enderrocar a finals d’any i les

23 famílies que hi vivien ja han estat reallotjades. La regidora Laura Pérez va adme-
tre que el reallotjament “ha estat un procés més llarg del que ens hauria agradat”.
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L’Ajuntament compra un bloc 
amb 114 pisos a la Marina

HABITATGE4Un dels últims
moviments de l’any de l’Ajunta-
ment va ser el d’anunciar la
compra d’un bloc de 114 pisos al
carrer Encuny, al barri de la
Marina del Prat Vermell. Se-
gons va anunciar l’alcaldessa
Colau, es tracta de l’edifici més
gran comprat pel consistori.

Actualment l’edifici té 59 pi-
sos buits i a la resta hi viu gent
de lloguer. El consistori té la in-
tenció de dedicar la majoria de
pisos buits a cobrir les necessi-
tats de la Mesa d’Emergències
Socials, que fa temps que no té
la capacitat per donar resposta a
tots els casos que rep. Fins ara el
bloc era propietat del BBVA
(50%) i del Consorci de la Zona
Franca (50%). Segons va detallar
el regidor d’Habitatge, Josep
Maria Montaner, el cost de l’o-

peració ha estat de 5,8 milions
d’euros. Durant la comparei-
xença per anunciar aquesta com-
pra, l’alcaldessa Colau va de-
fensar l’operació dient que d’a-
questa manera s’evita que un
fons d’inversió el comprés i fes
fora els llogaters. Colau també va
reivindicar que amb la compra
d’aquest bloc els pisos l’Ajunta-
ment ha incorporat al seu parc
públic més de 400 habitatges.

CRÍTIQUES A LA GENERALITAT
Colau també va aprofitar la
seva intervenció per criticar la
política de la Generalitat en
matèria d’habitatge i va asse-
gurar que dels 1.000 pisos ad-
judicats en aquest mandat a la
Mesa d’Emergències, un 78%
els ha aportat l’Ajuntament i un
22% la Generalitat.

HABITATGE4L’empresa Haibu
4.0, impulsora dels polèmics
pisos rusc, va denunciar dis-
sabte passat un atac al seu local
del número 114 del carrer Cons-
titució, al barri de la Bordeta. A
través del seu perfil de Twitter,
l’empresa va publicar diferents
fotografies de les destrosses i les
pintades fetes al local, on es
podia llegir un “no obriràs” en
forma d’avís.

Tot i que l’atac no va ser rei-
vindicat per ningú, una de les
pintades que els atacants van fer
era la d’un símbol anarquista.
Des de Haibu asseguren que al-
guns testimonis haurien vist tres
persones encaputxades i amb
martells trencant els vidres. A
banda, tres dies abans l’empre-
sa havia tornat a anunciar que
desprecintava el local, seguint la
seva estratègia de desafiar l’A-
juntament.

NOU LOCAL
En paral·lel, Haibu 4.0 segueix
endavant amb la seva expansió
i el passat 28 de desembre va
anunciar que havia adquirit un
nou local al barri de Sants-Badal,
en aquest cas al carrer Bacardi
amb Carreras i Candi, al costat
de la plaça de l'Olivereta. 

Tal com explica el cap visible

de l’empresa, Marc Olivé, a Línia
Sants, l’objectiu és que el nou lo-
cal aculli una trentena de perso-

nes. En aquesta ocasió la inten-
ció de l’empresa és obrir al mateix
local un negoci, que podria ser
una cafeteria. Olivé explica que

estan en converses amb els veïns
del bloc per tenir el seu suport.    

Tot i això, la realitat és que el
consistori ha deixat clar diverses
vegades que els pisos rusc de
Haibu no seran una realitat. De
fet, la justícia ha tombat els dos
recursos presentats per l’empre-
sa contra el precinte municipal.
Això, però, no ha fet que Haibu
desisteixi i Olivé deixa clar que té
la intenció de seguir presentant
reclamacions judicials contra la
decisió del govern municipal de
suspendre les obres i precintar el
local del carrer Constitució.

La porta, amb el vidre trencat després de l’atac. Foto: Haibu

Ataquen el local de la Bordeta
de l’empresa dels pisos rusc  

Haibu ha anunciat
que també vol fer pisos
rusc en uns baixos 
de Sants-Badal
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AGENDA 2019 
Reinventem-nos 

Hi ha coses que la crisi que vam patir durant
una dècada va fer saltar pels aires: la seguretat
en el mateix sistema, el creixement sistemàtic,
la confiança en el sector, els valors respecte de
la feina ben feta i la seva recompensa, l’estat
del benestar, la confiança en els mercats...
Diuen que a partir d’ara, les noves generacions
viuran pitjor que nosaltres, que estem en invo-
lució. De fet, els sous -que marquen el poder
adquisitiu de la gent-, són els mateixos, o pit-
jors, que a principis de segle XXI. Els clients han
anat perdent poder adquisitiu, dia rere dia.

El món del comerç i del consum també s’ha
transformat radicalment. Si la gran amenaça del
darrer quart de segle XX van ser les grans su-
perfícies, hipermercats i centres comercials que
volien copar al màxim el nostre mercat, ara són
les grans plataformes de distribució, com Ama-
zon, Alí baba i tantes altres, les que volen crus-
pir-se el mercat, saltar-se el retail i vendre
directament des de fàbrica. Això, que genera un
submón del repartiment amb motos, vehicles i
furgonetes que envaeixen els nostres carrers,
és insostenible per les nostres ciutats: venen
sense control, abusen dels plàstics i altres em-
balatges, contaminen el medi ambient, i això ho
fan sense cap gravamen ni impost afegit.

Al costat d’això, el canvi d’hàbits dels nos-
tres ciutadans. Comprar per internet els facilita
no haver-se de desplaçar. Les xifres també de-

mostren que els ciutadans europeus som els
que comprem per Internet més tard. La política
dels horaris del comerç, avui, també està tro-
nada. No podem pretendre debatre sobre obrir
més hores si, de fet, al consumidor no li cal
venir a la botiga per comprar. No podem, tam-
poc, pretendre estar tot el dia a la botiga, quan
els estudis demostren que l’horari que fem a
Catalunya i al sud en general, tots els sectors
(productiu, comercial, administració, escolar,
etc.) és no només dolent per a la producció,
sinó que a més és perjudicial per a la salut. 

Als nostres carrers, els nostres veïns, també
pateixen. El món del comerç ens sumem – i
Creu Coberta n’és pionera – a projectes que
volen millorar el nostre entorn. Treballem amb
persones amb risc d’exclusió, amb immigració,
amb el poble gitano; ajudem amb el projecte
Radars a la gent gran que viu sola, a la canalla
que pot tenir alguna urgència amb el projecte
de Camins Escolars, treballem amb Guàrdia Ur-
bana i Mossos, ens solidaritzem amb entitats
que treballen amb persones discapacitades i
fem que el nostre comerç sigui més accessi-
ble... Som i serem gent compromesa.

En aquest sentit, són molts els reptes que
tenim com a sector i com a veïns i ciutadans de
la nostra ciutat. I paral·lelament a sensibilitzar
els nostres conciutadans a què cal que comprin
als nostres establiments, i que tothom hi posi el
seu esforç, cal que treballem plegats en redefi-
nir com volem que siguin els nostres carrers i
els nostres comerços.

Això vol dir treballar intensament i fer esfor-
ços. Probablement voldrà dir canviar el model.
Potser anirem cap a un comerç molt més es-
pecialitzat, o potser cap a un comerç molt més
transversal. Potser hem d’obrir menys hores i
fer-ho més concentrat en uns moments especí-
fics. Potser hem de vendre per Internet, o pot-
ser serà la gent la que torni a comprar al carrer.
No ho sabem encara. Però ho hem de decidir
plegats. No ens ha de fer por innovar, pensar

noves propostes, discutir sobre el que és millor,
fer-ho de la mà dels eixos comercials i dels sec-
tors econòmics, polítics i socials. Potser hem
d’introduir canvis urbanístics en el nostre carrer.
Si Creu Coberta fos de vianants, amb un pas-
seig, amb terrasses, bancs, nou arbrat, creieu
que vindria més gent a comprar al nostre car-
rer? Que entraria més turisme des de la plaça
d’Espanya? O creieu que seria al contrari? Pot-
ser podríem preguntar-ho als nostres clients,
per tenir una idea més clara del que caldria fer.

El que sí que tenim clar és que cal fer coses,
i obrir fronts per donar resposta a tots aquests
reptes. El 2019 serà un any en el qual haurem
de fer canvis, proposar projectes – i alguns pot-
ser us semblaran trencadors -. Haurem de dis-
cutir sobre el que volem. Però si no ho fem, si
no treballem plegats, no ens en sortirem.

Compto amb tu, compto amb vosaltres
Lluís Llanas
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En record de Carmen Castel

Els Reis van passar 
per Creu Coberta

Ja hem començat les rebaixes. Però no volem
deixar de recordar l’èxit de la campanya nada-
lenca, de la qual hem gaudit fins fa tres dies. Cal
agrair la bona feina feta per l’equip d’il·luminació,
ja que enguany Creu Coberta i les seves llums
de Nadal han estat molt ben valorades pel con-
junt dels clients i dels comerciants, destacant la
seva vistositat, que creava una cortina de llum
des de la plaça d’Espanya fins a Sants.

Una de les activitats que més ha reeixit
aquests dies també ha estat el repartiment de
centenars d’espelmes a tots els clients que el dia
20 de desembre van venir a comprar a les nos-

tres botigues associades. Aquesta campanya es
va poder fer amb el suport de la Fundació Barce-
lona Comerç.

Durant totes les festes, el nostre Pare Noel va
rebre els nens i les nenes a la carpa que s’havia
habilitat al carrer Llobet, i va ser substituït més
tard pels Tres Reis d’Orient, que es van estar a la
carpa fins al passat dia 5. Durant tots aquests
dies, el nostre fotògraf va fer fotografies profes-
sionals a tota la canalla.

A banda de la Marató de TV3, per a la qual es
va fer una ruta pel barri guiada per l’Albert Torras,
i una xocolatada popular i solidària, aprofitant l’a-

rribada del Pare Noel també hem col·laborat amb
la recollida d’oli per al menjador social de Canpe-
dró, aconseguint molts litres. També hem estat un
dels participants de la Recollida de Joguines de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta i, per això, els Tres
Reis van rebre tots els paquetets que les famílies
van voler entregar per donar-los als nens i nenes
amb menys recursos, cooperant amb entitats que
dediquen molts dels seus esforços a què cap nen
ni nena es quedi sense regals per Reis. 

Fins i tot va haver-hi temps per a la conscien-
ciació, amb una activitat infantil sobre l’estalvi
d’aigua i amb molts jocs per a la canalla.

Aquests dies ens hem assabentat de la mort de la
nostra amiga Carmen Castel, de la matalasseria
Castel. L’establiment, que gestionava la Carmen,
ha estat durant tots aquests anys associat a l’Eix

Comercial Creu Coberta. Així, la junta de l’Eix i tots
els associats volem dedicar-li un record des d’a-
questes línies. Que descansi en pau una bona
amiga de Creu Coberta.
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Estem preparant moltes activitats de cara els pròxims
mesos al Meeting Point. Després de la campanya nada-
lenca, farem una aturada d’algunes setmanes, però a par-
tir del mes que ve podreu començar a conèixer les
activitats que farem en aquest espai de Creu Coberta. A
més, falten pocs mesos perquè el conjunt del carrer Dipu-
tació quedi obert, i ja hi ha moltes entitats interessades a
poder fer-hi activitats!

No us perdeu les tres fires que farem aquest 2019 i que ja formen part
del nostre calendari habitual. Comerç, cultura i història es donen la mà.

4 de maig – XIV Mostra de Comerç de Creu Coberta
1 i 2 de juny – IX Jornades Romanes de Barcelona
5 i 6 d’octubre – XIV Fira Medieval de Creu Coberta
Us hi esperem!

El Meeting Point reobre les seves portes
el pròxim febrer a disposció de les entitats

Agenda de Fires 2019 
a Creu Coberta

&
Ara que ja han passat les festes i que hem
canviat d’any, us ve de gust recuperar els
bons costums de l’any passat, oi que sí? El
Poble comença el 2019 amb noves propos-
tes per a grans i petits. Espectacles, tallers i
altres activitats participatives us esperen
aquest any en diversos espais d’aquest re-
cinte emblemàtic i històric, que enguany ce-
lebra els seus 90 anys. 

La primera proposta la podreu veure
aquest diumenge 13, i es titula Un mag en
conserva. És un espectacle divertit que com-
bina humor, la participació del públic i bona
màgia! Veureu una baralla de cartes minvant,
rellotges que desapareixen, el canvi de roba
més ràpid del món, entre d’altres... 

La companyia Aboon Teatre farà gaudir
el dia 20 els nadons que tinguin més de sis
mesos de Baby Esferic, una proposta sense

text i amb un llenguatge molt visual que
tracta la màgia que uneix el planeta Terra i
els seus habitants a través de diferents his-
tòries i paisatges. Un espectacle entranya-
ble i ple d’amor cap a nosaltres mateixos i
cap al planeta. 

La programació familiar de gener es tan-
carà amb Vist-i-plou!, el diumenge 27, un di-
vertidíssim espectacle de clown ple de
disbarats!

Les activitats familiars estan incloses amb
l’entrada general al Poble Espanyol. Recor-
deu també que el carnet familiar us permet
gaudir d’aquestes i moltes altres propostes
per a nens i adults per només 60 euros a
l’any (dos nens més dos adults)!

Més informació a
www.poble-espanyol.com

Les primeres activitats familiars
del 2019 ja arriben al Poble Espanyol!

Baby Esferic, de la compañía Aboon Teatre
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4Consells dels Mossos d’Esquadra 4Les rebaixes (2)

Si ve una onada de fred, com sembla que
podrà passar aquests pròxims dies, tin-
gueu ben present aquestes coses quan si-
gueu a casa. A Barcelona potser no us
causarà gaires problemes, però aneu amb
compte si sou al poble, de vacances al Pi-
rineu o a una segona residència.

- Tingueu preparat un transistor, piles de
recanvi, llanternes, aliments calòrics, com-
bustible de calefacció i una farmaciola.

- Cal que disposeu d’una reserva mínima
de medicaments per a la gent gran i els
malalts crònics i de tipus respiratori.

- Davant d’un avís de baixada extrema de
les temperatures, si viviu en zones aïllades

o fora dels nuclis urbans, mantingueu un
rajolí d’aigua corrent a les aixetes per evi-
tar que les canonades es congelin i prote-
giu amb draps la clau de pas de l’aigua.
També podeu disposar d’una reserva mí-
nima d’aigua o líquid per si el subminis-
trament queda afectat.

- No utilitzeu espelmes. Si és l’única alter-
nativa, poseu-les en espalmatòries perquè
no es tombin. Recordeu sempre d’apagar-
les abans d’anar a dormir o en sortir de
casa i eviteu que els nens les manipulin.

- Si disposeu de reg automàtic, tanqueu-lo
i eviteu totes les activitats que puguin
comportar mullar els carrers, com regar o
fregar.

Luís Álvarez
Defensor del Client - defensorclient@eixosbcn.org

www.eixosbcn.org

Des del defensor del client voldríem re-
cordar algunes qüestions que, per des-
coneixement, també poden ser objecte
de conflicte i reclamació:

-No és obligatori “fer rebaixes”. Es
tracta de polítiques comercials no pas
una obligació.

-No cal fer uns descomptes determi-
nats. Cada comerciant es lliure de fer o no
rebaixes, i d’aplicar els percentatges que
consideri adient.

-Quan es venen simultàniament sal-
dos i rebaixes cal informar, d’una manera
clara, quins productes estan rebaixats i
quals són saldos.

-S’ha de fer constar, tant a l’interior de
l’establiment com a l’aparador, els preus
habituals i els rebaixats.

-No està permès posar a la venda pro-
ductes específics per a la venda de rebai-
xes. Han de ser els mateixos que en la
temporada normal.

-La publicitat és vinculant. Si hi ha un
error, cal anunciar-ho clarament i amb
tots els mitjans que es consideri neces-

sari, ja que el consumidor té dret al preu
anunciat.

-Els productes rebaixats tenen la ma-
teixa garantia que la resta.

En el cas que un establiment accepti
canvis, devolucions o lliuri vals, si no ho
fa en el període de rebaixes, cal que ho
anunciï degudament. Recordem que és
un valor afegit de l’establiment però que
el fet d’anunciar-ho l’obliga. Per això la
importància d’assenyalar les limitacions
com per exemple la col·locació d’un car-
tell on s’indiqui que durant el període de
rebaixes no s’accepten canvis, o bé pro-
rrogar els terminis de les devolucions, si
fos el cas.

En 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

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

Guàrdia Urbana
Intendent en cap - UT3 Sants-Montjuïc

El col·lectiu de persones grans és un dels
més vulnerables a l’hora de patir acci-
dents, i és per això que esdevé estratègic
per a la Guàrdia Urbana. En aquesta línia,
fa anys que organitza xerrades informati-
ves a casals de barri i centres de dia (so-
bretot en mobilitat segura). No obstant
això, el programa "Estem a prop de la
gent gran" suposa un pas més en el su-
port a les persones grans, tant pel que fa
als receptors com als continguts.

Aquest projecte és compartit amb el
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvament (SPEIS) i amb l'Àrea de Drets
Socials de l'Ajuntament, i suposa una mi-
llora respecte a les xerrades anteriors per-
què fa arribar els consells de seguretat
viària, seguretat ciutadana i prevenció
també als treballadors i treballadores de
l'Àrea de Drets Socials.

D’aquesta manera, a més d'oferir xe-
rrades a les persones grans que assistei-
xen als centres, també s'ofereixen als
treballadors i treballadores socials, fami-
liars i personal del servei de teleassistèn-
cia i dels punts d'atenció energètica que
estan en contacte diari amb aquest
col·lectiu.

Així, es fan arribar els consells i les
bones pràctiques a més persones i es ma-
ximitza el coneixement adquirit, amb
l’objectiu d’arribar fins al voltant de les
250.000 persones més grans de 65 anys
que viuen a la ciutat.

La implantació d’aquest programa va
rebre el 2017 un premi de bones pràcti-
ques de la Fundación Española para la Se-
guridad Vial (FESVIAL).

Per a més informació:  gu_ses@bcn.cat

4Caiguda dels cabells

Ángels Escolà Marco
Farmacèutica comunitaria

C/ Sant Roc 26

És una de les preocupacions que genera
més preguntes a la farmàcia, tant en les
dones com en els homes.

Cicle dels cabells:
El cabell passa per tres fases: creixement
(anàgen) que dura de quatre a sis anys,
transició (catàgen) que dura entre un i tres
mesos i repòs (telògen) que té una durada
aproximada d’uns 3 mesos. Quan aques-
tes fases s’alteren es produeix la caiguda
del cabell.  Es considera caiguda si es
superen els 100 cabells perduts al dia.

Causes:
La caiguda progressiva es produeix per
falta d’irrigació sanguínia del cuir cabe-
llut, cosa que fa que no arribin els nu-
trients, com les vitamines, els aminoàcids
o els minerals, entre altres.

La caiguda puntual  la provoquen
l’estrès, la fatiga, l’hiperseborrea, l’ali-
mentació, alguns medicaments, etc…
En el cas de les dones, també la poden
causar l’anèmia (falta de ferro) i el pos-
tpart.

En els homes, l’alopècia androgenè-

tica és la més freqüent, és la calvície co-
muna (té un component  genètic).

Què podem fer:
Podem disminuir la caiguda del cabell
prenent complements nutricionals (que
continguin vitamines, minerals i amino-
àcids) i associar-los a preparats per a ús
tòpic com xampús, ampolles, locions
per mantenir el cabell sa, fort i net.

És important cuidar-se el cabell co-
rrectament. Per exemple, hem de rentar-
lo sempre que estigui brut i amb un
xampú adequat. El cuir cabellut  greixós
necessitarà més rentats que el sec. Eixu-
gar el cabell amb una tovallola sense re-
fregar i suaument i, si usem assecador,
que sigui amb aire fred. També dormir
amb el cabell eixut i sense gomes, dia-
demes ni clips.

Recordar-vos que portar una dieta
sana i equilibrada és el millor. Tant l’ex-
cés de greixos com de sucres debiliten
el creixement del cabell i el bon funcio-
nament del fol·licle pilós.

Seguiu la dieta mediterrània, guan-
yareu en salut!! 

4Networking i projectes, a la Fundació Inceptum

Els experts del barri Opinen
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La FAVB demana explicacions al Banc Sabadell per haver tapiat un pis amb tres menors a dins

Reclamen responsabilitats
SOCIETAT/ La FAVB i l’Associació de Veïns i
Veïnes de Ciutat Meridiana van exigir el
passat dilluns 7 de gener explicacions a
Solvia, la immobiliària del Banc Sabadell,
perquè durant un desnonament en un
bloc de l’avinguda Rasos de Peguera d’a-
quest barri de Nou Barris del passat diven-
dres 4 va deixar tres menors d’edat a
l’interior d’un pis que va quedar tapiat.

La federació, representada per la seva
presidenta, Ana Menéndez, i l’entitat ve-
ïnal, a través del seu president Filiberto
Bravo, van comparèixer a la seu de la FAVB
per reclamar que s’investiguin les respon-
sabilitats després d’un episodi que van
considerar de “matonisme immobiliari”.

De fet, després d’aquesta comparei-
xença, les dues entitats van emetre un co-
municat conjunt denunciant que “la mala
pràctica dels operaris, que haurien d’haver
comprovat si havia algú al pis abans de
canviar la porta, va posar en risc la vida dels
menors durant unes hores”. La mare dels
menors no era al pis, i havia deixat el fill
més gran, de 16 anys, a càrrec dels seus
germans de 5 i 12, que durant unes 12
hores no van poder sortir del domicili per
la porta, ja que a sobre s’hi havia col·locat
una planxa metàl·lica. Quan la dona va tor-
nar de treballar va veure com tampoc
podia accedir a l’interior del pis i, aleshores,
va trucar a l’associació de veïns, que va ser
des d’on es van fer les gestions amb la po-
licia i els bombers, els quals van haver d’in-
tervenir per obrir la porta.

Així, l’AV i la FAVB van assegurar que se-
guiran “pressionant fins que s’aclareixin els
fets” i van anunciar que posaran una denún-

cia a la Fiscalia de Menors “per si aquesta acció
dels operaris, i de manera indirecta també del
Banc Sabadell i Solvia, és constitutiva de de-
licte per posar en risc la vida dels menors”.

Tot i això, al text les dues parts van voler
valorar positivament que “l'Ajuntament hagi
negociat un lloguer social per a la veïna afec-
tada i els seus fills”, tot i que consideren que
això és “un rentat de cara de Solvia, que té
centenars de pisos buits a tota la ciutat, i que
no els cedeix a l'Ajuntament”. Finalment, les
entitats van preguntar-se “què passarà amb

les desenes de famílies que patiran la ma-
teixa situació, però que no tindran ressò me-
diàtic per tenir els fills a l'escola”.

“SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SOCIAL”
El text acaba denunciant que l’habitatge
“segueix sent un dels problemes del model
capitalista de la ciutat”, ja que es contem-
pla com “un privilegi fora de l’abast de la
classe treballadora” i no com un dret, i con-
sidera que fets així “demostren la voluntat
especulativa amb què bancs i fons voltor
gestionen els seus parcs de pisos, allunyats
de la situació d’emergència social que con-
verteix l’habitatge en un luxe”.

HABITATGE/ No rotund de les entitats al decret-llei que
l’executiu de Pedro Sánchez va aprovar en matèria d’ha-
bitatge durant el mes passat. Així, el Sindicat de Llogaters
i Llogateres, l'Observatori DESC o la PAH ja havien aler-
tat sobre la insuficiència d’aquesta mesura de govern i ara,
setmanes després, l'Assemblea de Barris per un Turisme
Sostenible (ABTS) se suma a les crítiques.

L’ABTS considera que aquesta mesura “arriba tard i ma-
lament”, ja que creu que els dos canvis principals que apli-
ca són pràcticament inútils. D’aquesta manera, l’assem-
blea considera que el decret llei és “molt insuficient” pel
que fa a l’aspecte residencial, perquè considera que no
aconsegueix gaire més que allargar la durada dels con-
tractes d'arrendament dels actuals tres fins a cinc o set anys,
en funció de si la propietat és física o jurídica.

Més contundents, en canvi, són les crítiques als aspectes
relacionats amb els pisos turístics. En aquest sentit, l’ABTS
considera que “una normativa sobre lloguers que modi-
fica el lloguer turístic sense tenir en compte el seu impacte
al parc i el mercat d'habitatge, en definitiva al dret a l'ha-
bitatge, és senzillament una presa de pèl”. A més, denuncien
que el principal problema del lloguer turístic és que “és una
modalitat d’especulació turística que desposseeix l’habi-
tatge de la seva funció social”.

El decret-llei sobre habitatge del govern
de Pedro Sánchez no convenç MOBILITAT/Una de les grans promeses electorals del go-

vern d’Ada Colau torna al debat públic. El passat diven-
dres 4, l’Ajuntament va anunciar que tornarà a portar a la
sessió plenària de finals d’aquest mes la connexió del tram-
via per la Diagonal. 

Poc després de l’anunci, aquesta decisió va rebre el su-
port de la plataforma Unim els Tramvies (l’entitat més ac-
tiva a favor d’aquest projecte) i de la FAVB. Unim els Tram-
vies va compartir la piulada del govern municipal, eti-
quetant tots els grups representats al Ple i dient que “no
la desaprofitem”, mentre que la FAVB va dir que espera que
“els grups municipals estiguin a l'altura del que reclama
la ciutadania”.

Caldrà estar atents, doncs, a aquesta primera sessió de
l’any, que està prevista per al pròxim divendres 25.

Les entitats tornen a
reivindicar la unió del Tram

La Federació va 
anunciar que posarà
una denúncia pel cas
a la Fiscalia de Menors



líniasants.cat9 de gener del 2019

13 | 

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

veïns en línia

SALUT/ Durant els primers dies
de l’any, la Plataforma del Raval
Nord va fer arribar a l’Ajunta-
ment les primeres signatures
que ha recollit entre veïns i enti-
tats perquè el futur centre d’a-
tenció primària es construeixi a la
Capella de la Misericòrdia. L’espai
està cedit al MACBA, però la pla-
taforma espera que el govern
municipal revoqui aquest acord
i que construexi l’equipament.

Aquesta campanya de reco-
llida de suports es va posar en
marxa a mitjans del passat mes
de desembre i la intenció que te-
nen els seus impulsors és recollir-
ne prop de 4.000 abans que s’a-
cabi aquest mes.

Els veïns es mouen
per reivindicar 
el CAP Raval Nord

CONDOL/ El barri de les Roquetes va co-
nèixer la mort d’un dels seus referents
veïnals el passat dimarts 1 de gener. Ens
deixava Manuel Rodríguez, conegut po-
pularment com el pintor de la vida i la
lluita de les Roquetes. Actualment tenia
90 anys.

Rodríguez va néixer a la localitat an-
dalusa de Nerva a finals de la dècada de
1920, però amb poc més de 40 anys va
arribar a viure a la ciutat, que es va con-
vertir en casa seva. Veí de les Roquetes, va
dedicar gairebé tota la seva estada a Bar-
celona a col·laborar amb el moviment
veïnal, incidint en àmbits de la vida com
la sanitat (va ser el principal defensor de
la necessitat d’obrir un ambulatori al
barri) o la cultura (gràcies a aquest ves-

sant va impulsar la creació del Grup de
Pintors de Nou Barris, que fins i tot va
aconseguir exposar al Palau de la Virreina,
o de la reconversió de l’antiga escola Ton
i Guida en un centre cultural, cosa que ha
arribat fins a l’actualitat). Poc després
d’instal·lar-se al districte de Nou Barris,
Rodríguez va entrar a formar part activa
de l’Associació de Veïns de Verdum i a im-
plicar-se en aquestes i altres lluites.

A més, la seva obra pictòrica va ser es-
pecialment important per il·lustrar una
època en la qual la fotografia no estava,
ni de bon tros, tan estesa com en els nos-
tres dies.

La seva capella ardent va estar oberta
el dia 2 al tanatori de la ronda de Dalt i
l’endemà va ser enterrat.

Mor Manuel Rodríguez, històric 
líder veïnal del barri de les Roquetes

PATRIMONI/ L'entitat SOS-Mo-
numents, una de les principals
veus per a la conservació dels ele-
ments arquitectònics de l’antiga
presó Model, ha criticat l’ender-
rocament parcial de les galeries
en el nou projecte de transfor-
mació del centre penitenciari.

En un comunicat emès el
passat dia 4, l’entitat assegurava
no entendre “la necessitat d’en-
derrocar els murs d’alguns dels
braços de l’estrella, quan els vo-
lums que es perden amb aques-
ta acció es tornen a construir en
un altre lloc del mateix solar”.
També van dir que consideren ex-
cessives les construccions que s’a-
dosaran als braços.

Crítiques per
l’enderrocament
de part de la Model

PUBLICACIÓ/ El número 150 de
la revista Carrer, la publicació de
la FAVB, té com a tema principal
del seu dossier el barri del 22@.
Les peces d’aquest se centren en
temes com les lluites veïnals, les
problemàtiques socials i les ini-
ciatives culturals que han sorgit
en aquest punt de la ciutat, alhora
que es planteja el debat ciutadà
que vol repensar aquest territo-
ri en clau crítica.

Altres peces d’aquesta edició
són un balanç sobre l’arribada de
l’L9 del metro a la Zona Franca o
del pacte entre l'Ajuntament i la
Sagrada Família. Com sempre,
Carrer es pot descarregar des
del portal web de la FAVB.

El número 150 
de ‘Carrer’ fa una
passejada pel 22@

Oposició al Pla d’Estratègia 
de Màrqueting Turístic de la ciutat

TURISME/ L’objectiu no ha de ser
repensar el model turístic de la
ciutat, sinó limitar l’impacte que
té sobre els barris i els veïns i les
veïnes. Aquesta és una de les con-
clusions que, a mitjans del mes
passat, va fer públiques l'Assem-
blea de Barris per un Turisme Sos-
tenible (ABTS) respecte del Pla
d'Estratègia de Màrqueting Turís-
tic de Destinació Barcelona, que
es va presentar a la Llotja de Mar
a principis del mes d’octubre.
L’ABTS va emetre un text en el
qual publicava aquestes i altres
reflexions al respecte d’aquesta
acció conjunta de l’Ajuntament,
Turisme de Barcelona, el Gremi
d’Hotelers i la Cambra de Comerç.
Les entitats havien convidat
l’ABTS a aquest acte de presenta-
ció, però els responsables de l’en-
titat van descartar anar-hi.

Tot i que des de l’entitat reco-
neixen que “la presentació del
procés suggereix un canvi de
plantejament”, denuncien que no
hi ha gaire marge per “anar més
enllà d’un aspecte terminològic”.
I és que, asseguren, tot i que apa-
reixen idees com sostenibilitat o
retorn social, “darrere d'aquestes
hi ha de seguida el clàssic creixe-
ment turístic, encara que sigui
posat al dia” i que això xoca fron-
talment amb els principis que de-
fensen, com el decreixement del
sector, la seva reconversió o la di-
versificació que comportaria en
l’economia de la ciutat.

De fet, l’ABTS considera que
una de les novetats del Pla és
“transcendir els límits de la ciutat”.
L’Assemblea, però, no ho veu com

una bona notícia i considera que
significa “una nova ampliació del
camp de batalla, exportant els im-
pactes de la turistització a tota la
comarca o província”.

Un altre dels aspectes denun-
ciats és que es parlava de vetllar
perquè el retorn social del turisme
fos gran, tot i que l’ABTS creu que
“amb l'actual pressió turística el re-
torn social de la competitivitat és
automàticament negatiu” i que té
derivades com “l’expulsió de ve-
ïnat, precarització laboral i vital,
conseqüències greus per a la salut
o contaminació ambiental”.

Així, l’ABTS creu que “la ciutat i
l’àrea metropolitana no necessiten
un Pla de Màrqueting Turístic, sinó
mesures concretes per revertir el
model turístic actual en favor del

veïnat” i que interpreten el Pla com
“una operació de rentat de cara
per part de l'Ajuntament i Turisme
de Barcelona, alhora que una re-
fundació de la marca Barcelona”.
L’Assemblea conclou l’escrit dient
que, en el context actual, el Pla
“només pot llegir-se en clau de
treva entre el govern municipal i el
sector turístic de cara a la propera
campanya electoral per tal d'evitar
un desgast potencialment alt”.

L’ABTS va rebutjar
assistir a l’acte de
presentació públic
d’aquest projecte
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Creu Coberta: “La campanya
nadalenca ha estat un èxit”

EIXOS4L’Eix Comercial Creu
Coberta ha tancat recentment la
campanya de Nadal després d’u-
nes setmanes molt intenses.

Des de l’entitat asseguren
que la campanya “ha estat un
èxit”. Un dels punts que més des-
taquen és la bona acollida que
han tingut els llums de Nadal
dissenyats per l’equip d’il·lumi-
nació, que van fer que el tram de
plaça Espanya fins a Sants fos
molt vistós. 

Al llarg d’aquest Nadal el
Pare Noel, primer, i els Reis
d’Orient després van ser els

grans protagonistes, ja que van
ser a la carpa del carrer Llobet
per recollir les cartes dels més
petits. 

Aquests dies també han tin-
gut el seu costat solidari, ja que
des de Creu Coberta es va col·la-
borar en la recollida d’oli per al
menjador social de Canpedró i
en la recollida de joguines de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
La solidaritat també es va fer vi-
sible uns dies abans del Nadal
amb una ruta guiada pel barri i
una xocolatada popular en el
marc de la Marató de TV3. 

NORMATIVA4El nou Pla d’Usos
del Paral·lel que l’Ajuntament va
presentar a finals d’any ha de
servir per trencar “el monocul-
tiu de la restauració i l’oci noc-
turn”. Aquest és l’objectiu de la
nova normativa reguladora per
a aquesta emblemàtica avingu-
da, tal com va explicar la tinent
d’alcalde d’Urbanisme, Janet
Sanz. L’Ajuntament també ha
determinat que a partir d’ara es-
tarà prohibida l’obertura d’un
negoci en locals continus a un
habitatge.

“L’objectiu és garantir l’e-
quilibri d’usos, evitar la gentri-
ficació i preservar el comerç
local i de proximitat, l’interès
públic, la protecció de l’entorn
urbà i la convivència ciutadana”,
va explicar Sanz durant la pre-
sentació del Pla d’Usos. Per
aconseguir això, el pla esta-
bleix que no hi pugui haver
més de cinc bars, restaurants o
establiments amb degustació
en un radi de 150 metres. Tam-
bé es regula la distància entre
els cinemes, teatres, sales de

concerts..., que hauran de ser de
100 metres, mentre que els ne-
gocis relacionats amb activi-
tats esportives,  lloguer de bici-
cletes o venda de productes
com gelats o caramels hauran
de tenir una separació de 200
metres. Pel que fa a la seva en-
trada en vigor, Sanz va dir que
el nou Pla d’Usos entrarà en

funcionament “abans  o després
de l’estiu vinent”.

“CANVIAR L’OFERTA ÉS BO”
Des de l’Associació de Comer-
ciants Poble-sec Paral·lel afir-
men que “tot el que sigui mirar
de canviar l’oferta del Paral·lel
és bo”, tot i que es mostren es-
cèptics amb l’aplicació del pla.

El Paral·lel és una avinguda emblemàtica de la ciutat. Foto: Google Maps

Colau prohibeix nous negocis 
al Paral·lel al costat d’habitatges

Ajudes | Nova convocatòria de subvencions
Fins al 24 de gener les entitats del comerç de la ciutat poden presentar les sol·licituds de

subvencions per a aquest 2019. Es poden demanar subvencions per accions de dinamitza-
ció, comunicació, formació i sostenibilitat i per a projectes de digitalització i col·laboració.  
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L’estrena de l’any va presentar un
repte complicat i no va acabar
amb un bon resultat. El Sants de
Tito Lossio va començar el 2019
perdent dissabte passat en un dels
escenaris més durs de la lliga: l’O-
límpic de Terrassa (3-1). Després
d’aquesta derrota (i de la victòria
del Castelldefels al camp de la
Fundació Grama), els santsencs
cauen a la divuitena posició.

Els blanc-i-verds van veure
com els locals dominaven els
primers 45 minuts de forma cla-
ra i Sergi Arranz i David Coro-
minas (amb un gran gol de falta)
van ser els autors dels dos gols va-
llesans, que van encarrilar el par-
tit en poc menys de mitja hora. 

La imatge de l’equip va mi-
llorar després del descans i des-
prés d’una gran ocasió de Crivi-

llés, Gaudioso va retallar distàn-
cies al 25 de la represa. Pocs mi-
nuts després, Fabregat perdo-
naria una aproximació per em-
patar, cosa que no faria Oscar
Imaz, que va sentenciar amb els
90 minuts gairebé exhaurits.

Els de Lossio han seguit tre-
ballant per preparar el primer
compromís de l’any nou a l’E-
nergia: aquest diumenge al mig-

dia, quan l’equip rebrà el líder de
la lliga, el Llagostera.

#RECUPEREMMAGÒRIA
Per altra banda, institucional-
ment, el dijous de la setmana que
ve es farà la presentació del pro-
jecte que proposa la Taula d’Es-
ports de Sants, Hostafrancs i La
Bordeta per al futur Complex
Esportiu Municipal de Magòria.

Mario Cantí i Daisuke, en una acció del matx. Foto: TFC

El Sants estrena l’any amb una
derrota a l’Olímpic de Terrassa

» El primer partit del 2019 a l’Energia, diumenge contra el Llagostera
» Cita per Magòria: la Taula d’Esports presentarà el projecte el dia 17

Nou dissabte frenètic de
waterpolo a la Josep Vallès

El 2019 comença com va
acabar l’any 2018: amb
un matí de dissabte amb
dos partits de waterpolo

a casa per als sèniors del Medi.
Igual que el dia 22 de desembre,
tant els de Jahzeel Martínez com
les de Marc Comas jugaran el seu
partit a la Josep Vallès.

Els horaris, de fet, són calcats
als de la darrera jornada de l’any
anterior; el sènior masculí serà
qui donarà el tret de sortida a la
matinal esportiva amb el primer
partit de la segona volta contra el
segon classificat, el CN Terrassa.

Els del Vallès Occidental només
han perdut dos partits en la pri-
mera volta: contra el Mataró i l’A-
tlètic Barceloneta.

Quan s’hagi acabat aquest
enfrontament, doncs, serà el torn
del sènior femení, que tancarà la
primera volta de la Liga Pre-
maat a tres quarts de dues del
migdia rebent la visita del Sant
Feliu. Passi el que passi, les sant-
senques mantindran la tercera
posició, que dona dret a jugar la
Copa. El primer partit de la se-
gona volta serà el pròxim dissabte
19 a la piscina del Moscardó.

El JAC tanca la primera volta
visitant el BBA Castelldefels

Posar el punt final
a la primera volta
amb un balanç

positiu o negatiu. El JAC d’Albert
Gómez estrenarà l’any amb el da-
rrer partit de la primera volta vi-
sitant el BBA Castelldefels, un ri-
val directe del centre de la clas-
sificació del grup C-B de la lliga
EBA. El gran al·licient que plan-
teja el desplaçament al Baix Llo-
bregat (diumenge a un quart de
set de la tarda) és veure si el con-
junt lila tanca la primera meitat
de la competició amb un 7-6 o un
6-7 en el registre de resultats.

El primer partit de la segona
volta també serà lluny de casa. Els
de Gómez encetaran el segon
tram del curs el dissabte de la set-
mana que ve a la pista del cuer,
el Vive El Masnou.

FORA DE LA LLIGA CATALANA
L’any 2018 va acabar amb l’eli-
minació del club de la Lliga Ca-
talana EBA. El 22 de desembre,
els santsencs van perdre a Sant
Adrià contra l’UBSA (78-63) en
un partit que no va decidir-se a
favor del conjunt adrianenc fins
a l’últim període.

Barnasants i Màgic Sants
tornen a la competició

FUTBOL SALA4S’han acabat les
vacances. Els equips del Barna-
sants i del Màgic Sants han tor-
nat a la feina i, després d’unes set-
manes de descans, competiran de
nou aquest dissabte.

El Barnasants, que es manté
a la vuitena posició del grup 2 de
Tercera Divisió malgrat que no-
més ha guanyat un dels seus da-
rrers cinc enfrontaments, jugaran
la penúltima cita de la primera
volta a les quatre de la tarda, re-

bent la visita d’un dels seus rivals
directes, el Molins 99 CFS, desè
amb un punt menys que el con-
junt blanc-i-blau.

Millor ratxa, en canvi, viu el
Màgic Sants, que va sumar vuit
punts dels últims 12 a la recta fi-
nal de l’any passat, una bona
ratxa que acosta l’equip a la zona
noble del grup 2 de la Divisió
d’Honor Catalana. Els groc-i-ne-
gres rebran el sisè, el Sant Joan
Despí, a les sis de la tarda.

Atletisme | Les Cotxeres acolliran la cloenda del Barnatresc 2018
El dijous de la setmana que ve, les Cotxeres de Sants seran l’escenari de la festa de cloenda del
Barnatresc 2018, el cicle de caminades que va acabar el passat 16 de desembre amb l’habitual

Caminada del Nadal solidari. L’edició del 2019 es posarà en marxa el diumenge 20 a Sant Martí.

Pau Arriaga
SANTS
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Llibres Teatre

Damià Rodríguez, més conegut com a
Lildami, està a punt de llançar el seu
primer disc publicat amb una discogrà-
fica. Flors mentre visqui (Halley Records,
2019) aterra a les plataformes digitals
l’11 de gener i suposa la seva consoli-
dació després d’anys de feina. Ende-
rrock va avançar fa dies el single del te-
rrassenc, que porta per títol Pau Gasol.

Música Pelis i sèries

Flors mentre visqui
Lildami

R O S A L Í AQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser una de les cantants del moment
‘Malamente’ és un dels seus temes més coneguts

Famosos

Actuarà al festival Coachella 
La cita musical més gran del món es farà a Califòrnia

Els fans celebren el seu nou èxit 
Rosalía actuarà al costat d’artistes com Ariana Grande

QUÈ HA FET?
ÉS FAMÓSA PER...

40 anys d’esport barceloní
El Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch de
Barcelona acull fins al 4 de març l’exposició ‘Ara fa 40 anys’,

que repassa la política esportiva de la ciutat des de l’arriba-
da de la democràcia. La mostra aborda la realitat esportiva
de la ciutat durant aquests anys i les principals actuacions

de l’Ajuntament en matèria esportiva a partir dels testimo-
nis d’alguns dels seus artífexs, com ara Enric Truñó, Paco

Segura, Juli Pernas, Núria Puig, Lolo Ibern, Marta Carranza,
Jordi Vallverdú, Josep Lluís Vilaseca, Romà Cuyàs i Narcís

Serra. L’exposició es pot visitar de dimarts a diumenge.  

La Xuela és una dona fidel als seus prin-
cipis d’autonomia i llibertat. Enmig
d’un context advers per a les dones, a
l’illa caribenya d’Antigua, la protagonis-
ta d’aquesta novel·la decideix no tenir
fills, després de patir la mort de la seva
mare en el moment del part i el poste-
rior abandonament per part del pare. 

El llibre sortirà al febrer.

Autobiografia de la meva mare
Jamaica Kincaid

La història explica el viatge d’un vaixell
ple de nens exiliats durant la Guerra Ci-
vil que es dirigien cap a Morelia, a Mè-
xic. En ell hi viatjaven dos adolescents
que es dediquen a fer diferents jocs
mortals per intentar evadir-se del que
els envolta creant un món fantasiós i
macabre.

Al Teatre Tantarantana de Barcelona.

Los niños oscuros de Morelia
Albert Tola

| Super Mario Bros U
Nou episodi de les aventures de l’heroi per excel·lència de la 

factoria Nintendo, en aquesta ocasió per a la seva consola Switch.

Es posa en marxa la tercera (i última)
temporada d’aquesta adaptació a la
petita pantalla de la popular novel·la
infantil de Lemony Snicket. Explicarà 
el desenllaç de la història dels joves
germans Violet i Klaus Baudelaire, 
que després de perdre els seus pares
en un incendi han de marxar a viure 
amb el malvat Comte Olaf.

A series of unfortunate events
Mark Hudis i Barry Sonnenfeld

La projecció internacional de Rosalía no para de créi-
xer. La catalana ha donat la benvinguda al 2019 amb
l’anunci de la seva actuació al festival Coachella, que

es farà a l’abril a Califòrnia. El cartell d’artistes de la cita
musical més gran del món es completarà amb can-

tants de renom com Ariana Grande, Tame Impala,
Childish Gambino o Bad Bunny. Rosalía ha volgut

compartir amb els seus seguidors la notícia a través
de les xarxes socials, on la cantant ha rebut tota mena
de felicitacions per part dels seus fans per aquest nou
èxit en la seva carrera professional. La seva actuació al

Coachella serà la segona que protagonitzarà una ar-
tista catalana en aquest popular festival després que
ho fes el DJ barcelonès John Tabalot el 2015. Les per-
sones que no puguin anar fins a Califòrnia per gaudir

en directe de l’artista la podran veure en la pròxima
edició del Primavera Sound, que es farà del 30 de

maig a l’1 de juny a Barcelona.   

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa
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P R O P O S T E S
DIMARTS 15 DE GENER
20:30 Paco Mir i la companyia Eòlia presenten

una adaptació d’un dels grans clàssics de Mer-
cè Rodoreda, La plaça del Diamant. / Teatre
Victòria.

DES DEL 15 DE GENER
10:00 La professora Nathalie Giacopelli serà l’en-

carregada de coordinar el segon trimestre d’a-
quest taller de francès per a persones que no
tinguin cap noció d’aquest idioma. / Centre
Cívic Cotxeres de Sants.

DES DEL 18 DE GENER
19:30 Des del divendres de la setmana que ve,

i durant més de tres mesos, es faran les ses-
sions del taller anomenat Cuina mexicana, pen-
sat per descobrir els plats d’aquest país. / Cot-
xeres de Sants.

A PARTIR DE L’11 DE GENER
Matí-Tarda Demà passat es posa en marxa la

mostra Around the light, una exposició foto-
gràfica de les imatges del viatge al voltant del
món amb bicicleta de Jordi Romo / Centre Cí-
vic Font de la Guatlla.

FINS AL 19 DE GENER
Matí-Tarda A peu de tanca  és el nom d’aquesta

mostra fotogràfica realitzada per Antonio Sem-
pere i organitzada per la plataforma Stop Mare
Mortum. Entrada gratuïta. / Centre Cívic Ca-
sinet d'Hostafrancs.

DES DEL 14 DE GENER
17:30 La Companyia i Marina Verdaguer seran

els encarregats de coordinar les sessions
d’aquest taller de dansa clàssica infantil que
s’allargarà durant tres mesos. / Centre Cívic
Casinet d'Hostafrancs.

DES DEL 21 DE GENER
18:00 En el curs Creixent amb música, coordinat

per Xavier Guinart, es provaran instruments,
i es descobriran instruments i músiques. / Cen-
tre Cultural Albareda.

DISSABTE 12 DE GENER
13:45 Partit de waterpolo corresponent a la no-

vena jornada de la Divisió d’Honor femeni-
na entre el Medi i el CN Sant Feliu. / Piscina
Josep Vallès.

Rah-mon Roma coordina la narració La
Mar a terra, històries marineres ex-
plicades sobre terra ferma. / Biblioteca
Vapor Vell.

Rah-mon Roma
coordina ‘La Mar a terra’

Divendres 11 de gener a les 18:00

La professora Anna Marcet serà l’en-
carregada de coordinar el curs tri-
mestral d’escriptura anomenat Estils i
tècniques literàries. / Centre Cívic Font
de la Guatlla.

Es posa en marxa un curs
d’estils i tècniques literàries
Dilluns 14 de gener a les 19:30

La llegendària banda de rock navarrera
Lendakaris Muertos arriba al distric-
te per presentar els seus èxits i el seu
últim disc, Podrán cortar la droga pero
no la primavera. / Sala Apolo.

Els pamplonesos Lendakaris
Muertos arriben a Apolo
Dissabte 19 de gener a les 19:30

Partit de futbol corresponent a la
vint-i-tresena jornada del grup 5 de Ter-
cera Divisió entre la UE Sants i la UE Lla-
gostera. / Municipal de l’Energia.

La UE Sants enceta l’any
rebent la visita del Llagostera
Diumenge 13 de gener a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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