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La Rambla tornarà a ser
l’epicentre de Sant Jordi

L’icònic passeig serà un dels punts neuràlgics de la festa i recuperarà
les parades des de Canaletes fins a l’entrada de la plaça Reial pàg 7

ESPAI LÍNIA pàg 6

Trias: “L’única persona
que pensa que la ciutat
està neta és Colau”

MOBILITAT pàg 8

Veïns de la Barceloneta
rebutgen el bus a demandaLa ferreteria Miguel Vert és la més antiga de la ciutat pàg 13

Des de 1846

L’ambiciosa reforma del parc
de la Ciutadella ja té disseny
L’Ajuntament aprova un projecte que aposta per fer de l’espai un “parc urbà del segle XXI” més obert a la ciutat pàg 8
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‘TORTURADES’ pàg 3

Un llibre recull el patiment 
de 22 dones a la comissaria
de policia de la Via Laietana

ENTREVISTA pàgs 16 i 17

Gala Pin: “Barcelona era 
una ciutat amb molt esperit
crític; ho trobo a faltar”

LA RAMBLA pàg 8

Collboni vol acabar 
la reforma el 2027

PATRIMONI HISTÒRIC pàg 8

Troben noves restes de la
muralla durant les obres

ENTREVISTA pàg 6

Parlem amb Anna Benzal,
florista de la Rambla

línialaRambla
El diari de l’icònic indret barceloní · Número 5 · Març 2023 · linialarambla.cat
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“Em van tirar a terra entre dos go-
ril·les i em van deixar totalment
blava”. És el testimoni de Ruth Ga-
varró, que va ser detinguda el 12
d’octubre del 2002 durant una
manifestació no autoritzada con-
tra el Dia de la Hispanitat. Després
d’aquella detenció violenta, tal
com ha explicat a l’ACN, la van
portar a la comissaria de la Policia
Nacional de la Via Laietana. Allà
la van tenir cinc hores dreta con-
tra una paret, mentre rebia “insults
constants” i puntades de peu.

Gavarró és una de les 22 dones
de les quals l’escriptora valencia-
na Gemma Pasqual ha pogut co-
nèixer l’horrible experiència que
van patir a l’històric número 43 de

la Via Laietana, on encara hi ha la
Prefectura Superior de la Policia
Nacional a Catalunya. Després
de dos anys d’investigació i entre-
vistes, Pasqual ha publicat aquest
mes de març el llibre Torturades
amb l’editorial Comanegra. 

“He donat veu a les víctimes,
visibilitzant-les, acompanyant-les
en un viatge dolorós, sentint els
testimonis de les tortures, abusos
i maltractaments que van viure a
la comissaria de Via Laietana, 43,
entre el 1941 i el 2019”, ha detallat
l’autora a les xarxes socials.

NO ÉS AIGUA PASSADA
El cas més antic que es narra al lli-
bre és el de Soledad Real (1917-
2007), militant antifranquista,
que va ser detinguda l’any 1941 i
va passar 28 agònics dies a la co-
missaria de la Via Laietana. Però
una de les idees que Pasqual ha

volgut deixar clara és, precisa-
ment, que les tortures en aques-
ta “casa dels horrors” no són no-
més cosa del franquisme, sinó
que malauradament han arribat
fins als nostres dies. De fet, la his-
tòria que obre Torturadesés la de
Xènia Garcia, detinguda fa menys
de quatre anys, l’octubre de 2019.

Entre el recull de casos que
presenta el llibre hi ha també els de
Teresa Alabèrnia i Núria Cadenes,
mare i filla. La primera va ser de-
tinguda i traslladada a Via Laietana
el 1969 i la segona, el 1988. Segons
l’autora, això demostra com la
tortura ha arribat a saltar de ge-
neració en generació. D’altra ban-
da, remarca que la vintena de do-
nes que apareixen a la seva inves-
tigació “són només una mostra” de
les milers de dones que van patir
tortures a la mateixa comissaria.
Amb tot, assegura que ha escrit el

llibre “per dignificar la memòria”
de totes elles, tant de les que hi sur-
ten com d’aquelles que no ha co-
negut o que no ha pogut entrevis-
tar perquè “no s’han atrevit”.

EL GÈNERE IMPORTA
“No es tortura igual un home que
una dona”, subratlla l’escriptora.
En aquest sentit, les primeres pà-
gines de Torturades expliquen
per què cal parlar de manera con-
creta de les tortures patides per do-
nes. “Les tortures a què van ser sot-
meses les dones s’exercien amb el
mateix odi i la mateixa força que
s’esmerçava amb els homes, però
hi havia un component de gènere
específic envers elles, tant en els in-
sults com en l’ús particular i sexuat
de la violència, les descàrregues als
genitals o els cops al baix ventre”,
es pot llegir a l’obra de Pasqual.
Aquesta mena de tortures, afegeix

l’autora, sovint no són denuncia-
des “per pudor o per vergonya”.

UN ESPAI DE MEMÒRIA?
Ja fa temps que entitats i activis-
tes reivindiquen la conversió del
43 de Via Laietana en un espai de
memòria. L’última mobilització
amb aquest objectiu es va fer el
passat 20 de novembre, quan di-
verses persones es van concentrar
davant la comissaria i van llegir un
manifest al qual s’havien adherit
177 organitzacions de vint països.

Pasqual comparteix la petició
que “aquest edifici de barbàrie es
converteixi en un memorial de-
mocràtic perquè les futures gene-
racions sàpiguen què ha passat
aquí i que no es torni a repetir”. Per
això, i per denunciar tot el que ha
passat a l’interior de l’edifici, l’es-
criptora i diverses víctimes s’hi ma-
nifestaran el pròxim 22 d’abril.

L’escriptora Gemma Pasqual, al centre, acompanyada d’algunes de les dones torturades a Via Laietana, 43. Foto: Pere Francesch/ACN

“Tortura”, paraula femenina
» Gemma Pasqual recull al llibre ‘Torturades’ el patiment de 22 dones a la comissaria de Via Laietana
» L’escriptora valenciana relata la història de dones que van ser detingudes entre el 1941 i el 2019

Anna Utiel
CIUTAT VELLA
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Una jove estatunidenca es tatua la parada de metro de Besòs
Mar pensant-se que significa “petons de mar” (sea kisses).

Ho ha explicat en un vídeo de TikTok, en què assegura que
quan vivia a Barcelona sempre es fixava en aquesta estació.

El Papa Francesc és tot un bromista. Fa uns dies va
conèixer Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez-

Almeida i, quan saludava l’alcalde de Madrid, va dir:
“L’hereu de la gran Manuela”, referint-se a Carmena.

Atraca un banc i se’n va al bar. És el que va fer un veí de Xerta
(Tarragona), que va robar en una oficina bancària del

poble a punta de pistola i després va ser detingut pels Mossos
d’Esquadra mentre era en un bar, com si res.

Un jove reviu durant el seu funeral, seu a dinar amb els
seus familiars i torna a morir. És la notícia que està

ocupant titulars a la República Dominicana i de la qual
s’ha fet ressò Antena 3 Noticias. Seguríssim que és certa.

LA FOTOTwitter (@FCBarcelona_cat)

La lupa

La precampanya electoral a Barcelona fa set-
manes que està en marxa, però l’inici dels de-
bats amb la participació de tots els partits n’és
el tret de sortida oficial. Ja hi som ficats.

Una de les primeres trobades va ser la que va or-
ganitzar el Mercat de Pagès de Germanetes, a l’Ei-
xample, amb preguntes de les entitats del barri so-
bre mobilitat i urbanisme. Cadires al carrer, micro
de mà i les obres de l’eix verd de Consell de Cent com
a teló de fons.

Un to amistós entre tots els colors i poc marge per
contrastar propostes, tot i tractar punts concrets que
normalment permeten diferències (peatge urbà, au-
topistes urbanes, pla d’usos, gestió comunitària de l’es-
pai públic…). Ja hi haurà dies. Amb tot, però, posem
atenció a algunes de les coses que es van dir o que vaig
poder explicar.

“Eixos verds sí o eixos verds no?” per encetar la
conversa. L’Eixample, i tota aquella Barcelona de vies
bàsiques que es pot entendre com el gran Eixample,
pateix un mal que s’ha anat cronificant: alts nivells de
contaminació atmosfèrica i acústica que afecten la sa-
lut, manca de verd, concentració de monocultius d’o-
ci i restauració i gentrificació a causa del difícil accés
a l’habitatge.

Són els eixos verds la solució a algun d’aquests rep-
tes de ciutat? Posem-ho en dubte. Segurament,
doncs, la pregunta correcta que ens hauríem de fer par-
teix de “És el que l’Eixample necessita?”. I sota

aquesta pregunta, al debat va quedar clar que fins i
tot els defensors del model es quedaven amb pocs ar-
guments. I és que la reflexió no pot partir de si ens
agradarà o no passejar per Consell de Cent, Rocafort
o Girona, sinó de si s’ha anat a atacar els mals o sim-
plement s’ha posat una capa de discurs per no haver-
s’hi d’enfrontar.

Amb aquest nou punt d’inici és quan ens podem
plantejar si algú es prendrà l’Eixample amb la rigo-
rositat merescuda i, després de l’evidència dels estu-
dis, la farà entrar a quiròfan per fer-hi les interven-
cions vitals. De moment, m’atreveixo a dir que l’a-
nestèsia només ha servit per posar alguns tatuatges
sobre la pell en forma d’eixos verds que ens fan dis-
treure. Hi queden bé des de fora, però per dins seguim
igual. I, com amb els tatuatges, pensar a esborrar-los
és una opció encara més absurda que fer-se’ls sense
estar-ne convençut.

Davant d’aquesta nova pregunta, les respostes que
es plantegen de totes bandes poden semblar similars:
una aposta clara per posar el vianant al centre. Però,
què vol dir això? D’una banda, significa trencar amb
la distribució de l’espai públic que hem entès fins ara,
o el que és el mateix: trencar amb la dicotomia del 60%
de calçada i el 40% de vorera i capgirar del tot
aquests valors de forma equitativa a tots els carrers.
També vol dir que hem de veure l’Eixample amb to-
tes les seves possibilitats i plantejar que els carrers són
vasos comunicants.

Implica, també, que s’ha de tenir capacitat de ges-
tionar el nou espai públic creat. No només en man-
teniment i neteja, que ja ens ha quedat clar que ha si-
gut una variable que no s’ha posat a l’equació ara com
ara, sinó també en els usos que s’hi estableixen. Vol
dir, a més, capacitat de lideratge amb les altres ad-
ministracions i complicitat amb els agents implicats.

En definitiva, es tracta de plantejar un espai pú-
blic que acull un nou model de mobilitat enfocat a un
lideratge decidit del transport públic, una aposta sen-
se complexos –amb inversió i recursos– per la bici-
cleta i amb la capacitat d’oferir solucions per a la mo-
bilitat privada i la distribució comercial. I tot, evi-
dentment, a escala metropolitana i de cara al país. És
liderar una transformació social urbana, posant l’es-
pai públic com a eix vertebrador de l’equitat a la ciu-
tat. És fer una ciutat més feminista. Més inclusiva. Però
també més preparada per al futur i més capaç de cap-
tar i generar coneixement.

Així és que, per similars que puguin semblar les
respostes en un debat de barri, es fa difícil de creure
que qui ara està al capdavant ho pugui enfocar dife-
rent. I, d’altra banda, més difícil és pensar que
aquest gir de timó, que requereix una gran ambició,
pot venir impulsat per partits que no aposten per al-
tres transformacions de progrés social com són la ren-
da bàsica universal o la regulació dels preus dels llo-
guers. Al cap i a la fi, els carrers són allò que construïm
les persones i, per tant, el model de ciutat que volem.
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per Rosa Suriñach, regidora d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona

És el que necessitem?
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COMUNICACIÓ4Líniava assolir
al mes de febrer una audiència de
154.305 usuaris únics i 236.466
pàgines vistes, segons OJDinte-
ractiva. És la xifra auditada més
alta aconseguida per Línia, del
Grup Comunicació 21, i fixa el
rumb d’un creixement sostingut
amb l’objectiu de superar els
250.000 usuaris únics mensuals
al llarg d’aquest any 2023.

Es tracta de lectors metro-
politans, clarament definits, i
d’una publicació local en xarxa
i no nadiua digital, ja que tam-
bé disposa de 20 edicions ter-
ritorials en paper.

Segons el rànquing que fa-
cilita l’auditoria d’OJDinterac-
tiva de les publicacions en català
més llegides, Línia ja és el quart
mitjà no nadiu digital a l’àrea

metropolitana, després de l’Ara,
El Periódico i El Punt Avui,

tots ells diaris generalistes, d’a-
bast nacional i de pagament. 

En el rànquing general a Bar-
celona ciutat i entorn metropo-
lità (primera corona), Líniaocu-
pa la sisena posició (la vuitena si
hi incloem els audiovisuals RAC1
i betevé) i estaria entre els 20
més llegits de tota Catalunya.

El director editorial de Línia,
Arnau Nadeu, fa una valoració

positiva d’aquestes xifres. “Cui-
dem molt el perfil de l’audiència,
el target i els continguts; no fem
cap concessió a la informació ba-
nal ni volem créixer a qualsevol
preu”, apunta. “Per a Línia és es-
sencial preservar els lectors in-
formats, exigents i metropoli-
tans, els quals donen sentit al
nostre periodisme igualment
exigent i metropolità”, conclou.

Línia supera els 154.000 
lectors metropolitans mensuals

Comunicació

236.466
pàgines vistes
va registrar al mes
de febrer Línia, segons
OJDinteractiva
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Xavier Trias té un magnetisme in-
qualificable. Dilluns 27 de març,
l’alcaldable de Trias per Barcelo-
na va participar en el cicle de
conferències La ciutat metropo-
litana: progrés i futur, organitzat
pel diari Línia a l’Espai Línia. 

En una entrevista feta pel di-
rector editorial del diari, Arnau
Nadeu, Trias va aconseguir om-
plir la sala de gent que no va es-
catimar en aplaudiments cada ve-
gada que l’exalcalde deia alguna
cosa que els agradava o que els
feia riure. Trias té un magnetis-
me que connecta amb un sector
de la població que veu en Ada Co-
lau el seu gran adversari. De fet,
durant la conversa, l’exalcalde
no va amagar la seva animad-
versió cap a la líder dels comuns. 

L’estratègia de polarització
amb el llegat de Colau és clara, una
aposta que també es practica des
de l’altra banda per part dels co-
muns. Caldrà esperar als resultats
del 28 de maig per veure si els ha
funcionat. Sigui com sigui, Trias es
veu guanyador. “No em crec les
enquestes”, va apuntar. “S’equi-
voquen, perquè vaig molt millor
del que diuen”, va afegir. Riallada
i conseqüent aplaudiment del pú-
blic. La conversa havia començat.

Segons va assegurar Trias,
aquestes seran les darreres elec-
cions a les quals es presentarà, i
certament es nota. La manca de lli-
gams que ja no li genera el fet d’ha-

ver de pensar en el seu futur po-
lític va fer que Trias es pogués
mostrar desinhibit. “Si guanyo, bé,
però si no, em jubilaré i la meva
dona llançarà coets”, va dir ar-
rencant més somriures del públic.
És per aquest motiu que de vega-
des podria semblar que Trias no
mesura les paraules, però en re-
alitat la seva contundent aposta
per desbancar Colau no té fissures. 

“Quan vaig pel carrer em fixo
en el que em diu la gent, i n’hi ha
molta que està molt enfadada
amb Colau i que vol un canvi”, va
explicar per afegir que aquest
canvi és ell. “Collboni ha governat
amb Colau i Maragall es mor de
ganes de fer-ho”, va afirmar. “Soc
l’única alternativa, i espero que la
gent ja estigui vacunada del que
pot passar si no guanya la meva
candidatura”, va avisar.

Malgrat l’atac directe a tots els
seus oponents, Trias és conscient
que l’aritmètica electoral ofereix un
panorama molt dividit en el qual
caldran pactes per poder dirigir la
ciutat. “El problema no és guany-
ar les eleccions, sinó governar, i per
poder-ho fer cal guanyar bé”, va
apuntar. Així, preguntat per les
possibles aliances després del 28
de maig, Trias va assegurar que
pot pactar amb el PSC i amb
ERC, però en cap cas amb Colau.

L’ANTAGONISME AMB COLAU
Al cinema n’hi diuen personatge
fantasma. Es tracta d’aquell pro-
tagonista que no apareix durant
tota la pel·lícula, però al voltant del
qual gira la trama. A l’entrevista a
l’Espai Línia hi van participar

Trias i Nadeu. Malgrat això, pràc-
ticament tota la conversa va tenir
Colau com a convidada fictícia. 

Trias va atacar-la durament pel
seu projecte urbanístic de superi-
lles. Preguntat per Nadeu sobre si
tiraria enrere les que ja estan en
marxa, va contestar que “no se sap
ni quines estan en marxa”. “A
més, n’hi ha moltes que són sim-
ples peatonalitzacions”, va afirmar.
Alhora, es va mostrar molt en
desacord amb un plantejament
que considera que va contra la mo-
bilitat. “Abans Barcelona era una
ciutat on era fàcil moure’s, però ara
la gent de la rodalia no vol venir-
hi perquè diuen que és una ciutat
incòmoda”, va remarcar l’exal-
calde. Això, va dir Trias, és un pro-
blema que afecta directament
l’activitat econòmica, la qual, se-
gons el seu parer, és “l’única ma-
nera de lluitar contra la pobresa”.
En aquest sentit, el candidat va
prometre “una ciutat més fluida”.

No obstant això, Trias sap
que la seva argumentació pot te-
nir detractors si es porta al terre-
ny del medi ambient. Per això, va
dir que “afirmar que els cotxes ge-
neren el canvi climàtic no té sen-
tit”. “El canvi climàtic es produeix
per molts altres factors”, va afegir.
Així mateix, el candidat va asse-
nyalar que cal fer “una aposta pel
cotxe elèctric”. Alhora, Trias va as-
segurar que els anomenats eixos
verds tenen derivades que ningú
contempla. “Quan planten certs
arbres haurien de vigilar, per-
què hi ha molta gent que pateix
pel pol·len”, va dir mentre bona
part del públic l’aplaudia de nou.

ELS TEMES DE TRIAS
Els models de ciutat de Trias i de
Colau són antagònics. Això que-
da clar, per exemple, en la visió del
turisme. “Les Olimpíades van ser
una benedicció, i no entenc per
què el PSC no en fa bandera”, va
dir l’exalcalde tot referint-se al mo-
ment en què Barcelona va esde-
venir un referent internacional per
als viatgers. Sigui com sigui, Trias
no va amagar que la ciutat té un
problema en aquest àmbit, i per
això la seva aposta implica fer una
promoció de la ciutat que atregui
“un turisme que s’allunyi del vi-
sitant low cost, de borratxera,
prostitució i marihuana”.

L’atac cap a l’alcaldessa va con-
tinuar en la qüestió de la neteja.
Aquí Trias va ser contundent quan
va afirmar que “l’única persona que
pensa que Barcelona està neta és
Colau”. A més, l’exalcalde va dir que
no es creu els arguments que es-
grimeixen des del govern munici-
pal per justificar un sentiment de
brutícia força compartit per la ciu-
tadania. Es referia al relleu de
l’empresa que gestiona el contra-
cte de neteja i que, segons el govern,
és el motiu pel qual hi ha hagut pro-
blemes en aquest àmbit. “Perquè la
ciutat estigui més neta cal més ci-
visme i netejar més”, va resumir.

Trias es mou amb facilitat pels
temes d’ordre i el seu públic aplau-
deix el seu punt de vista. Es va veu-
re clar pel que fa a la seguretat.
Quan Nadeu li va preguntar per
aquesta qüestió, l’exalcalde va fer
un somriure carregat d’intenció i
el públic va esperar impacient la
resposta a un tema que genera pre-

ocupació. “Quan vaig deixar de ser
alcalde, només un 3% de la po-
blació pensava que teníem un
problema de seguretat”, va dir
després de recordar que actual-
ment més del 20% de la població
té percepció d’inseguretat, tot i que
els nivells de delictes són més
baixos que el 2019. Per a Trias, el
remei a aquest problema és una al-
caldia forta. “Això no vol dir més
mà dura, sinó més autoritat i
prestigi”, va afirmar. “L’alcalde
és el responsable de la seguretat i
ha de seure amb la Guàrdia Ur-
bana”, va apuntar. “Estarem fotuts
si continuem tenint una alcaldes-
sa que creu que les forces de se-
guretat són forces de repressió”, va
afegir. En aquest sentit, segons
Trias, cal més policia, però també
que els responsables polítics tin-
guin més i millor comunicació
amb els cossos policials. Una si-
tuació que, a parer seu, no s’ha pro-
duït en els dos darrers mandats.

“LA GUERRA DE L’AIGUA”
I resseguint aquest fil, i en un mo-
ment de sequera com l’actual,
Trias també va voler apuntar que
la ciutat, si no hi hagués “una gu-
erra de l’aigua entre Colau i Aigües
de Barcelona”, tindria un millor
sistema per fer front a la situació.
“És una barbaritat, perquè no hi
ha diàleg, i per això no hem fet les
inversions que calia fer”, va con-
cloure Trias.

L’Espai Línia es va omplir amb motiu de la conversa amb Xavier Trias. Fotos: Joanna Chichelnitzky

Trias: “L'única persona que pensa que
Barcelona està neta és la senyora Colau”
Albert Alexandre
BARCELONA

Escaneja el 
codi QR per 

veure la conversa 
sencera en vídeo

4
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Veïns de la Barceloneta
rebutgen el bus a demanda

MOBILITAT4Diverses entitats
de la Barceloneta van signar un
manifest conjunt que rebutja
la proposta de reconvertir la
Línia 120 en un bus a demanda.
Els veïns demanen més parades
i millorar la freqüència de la lí-
nia. Un dels motius del rebuig és
que creuen que el bus a de-
manda deixaria de banda mol-
ta gent gran i suposaria aug-
mentar l’escletxa digital.

El bus a demanda és una
iniciativa de TMB que substitu-
eix les línies de poca demanda
per donar un servei més perso-

nalitzat, ràpid i eficient. És a dir,
que funciona quan el passatger
demana quan i on vol viatjar.

El fet és que fa més de 10 anys
que les associacions veïnals de-
manen millorar el transport pú-
blic al barri i, ara, la proposta que
TMB ha fet, no els ha convençut.
En el manifest expliquen que el
recorregut plantejat deixa de
banda una part del barri. Per això
reclamen que el bus s’aturi davant
del mercat, del CAP Barceloneta
i de l’Hospital del Mar i que la lí-
nia incorpori més busos per mi-
llorar el temps d’espera.

El barri del Pi celebra les
Festes de Sant Josep Oriol

FESTA MAJOR4El barri del Pi ja
ha celebrat la seva Festa Major.
Es va fer del 18 al 26 de març
amb un programa farcit d’acti-
vitats de tota mena.

El tret de sortida el va donar
el Pregó de les Festes, que en-
guany va anar a càrrec del di-
rector de la Sala Parés del car-
rer de Petritxol i veí del barri,
Joan Anton Maragall. L’acte es
va fer el 18 de març, a la plaça
del Pi a les 11 del matí.

Així doncs, les activitats en el
marc de les festes es van allargar
una setmana, sent el darrer cap
de setmana el moment amb més
actes. El programa va incloure,
entre altres, tallers infantils, el
ball de Festa Major, les diades
castelleres o la cercavila. Una pe-
tita mostra de tot el que va or-
ganitzar l’Associació d’Amics
dels Gegants del Pi, amb el su-
port de moltes entitats del bar-
ri i de l’Ajuntament.Castells. Foto: Els Gegants del Pi

Successos | Desmantellen tres narcopisos
Una operació de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra va acabar amb el

desmantellament de tres narcopisos, dos d’ells al Raval i un a Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera. El dispositiu es va tancar amb cinc persones detingudes.

Recaptar fons per anar de
colònies per primera vegada

INFÀNCIA4Els nens i nenes del
casal de la Fundació Adsis, el
projecte de suport educatiu a in-
fants i adolescents del nucli an-
tic, podran anar de colònies
aquest any per primera vegada.

Els infants han fet una cam-
panya de micromecenatge a tra-
vés del web migranodeare-
na.org per poder finançar la
sortida. En la seva petició, de-
manaven un mínim de 630 eu-
ros i un màxim de 2.100. A fal-
ta de més d’un mes per a la fi-
nalització de la campanya, ja
han superat l’objectiu màxim.

Així, el casal ja compta amb
més de 2.100 euros per poder
llogar una casa de colònies, anar-
hi en autocar i comprar menjar.
Els diners que els sobrin es des-
tinaran a excursions. 

De moment, la campanya
supera la vuitantena de donati-
us. Totes les persones que hagin
contribuït a l’objectiu de la Fun-
dació Adsis seran recompensa-
des amb un detall elaborat a mà
per la canalla del casal. Entre els
regals hi ha polseres, anells, ar-
racades, dibuixos, imants de ne-
vera i altres treballs manuals.

Algunes de les recompenses que han preparat els infants. Foto: Fundació Adsis

URBANISME4El parc de la Ciu-
tadella forma part de la llista
d’espais públics barcelonins que
es transformaran en els prò-
xims anys. L’Ajuntament ha di-
buixat el futur del parc en un nou
Pla director municipal que pre-
tén millorar la seva connexió
amb la resta de la ciutat, tal com
va avançar El Periódico el passat
dia 16. Així, la Ciutadella tindrà
més accessos i s’obrirà al mar.

Un dels objectius principals
del Pla aprovat pel consistori és
“augmentar la permeabilitat del
parc” per tal que sigui un espai
de molt més fàcil accés per als
vianants. El document també
preveu la reurbanització dels
entorns del parc i la construcció
de dos ponts per creuar les vies
de l’Estació de França i la ronda
Litoral, per poder arribar fins a
la zona marítima. 

L’Ajuntament assenyala que
actualment hi ha gran mur de
1.400 metres, sense portes, que

genera una desconnexió entre
barris. Així, el Pla preveu refor-
mar el mur del passeig de Cir-
cumval·lació i “permeabilitzar” el
del carrer Wellington. 

D’altra banda, el consistori
també vol rehabilitar els equi-
paments patrimonials i escultò-
rics del parc. En aquest sentit, ja

estan en marxa els treballs de
millora de l’Hivernacle i el Mu-
seu Martorell, el més antic de la
ciutat. De fet, les obres d’aquest
últim podrien acabar aviat. 

Tots aquests canvis perme-
tran que la Ciutadella esdevingui
un “parc urbà del segle XXI”, tal
com destaca el govern municipal.

L’Ajuntament vol millorar el parc de la Ciutadella. Foto: Ajuntament

Colau vol convertir la Ciutadella
en un “parc urbà del segle XXI”
» El projecte aprovat preveu millorar els accessos i l’entorn del parc
» Tindrà més portes d’entrada i dos ponts per connectar amb el mar
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Anna Benzal, florista
a la Rambla: “Necessitem
un passeig més bonic”
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Cada dia circulen per la Rambla
nombroses visites guiades. El
guia, sempre al capdavant, indi-
cant el camí, i els visitants ben a
prop, sense perdre de vista cap
dels monuments. Ara bé, què
passa si són invidents? Com poden
veure les meravelles que asse-
nyala amb el dit? Per descobrir-ho
acompanyem un guia habitual, el
Rafa Burgos, en una visita molt es-
pecial, pensada per a invidents, i
organitzada per Amics de la Ram-
bla i l’ONCE Catalunya.        

IMAGINAR-SE LA RAMBLA
L’aventura comença a la Font de
Canaletes. Burgos reparteix les
audioguies i comença a descriure

molt detalladament tot allò que ex-
plica. És la manera que tenen els
invidents de veure les coses: les
van construint a la seva imagina-
ció a partir de les paraules. “L’ac-
cessibilitat en una visita guiada és
possible”, explica. “Però has de te-
nir la precaució de descriure de-
talladament les mides, les alçades
i posar punts de referència”, afe-
geix Burgos. 

Un altre element molt impor-
tant és tenir els recursos necessa-
ris per facilitar aquesta imagina-
ció. Les audioguies són clau, per-
què no només ajuden a comuni-
car-se, també posen una banda so-
nora a la ciutat. Quan sona La ne-
gra flor, de Radio Futura, els vi-
sitants somriuen i evoquen la
Rambla  més canalla. I tothom
para l’orella quan escolta El Rubio
explicar de viva veu l’atracament
al Banco Central, l’any 1981, que

va servir per fer desaparèixer uns
documents molt compromete-
dors i molt relacionats amb  el 23-
F, l’intent de cop d’estat que havia
tingut lloc només tres mesos abans
de l’assalt.    

TOCAR PER VEURE
Baixant cap al Liceu, Burgos pro-
posa diversos cops que els visitants
s’aturin a  tocar la Rambla. Fa que
s’acostin a les baranes de la para-
da de metro de Liceu, i que resse-
gueixin amb els dits el ferro forjat,
perquè descobreixin l’empremta
del Modernisme. I fa que trepitgin
la placa metàl·lica que dona forma
al  memorial en record de les víc-
times de l’atemptat del 2017. 

Però hi ha més coses que es po-
den tocar per veure-les. Per a
aquesta visita, l’ONCE ha preparat
un recurs especial: “Són unes là-
mines amb volum” explica Burgos,

que  permeten “mostrar com és l'es-
cut de Barcelona amb la Creu de
Sant Jordi, les quatre barres, el rat-
penat i la corona. O el famós drac
de la Casa Bruno Cuadros”. Els qui
l’han vist algun cop, poden evocar-
lo repassant aquests relleus. I els
que no, se’l poden imaginar.  

MIRAR AMB EL COR
Els sentiments juguen una part
molt important en una visita així.
Perquè tothom guarda records
que connecten directament amb
fotos mentals. La Merche Loure-
iro, una de les invidents, s’ha
emocionat recordant els antics
grans magatzems SEPU, per ex-
emple. “Tornaré a venir i aré la vi-
sita completa”, diu. 

Una altra que repetirà és la
Isabel Llombart: “He descobert
moltes coses que no sabia. Només
espero que ens en facin moltes

més d'aquestes visites. Perquè,
quan no hi veus, si t’ho expliquen,
t’agrada molt més”. 

L’ONCE I LA RAMBLA
Aquest esdeveniment ha tingut
lloc en el marc d’una celebració:
l’edició d’un cupó de l’ONCE de-
dicat a la Rambla, el del passat 7
de març. La tria és evident per a
Enric Botí, delegat de l’ONCE a
Catalunya: “A la Rambla tenim
nou punts de venda i nou perso-
nes amb discapacitat que tenen la
sort de treballar en un carrer tan
fantàstic. El cupó és un homenatge
a la bona gent, la que treballa, viu
i conviu aquí”.  Fermín Villar,
president d’Amics de la Rambla,
agraeix profundament aquest gest
perquè “quan la majoria de gent
d'Espanya vegi el cupó, imme-
diatament se li activarà el seu re-
cord personal de la Rambla”. 

Diversos moments de la visita guiada de Rafa Burgos a un grup d’invidents de l’ONCE i una imatge de l’entrega del cupó als Amics de la Rambla. Fotos: Línia  

Tocar la Rambla per veure-la
» Acompanyem un grup d’invidents que fan una visita a la Rambla guiada per Rafa Burgos

» L’ONCE ha dedicat un cupó a la Rambla en homenatge a la gent que viu i treballa al passeig

Andreu Asensio
LA RAMBLA
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El segell Biosphere dis-
tingeix més de 400 em-

preses de la ciutat de
#Barcelona. Aquest és el 5è any con-
secutiu que ho aconseguim. Estem
molt contents de reafirmar el nostre
compromís amb la gestió sostenible,
les bones pràctiques i el medi am-
bient. #BarcelonaBiosphere.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Un grup de persones
cegues han ‘vist’, en una

visita d'@AmicsdeLa-
Rambla  i @ONCECatalunya, la Font de
Canaletes i altres indrets emblemà-
tics de la Rambla, com la Reial Acadè-
mia de Ciències i Arts de #BCN, el Pa-
lau de la Virreina o el Gran Teatre del Li-
ceu. #Iguals #CulturaAccesible.

Obert el termini de
sol·licitud de llicències

per a parades de #Sant-
Jordi a la #Rambla.

Per al tram entre c. Nou de la Ram-
bla i c. del Portal de Santa Madrona.

Sol·licituds per mitjà de Registre
Electrònic.

Fins al 31 de març.

Des d’Amics de La
Rambla volem donar el

nostre condol a la família
i amics de Marina Gassol, veïna de
Ciutat Vella, regidora de l’Ajuntament
i presidenta del Districte de Ciutat Ve-
lla. Volem agrair la seva feina pels ve-
ïns i veïnes dels nostres barris. La tro-
barem molt a faltar.

@Bcn_CiutatVella@AquariumBcn

Mirada pròpia

Fa més de vint anys que l'Escola Massana va
acollir el Batxillerat artístic, cosa que va su-
posar treballar amb joves adolescents, amb
inquietuds i creativitat, que busquen qües-

tionar-s'ho tot i gaudir del procés creatiu.
Ja en la primera promoció es va crear el Tabat U

(Taller de Batxillerat de primer curs), hereu del Ta-
ller Bàsic d'anteriors plans d'estudis que havien vist
els seus orígens en la manera de fer de la Bauhaus.
Aquest Taller s'ha anat adaptant a les modificacions
oficials sense perdre la singularitat dels seus inicis,
on l'interdisciplina, la pràctica i la teòrica, el rigor i
l'autocrítica en són sempre el fonament, assolint el
reconeixement del professorat i de l'alumnat, així com
d'altres institucions externes a l'Escola. El Tabat U
combina, avui, les matèries de Volum i de Projectes
Artístics i no s'oblida de mostrar sensibilitat per l'en-
torn del patrimoni cultural, tant local com global, des-
cobrint les identitats col·lectives més properes i po-
sant-les com a font de debat. 

Per això hi duem a terme una activitat titulada So-

uvenirs típics? No, gràcies!, on es qüestiona la imat-
ge que es projecta de Barcelona i que moltes vegades
falseja la realitat de la ciutat i del seu patrimoni. La pro-
posta surt dels espais de l'Escola i l'alumnat fa un tre-
ball de camp a la Rambla per conèixer quina és la imat-
ge que es projecta de la ciutat en establiments, articles
de record i imatges pictòriques com les postals. 

Les paraules clau del projecte són patrimoni,
identitat, icona, col·leccionisme i intervenció plàsti-
ca, i l'enunciat de l'activitat es concreta en: 

1. Confeccionar un llibret (petit quadern de viat-
ge) i omplir-lo amb el treball de camp a la Rambla, cen-
tre neuràlgic de la ciutat. 

2. Adquirir una postal de Barcelona i intervenir-
la plàsticament amb un missatge que respongui les se-
güents preguntes: 

• Com la ciutat vol ser vista pel món? 
• Com la ciutat es veu amb ulls de joves creatius? 
• La imatge de la ciutat pot ser motiu de debat? 
Ara tanquem l'activitat i, encara rebent les pos-

tals intervingudes, hem de dir que ens sorprèn gra-

tament la posició crítica del nostre alumnat a tra-
vés dels seus missatges. Entre altres propostes, re-
butgen els souvenirs típics, mostren situacions so-
cials degradades per sensibilitzar els viatgers, re-
ivindiquen una ciutat més verda i proposen un mo-
dernisme més viscut. 

Les postals es podran veure a l'Escola Massana en
un expositor giratori característic, com els dels quios-
cos de la Rambla, conjuntament amb els llibrets amb
els esbossos, retalls, pensaments, idees i arguments
que acompanyen les postals. 

Aquesta és també una manera de fer un petit ho-
menatge a aquestes imatges pictòriques, que encara
que la seva funció ja no passa per viatjar per les bús-
ties de correus d'arreu del món, les trobem com a ele-
ment de record i de col·lecció del lloc trepitjat i com
a eina de memòria col·lectiva. 

Si els souvenirs continuen sent els típics... No, grà-
cies! Benvinguts els souvenirs que ens fan pensar i que
responen a reivindicacions socials, culturals i me-
diambientals.

per Montse Alabau, Gemma Amat, Mònica Chavarria i Aleix Molet, equip docent de Tabat U de l’Escola Massana

Souvenirs típics? No, gràcies!
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@AmicsdeLaRambla @ONCECatalunya
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@CambraBCN: Més de 100 entitats pre-
senten #PROBCN, un pla que vol projectar
Barcelona com una ciutat emprenedora,
competitiva i de lideratge mundial. 

@RafaBurgosBCN: Un matí de divendres
molt especial. Presentació del nou cupó
de l’@ONCE_oficial dedicat a la Rambla.
Ha estat a Canaletes.

@SantaMariadelPi: Retaule de Sant Jo-
sep Oriol. Tornem el dissabte 18 de març i
us hi esperem! Consulteu tot el programa
de les festes 2023 a https://tuit.cat/Gy5Rm.

Tribuna

Viure a Barcelona ha de ser una oportunitat per
a tothom, i per aconseguir-ho és imprescin-
dible que la ciutat generi riquesa i que la re-
distribuïm als que més ho necessiten. Per

aquest motiu, he posat tot el meu esforç a fer que Bar-
celona sigui una locomotora econòmica d’un tren amb
vagons per a tots els que hi vivim. El meu enemic no és
el creixement econòmic, és la desigualtat.

Els darrers anys hem patit grans dificultats, però
gràcies a la nostra acció decidida des de l’Ajuntament,
amb la suma del conjunt de la societat barcelonina, Bar-
celona se n’ha sortit millor. Algunes dades així ho de-
mostren: xifres rècord en afiliació a la Seguretat So-
cial, les millors dades d’atur d’Espanya i hem acon-
seguit recuperar el PIB anterior a la covid (per cert, més
ràpidament que la resta de Catalunya, la Comunitat de
Madrid i el conjunt d’Espanya). Barcelona atrau talent,
projectes i inversions, i el repte és transformar-los en
una vida millor per a les persones i famílies amb més
dificultats.

Les grans ciutats com Barcelona pateixen un risc: el
cost de viure-hi és més elevat. En el nostre cas, la vida
a Barcelona és un 10% més cara que a la resta de Cata-
lunya, segons l’AMB, i això es tradueix en el preu del llo-
guer o quan omplim la cistella de la compra.

No ho podem permetre. No podem permetre que cap
família, cap jove o cap treballador hagi de marxar de la
ciutat per les dificultats d’arribar a final de mes. Hi in-
sisteixo: l’enemic és la desigualtat i la principal eina per
combatre-la és el creixement econòmic.

Cuándo la pobreza entra por la puerta, el amor sal-
ta por la ventana és el títol d’un àlbum del mític grup
El Último de la Fila. Aquesta metàfora amaga allò que
no vull que passi en cap llar de Barcelona i que serà el
principal repte que afrontaré en la nova etapa que ob-
riré si soc escollit alcalde.

Amb la bona feina del PSC, hem aconseguit que Bar-
celona sigui la ciutat d’Espanya amb més inversió social.
Però no n’hi ha prou. Calen més polítiques valentes per
tal de garantir que viure a Barcelona sigui una veritable
oportunitat per a tothom i no pas un greuge per a nin-
gú. Per això, quan sigui alcalde impulsaré la creació de
la Renda BCN, un ajut directe per a les persones amb me-
nys recursos que serveixi per compensar el sobrecost que
implica viure aquí respecte d’altres llocs.

La Renda BCN serà un ajut complementari a l’Ingrés
Mínim Vital i a la Renda Garantida de Ciutadania que,
en cap cas, serà excloent de cap altre ajut vigent a Bar-
celona. Se’n beneficiaran uns 25.500 barcelonins i bar-
celonines. Per posar exemples concrets: a una família mo-
noparental amb dos menors a càrrec, la Renda BCN li
suposaria un ingrés extra d’uns 1.100 euros anuals, que
podrien arribar a gairebé 1.500 euros per a una família
de dos adults amb dos menors.

La locomotora de Barcelona ha de continuar anant
a tota marxa per generar més i millors llocs de treball
i, a més, amb mesures com la Renda BCN posarem el
creixement al servei de les persones. Per lluitar contra
la desigualtat s’ha de voler, se n’ha de saber i s’ha de po-
der, tal com van fer els millors alcaldes socialistes de Bar-
celona. Per això, ara Barcelona necessita un nou alcal-
de compromès, capaç i que posi per damunt de tot l’in-
terès general, el progrés i l’estabilitat. Un alcalde que
sumi, no pas que divideixi: un alcalde progressista, no
pas un alcalde independentista.

Jo vull ser aquest alcalde, perquè necessitem mirar
al futur i deixar enrere etapes de divisió i inestabilitat.
Ara és l’hora de treballar pensant en tots i totes, sense
dogmatismes ni populismes. D’això aniran els pròxims
anys, i per això poso sobre la taula la Renda BCN, una
política necessària en un moment clau per fer realitat una
ciutat més humana i més pròspera per a tothom.

Flaixos

No podem permetre 
que cap família, cap jove 
o cap treballador hagi de
marxar de la ciutat per les
dificultats d’arribar a final

de mes. L’enemic és la
desigualtat i la principal
eina per combatre-la és 
el creixement econòmic

“

“
per Jaume Collboni, candidat del PSC a l’alcaldia de Barcelona

Perquè viure aquí no sigui més car

Fo
to

: A
C

N

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com



línialaRambla.cat

Entrevista
Març 2023

| 6

Avostè el negoci li ve de
família. Des de quan és
florista a la Rambla?

La parada ja era dels meus pares,
que van estar aquí trenta anys. I ara
farà vint anys que és nostra. Ga-
irebé cinquanta anys, doncs. 

Ha canviat molt en aquest temps
el  negoci de la flor?
Moltíssim. Abans era una cosa fa-
miliar. Els dissabtes i els diumenges
veies baixar els pares amb els na-
nos, els avis amb els nets... Senties
com deien:  ‘anem a comprar unes
floretes’, ‘pugem a veure els oce-
llets...’ Ara és un continu de turisme,
turisme i turisme.  

I aquells pares i avis, on són?
La gent evita passar per aquí i
això és una pena perquè nosaltres
vivim realment de la gent d’aquí.  

Els turistes no compren flors?
Pot venir un turista i agafar una
rosa, o una dotzena. O fins i tot un
d’aquests rams petits que ja tenim

muntats. Però, realment, qui com-
pra flors és la gent que viu aquí. Per-
què si tu estàs de vacances durant
tres o quatre dies en una ciutat no
compres flors. El que fas és sortir a
voltar per la Rambla. 

A voltar i a tafanejar. 
De turistes n’hi ha de molt macos,
no vull generalitzar, però més aviat
són força irrespectuosos. Ens pas-
sem el dia renyant-los perquè to-
quen i remenen les flors. I ens
tracten com si fóssim un punt d’in-
formació turística. Has de saber on

està tot el que et pregunten, ja que
si no molts s’enfaden.  Al final, fins
i tot fa il·lusió que vingui una per-
sona considerada i puguis mante-
nir una conversa natural. 

Caram!
Batallar amb la gent és un repte que
tenen tots els comerciants, però per

a nosaltres encara és més difícil
perquè venen riuades de gent, i no
et pots permetre tenir un mal dia. 

Sembla que se sent poc consi-
derada com a florista. 
Jo penso una cosa i potser sembla
molt excessiva, però les floristes
hauríem de ser patrimoni de la ciu-
tat de Barcelona. Perquè és una cosa
de tota la vida i sembla que s’hagin
oblidat que ser florista a la Rambla
és un ofici molt dur. Per això que
deia i perquè passes fred, calor, pa-
teixes la pluja, les ventades... 

És per això que han tancat tan-
tes parades en els últims anys?
Hi ha diverses raons que expli-
quen això. Jubilació, cansament...
Una que conec va tancar per l’a-
temptat i algunes més perquè no
els anava bé o no volien continu-
ar, no ho sé. 

Hi ha massa floristes al passeig
perquè el negoci funcioni?
Això diuen alguns. Però si fomen-
téssim el negoci, potser seria més
rendible, oi? El que no pot ser és
que contínuament estiguin sortint
coses negatives, tant de la Rambla
com de Ciutat Vella. Hi ha coses llet-

ges, és veritat i no podem evitar-ho,
però es podria posar una mica
més maca la Rambla. Això és el que
necessitem realment. Està molt
lletja, molt vella, molt deixada,
molt bruta. 

La remodelació està en marxa,
però no sé si tenen previst re-
modelar les floristes, també. 
Que jo sàpiga no hem tingut cap
conversa. A hores d’ara no sabem
ni tan sols si ens quedarem al
passeig. He sentit dir que sí, per
unes altres fonts, però en cap mo-
ment hem tingut una reunió ofi-
cial per parlar sobre el paper de les
floristes a la Rambla de les Flors.
No hi ha cap comunicació amb
nosaltres, i això que som un dels
sectors més afectats per la reforma
del passeig, oi? 

Què demanaria vostè al futur al-
calde o alcaldessa? 
Doncs que la remodelació inclogui
uns quioscos més nous per a les
floristes. Però jo no necessito que
siguin moderns o de disseny. El que
vull és que abans de fer-los parlin
amb les persones que hi treballen
a dins. Això seria un gran detall. 

I com haurien de ser aquests
quioscos funcionals?
A mi m’aniria molt bé que tingu-
essin una mica de ventilació, per ex-
emple. I em sembla bé que tingu-
in claror, però si fan el sostre de vi-
dre, llavors, a l’hivern ens pelarem
de fred i a l’estiu ens morirem de ca-
lor, que és el que ens passa ara.
Nosaltres, les floristes, sabem què
necessitem. Jo els demanaria que
parlessin amb nosaltres.  

“Les floristes hauríem
de ser patrimoni de 

la ciutat de Barcelona”
Anna Benzal / Florista a la Rambla

Si les flors són patrimoni de la Rambla, també ho haurien de ser les floristes.
Aquesta és la reivindicació de l’Anna i de la resta de paradistes, que se senten 

al marge de la remodelació de la Rambla. En parlem amb ella, una florista alegre 
i xerraire, però una mica cansada de renyar els turistes que li toquen les flors.  

Andreu Asensio
LA RAMBLA

“No hem tingut cap
reunió per parlar  del
paper de les floristes a
la Rambla de les Flors”

Foto: Línia La Rambla

Perfil | Florista de professió i de família
La família de l’Anna ja tenia una parada de flors a la Rambla. Primer amb els pares

i després amb el marit s’ha passat prop de cinquanta anys venent flors a peu de
carrer i veient com canvia el passeig i com canvia la gent que hi passeja.



9 | 

líniaCiutatVella.catMarç 2023

Una gran aposta per 
la vida veïnal al districte
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CONVIVÈNCIA 
Diverses actuacions tàctiques han
permès guanyar espai i mobilitat

COMERÇ
Nombrosos projectes
dinamitzen l’activitat
econòmica i social

SEGURETAT
Nova comissaria de
la Guàrdia Urbana
al carrer Tàpies

MENYS SOROLL
Un nou pla reduirà 
la contaminació
acústica als barris

URBANISME
La reforma de la Rambla i de la 
Via Laietana són un punt d’inflexió

C I U T A T  V E L L A
CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Ciutat Vella
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4La remodelació de la Rambla i la
reforma de la Via Laietana són
dues grans actuacions que han
començat en aquest mandat, però
en aquest temps s'han portat a ter-
me nombroses accions més o me-
nys ambicioses, amb un gran im-
pacte en la millora de vida de les
persones. Cal destacar actuacions
pendents des de fa anys, com la re-
novació de l'entorn del Pou de la Fi-
guera o el de la plaça Sant Miquel.
També millores en l'àmbit de la sa-
lut, com l'inici de la construcció de
dos nous centres d'atenció primà-
ria; o en l'educació, com l'ampliació
de l'oferta pública al districte. Cul-
tura, feminisme, seguretat i, so-
bretot, convivència, són els altres ei-
xos que han marcat el mandat.

URBANISME
A finals del 2022 van començar els
treballs de reforma de la Rambla,
amb l'objectiu de convertir-la en un

passeig més confortable, verd,
amable i cultural, amb més espai
per al vianant i amb una millor or-
denació dels usos. Les obres han co-
mençat al tram entre el monu-
ment a Colom i Santa Madrona, on
s'actuarà sobre uns 23.000 m2, mo-
dificant el traçat de l’avinguda de les
Drassanes per millorar la connexió
amb el litoral i allargant la Rambla
amb un nou espai urbà d’arribada
al front de mar.  Aquest és el primer
àmbit de la Rambla que es reur-
banitzarà, s’hi invertirà uns 10 mi-
lions d’euros i es preveu que estigui
finalitzat a primers del 2025.

Un altre gran repte ha sigut la
reforma de la Via Laietana basada
en el pla Superilla Barcelona. Aquest
model de transformació urbana
aposta per donar més espai als
vianants, les bicicletes i el transport
públic. La primera fase inclou la re-
novació i millora de les xarxes de
serveis del subsol i la reurbanitza-
ció del tram entre Urquinaona i An-
toni Maura, on s'ampliaran les vo-
reres fins als 4,05 metres i s’hi crea-
ran més espais de passeig. 

Al llarg del mandat s'han fet
nombroses actuacions tàctiques

per guanyar espai públic. Un bon
exemple és la plaça Sant Miquel,
que llueix renovada, sense cotxes,
amb arbres, llum i un flamant parc
infantil. Un altre exemple és la re-
cuperació d'espais per als veïns,
amb la finalitat de fomentar la
convivència i equilibrar l’ús d’espais
públics. Aquests projectes de ve-
ïnalització s'han portat a terme en
diversos punts,  com la plaça de la
Mercè, l'avinguda de la Catedral, la
plaça Comercial, la plaça Cucurulla
o el Barri Gòtic.

Altres actuacions destacables
són la nova comissaria de la Guàr-
dia Urbana, al carrer Tàpies, amb
l’objectiu de reforçar la presència al
districte de Ciutat Vella, i l'inici de la
rehabilitació del Borsí, l'edifici que
va albergar l’Escola d’Arts i Oficis de
la Llotja i que, ben aviat, serà la seu

de la Biblioteca del Gòtic-Andreu
Nin i d’un equipament per a les en-
titats del barri.

MEDI AMBIENT
La preocupació pel medi ambient
ha impulsat un seguit de mesures
dins del pla de reducció de conta-
minació acústica als carrers i places
considerades Zona Acústicament
Tensionada en Horari Nocturn
(ZATHN). Aquestes mesures inclo-
uen l’avançament del tancament
de les terrasses i de les activitats de
restauració i venda alimentària
per mitigar el soroll nocturn que
afecta els veïns i veïns dels carrers
de Joaquim Costa i la plaça dels Àn-
gels i del carrer d’Escudellers i pla-
ça de George Orwell. Es preveu que
les mesures s'ampliïn aviat a altres
espais del districte. 

SALUT I PERSONES
Durant el mandat s'han confirmat
dues grans notícies en l'àmbit de la
salut: dos nous centres d'atenció
primària. El CAP Raval Nord, llar-
gament reivindicat pel veïnat, es

construirà a la capella de la Miseri-
còrdia i el CAP Gòtic s'ubicarà a l’e-
difici municipal situat a la plaça de
Carles Pi i Sunyer.

La convivència ha sigut un dels
eixos del govern durant el mandat,

amb nombroses actuacions enfo-
cades a recuperar espais per facili-
tar les relacions als barris. Com el pla
d'acció per recuperar el Pou de la Fi-
guera, que inclou mesures de pro-
moció socioeconòmica, progra-
mació d'activitats lúdiques i es-
portives, millores de l'espai físic i la
creació de xarxes comunitàries. 

També amb l'objectiu de pro-
moure les relacions i la qualitat de
vida, Ciutat Vella tindrà un nou
equipament innovador al carrer
Mestres Casals i Martorell, al bar-
ri de Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera. Es tracta d'un casal gran
que incorpora allotjaments amb
serveis col·lectius en el mateix
edifici. Els dos equipaments po-
dran compartir espais com són el
menjador amb servei d’àpats amb
companyia i bugaderia.

Més espai i serveis per
» Les obres de remodelació de la Rambla i de la Via Laietana perme     
» Ciutat Vella disposa de més oferta pública educativa i tindrà dos no    

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Un nou espai urbà
connectarà la

Rambla amb el mar

La gent gran disposa
d’un equipament
molt innovador
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r al veïnat
            tran aconseguir nous espais 
           ous centres d’atenció primària

En aquest àmbit també s'ha en-
fortit el Banc de Recursos Manco-
munats, s'han fet intervencions
per a la veïnificació dels carrers
del Raval Sud i s'ha activat una Xar-
xa de Resposta Socioeconòmica
per atendre les persones afectades
per la crisi de la Covid-19.

Altres projectes relacionats amb
la convivència  són la campanya de
comunicació Atenció Skaters, per
sensibilitzar  els usuaris de mono-
patí a la plaça dels Àngels,  la pro-
hibició de circulació amb mono-
patins en horari nocturn entorn de
la plaça o  la instal·lació  de cabines
WC a disposició de la ciutadania.
També s'ha habilitat un punt de
servei informàtic accessible  ubicat
a l’Associació de Veïns del Casc An-
tic, un projecte sorgit dels pressu-
postos participatius 2020-2023.

EDUCACIÓ
Al llarg del mandat s'ha aconseguit
ampliar l'oferta d'educació pública
al districte amb la integració a la xar-
xa pública dels centres de la Fun-
dació Vicenciana o l'Escola Elisabets.

L'Escola Sant Felip Neri també s'in-
tegrarà a la xarxa en el curs 2023-
2024 i farà créixer així l’oferta pú-
blica del barri del Gòtic. En total, són
set els centres concertats que s'han
incorporat a la xarxa pública. Quant

a les escoles bressol, ja està redac-
tat el projecte de la futura nova es-
cola del Raval i de l'ampliació de
l'actual escola de la Barceloneta.

D'altra banda, fins a 13 centres
educatius han millorat la seva mo-
bilitat en el marc del programa
'Protegim les escoles', que té l'ob-
jectiu de transformar tots els vol-
tants dels centres educatius en es-
pais segurs, amb menys vehicles i
amb una qualitat de l’aire millor.

CULTURA
En l'àmbit cultural cal destacar la
tasca desenvolupada per les cinc
àgores que configuren l'estructura
del projecte Línia cultura Rambles,
que han acollit 71 programacions
on han participat més de 2.240 per-
sones. També és remarcable l'im-
pacte de 'Barceloneta Diversa', un

projecte  de cohesió social des de
la mirada de la interculturalitat crí-
tica i que ha reunit a veïns i veïnes
de diferents orígens per fer front a
un discurs racista que prolifera
darrerament a la societat i que vin-
cula la immigració amb la manca de
recursos socials per a la població
“autòctona” i amb la delinqüència.    

Així mateix, s'han engegat ini-
ciatives com el taller fotogràfic
'Travessant fronteres' o l'exposició
'Biblioespòiler Ciutat Vella', que re-
cull textos literaris que il·lustren la
història, la geografia i la societat
dels quatre barris. Especialment im-
portant ha sigut l'homenatge a l'ar-
tista Felícia Fuster, amb un pro-
grama d'activitats de divulgació de
la seva obra i la inauguració d’un
nou carrer dedicat a ella, l'antic
Comte de Santa Clara.

ECONOMIA
El districte de Ciutat Vella ha posat
en marxa tres convocatòries de
Baixos de Protecció Oficial, un pro-
grama que es realitza en col·labo-
ració amb Barcelona Activa i pres-
supost del Pla de Barris i que té com
a objectiu la dinamització dels lo-
cals buits perquè s’hi instal·li acti-
vitat econòmica diversa i útil.

La iniciativa té com a objectiu
mobilitzar el parc de locals de pro-
pietat municipal per posar-los a dis-
posició del comerç de proximitat i
de l’activitat econòmica sostenible
i plural, és a dir, una economia que
atengui les necessitats específi-
ques del veïnat de Ciutat Vella o que
desenvolupi una activitat comercial
de proximitat que doni resposta a
les necessitats d’una vida sosteni-
ble i quotidiana del barri.<

La xarxa pública
d’escoles compta

amb set centres més

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

4La Carme Pla –nom fictici per preservar el seu
anonimat– és una veïna del Gòtic que ha pogut
quedar-se al barri gràcies al fet que  l’Ajuntament
ha adquirit el bloc de pisos on vivia just abans que
se’l quedés un fons voltor.      

Quina és la seva situació actual?  
Jo visc en un edifici que ha estat comprat per l’A-
juntament des de fa més o menys un any. Tot va co-
mençar el 2015 quan em vaig assabentar que es po-
sava a subhasta. La venda no es va fer efectiva, però
des de llavors tots vivíem amb una total incertesa
i alguns veïns van buscar-se la vida. 

Però vostè va decidir quedar-se.   
Sí, després d’un desengany molt fort a nivell per-
sonal, vaig decidir quedar-me. Tampoc no tenia al-
ternativa, perquè no podia pagar un lloguer en una
altra zona de la ciutat. Llavors, per casualitat, vaig
conèixer Resistim al Gòtic i em van explicar que edi-
ficis com el meu eren susceptibles de ser agafats per
fons voltors si no ens organitzàvem. 

I com es fa això?
Jo visc en aquest edifici des del 1991 i la relació amb

el veïnat era molt poc estreta. No teníem consciència
de bloc, per dir-ho d’alguna manera. La idea d’or-
ganitzar-nos era com una muntanya. Però, de
mica en mica, i amb l’ajuda de Resistim al Gòtic, vam
anar parlant amb  els veïns i vam descobrir que tot-
hom s’havia cregut la història que quan vius al cen-
tre el més normal és que vingui un fons voltor a com-
prar l’edifici i tu hagis de marxar. Tenien molt coll avall
que haurien de marxar i que no hi havia res a fer.   

“EM SENTO PROFUNDAMENT 
AGRAÏDA A QUI HO HA FET POSSIBLE”

Però sí que s’hi podia fer alguna cosa. 
Nosaltres volíem que l’Ajuntament comprés l’edifici
i el dediqués a habitatge social. A poc a poc, després
de moltes reunions i assemblees, vam convèncer els
veïns que això era possible. Ara el nostre edifici és ges-
tionat per l’Institut de l’Habitatge i jo em sento pro-
fundament agraïda a les persones  que ho han fet pos-
sible. Van dir que ens ajudarien i jo vaig veure real-
ment voluntat de complir amb les seves paraules. Ho
sento com un regal. Per primera vegada a la vida al-
guna cosa que m’ha costat molt esforç té un resul-
tat gairebé del color exacte que me’l dibuixaven. 

“Ara el nostre edifici el gestiona
l’Institut de l’Habitatge”
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Pla d’acció del Pou de la Figuera 
Un programa de millora que inclou disset accions 
consensuades entre ciutadania, comerciants, entitats 
i serveis del territori per recuperar el Pou de la Figuera. 

Nou casal de gent gran del Casc Antic
Ciutat Vella tindrà un equipament pioner al carrer 
Mestres Casals i Martorell que conjuga un casal de gent
gran amb allotjaments amb serveis col·lectius.

Nou CAP Raval Nord
Després d’una llarga reivindicació del veïnat del Raval, 
el nou centre d’atenció primària es construirà 
a la capella de la Misericòrdia.

Renovació de la plaça de Sant Miquel 
Després de molts anys de trobades, debats i discussions, 
la plaça de Sant Miquel llueix renovada, sense cotxes, 
amb arbres, llum i un flamant parc infantil.

Reforma de la Rambla
La transformació de la Rambla ja està en marxa, amb 
l’objectiu de convertir-la en un passeig més confortable,
verd, amable i cultural, amb més espai per al vianant 
i amb una millor ordenació dels usos.  

Reforma de la Via Laietana
La reforma de la Via Laietana està basada en el pla 
Superilla Barcelona, que deixa enrere el model de 
mobilitat privada aplicat fins ara i posa al centre 
la mobilitat sostenible. 

Nova comissaria de la Guàrdia Urbana
La Guàrdia Urbana ha posat en marxa una nova 
comissaria al barri del Raval, ubicada al carrer de 
les Tàpies, per reforçar la seva presència al districte.

Pla Comunitari de la Barceloneta Diversa
El Districte i el Pla comunitari de la Barceloneta 
han posat en marxa el projecte Barceloneta Diversa 
per fer front al discurs racista que prolifera 
darrerament a la societat i que identifica la delinqüència
amb la immigració o la manca de recursos econòmics.  

C I U T A T  V E L L A
CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

7
Principals projectes en marxa (2019-2023)
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CULTURA4La Rambla recupe-
rarà  les parades de llibres durant
la pròxima diada de Sant Jordi,
però haurà de compartir prota-
gonisme amb la superilla literà-
ria, que torna amb força i s’am-
plia a nous espais de la ciutat. La
Cambra del Llibre calcula que se
superaran les gairebé 300 para-
des que hi va haver l’any passat
i es mostra tranquil·la pel que fa
als problemes de distribució que
han perjudicat les llibreries en els
últims mesos.

MÉS ESPAI I MÉS PARADES
La superilla Sant Jordi manté el
perímetre que va de Balmes a Pau
Claris i de la Diagonal a Gran Via,
amb el passeig de Gràcia com a
eix principal i els seus carrers tra-
vessers, tallats al trànsit (excep-
te Aragó, València i Mallorca). La
novetat d’enguany és la incorpo-
ració de la Rambla al model, i
també la del tram baix de Gran de
Gràcia, entre la travessera de
Gràcia i la plaça de Salmerón. El

canvi representa un guany de
380 metres d’espai per a parades
a la Rambla, i alguns centenars
més a Gràcia. 

En total, els organitzadors
compten que hi haurà un 10%
més d’espai disponible en aquest
eix, que també comprèn la pla-
ça Reial, la plaça Universitat, el
passeig Lluís Companys i el pas-
seig de Sant Joan, dedicat al
còmic, la novel·la gràfica i la li-
teratura infantil i juvenil.       

BONS PRONÒSTICS 
L’augment d’espais i la recupe-
ració de la Rambla és una bona
notícia per al sector, que espera
que el nombre de parades en-
guany serà com a mínim igual
que el de l’any passat, amb prop
de 300 dedicades a llibres i una
vuitantena a roses. 

A totes aquestes parades cal-
drà sumar prop d’un centenar
més, que s’ubicaran al davant
mateix de les llibreries i que po-
dran instal·lar-se al carrer des del

divendres, tenint en compte que
aquest any la diada cau en di-
umenge.  

NO HI HA PLA B 
L’any passat la pluja va esguer-
rar la diada i va causar nombro-
ses pèrdues econòmiques a al-
gunes llibreries i editorials. Tot

i això, no hi ha previst cap pla B
en cas d’una nova tamborinada.
Jordi Martí, tinent d’alcaldia de
Cultura, ha advertit que seria
“impossible” desplaçar tota la su-
perilla a un espai interior, però
s’ha compromès a proporcio-
nar tota la informació meteoro-
lògica perquè els paradistes

prenguin precaucions. El Gremi
de Llibreters ha “recomanat”
que les parades siguin “profes-
sionals i homologades”. 

Pel que fa als problemes de
distribució que van afectar els lli-
breters durant la campanya de
Nadal, el Gremi ha afirmat que
la crisi està superada.     

Els llibres tornen a la Rambla
» Sant Jordi repetirà el model de superilla literària, però enguany incorporarà el passeig 

» La Cambra del Llibre confia que amb l’ampliació d’espai se superin les 300 parades de l’any passat    

Aquest Sant Jordi tornarà a haver-hi parades de llibres a la Rambla. Foto: Jordi Borràs/ACN

Negocis | El Bar Pinotxo haurà de canviar de nom 
El traspàs del mític establiment de la Boqueria ha acabat als tribunals i, fins que no

es resolgui el litigi entre Juanito Bayén i el seu nebot, el Jutjat Mercantil 9 de
Barcelona ha prohibit als nous propietaris que facin servir el nom històric.
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El Port Vell invertirà 86
milions per tranformar-se

REFORMES4El Port Vell preveu
enllestir la primera fase de la
seva transformació abans de la
Copa Amèrica de Vela, que tin-
drà lloc l’agost de 2024. El pre-
sident del Port de Barcelona,
Lluís Salvadó, ha xifrat la inver-
sió en 86,1 milions d’euros, uns
46 d’inversió pública i 35 pro-
cedents de fons privats. “Espe-
rem que totes les actuacions es-
tiguin finalitzades en un temps
rècord de quinze mesos i arri-
bem a una Copa Amèrica amb el
Port Vell més endreçat i actua-
litzat”, ha explicat Salvadó.

Aquesta primera fase pre-
veu 17 actuacions. Entre elles, la
construcció de la rambla Nova
Bocana i la urbanització de la
zona, el nou edifici Mirador, la
ubicació de nous espais per a
l’Institut de Nàutica i la remo-

delació del Maremagnum i del
World Trade Center. També
destaca la rehabilitació del Por-
tal de Palau i la transformació de
l’antic cinema Imax en l’Ameri-
ca’s Cup House, un nou espai
que permetrà acostar la Copa a
la ciutadania.    

REFORMA DEL MAREMAGNUM
Una de les iniciatives que supo-
sarà més inversió és la transfor-
mació del Maremàgnum, amb 17
milions d’euros, i que s’executa-
rà durant el quart trimestre d’en-
guany. El propietari del centre co-
mercial, Klepierre, incrementarà
l’àrea comercial en més de 5.000
metres quadrats i ha signat un
acord amb Time Out Market per
albergar a partir del 2024 un
gran mercat gastronòmic i cul-
tural a la terrassa de l’edifici. 

HISTÒRIA4Continuen aparei-
xent restes de la història de Bar-
celona en el primer tram de les
obres de la Rambla. Aquest cop
els operaris han descobert restes
del baluard, de la muralla, de les
antigues casernes de les Dras-
sanes i també d’antics habitatges.
En general, són troballes previ-
sibles per als arqueòlegs, però hi
ha alguna sorpresa, com per ex-
emple una font ornamental del
segle XV que estava ubicada
dins d’una habitació.  

HABITATGES DEL SEGLE XV
Xavier Maese, arqueòleg del
Servei d’Arqueologia de Barce-
lona, ha sigut l’encarregat d’en-
senyar als mitjans de comuni-
cació les noves troballes i de va-
lorar la seva rellevància històri-
ca. Les restes de la muralla i del
baluard de Drassanes daten del
segle XVI; les de les antigues ca-
sernes de Drassanes, de 1792;
però alguns habitatges, segons
Maese, són més antics, del XV. 

En aquesta part més antiga
s’han trobat restes de cases, cla-
vegueres, paviments i fins i tot
fragments de les ruïnes de l’an-
tic convent de Sant Francesc, que
es va veure afectat per la cons-
trucció del Baluard de Drassanes
de finals del segle XVIII. 

D’entre tots els elements tro-
bats, Maese ha destacat una font
ornamental del segle XV i el
que queda d’uns paviments de-
corats amb molts colors, també
de la mateixa època. “Això no
s’esperava, però devia ser l’ha-
bitació d’una casa d’algú im-
portant perquè podia construir-
se una font i un paviment deco-
rat”, ha fet notar l’arqueòleg.

VIES I LLAMBORDES
El desembre de l’any passat, po-
ques setmanes després d’ini-
ciar-se la reforma del passeig, ja

es van trobar les primeres restes
històriques destacables: un tram
d’uns 50 metres de l’antic tram-
via que recorria la Rambla San-
ta Mònica des de la plaça Portal
de la Pau i també unes llambor-
des antigues de pedra a pocs me-
tres de la Foneria dels Canons i
del Monument a Colom. 

La previsió dels arqueòlegs i
dels historiadors és que a mesura
que avancin les obres apareixe-
ran nous tresors i alguns de
prou valor, tenint en compte
que la Rambla recorre  tot el pe-
rímetre de l’antiga muralla. 

Restes d’habitatges dels segles XV i XIV. Foto: Pere Francesch/ACN

Troben noves restes de la
muralla de la ciutat a la Rambla

El centre comercial Maremagnum, al front marítim. Foto: Klepierre

ELECCIONS4El candidat del
PSC a les eleccions municipals,
Jaume Collboni, s’ha compro-
mès a acabar la reforma de la
Rambla en el pròxim mandat i,
per aconseguir-ho, ha anunciat
la creació d’un comissionat es-
pecífic. Collboni va donar la no-
tícia en un acte celebrat al Cen-
tre Sant Pere 1892 al costat del
vicepresident d’Units per Avan-
çar i actual tinent d’alcalde de Se-
guretat, Albert Batlle, que serà el
regidor de Ciutat Vella siel PSC
guanya les eleccions. 

Entre les mesures que con-
templen destaquen l’accelera-
ció de la reforma de la Rambla,
la transformació ja engegada de
Via Laietana i la de la ronda Sant
Antoni, l’increment del verd a les
places i jardins, la dinamització
de la plaça Vila de Madrid o la
construcció de l’escola bressol
Andrea Doria a la Barceloneta.

En la seva intervenció Coll-
boni va explicar la seva voluntat
de dur a terme una segona gran
transformació de Ciutat Vella
per recuperar el que considera

com “el cor de la ciutat”. Per fer-
ho possible, assumeix el doble
compromís de dissenyar un Pla
Estratègic en el marc d’un Nou
Pacte per Ciutat Vella i posar en
marxa una nova agència de ges-
tió del districte, un consorci pú-
blic amb participació privada,
inspirat en l’antiga Foment de
Ciutat Vella. “Cal un instru-
ment de gran calatge, pensat es-
pecíficament per donar respos-
tes i planejament estratègic a la
realitat única de Ciutat Vella”, va
sentenciar Collboni. 

Collboni i Batlle durant l’acte on es van comprometre a enllestir la Rambla si guanyen les eleccions. Foto: PSC

Collboni es compromet 
a acabar la Rambla el 2027

SEGURETAT4L’Ajuntament ha
accedit a una petició històrica de
l’associació Amics de la Rambla:
la instal·lació de noves càmeres
de seguretat en diferents cruïlles
del passeig i en diferents punts
del Gòtic i el Raval. 

Amb els nous dispositius en
marxa s’amplia la xarxa de cà-
meres instal·lades a la zona i, so-
bretot, s’incrementa l’eficàcia
de la mesura, perquè els nous
dispositius suposen una actua-
lització de la tecnologia empra-
da fins al moment per a l’enre-

gistrament automàtic d’imat-
ges a les zones urbanes.

Les càmeres instal·lades han
passat per un llarg procés de va-
lidació amb l’objectiu de ga-
rantir el dret a la privacitat, la in-
timitat i la imatge dels ciuta-
dans. Els enregistraments ani-
ran directament a la Sala Con-
junta de Comandament, for-
mada per membres de la Guàr-
dia Urbana, Mossos d’esqua-
dra, SEM i Bombers i si no hi ha
cap requeriment judicial,  s’es-
borraran al cap de tres mesos.      

Instal·len noves càmeres 
de vigilància a la Rambla

Una de les càmeres instal·lades al passeig. Foto: Amics de la Rambla
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El sisè tinent d’alcaldia de Barce-
lona i vicepresident de l’Àrea de
Planificació Estratègica a l’AMB,
Jordi Martí Grau, dels comuns, va
defensar a capa i espasa el govern
municipal de Barcelona. Ho va fer
dijous 16 de març en una conver-
sa amb el director editorial dels
diaris Línia, Arnau Nadeu, en el
marc del cicle de conferències La
ciutat metropolitana: progrés i
futur, a l’Espai Línia. La mà dre-
ta de l’alcaldessa Ada Colau, tot i
reconèixer-se com una persona
autocrítica, va considerar que a dos
mesos de les eleccions era moment
de treure pit de les polítiques que
han impulsat els darrers vuit anys.

És aquesta gestió la que li fa
creure que els comuns repetiran
victòria electoral el maig, tot i
que les enquestes són incertes.
“S’han de mirar amb compte,
perquè abans el vot era molt sòlid
i ara hi ha més volatilitat”, va dir
per afegir que, malgrat això, està
“convençut” que Colau guanyarà.

I d’on neix aquesta seguretat?
Segons Martí Grau, els comuns
han fet promeses que han com-
plert i ara acabaran de “solidificar
la transformació” que va comen-
çar el 2015. “Qui vulgui carrers
com el de Girona ja sap qui ha de
votar”, va afirmar el regidor.

L’enumeració de motius per
votar els comuns no va acabar
aquí. El sisè tinent d’alcaldia va as-
senyalar que la formació té un li-

deratge clar i va considerar que la
resta de forces que es presenten als
comicis no tenen un projecte al-
ternatiu de ciutat. “Quan tothom
parla de la teva agenda política, ja
has guanyat”, va dir Martí Grau.

Sigui com sigui, tot sembla in-
dicar que l’aritmètica electoral
obligarà a posteriors pactes. En
aquest sentit, el regidor es va de-
cantar per una coalició d’esquer-
res que contempli el PSC i ERC.
“L’única cosa que em preocupa és
que veig un PSC molt conserva-
dor, més conservador que el
PSOE”, va lamentar. “Em pre-
ocupa la sociovergència, perquè
aquesta és una ciutat d’esquerres
on els temes que interessen són
progressistes”, va afegir.

Martí Grau es va mostrar
molt crític amb el PSC de Jaume
Collboni i va assenyalar que no
entén “aquesta forma de fer po-
lítica intentant caure bé a l’esta-
blishment”. Per al sisè tinent
d’alcaldia, els socialistes s’estan
equivocant de camí si intenten
pactar amb Xavier Trias, de
Junts. “Els votants i les bases es
revoltaran”, va augurar per afegir
que té “claríssim” que l’exalcalde
“és el veritable adversari”.

SUPERILLES
Tots els partits de l’oposició i
també el PSC han criticat el pro-
jecte de les superilles. Martí Grau,
però, va defensar la iniciativa i va
assegurar que en la intimitat cap
dels candidats considera real-
ment tirar enrere les superilles
que ja estan en marxa. “Cap vol
posar més cotxes a la ciutat”, va

assenyalar. Alhora, va assegurar
que les superilles “tenen un efec-
te positiu sobre la salut i suposen
una recuperació de l’espai públic”.

Igualment de contundent es va
mostrar en referir-se als efectes
gentrificadors d’aquesta ordena-
ció urbana. Segons el seu parer,
l’expulsió del veïnat no s’atura
“deixant degradar la ciutat” i sen-
se intervenir en l’espai públic.
“Cal que es regulin els preus dels
pisos i nosaltres hem fet esforços
innovadors per aconseguir-ho”, va
dir el regidor per, seguidament, in-
tentar desvincular l’acció de go-
vern de l’augment dels lloguers.
“Quan una ciutat té tant d’èxit com
Barcelona, pugen els preus”, va as-
segurar. En altres paraules, Mar-
tí Grau va considerar que els co-
muns han vestit una ciutat reco-
neguda internacionalment i això
ha derivat en unes contrapartides
que ara s’han d’aplacar.

HABITATGE
El regidor no va escatimar temps
en parlar d’aquesta qüestió i en in-
tentar justificar les promeses de
Colau el 2015, quan assegurava
que només calia “voluntat política”
per acabar amb els maldecaps
que genera l’habitatge. “El pro-
blema és que el dret a l’habitatge
no està en la mateixa categoria que
el dret a l’educació o a la salut, i du-
rant anys no s’ha fet el mateix es-
forç per protegir-lo”, va considerar.
“Ciutats com Viena fa sis dècades
que fan habitatge públic, i a dife-
rència d’aquí, on Trias, Hereu o
Maragall el venien després, allà en-
cara el mantenen”, va explicar.

Així mateix, Martí Grau va
treure pit del govern de Barcelona
i va assegurar que és l’administra-
ció que més habitatge públic ha
construït. “N’hem fet més que la Co-
munitat de Madrid i la Generalitat”,
va dir. Ara bé, va reconèixer que el
de l’habitatge és un problema que
només se solucionarà en “10 o 12
anys si totes les administracions hi
dediquen el mateix esforç”.

TURISME
Com ja havia fet en altres temes,
Martí Grau va desvincular la pres-
sió turística que viu Barcelona
dels comuns. “No tenim tots els
instruments reguladors”, va dir re-
ferint-se a la Generalitat i al govern
estatal. “El cap de setmana ERC
diu que regularà el turisme en
clau d’esquerres, però dilluns ja ha
canviat d’idea”, va criticar amb con-
tundència. Certament, no és l’A-
juntament qui pot posar fre als cre-
uers, per exemple, sinó el Port de
Barcelona, actualment dirigit per
ERC. “Un creuerista consumeix
més aigua diària que un ciutadà i
no deixa res a la ciutat”, va dir el re-
gidor. Amb tot, Martí Grau no va
defugir el debat i va afirmar que
“Barcelona continuarà tenint tu-
risme, però no pot convertir-se en
una ciutat turística”.

INSEGURETAT I NETEJA
Com en qualsevol campanya elec-
toral, neteja i seguretat acostu-
men a monopolitzar el debat.
Martí Grau no va esquivar parlar-
ne, però va assegurar que les crí-
tiques per la brutícia a la ciutat
“són com el Guadiana: van i ve-

nen”. “Fins i tot alguns polítics ve-
terans diuen que quan es parla de
neteja és perquè la resta de coses
van bé”, va dir sense acabar de de-
finir si es feia seva la frase. Sigui
com sigui, Martí Grau va reco-
nèixer que hi ha hagut problemes
amb l’empresa contractada per
fer el servei de neteja. Alguns
d’ells atribuïbles al canvi de con-
tracte i altres a “la pandèmia i la
manca de peces”.

Pel que fa a la seguretat, el re-
gidor va afirmar que amb Colau
s’ha “incrementat la plantilla de la
Guàrdia Urbana, s’ha millorat la
coordinació amb els Mossos i s’ha
impulsat la policia de proximitat”.
“Cal reconèixer la bona feina d’Al-
bert Batlle en aquest sentit”, va dir.

REGIÓ METROPOLITANA
Martí Grau és un dels més pro-
funds defensors de l’anomenada
regió metropolitana. Aquesta de-
limitació territorial abraça cinc
milions d’habitants de més de
160 municipis als Vallesos, al Bar-
celonès, al Maresme, al Garraf i a
l’Alt Penedès. “Avui ens movem en
aquesta zona d’una manera que
quan jo era petit era impensable”,
va dir. “Els grans problemes que
tenim amb l’habitatge o la conta-
minació s’han d’abordar des d’a-
questa regió que l’Estatut d’Auto-
nomia ja definia a través de les ve-
gueries”, va concloure.

L’Espai Línia va acollir la conversa amb Jordi Martí Grau. Fotos: Joanna Chichelnitzky

Espai Línia, la Casa dels Barris

Martí Grau: “Quan tothom parla de 
la teva agenda política, ja has guanyat”

Albert Alexandre
BARCELONA

Escaneja el 
codi QR per 

veure la conversa 
sencera en vídeo
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Agenda Gastronomia | Peixos de resistència
El Restaurant Norai del Museu Marítim organitza un cicle de sopars protagonitzats 

per espècies poc valorades, però molt saboroses en mans d’un xef especialitzat. 

Teatre Romea

Dues de les grans dames del teatre català, Vicky
Peña i Núria Espert, tornen a la cartellera de
Barcelona dirigides per un altre gran, Mario Gas.
I tornen per la porta gran, al Romea, amb  un
text d’Alejandro Palomas teixit com un tapís per
les tres generacions d’una mateixa família.

L’illa de l’aire del títol és un illot situat a la
costa sud-est de Menorca habitat només per
sargantanes negres i conills, però en mans de
Palomas es converteix en la metàfora dels

misteris i secrets que guarda una gran  família de
Menorca formada per cinc dones: les dues
dames del teatre,  l’actriu Teresa Vallicrosa,  i les
joves  Miranda Gas i Candela Serrat. 

El desencadenant de la història és una
tragèdia:  la mort de l’Helena, la neta gran de la
matriarca, la Mencía, que, destrossada, obligarà
les seves filles i netes a enfrontar-se a la veritat i
als secrets que proven d’amagar.     
Hospital, 51

Vicky Peña i Núria Espert
protagonitzen  ‘La isla del aire’  

Fins al 14 de maig

Hotel Lloret

30/03/2023 - 19:00 h

Myrtille Gozalbo i Les Gimenologues
xerren sobre dos personatges històrics:
Georgette Kockozinski i Antoine Giménez.
La sessió inclou la lectura d’una selecció de
textos relacionats i un col·loqui per debatre
sobre la seva influència. Xerrada
emmarcada en el cicle  organitzat per Línia
cultura Rambles i l’entitat SOS Rambla.  
La Rambla, 125

Kockozinski i  Giménez

Ars Santa Mònica

28/03/2023 - 11:00-16:00  h

Sessió de cuina oberta i participativa 
per cuinar, embrutar-se i compartir un
aperitiu amb l’objectiu d’investigar i
debatre sobre els aliments que migren
amb nosaltres tot experimentant amb
receptes procedents de diferents
cultures. Es tracta d’una activitat oberta
a tothom i totalment  gratuïta.
La Rambla, 7

Cuina oberta Sembla que rigui
Ateneu Barcelonès

29/03/2023 - 19:00 h

Monòleg d’acte únic, a càrrec de Mont
Plans, escrit a quatre mans per Òscar
Constantí i l’actriu. Plans ens mostra la
seva faceta més emotiva en un
monòleg que transita  per l’incòmode
tema de la mort amb mirades diferents
sense morbositat innecessària però
amb rigor, valentia i una mica d’humor.
Canuda, 6

Harlem jazz Club

02/04/2023 - 19:00 h

Mireia és el nom artístic de la cantautora
catalana Mireia Farré, instal·lada a
Formentera des de fa una dècada. L’abril
de l’any passat va publicar el seu àlbum
de debut, titulat  Somriuen les deixalles,
acompanyada de músics de primer
nivell com  Pep Pascual, Maria Rodés o
Natxo Tarrés, i produït per  Leo Pascual.
Comtessa de Sobradiel, 8

Només Mireia Taller eròtic
Museu de l'Eròtica

13/04/2023 - 20:00 h

El Museu de l’Eròtica de Barcelona
organitza regularment activitats
divulgatives dirigides per la sexòloga
Sigrid Cervera, amb l’objectiu de
promoure una sexualitat sana i
divertida. El 13 d’abril hi trobareu un
taller per a parelles dedicat a les
joguines eròtiques.  
La Rambla, 96 bis

Gran Teatre del Liceu

02/04/2023- 17:00 h

El mestre Josep Pons dirigeix l’Orquestra
Simfònica, el Cor del Gran Teatre, el Cor
Vivaldi i a la mezzosoprano Victoria
Karkacheva en un concert dedicat a Mahler
i a la seva Tercera Simfonia, una de les
partitures més optimistes i extravertides
del compositor.  I la més extensa, perquè
necessita un bon nombre d’intèrprets.
La Rambla, 51-59

Univers Mahler
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Gran Teatre del Liceu

Arriba al Liceu l’aclamada versió de Manondel
director d’escena Olivier Py, on es deslliura dels
paranys històrics dels anys llibertins del segle
XVIII, per associar-la a unes imatges
memorables de bordells sòrdids portats a la
vulgaritat més ordinària. Una versió que, sens
dubte, suscitarà una nova polèmica entre els
amants de l’òpera clàssica i els que busquen
nous estímuls, adaptats als nous temps.   

Aquest Manon és una història sòrdida i
transgressora nascuda, curiosament d’una
novel·la moralitzant de l’abbéAntoine-François
Prévos, que va escriure L’histoire du chevalier des
Grieux et de Manon Lescaut l’any 1731. L’obra va

inspirar compositors com Auber o Puccini, però
Jules Massenet li va donar un caràcter passional
i transgressor  que és el que ha inspirat els
creadors actuals, com Py. 

Manon és un personatge complex a mig
camí entre un món present envellit i un altre de
futur ple de promeses de llibertat, però que
exigeix molts canvis. Escapant del convent per
abraçar els camins del desig i la transgressió,
acaba llançant-se al buit en una relació d’amor
apassionat, però també autodestructiva amb
Des Grieux. Un preciós parèntesi que només
s’obre breument per tancar-se dolorosament.
Rambla, 51-59

El Liceu estrena la versió més
transgressora de l’òpera ‘Manon’ 

Del 20 d’abril al 3 de maig

Rambla de Canaletes

15/04/2023 - 10:00 h

Amics de La Rambla i BeerArt Project
organitzen un concurs de dibuix per
dissenyar la nova etiqueta de la cervesa
artesana La Rambla.  Els treballs es podran
presentar entre el 16 i el 30 d’abril de 2023 i
la voluntat dels organitzadors és que els
participants puguin fer els seus dibuixos
captant en directe l'essència del passeig.
Rambla, 131

Jornada de dibuix 

Hotel 4 Naciones

13/04/2023 - 18:30 h

Nova edició de les tertúlies del cicle
organitzat per Línia cultura Rambles i
l’entitat SOS Rambla. En aquesta ocasió
la professora de francès Carlota Canal
dirigeix una aproximació a la figura de
l’escriptora George Sand a través dels
seus textos i de peces del compositor
polonès Frédéric Chopin.     
La Rambla, 40 

Sand i Chopin Carrasco & Reyes
Tablao Flamenco Cordobés

Fins al 15 d’abril

El Tablao acull fins a mitjans d’abril les
dues guanyadores de la segona edició
del prestigiós Concurs Internacional de
ball i coreografia CREARTE. Les bailaoras
Maria Carrasco  i Rocío Reyes van sortir
per la porta gran de l’esdeveniment,
celebrat a Utrera,  i ara mostren el seu art
a l’escenari del Tablao Cordobés.  
La Rambla, 35

Sala Paral·lel 62

16/04/2023 - 19:00 h

La guanyadora del concurs de talents
Eufòria de TV3, Mariona Escoda,
presenta, per fi, el seu primer treball
discogràfic. Escoda explora tots els
gèneres, demostrant com se sent de
còmoda tant amb el rock com amb les
balades, la música disco, les cançons
d’autor o els temes uptempo.      
Avinguda del Paral·lel, 62

Mariona Escoda Els ocells calòrics
Teatre Poliorama

Fins al 19 d’abril 

La companyia La Calòrica interpreta la
seva versió d’un clàssic que data ni més
ni menys que de l’antiga Grècia:  Els
ocells, d’Aristòfanes. Una comèdia
majúscula, excessiva, de vegades  fins i
tot insuportable on els  ocells parlen i
els líders polítics es converteixen
en discjòqueis messiànics.    
Rambla dels Estudis, 115

Teatre del Liceu - Foyer

Fins al 16 d’abril 

Com sonava el món dins de l’úter matern?
Quines són les primeres músiques que
vam sentir? Com hem construït el món que
ens envolta a través del so i del moviment?
Miralls és un espectacle recomanat a partir
de tres anys que  ens permet refer el camí
des de la descoberta del jo fins a la
immensitat del món.
Rambla 51-59

Miralls
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Els comerços emblemàtics amb
més de 100 anys d’història co-
mencen a ser una espècie, no en
vies d’extinció, però sí amb uns
quants problemes. I no només els
que superen el centenari. De fet,
aquest març es va fer la primera
Jornada Internacional de Co-
merç Emblemàtic a Barcelona, un
esdeveniment que tenia l’objectiu
de crear estratègies conjuntes en-
tre Barcelona i les ciutats de Pa-
rís, Roma i Lisboa per preservar
el patrimoni comercial europeu. 

El carrer de Joaquim Costa,
al Raval, té una vintena de boti-
gues de barri de tota la vida i, en-
tre elles, la ferreteria Miguel
Vert, que va néixer el 1846 i que,
en el seu ofici, és la més antiga de
tota la ciutat. Fa ben poc que van
celebrar els 175 anys de vida, una
fita històrica.

LA HISTÒRIA DEL LOCAL
Actualment, la ferreteria Mi-
guel Vert ja no pertany a la fa-
mília que va fer néixer aquest
negoci. L’actual propietària és la
Maica, que juntament amb el
seu marit regenten el taller des
de fa 48 anys. El canvi, explica
la Maica, es va produir quan l’úl-
tim nebot del fundador que
quedava viu es va jubilar: “El
meu marit és fuster i era client
habitual i molt amic d’ell. Quan
ens va dir que es jubilava li va
oferir el taller”.

L’actual propietària explica
que el darrer familiar del nego-
ci original era una persona soli-
tària i que ells eren “pràctica-
ment els únics amics que te-
nia”. “Era molt gran ja, però no
volia que la ferreteria desapare-
gués”, afegeix la Maica.

Des de llavors  que els nous
propietaris mantenen el llegat
d’un comerç històric del Raval.
Però mantenir-lo no volia dir que
no canviés res. De fet, la Maica

explica que quan van passar a ser
els propietaris es van trobar un
negoci amb molts elements ob-
solets: “La vam posar al dia.
Vam fer una actualització perquè
estigui al servei de les necessitats
que els clients tenen ara”.

I és que la ferreteria té un ta-
ller on tota la vida s’han fet a mà
les eines que els fusters neces-

siten per treballar la fusta. Ac-
tualment, això ho fan màquines
i no tot és “tan manual”, expli-
ca la propietària.

EXERCICI DE SUPERVIVÈNCIA
Als comerços històrics de la ciu-
tat, i que són molt propis dels
barris, cada any els costa més so-
breviure, però la Maica explica

que a ells els va bé i, de moment,
no perillen. Però sí que l’amoïna
la situació: “Com a veïna del bar-
ri no entenc el poc suport de l’A-
juntament a negocis com el nos-
tre. He vist molts locals des-
aparèixer, molt patrimoni per-
dut i cada cop anirà a més”. Un
fet que, sens dubte, preocupa tot
el comerç local.

La ferreteria Miguel Vert està situada al carrer de Joaquim Costa. Foto: Eix Raval

Una supervivent entre les masses
» La ferreteria Miguel Vert va néixer el 1846 i, en el seu àmbit, és el local més antic de la ciutat

» La Maica, la propietària, lamenta que últimament hagin desaparegut molts comerços històrics

Guillem Francàs
CIUTAT VELLA

Terrasses | Es tanca l’ampliació feta per la pandèmia
L’Ajuntament mantindrà una de cada tres terrasses extraordinàries concedides durant 

la pandèmia. Segons dades del consistori, de les 3.668, se n’han mantingut 1.131. 
El consistori també ha denegat 1.435 peticions de locals per consolidar les terrasses.
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Sembla tret d’una pel·lícu-
la. Quan algú veu per dins
l’edifici Venus per prime-
ra vegada, es queda en

xoc. Les entrades són fosques, a la
porteria hi ha bústies atrotinades,
inservibles, i Correus té problemes
per deixar-hi les cartes. Les esca-
les ennegrides del replà de l’en-
trada estan il·luminades amb un
focus d’obra que amb prou feines
deixa entreveure què hi ha al pri-
mer pis. Als patis de llum s’hi acu-
mula l’aigua que cau per les parets,
que es filtra pels baixants trencats.
És com si l’edifici plorés. 

Aquest bloc, situat al barri de
la Mina de Sant Adrià de Besòs,
sembla sortit d’una pel·lícula, sí.
Encara que l’afirmació podria en-
tomar-se com una exageració, no
està lluny de la realitat. L’any
2020, Netflix va rodar-hi Cen-
tauro, un thriller d’acció sobre
drogues i curses de motos. Ho re-
corda Paqui Jiménez, una veïna del
bloc que té un bar davant la mola
de ciment i que des de fa anys s’ha
convertit en una de les veus més re-
ivindicatives pel que fa a la demo-
lició de l’edifici i al posterior re-
allotjament del veïnat, que es de-
mana des del 2002 i que hauria
d’arribar en un futur pròxim.
“Netflix va venir a gravar aquí i a
canvi ens va posar bústies noves a
algunes de les porteries”, relata. La
història té un punt al·legòric: allà
on els governs no arriben hi està
entrant l’economia de plataforma. 

La Paqui fa un tour per l’edi-
fici i a cada poques passes s’atura
per mostrar un nou desperfecte.
“Aquí s’ha anat posant pegat so-
bre pegat”, lamenta. Al carrer, la
cosa no canvia. “A la nit surten les
rates de la biblioteca que hi ha aquí
davant”, explica la Paqui, tot de-
mostrant que un article pot can-
viar el significat d’una frase. No hi
ha una llamborda posada al seu
lloc, i caminar, sobretot per a la
gent gran, és una activitat de risc.  

L’edifici Venus no és l’únic a
Sant Adrià que viu una situació si-
milar. Certament, en aquest bloc
s’acumulen altres problemàtiques
de caràcter social. Amb tot, és la
punta de l’iceberg d’una proble-
màtica que en pocs anys podria es-
tendre’s a tota la metròpoli. Un
problema molt greu que amena-
ça el territori i del qual es parla poc.
Què es farà a la regió amb tots els
edificis que estan en mal estat? 

UN GREU PROBLEMA
Les darreres dades del cens de
l’Institut Nacional d’Estadística
(INE) del 2011 revelen que un de
cada 10 edificis a l’àrea metropo-
litana no està en bon estat. El cens,
que es fa cada dècada, determina
que el cas de Sant Adrià és més im-
pactant que la resta, ja que aquí un
de cada cinc habitatges està en mal
estat. Malgrat tot, altres munici-
pis presenten xifres similars. És el
cas de Badia del Vallès, on el 18%
dels edificis no estan en bon estat,
l’Hospitalet (18%), Barcelona
(14%), Santa Coloma (13%) o Sant
Joan Despí (14%). 

En altres ciutats de la regió, la
situació és ben diferent. A Begues,

Tiana, Santa Coloma de Cervelló
o Sant Just, el percentatge d’edifi-
cis en mal estat no supera el 5%. Es
podria inferir, doncs, que hi ha una
relació entre l’estat dels edificis i la
riquesa, ja que aquests darrers
indrets estan per sobre de la mit-
jana de renda disponible a l’àrea
metropolitana, que se situa en els
25.000 euros. D’altra banda, San-
ta Coloma de Gramenet o Badia es-
tan per sota dels 17.000 euros. No
obstant això, en ciutats de rendes
mitjanes com Barcelona o Sant

Joan Despí, el volum d’edificis en
mal estat està relacionat amb l’e-
xistència de zones empobrides.

És el cas del barri de les Planes
de Sant Joan Despí, on el movi-
ment veïnal fa temps que reclama
la millora dels habitatges. Daniel
Frías, integrant de l’associació de
veïns, assenyala que “els pisos te-
nen molt mala qualitat i no com-
pleixen la normativa d’aïllament”.
En el cas de Barcelona, els habi-
tatges més degradats són en bar-
ris com Ciutat Meridiana, on se-

gons Filiberto Bravo, de l’asso-
ciació de veïns, “hi ha pisos que te-
nen més de 50 anys, que no tenen
aigua ni llum, que estan en estat
ruïnós i que tenen façanes a mig
arreglar”. De la mateixa manera,
Ángel Cordero, d’Acció Raval,
afirma que al centre de Barcelona
hi ha edificis que presenten “da-
nys estructurals clars, com esca-
les deteriorades o fissures a les pa-
rets”. “Hi ha pisos amb portes, in-
tèrfons i bústies trencades i patis
de llum plens de brutícia”, afegeix.

És per tot això que l’integrant
de la Federació d’Associacions
Veïnals de Barcelona (FAVB) Juan
Camilo Ramos sentencia que la
manca de reformes en edificis i pi-
sos a la capital catalana i al terri-
tori metropolità “anirà en augment
i tindrà més impacte en certs con-
textos socials”. 

D’ON PLORA LA CRIATURA?
No hi ha un únic motiu que ex-
pliqui la situació de degradació
dels pisos a la metròpoli. De totes

El bloc Venus, situat a la Mina de Sant Adrià de Besòs, és l’exemple més clar d’edifici en estat de degradació a la metròpoli. Foto: Albert Alexandre

A l’àrea metropolitana de Barcelona, un de cada 10 edificis es troba en mal estat.
En alguns municipis del territori, aquest problema encara és pitjor. Parlem amb

veïns per entendre com són els barris en els quals els habitatges són antics i
defectuosos i radiografiar una situació que en el futur només farà que agreujar-se. 

Edificis decadents: 
un problema silenciós
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n Com en el dilema de l’ou i la galli-
na, si parlem de l’estat dels edificis, cal
fer-se la següent pregunta: la droga
fa que els barris es degradin i els edifi-
cis derivin cap a un estat ruïnós o és
en els indrets amb habitatges més
precaris on s’instal·la la droga? No hi
ha una resposta clara per a aquesta
pregunta. Tot i això, en molts dels bar-
ris on hi ha més pisos en estat defi-
cient també hi veiem aflorar el mercat
il·legal de la droga, amb tots els con-
flictes veïnals que això comporta. “A
la tarda, quan tanca la sala de veni-
punció, els carrers s’omplen de drogo-
dependents”, explica Paqui Jiménez,

de la Mina. Ella, que és veïna del bloc
Venus, diu que a l’edifici hi viuen toxi-
còmans. De fet, fa un temps, al terrat
de l’edifici es va instal·lar un grup de
consumidors. “També hem tingut
problemes de persones que punxa-
ven la llum i, sovint, eren plantacions
de marihuana en pisos”, explica. 

Aquest problema és similar al que
relata Carles Sagués, de la Plataforma
Sant Roc Som Badalona. En aquest
barri, fa un temps es van fer famosos
els talls de llum que patien els veïns.
L’alcalde d’aleshores, Xavier García
Albiol, va responsabilitzar-ne les
plantacions de marihuana que hi ha
al barri, obviant les deficiències de la

xarxa elèctrica. Des de l’oposició es va
atacar el líder del PP dient que els
talls es produïen per la manca d’in-
versions. Per a Sagués, tot suma. “Hi
ha pisos amb plantacions que cal per-
seguir, però el percentatge és ínfim
en comparació amb el de famílies
que punxen la llum per necessitat”,
afirma. “Cal separar-ho, però quan un
lloc està malament, plou sobre mullat
i és fàcil que hi aparegui l’abandona-
ment”, reflexiona. “Per atacar el pro-
blema, és imprescindible afrontar la
realitat: amb ingressos de 400 euros
no es poden assumir les despeses de
l’habitatge”, denuncia. 

El cas del Raval de Barcelona és
potser el més complex d’analitzar, ja
que aquí, segons apunta Ángel Cor-
dero, d’Acció Raval, “hi ha una relació
clara entre edificis en mal estat i
punts de venda de droga”. De fet, els
venedors acostumen a instal·lar-se
en els pisos en pitjor estat. “Creiem
que si els traficants s’hi posen és per-
què la propietat no és on hauria de
ser”, assenyala. Per altra banda, afir-
ma que aquests pisos, que poden te-
nir més de 200 anys, no han viscut
pràcticament cap millora. “Les refor-
mes només les fan grans fons d’inver-
sió en edificis de luxe per a estudiants
estrangers o turistes”, conclou. 

El paper de la droga

maneres, barris com les Planes,
Ciutat Meridiana, Sant Roc o la
Mina comparteixen similituds.
La primera, i més evident, és
l’antiguitat dels immobles. L’a-
llargada ombra del franquisme
també enfosqueix aquesta histò-
ria, ja que sobretot a l’extraradi les
cases es van construir als anys 60,
durant l’anomenada època del
desarrollismo. “Les Planes és un
barri antic que es va construir du-
rant els anys 50 i 60 i on es va es-
pecular sense miraments”, la-
menta Frías. “Molts edificis no
compleixen les mesures d’acces-
sibilitat i, per això, no tenen as-
censor”, diu. A més, explica Frías,
aquests edificis es van alçar “com
bolets”, fora de la llei, i per aquest
motiu tenen deficiències estruc-
turals que fan que “a l’estiu hi faci
molta calor i a l’hivern molt fred”. 

Per la seva banda, Filiberto
Bravo, de Ciutat Meridiana, as-
segura que en habitatges tan vells
com els del seu barri i on la man-
ca de rehabilitació ha estat total “el
temps ha anat passant i la deixa-
desa ha degradat els pisos”. Se-
gons el seu parer, tot això s’ha vist
agreujat per  la crisi immobiliària
derivada del crac econòmic del
2009. “Aquí, una tercera part
dels pisos van ser adquirits pels
bancs, molta gent va haver de

marxar i aquests habitatges van
quedar en els llimbs”, afirma.
“Els bancs no fan res per deixar-
los més decents i sovint no pagu-
en les despeses de comunitat”, de-
nuncia. Tampoc hi ajuda que
moltes famílies ocupin els pisos i
no “puguin pagar per arreglar-los”,
considera.  

Així mateix, Carles Sagués,
de la Plataforma Sant Roc Som
Badalona, explica que molts dels
plans públics per millorar aquest
barri vulnerable es van veure atu-
rats per la crisi. “Durant el tripartit,
hi va haver un projecte de reno-
vació a Sant Roc que més tard es
va parar. La meitat del barri va ser
reallotjat en pisos en bon estat,
però l’altra no”, lamenta. 

LES DERIVADES
Una esquerda, una humitat, la
manca d’ascensor, unes parets
de paper de fumar... Tot té con-
seqüències que afecten la vida
de qui viu en un pis amb aques-
tes problemàtiques. En aquest
sentit, donada la situació de crisi
climàtica actual d’augment de les
temperatures extremes, des de
l’Observatori Metropolità de l’Ha-
bitatge de Barcelona (O-HB) aler-
ten que a la ciutat “hi ha un parc
envellit i vulnerable energètica-
ment”. Segons els seus càlculs, un

Sant Adrià de Besòs,
amb construccions 
com el bloc Venus, 
és l’epicentre dels
edificis en mal estat, 
ja que un de cada cinc
es troba en una 
situació preocupant

87% dels edificis van ser constru-
ïts abans del 1980 i, per tant, “ex-
empts de la primera normativa en
matèria d’eficiència energètica
estatal”. Així, el mal estat dels
edificis es veu reflectit en el preu
de la factura. Dit d’una altra ma-
nera, les llars en pitjors condicions
i que sovint es troben en barris
empobrits tindran més problemes
per pagar l’electricitat o el gas
per escalfar-se o refredar-se. Així,
segons l’O-HB, si no hi ha solu-
cions, “un 25% de les llars”  hau-
ran de destinar “més d’un 10%
dels seus ingressos” a pagar les fac-
tures i, per tant, tindran “risc de
pobresa energètica”. 

MANS A L’OBRA
L’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) no és aliena a aquesta
problemàtica i, per aquest motiu,
està intentant posar-hi solucions.
El passat 10 de febrer anunciava
una inversió provinent dels Fons
Next Generation, que ascendia a
més de 100 milions, per rehabili-
tar 13.000 habitatges. “Els fons mi-
lloraran la vida dels municipis i
dels seus veïns”, celebrava el vice-
president executiu de l’AMB, An-
tonio Balmón, aquell dia.

Per a Juan Camilo Ramos, de
la FAVB, els fons europeus són
“una ajuda, però no seran sufi-

cients, perquè normalment només
van destinats a l’eficiència ener-
gètica”. “No solucionaran el pro-
blema de fons, perquè una reha-
bilitació integral és molt cara”, afe-
geix. Més contundent es mostra
Daniel Frías quan diu que a les
Planes, on el 60% de la població
té més de 65 anys i el 80% dels ha-
bitatges no tenen ascensor, “par-
lar d’eficiència energètica té poc
sentit”. “Ens diuen que els di-
ners es destinaran a aquest tema,
però nosaltres tenim problemes
molt abans que posar plaques
solars”, es queixa. “És com reha-
bilitar la casa per la teulada, per-
què el que és prioritari són els as-
censors”, assevera. 

Sens dubte, la determinació de
l’AMB és necessària i demostra que
l’organisme és conscient d’un pro-
blema poc conegut i prioritari.
Tot i això, la mesura anunciada, en
un territori com el metropolità que
suma 600.000 immobles, no dei-
xa d’entomar-se minsa. Això fa té-
mer el pitjor: davant d’un parc
d’habitatges gegantí que cada any
s’envelleix, poden sorgir nous
Venus? 

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Al barri del Raval de
Barcelona hi ha pisos
amb portes, intèrfons 
i bústies trencades,
patis de llum plens de
brutícia i on la manca
de manteniment 
és total

En molts barris amb un parc d'edificis deteriorat 
es detecten punts de venda de droga i pisos 
on es cultiven plantacions de marihuana
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Gala Pin
Escriptora i exregidora

“Les elits tradicionals se senten
desplaçades pels grans inversors”

Comencem pel principi. Vas
arribar a Barcelona des de
València l’any 2003. D’això

ara fa dues dècades. Com recor-
des aquella ciutat?
Jo estava en contacte amb els mo-
viments d’okupació. Hi havia molta
activitat política i el marc d’acció
dels moviments socials era molt
ampli. Barcelona era una ciutat
amb molt esperit crític i això em va
sorprendre. D’alguna manera, ho
trobo a faltar.

Vas coincidir amb les protestes
contra la guerra d’Iraq. 
Sí, però també amb el final de les
mobilitzacions antiglobalització. El
moviment okupa estava en un mo-
ment fort, encara que no era com
en els anys 90. Hi havia propostes
com Can Masdeu o Miles de Vivien-
das que, més enllà de la perspectiva
anticapitalista, qüestionaven el model
de ciutat. També eren els inicis dels
debats sobre la cultura lliure amb
internet, Indymedia... D’alguna ma-
nera, aquests moviments socials
eren punta de llança de debats que
ara són molt evidents. 

Barcelona ha canviat molt. En
què ha empitjorat?
Fa 20 anys, els moviments socials i
el veïnat ja alertaven de problemes
com la crisi i l’emergència residen-
cials vinculades a les dinàmiques
capitalistes o a la massificació turís-
tica. Recordo que l’Ajuntament
passava de nosaltres dient que el
que reclamàvem era una moda
passatgera. Al final, aquests temes
s’han convertit en les grans xacres
de la ciutat, però aleshores ja es po-
dria haver legislat per evitar la si-
tuació actual. En tot això hem
empitjorat. 

I en què ha millorat la ciutat?
Principalment, hi ha una població
diversa molt més consolidada que
representa més del 20% de la ciu-
tadania. Ja no parlem d’integració,
sinó que els mateixos subjectes ra-
cialitzats o migrats reclamen la seva
agenda política. No esperen que els
integrin i posen el focus en les di-
nàmiques colonials que tenen a
veure amb com s’ha forjat el ben-
estar de la ciutat.

Tens nostàlgia d’aquella època?
Trobo a faltar la infraestructura dels
moviments socials. Molta passava
per cases okupades que han estat
desallotjades. Això permetia que hi

hagués un gruix de gent activa i de
persones que passaven per les acti-
vitats que s’organitzaven... Això és
difícil de recuperar. 

Avancem en el temps. El 2015
vas participar en la campanya de
Barcelona en Comú. Com recor-
des aquell moment?
Érem molt innocents! Vam guanyar
perquè els altres no ens entenien.
Funcionàvem fora de les lògiques
dels partits. Ara penso: que fort que
amb una sabata i una espardenya
poguéssim guanyar! Recordo fer
xerrades als barris més recòndits de
la ciutat, llocs que cap partit havia
trepitjat. Aleshores jo era molt crí-
tica amb ICV, però em ve a la me-
mòria el moment en què vaig
pensar que calia fer una confluèn-
cia amb ICV i la CUP. Va ser en una

trobada en un barri de la Zona
Franca. Una senyora de 60 anys ens
va dir: “Tot el que dieu està molt bé,
però aquí la gent està superfotuda.
Si veniu a dividir l’esquerra, no ens
interesseu, perquè nosaltres sabem
qui és el nostre adversari i qui ens
destrossa la vida. Si ens feu triar
entre vosaltres, Iniciativa o la CUP,
ens foteu... El que volem és fer fora
Trias”. Aquí vaig pensar que jo no
era ningú per discutir-li allò.  

Tu anaves setena a la llista. Real-
ment creies que podries arribar a
ser regidora?
Fins dues setmanes abans de les
eleccions, pensava que no guanya-
ríem. De fet, jo defensava que era
bo ser segona força amb capacitat
d’influència, per entendre com fun-
cionen les lògiques de la institució.
Després m’he adonat que estava
equivocada, ja que des de l’oposi-
ció és molt difícil influir. Però bé, era
conscient i inconscient alhora. Òb-
viament, vam fer totes les reunions
per entendre el panorama. Amb
tot, no vaig interioritzar que havíem
guanyat fins que vam guanyar. 

Creus que els comuns tenen pos-
sibilitats de revalidar l’alcaldia?
Crec que el PSC no té candidat. Coll-
boni és una molt mala elecció. Per

la seva banda, Maragall és una per-
sona que funciona per a gent que
té més de 45 anys. A més, tothom
s’està posicionant en funció del
model que té Barcelona en Comú.
Crec que una de les victòries més
importants dels comuns és que
han canviat l’agenda política. Jo re-
cordo que, més enllà dels movi-
ments socials, ningú considerava
que l’Ajuntament hagués de fer
més del que es feia en habitatge.
Cap partit polític en parlava i ara se
n’omplen la boca. En els últims anys
s’ha fet més que en els 40 anteriors.
També es parla de turisme i de re-
gular-lo. Evidentment, vull que gua-
nyin els comuns, però si hi ha una
proposta d’esquerres que assumeix
la seva agenda, crec que també li
aniria bé a la ciutat. 

Ara que parlaves de Collboni, fa
un mes que va anunciar que dei-
xava l’Ajuntament per centrar-se
en la cursa per l’alcaldia. Els co-
muns ho van atribuir a, van dir,
“nerviosisme” per les enquestes.
Tu com ho veus?
Jo crec que totes les querelles que
hi ha contra l’alcaldessa i el govern,
o el fet que Sánchez Llibre, de Fo-
ment, odiï l’Ada Colau, són una mos-
tra més que tot l'establishment i les
elits de la ciutat continuen sense4

Albert Alexandre
Fotografia: J. Chichelnitzky

“L’administració
s’ha d’obrir per
desdibuixar els
límits amb la
ciutadania”
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3reconèixer l’Ada com una interlo-
cutora vàlida. Aquest nerviosisme
es veu en el PSC i en Convergència,
que són qui més connivència tenen
amb les elits de la ciutat. De fet, al-
gunes de les persones d’aquestes
elits han estat militant durant anys
al PSC. S’haurà de veure com van les
eleccions, però jo defenso un pacte
amb ERC. A banda de la similitud de
programes, tenen menys conni-
vència amb les elits que el PSC. A
més, el senyor Collboni té una visió
reduïda de Barcelona i es presenta a
les eleccions municipals amb una
cartera de propostes que semblen
de dretes, i el seu partit, des del Par-
lament, defensa el Hard Rock o
l’ampliació de l’aeroport amb l’ar-
gument dels llocs de feina. És un ar-
gument molt dels anys 90. En
política, quan no tens imaginació
fas servir només la memòria. 

En el teu llibre, que es va publicar
l’any passat, ¿Qué pinto aquí? Un
affaire institucional, parles d’a-
questes elits. Dius que són els
“dolents”.
No els esmento explícitament per-
què crec que era més important
parlar d’unes dinàmiques de poder
a Barcelona que de persones en
concret. Evidentment, en una ciu-
tat com aquesta tenen noms i co-
gnoms i a voltes tenen la capacitat
de mostrar-se d’una manera molt
grollera. Recordo el president dels
comerciants del Passeig de Gràcia
dient, després dels aldarulls per la
sentència del Procés, que la ciutat
havia viscut la seva Nit dels vidres
trencats. Em sembla un insult a les
víctimes de l’Holocaust. Això de-
mostra la poca capacitat d’empa-
titzar amb el patiment aliè que té.
O els comerciants del centre de la
ciutat que a quatre mesos de les
eleccions diuen que Colau és un
desastre. O la gent del Gremi de
Restauració que va muntar una
plataforma que deia ser veïnal i
que em demanava que els tragu-
éssim les persones sense sostre
que hi havia davant de casa d’un
dels seus integrants... A la pràctica,
aquestes elits tradicionals se sen-
ten desplaçades amb l’arribada
dels grans fons d’inversió estra-
ngers i no han sabut reubicar-se.
Per això reaccionen amb tanta
contundència contra l’Ajuntament,
perquè perden poder. 

Al llibre fas la distinció entre
aquests “dolents” i els “podero-
sos”.  Quina diferència hi ha?
Els poderosos, com que se senten
poderosos, no necessiten tenir
males maneres. La gent de Blacks-
tone i de grans immobiliàries espa-
nyoles podien tenir una bona
educació que quasi feia por. Per una
banda, reivindicaven ser els únics
interlocutors amb l’Ajuntament,

però per l’altra no se sentien des-
plaçats dels seus privilegis. El pode-
rós que se sap amb poder, si no és
molt cutre, és molt educat.  

Creus que vuit anys de govern
dels comuns han debilitat aquests
poders?
S’han introduït pràctiques que de-
mostren que es pot lidiar amb el
poder, com l’obligació de construir
el 30% d’habitatges socials en qual-
sevol nova promoció o les multes a
grans fons d’inversió. Crec que,
quan es reconeixen com a interlo-
cutors igualment vàlids les immo-
biliàries que la PAH o el Sindicat de
Llogateres, hi ha una redistribució
del poder simbòlic i fàctic. No n’hi
ha prou, però és important. 

Assenyalar aquestes elits no treu
responsabilitat a qui governa?
Sí, és clar! Aquí hi ha un poder polí-
tic que, en gran part, ha hipotecat
la ciutat durant 40 anys. Ha tingut
unes pràctiques que han fet que
grans grups de l’oci nocturn s’hagin
lucrat de locals públics al front ma-
rítim o han impulsat el pla d’hotels,
del qual es parla poc. A finals dels
90, el PSC va concedir terrenys mu-
nicipals al sector hoteler de la ciu-
tat. Ara bé, a nivell municipal tu tens
l’eina de l’urbanisme, però és a ni-
vell estatal i català on realment pots
frenar l’especulació.

Es tracta de models de ciutat. De
fet, al llibre escrius que et van ar-
ribar a dir que al centre de les ciu-
tats no hi hauria d’haver veïns i
que, en aquest sentit, Barcelona
és una anomalia respecte d’altres
ciutats.
No crec que hi hagi un poder ma-
lèfic que digui: “El centre és per als
turistes i els pobres han d’anar a
viure a l’extraradi”. Però penso que
les mateixes dinàmiques capitalis-
tes ens porten cap a aquest esce-
nari. El que hauríem de tenir és un
govern metropolità que, per una
banda, fes més poroses les fronte-
res entre la Barcelona dels distric-
tes i els municipis del voltant i, per
l’altra, fos molt més visible i de la
gent, és a dir, que es pogués triar
en unes eleccions. Això és una cul-
tura que s’ha d’anar creant, perquè
podria revertir algunes dinàmi-
ques que expulsen veïnes del cen-

tre cap a la perifèria. S’ha de fun-
cionar amb una lògica de gran ciu-
tat. No es poden tenir 80 museus
d’art contemporani, però el que hi
hagi no ha d’estar obligatòriament
al centre de Barcelona. 

Ara que parlàvem de gentrifica-
ció, fins a quin punt és responsa-
bilitat del govern dels comuns?
S’ha dit que les superilles, per ex-
emple, expulsen el veïnat.
Hi ha qui defensa que no s’ha d’in-
tervenir en l’espai públic perquè no
pugin els preus i es generi gentrifi-
cació o qui, com jo, creu que s’ha de
fer el contrari. L’Ajuntament ha d’in-
tervenir en l’espai públic, però
acompanyar-ho de mesures. Això ja
s’ha fet en algunes superilles, on
s’han comprat habitatges per fer-
los públics. 

Canviant de tema, en la darrera
part del llibre expliques com es-
taves de cansada al final de la
teva etapa política. Com pot ser
que hi hagi gent que es dediqui a
aquesta tasca tota la vida?
Jo vaig fer una cosa malament: pot-
ser no cal treballar 12 hores al dia
durant quatre anys. Crec que hi ha
gent que ho compagina millor. 

Potser, com dius recurrentment,
no posen el cos en política...
Recordo una reunió de la PAH en
la qual vaig pensar que algú que
no ha compartit espai amb gent a
la qual es vulneren els drets fona-
mentals no hauria de poder dedi-
car-se a la política. És una mica
exagerat, però als moviments so-
cials sí que vaig pensar que feia
política amb el cos. Ara bé, crec
que els cossos han de tenir més
representació a les institucions.
Perquè tu prens pitjors decisions
un divendres a la tarda que un di-
lluns al matí. 

Ja per acabar, parlem de futur. Al
tombant de la dècada passada
va ser el moment més important
de la PAH, va produir-se el 15-M...
Avui dia, en canvi, veiem com
l’extrema dreta avança. Estem
davant d’un canvi de cicle polític?
Després de la pandèmia hem en-
trat definitivament al segle XXI. Així
com el 2015 hi havia un clima rous-
seaunià  i la gent creia que es podria
signar un nou contracte social, ara,
malauradament, els grans reptes
tenen més a veure amb lluitar con-
tra els imaginaris del campi qui
pugui i l’ascens de l’extrema dreta.
Aquí, les opcions que fan una
aposta per la política institucional
han de tenir clar que s’ha acabat el
temps de les grans majories i que
s’han de fer propostes consorciades
amb altres forces. A més, l’adminis-
tració s’ha d’obrir per desdibuixar
els límits amb la ciutadania.<

“En política, 
quan no tens
imaginació 
fas servir només
la memòria”

“Hauríem de tenir un govern
metropolità que es pogués votar”

Escaneja el codi QR
per mirar el vídeo



Esports
| 18

Waterpolo | El CN Atlètic-Barceloneta visita el CN Mataró 
El conjunt mariner visitarà el pròxim dissabte 1 d’abril el CN Mataró, en partit corresponent a
la 19a jornada de la Divisió d’Honor femenina. L’equip d’Elvis Fatovic no es pot permetre cap
errada en la seva lluita amb el CN Sabadell per acabar la Lliga regular en la primera posició.

“Després de recuperar-me de la
meva segona lesió gairebé con-
secutiva, havia perdut el meu
canvi de ritme, em superava
cada jugadora a qui defensés, els
tirs no m’entraven perquè no hi
confiava, i em sentia impotent”,
recorda Júlia Muñoz (Badalona,
2004), base i brúixola del Bàs-
quet Femení Sant Adrià.

Viatja al seu segon i últim any
de júnior, l’època més dura de la
seva vida, que va acabar amb
“una mica de confiança”, en part
perquè va debutar i va jugar tres
estonetes amb el primer equip a
Lliga Femenina 2. La badalonina
recorda, sobretot, el partit al Ricart
contra la UE Mataró: “En set mi-
nuts vaig encertar dos triples i em
vaig sentir molt bé. ‘Per fi torno a
ser jo una mica…’, vaig pensar”.

Veia que podia recuperar la
seva identitat després d’una eta-
pa en què, entre les dues le-
sions, havia passat vuit mesos de
baixa, havia sumat molt pocs
minuts i tenia la confiança sota
mínims. El calvari per a Muñoz
va començar el març de 2021, poc
després de saber que, finalment,
s’iniciaria el curs 2020-2021,
marcat per la covid. “Va ser quan
vaig patir una ruptura total del
menisc dret i em van haver d’o-
perar. Aquella temporada no
vaig poder debutar i vaig treba-
llar de valent durant l’estiu per
començar bé la següent”, exposa.

Així va ser. La base va encetar
el curs 2021-2022 “recuperada i
amb confiança”. El primer premi

va ser un triomf contra el Barça
CBS: “Ningú creia en nosaltres i
vaig fer vuit punts. Després de su-
perar moments tan durs, estava
molt contenta d’haver tornat a les
pistes i de debutar amb el júnior
A d’aquella manera”.

Només va poder jugar tres
partits més perquè un nou con-
tratemps, en aquest cas al menisc
esquerre, la va obligar a aturar-se.
“Va ser un cop duríssim. Per
sort, la lesió no va ser tan greu i
vaig optar per no operar-me. Em
vaig deixar l’ànima per tornar en
forma com més aviat millor. Sin-
cerament, no canviaria res del que
m’ha passat perquè les lesions
m’han regalat un aprenentatge
brutal”, comparteix Muñoz, que
no s’esperava “gens” que, després
de tant patiment i pocs matxs a
júnior, li proposessin ser la base
del primer equip del Bàsquet Fe-
mení Sant Adrià aquest curs.

LA UNIÓ AL VESTIDOR
Se sent molt agraïda amb Jordi
Périz, l’entrenador, que li ha
transmès “des del principi mol-
ta confiança”, i amb les compa-
nyes, que no deixen d’ajudar-la,
i és el que intenta fer amb elles.
“Mai hem abaixat els braços i la
unió al vestidor és enorme”, en-
raona la base, que aquest any
duu al dorsal Pino, el primer co-
gnom de la seva mare, l’Elisabet.
“Amb el temps, ma mare s’ha
convertit en una gran seguidora
del bàsquet i fins i tot veu els par-
tits dels nostres pròxims rivals
per ajudar-me”, la retrata.

Va ser el pare, José Luis Mu-
ñoz, qui la va apuntar a bàsquet
amb cinc anys a l’escoleta del
Club Joventut Badalona i el pri-

mer que li va injectar la passió
per aquest esport. També va
ser clau Jessica Garcia, a qui va
conèixer com a coordinadora
del femení, i que després la va di-
rigir al mini A i quan pujava al
cadet A sent infantil A: “És una
entrenadora molt exigent que
t’ensenya a no conformar-te mai
i que fa que confiïs més en tu”.

Muñoz és ajudant d’Enric
Curto al premini B: “Fa poc els
hem ensenyat l’eurostep –un
moviment del joc–, i l’altre dia
una nena el va provar al partit i,
tot i que va fallar la cistella, va
ser brutal veure-li fer. Estic
aprenent molt amb l’Enric. Em
fascina com transmet els seus
coneixements”.

L’entrevistada sempre ha
portat el número 4 i té una ger-
mana bessona, Elvira Muñoz,
amb qui s’entén amb la mirada

i que juga a l’Associació Esportiva
Minguella. Les Muñoz van jugar
juntes al Joventut Club Badalo-
na fins als 11 anys, quan es va le-
sionar l’Elvira, i més endavant es
van retrobar un curs més.

Al Campus del Mar de la
Pompeu Fabra la badalonina
estudia primer de Bioinformà-
tica, que aplica les tecnologies a
la biologia, com ara “seqüenciar
l’ADN o fer una diagnosi del pa-
cient a partir de les dades intro-
duïdes en un ordinador”. “Sem-
pre he tingut clar que m’agra-
dava molt la biologia, i volia es-
tudiar Bioquímica o Biomedici-
na, però les notes de tall van pu-
jar una barbaritat. El meu ob-
jectiu és acabar estudiant Bio-
medicina, així que segurament
em canviaré”, comenta.

És una jugadora capaç de
congelar el temps i fer que pas-

sin moltes coses en un sospir, i
pot ser una anotadora molt fia-
ble, com va demostrar contra el
GEiEG amb tres triples en l’úl-
tim quart. “M’encanta que em
donin la pilota en moments ca-
lents i quan s’acaba la possessió.
Això sí, he de treballar més la
meva confiança”, reconeix,
abans de rememorar el seu pa-
per al cadet A de la Penya, quan
era cadet de primer any, jugava
més de 37 minuts per partit
amb les grans i tenia “confian-
ça plena” en el seu tir i assis-
tències. La dirigia Mario Lagu-
arda, un entrenador “molt in-
tel·ligent” amb qui va créixer
molt en “fonaments i confiança”
en un curs en què va disputar els
seus dos únics partits a la pista
central de l’Olímpic: “Una ex-
periència impressionant”.

Necessita el seu espai i des-
connectar, i un pla que mai fa-
lla és fer cims amb el seu pare.
José Luis Muñoz n’acumula
més de 80 del llistat del repte
dels 100 Cims, que contempla
fins a 522 muntanyes repre-
sentatives de Catalana, la Cata-
lunya del Nord i Andorra. El
pròxim que faran junts, quan
s’acabi la temporada, serà l’Olla
de Núria. “Les vistes des del
cim de la muntanya són im-
pressionants, i quan baixes t’om-
ple comprovar que has pujat
fins allà”, reconeix.

“El pare s’aprèn de memòria
el recorregut que ens indica l’a-
plicació Wikiloc que té al mòbil,
i també ens podem guiar per les
indicacions a les pedres o als ar-
bres”, comenta Muñoz que, com
a bona brúixola, marca la ruta
del Femení Sant Adrià a pista.

Toni Delgado
CIUTAT VELLA

Júlia Muñoz és una brúixola
» La base, estudiant de Bioinformàtica al Campus del Mar de la Pompeu Fabra, ha superat lesions greus

» “Mai hem abaixat els braços; estem molt unides”, diu la jugadora del Bàsquet Femení Sant Adrià

Júlia Muñoz, base del Bàsquet Femení Sant Adrià. Foto: Toni Delgado
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