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Què vigilaran les 17 càmeres?
» Els nous aparells de vigilància que tindrà el Passeig de Gràcia tenen defensors i detractors
» L’objectiu és millorar la seguretat ciutadana, però hi ha recels sobre la utilització de les imatges
Albert Alexandre
BARCELONA
L’Ajuntament instal·larà 17 càmeres de videovigilància amb tecnologia punta i alta definició al Passeig de Gràcia. Aquesta despesa,
que costarà una mica més de
50.000 euros , s’emmarca en un
acord entre el consistori i l’Associació de Comerciants del Passeig de Gràcia per a “la millora de
la seguretat” de l’avinguda.
La inversió s’inscriu també en
el marc del projecte europeu Secur’Cities. L’any 2017, Barcelona,
juntament amb Lió, va decidir fer
una aposta per protegir “l’espai públic davant d’amenaces terroristes
i altres incidents crítics”, modernitzant les eines de seguretat que
té l’administració. Ho feia just
després de l’atemptat a la Rambla.
CRÍTIQUES A SECUR’CITIES
La iniciativa Secur’Cities, dotada
amb 2,8 milions d’euros, no està
exempta de dubtes. El juny de
2020, La Directa revelava que
l’Ajuntament volia instal·lar 13
càmeres a Ciutat Vella que permetrien el reconeixement facial.
Finalment, aquell projecte va quedar frenat per un defecte de forma,
ja que la documentació presentada pel consistori no complia tots
els requisits legals. Tanmateix, el
govern municipal va assegurar
que, tot i que les càmeres podien
monitorar la ciutadania analitzant
les cares dels vianants, aquesta capacitat no seria utilitzada.
RECONEIXEMENT FACIAL?
Tornem al Passeig de Gràcia. Segons queda recollit en la documentació del projecte, els 17 dispositius hauran de ser capaços de
classificar les persones per gènere, edat i indumentària. A més, les
càmeres hauran de permetre la de-

tecció de “la zona de la cara” i capturar matrícules, vehicles o altres
objectes com maletes. Alhora, faran “seguiment automàtic digital”
i analitzaran l’entrada i sortida de
persones en establiments. Per últim, el sistema haurà de comptar
persones, gestionar cues, detectar
i classificar sons segons si són
“crits, explosions, trets o trencaments de vidres” i dur a terme mapes de calor.Tota aquesta informació serà analitzada per la Guàrdia Urbana a la Sala de Comandament Conjunt amb l’objectiu de poder donar una resposta
ràpida si es produeix qualsevol incident. De fet, és la mateixa policia de la ciutat qui ha determinat
on es disposaran les càmeres.
En resposta al diari Línia Eixample, l’Ajuntament assegura
que les dades que obtindran les càmeres no serà utilitzada per fer reconeixements facials. És a dir, la
policia no podrà saber en temps
real la identitat de les persones que
trepitgen el Passeig de Gràcia.
Amb tot, és una afirmació controvertida, ja que, com en el cas de

L’Ajuntament de Barcelona invertirà 50.000 euros en les noves càmeres. Foto: Arxiu

Ciutat Vella, usar o no les càmeres
per reconèixer patrons facials dependrà de la voluntat política del
govern municipal de torn. Qui
pot assegurar que un altre partit o
les mateixes formacions que governen avui no faran ús de tot el
potencial tecnològic de vigilància
que tenen les noves càmeres?
Aquest potencial tècnic queda
recollit en la mateixa documentació del projecte, on s’indica que
les noves càmeres aniran connectades a un servidor on s’emmagatzemaran les dades recollides i s’afegeix que tindran capacitat de detectar “patrons” i analitzar vídeos mitjançant “l’autoaprenentatge”. Això darrer també
es pot emprar per distingir millor
els rostres humans.
Dit tot això, s’entén la pregunta
que es fa l’advocada Laia Serra en
l’informe ‘Vigilància hi-tech en
temps de la Covid-19’, de l’Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE):
“Per què els ajuntaments volen càmeres amb sistemes de reconeixement tan avançats si la seva úni-

ca missió és, en teoria, prevenir o
evitar incidents?”.

A FAVOR I EN CONTRA
Més enllà de la tecnologia que utilitzin les càmeres de seguretat en
qüestió, la mateixa vigilància a les
ciutats és un tema sobre el qual no
hi ha unanimitat. Luís Sans, director de l’Associació de Comerciants del Passeig de Gràcia, es
mostra molt content amb el projecte del consistori. En part, la iniciativa sorgeix d’un acord verbal
entre les dues parts. “Vam proposar a l’Ajuntament pagar nosaltres les càmeres, però finalment
ens van dir que no”, relata . “És un
bon pas, una reclamació que fa
temps que tenim els comerciants
i que vol evitar els furts… Alguns
estudis assenyalen que allà on hi
ha càmeres es redueixen un 40%”,
explica. A més, segons les seves paraules, la instal·lació de càmeres
pot evitar “els actes de violència
que es produeixen en manifestacions com la de Pablo Hasél”.
Sigui com sigui, el projecte de
l’Ajuntament presenta dubtes.

Per què l’administració utilitza
diners de Secur’Cites per vetllar
per la seguretat ciutadana més habitual? El projecte Secur’Cities
no havia de lluitar contra les amenaces terroristes i altres incidents
crítics? Utilitzar finançament contra el terrorisme per caçar lladres
comuns no és exorbitat?
Per a l’ODHE, la presència de
càmeres a la via pública respon a
un altre fet. “L’expansió de les càmeres de videovigilància al centre
de les ciutats com a mesura de seguretat pública amb el pretext de
prevenir la delinqüència coincideix amb els processos de gentrificació d’algunes d’aquestes àrees,
que també són aquelles on solen
tenir lloc manifestacions multitudinàries”, afirma l’observatori.
Per a l’organització, els sistemes
de detecció i anàlisi de comportament en zones públiques són
cada vegada “més sofisticats”. És
per tot això que l’ODHE es mostra preocupada per la “invasió
cada cop més pronunciada envers
les llibertats civils, el dret a la privacitat i a la mobilitat”.
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La lupa

Dones i metròpolis
Foto: Gemma Sánchez/ACN

per Elisenda Alamany (ERC)

L

es metròpolis són territoris urbans complexos on viuen gran part dels 3.688 milions
de dones del món. En aquestes grans metròpolis s’evidencien les grans transformacions de les darreres dècades: canvis sociodemogràfics i culturals, com ara el descens pronunciat dels
índexs de fertilitat, l’envelliment poblacional, l’augment en l’expectativa de vida, les unitats domèstiques menors i més diverses, les barreres a l’emancipació de la població jove…
Aquestes transformacions, que han canviat la vida
de les nostres llars, no sempre han trobat resposta en
les polítiques públiques que han dissenyat les nostres
ciutats, i s’ha obviat que els diversos col·lectius les viuen de maneres radicalment diferents.
Per exemple, fa uns dies es feia pública l’enquesta municipal dels serveis públics de Barcelona, que posava de manifest els canvis en aquests usos aplicats
a la mobilitat. L’ús de la bicicleta i del patinet està a
punt de guanyar terreny al cotxe per primera vegada,
el transport públic és el mitjà prioritari per a les dones (dues de cada tres persones que agafen l’autobús

són dones), el 78% dels conductors de vehicle privat
són homes… Aleshores, com és que si l’espai públic
i el transport públic són majoritàriament utilitzats per
les dones és aquí on se senten menys segures? Quin
és l’interès i la inversió que s’ha fet per a un urbanisme més inclusiu? Té gaire sentit que continuem pen-

Calen unes ciutats que ens
convidin a viure-les
i no que ens desafiïn a viure-les
sant els usos de les nostres ciutats des d’una concepció homogènia quan som davant d’una societat cada
vegada més diversa, complexa i plural? I quanta desigualtat poden suportar les arques públiques sense
planificar les ciutats d’acord amb les necessitats i els
actors protagonistes del segle XXI?
Cal una planificació territorial de les nostres metròpolis molt més inclusiva i igualitària. Unes ciutats

Les millors

Marta Sierra/ACN

perles

que ens convidin a viure-les i no que ens desafiïn a viure-les. Transport segur i espais públics pensats des de
la diversitat de la societat. Urbanisme pensat des dels
nous usos ciutadans i no des d’un despatx. I això té
relació, evidentment, amb un lideratge femení en la
presa de decisions i en el disseny de les nostres ciutats. Per construir les ciutats del futur, les dones no
poden ser simples convidades. N’han de ser protagonistes, aportant la seva mirada, la seva creativitat,
la seva trajectòria i el seu talent.
Ens cal avançar en polítiques metropolitanes que
tinguin en compte la perspectiva de gènere en l’espai
públic i la mobilitat, assumint la importància del transport per a la participació, la salut, l’educació… I per
això cal conèixer i comptar amb dades segregades per
gènere i estadístiques dels usos de la ciutat al segle XXI.
Només així podrem passar dels discursos als plans estratègics. De les bones intencions al pressupost per
adaptar les metròpolis a les transformacions de les darreres dècades. I, evidentment, tot plegat no es podrà
fer sense comptar amb les dones, que ja són protagonistes d’aquests canvis.

N

LA FOTO

ablo Casado està en boca de tothom per haver assistit a una
missa en honor a Franco. Segons el seu equip, es pensava que
era una missa normal. Ja és mala sort acabar per casualitat a una
de les 11 misses organitzades per la Fundació Francisco Franco.

P

’exbisbe de Solsona i actual treballador de Semen
Cardona, Xavier Novell, s’ha casat per la via civil amb
Sílvia Caballol, l’escriptora de novel·les eroticosatàniques
per la qual va decidir renunciar al càrrec eclesiàstic.

L

na pluja de bitllets provoca el col·lapse d’una autopista
interestatal a Califòrnia. Un camió blindat que
transportava diners hi va deixar caure accidentalment sacs
carregats de feixos de dòlars i els conductors s’hi van llançar.

U

l certificat Covid s’obté amb la vacuna, amb una prova
negativa o havent tingut el virus en els últims mesos.
Per això últim, a països com Àustria o Alemanya s’han
posat de moda les coronafestes, pensades per contagiar-se.

E
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Els semàfors

Safata d’entrada

pàgina 8

Després de mesos de crisi,
incertesa i restriccions,
Barcelona Oberta preveu una
bona campanya de Nadal al
centre de la ciutat i, a més,
recorda que la pandèmia ha
demostrat que cal valorar
el comerç de proximitat.

Barcelona Oberta

El + llegit

per Francesc Reina
Foto: Pexels

Bicibús Eixample

Ajuntament

Transparència

El Bicibús Eixample va estrenar
el passat divendres 19 de
novembre una nova ruta, la qual
cosa va permetre que se
sumessin a la iniciativa les
escoles IPSI, Llorers i Auró. Ara,
infants, pares i mares de sis
escoles conformen el Bicibús.

pàgina 14

A la cruïlla de Diagonal amb els
carrers Roger de Llúria i Rosselló
hi ha un semàfor que està en
verd menys de 8 segons i en
vermell gairebé un minut i mig.
Això ha provocat queixes entre
els ciclistes per la manca
de temps per creuar-lo.
pàgina 14
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“Ells també són veïns”

2

Sant Antoni Comerç posa fi
a un Tapantoni “espectacular”

3

Tres escoles de Glòries s’alien
per alliberar-se de l’amiant

4

Xavier Marcé: “El model turístic de
Barcelona d’avui no és tornar al 2019”

5

Satisfacció al Fort Pienc amb la nova
distribució dels contenidors

E

l plor és una vivència molt
singular dels éssers humans. Sol anar unit a la ràbia, la impotència o la frustració,
després d’enfrontar-nos amb la
veritat, que gairebé sempre ens
dona un llarg llistat de decepcions. La política és un lloc privilegiat per a la mentida, tot i alguns intents per fer més comprensible la democràcia. A les dictadures, el silenci s’imposava a
través de la censura; ara, l’estratègia és l’excés d’informació que
juga amb les llibertats, més teòriques que reals, quan permet negocis milionaris i anuncis falsos,
aprofitant-se de les crisis perquè
les lleis arriben lentes.
La influència social dels mitjans de comunicació contribueix
tant als canvis que pretenen fer realitat la igualtat de drets com a tot
el contrari, quan, a mercè del que
és privat, són motiu d'abusos corporatius per a benefici de la banca, del sector alimentari, la moda,
la higiene, l’energia, el transport,
la tecnologia, la salut o la seguretat, i que provoquen (encara que
no es vegi) tota la contaminació del
món, la fam, l’esclavatge, les guerres i la mort (també la vegetal).
Per naturalesa, el poder sempre enganya els febles i els crèduls
sembrant la contradicció, ja que
forma part de l’estructura de la

nostra conducta. Seguint les
empremtes de l’engany, ve a
col·lació comentar que no sempre coincideixen les prioritats
dels governs, sinó que depèn del
moment. La pèrdua de l’ús del
català, que ara preocupa molt als
entorns audiovisuals, per exemple, no va ser prioritat a la legislatura anterior, encara que ja
és història que el catalanisme es
burlava dels xarnegos o que segueix sent gairebé impossible
acabar amb la incitació a l’odi i
la discriminació.
Hi ha teories particulars sobre la convivència: que la policia entri a les escoles (amb les
seves armes) per parlar de com
defensar-nos davant la violència. Que la promoció del famós
Black Friday s’hagi posat d’acord per descartar “amb tota seguretat” que aquesta jornada
tingués un origen esclavista,
de quan els traficants abaixaven
els preus a la temporada d’hivern. Que hi hagi grups socials
que diuen que les seves nenes
no patiran violacions perquè no
sortiran mai soles. Quan les fi-

lles del pecat d’homes acaben en
reclusió en convents. Quan la
Ria es va convertir en una claveguera que encara segueix
fent olor de diners podrits.
Quan l’idioma que no és l’espanyol és una llengua de bèsties.
Ja no sonen les campanes al
meu barri, les que ens acostaven a la bellesa d’allò ben fet.
Algun dia estarà prohibida la
manca de dades fiables, l’omissió de les intencions, els
mentiders públics o privats,
col·lectius o individuals, els
prejudicis i falses creences que
inventen problemes amb altres
imatges, mites que construeixen mons infundats.
La transparència és una voluntat, una actitud i un instrument imprescindible per enfortir el sistema democràtic;
és millorar la qualitat de la relació amb la ciutadania per
augmentar la confiança en les
institucions públiques, cosa
que hauria de ser la principal
eina per defensar-nos de la
manipulació informativa. Perquè res no passa per casualitat.

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

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

A les xarxes

#AcordERCComuns

@carmerocasegui: ERC votarà a favor
dels pressupostos de Colau i Collboni a
canvi del suport dels comuns als comptes
de la Generalitat.

#CertificatCovidArreu

@LaiaColome: El Govern aprova ampliar el
passaport Covid a bars i restaurants, gimnasos i residències de gent gran a partir de
divendres. Cal que el TSJC validi la mesura.

#ElVirusRecorreEuropa

@324cat: Alemanya, Àustria, els Països
Baixos, Itàlia, la República Txeca i Eslovàquia endureixen les restriccions per contenir l’augment de contagis de Covid.
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Habitatge | Canvi en la Xarxa d’Habitatge

El moviment veïnal la Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample ha canviat
des de fa unes setmanes la ubicació de les seves assemblees. Ara es fan a l’espai
associatiu Lola Anglada del barri, situat al número 236 del carrer Rocafort.

El Bicibús estrena nova ruta:
“Vol dir que funciona”

MOBILITAT4El Bicibús Eixample
suma cada vegada més infants,
pares i mares que van amb bicicleta a l’escola. Tal com explica
Rosa Suriñach, de Bicibús Eixample, el passat 19 de novembre
es va estrenar una segona ruta,
que va començar a la plaça Letamendi, es va atrevir a passar pel
carrer Aragó i va acabar a la Model. Aquest recorregut, a més, va
permetre que s’hi afegissin famílies de les escoles IPSI, Llorers
i Auró a la iniciativa iniciada per
les d’Entença, Xirinacs i Joan
Miró. “El creixement del Bicibús
significa que funciona”, celebra
Suriñach. “A l’Eixample implica
un gran canvi perquè el trànsit
impedeix a molta gent anar amb
bici”, afegeix.
Quan la iniciativa va començar el passat 18 de setembre amb
la seva primera ruta, que arranca cada divendres a la plaça de
Sant Antoni Conxa Pérez, hi havia al voltant de 70 participants,

Lina Òdena va participar en un acte del Casal Popular La Tecla. Foto cedida

El Bicibús està agafant molta embranzida. Foto: Bicibús Eixample

recorda Suriñach. Ara, diu, són
unes 200 persones les que cada
setmana desafien el desbocat
trànsit de l’Eixample. I pel que fa
al nou recorregut, el passat divendres va reunir al voltant de 70
participants.
Això no és tot. A mitjans d’octubre, un vídeo viral del Bicibús
va fer que ciutadans de Londres
o Viena demanessin que s’implantés la iniciativa a les seves ciu-

tats. En el cas d’un grup de persones de Berkeley –Califòrnia–,
Suriñach indica que fa uns dies
van fer la seva primera sortida.
Tot i l’èxit del Bicibús, la regidora de Mobilitat, Laia Bonet,
va dir la setmana passada al programa Bàsics que no es pot implantar a tota la ciutat perquè no
hi ha prou agents de la Guàrdia
Urbana per acompanyar tots els
qui vulguin fer el seu Bicibús.

25N | Històries amb les dones com a protagonistes

Dones de diferents entitats del barri han preparat una activitat, en el marc del Dia
Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, han preparat una
activitat on recullen històries de violències masclistes. Dissabte s’exposa al mercat.

Lina Òdena: la lluita seguirà
fins a tenir local propi al barri

HABITATGE4El Casal Popular
Lina Òdena, situat al número 132
del carrer Mallorca, va participar
el passat 19 de novembre en
l’acte d’inici de la campanya que
està fent el Casal Popular La Tecla, del barri de Sant Gervasi Galvany, contra l’imminent desallotjament al qual s’enfronta.
Des de Lina Òdena expliquen que en la trobada van recalcar que, tot i que els desallotjaran en qualsevol moment dels

pròxims set dies, seguiran lluitant
fins a tenir un local propi al barri. “El més important no és el
nostre local, sinó les persones
que hi ha al voltant”, asseguren.
D’altra banda, integrants del
casal popular també recorden
com al setembre se’ls va anunciar
que es produiria un desallotjament amb data oberta i, més
tard, se’ls va dir que es produiria
entre el 15 i el 30 de novembre.
Ara, segueixen esperant.

Sant Antoni

Un viatge al microclima
històric de l’avinguda Mistral

LITERATURA4En els anys seixanta i setanta hi havia un punt
del barri on es creava un microclima molt particular: l’avinguda Mistral, especialment
en el tram que va des del carrer
Entença fins a l’avinguda Paral·lel. Aquesta realitat la retrata el llibre que es presenta demà
al Centre LGTBI de Barcelona,
‘Abisme Mistral’. Tal com explica el seu autor, Jordi Rodríguez, el que feia especial aquest
espai del barri és la gran diversitat d’oficis i persones que hi
havia, ja que s’hi trobaven el Canòdrom o la Fira de Mostres i,
en zones dels voltants, casernes
de la policia i militars, l’escorxador o l’església de Sant Ferran.
“Hi havia comerciants, funcionaris, policies, gent que vivia
del món de les apostes, prostitució o el capellà de l’església de
Sant Ferran, el pare Solà. Era el
principal exorcista de l’Arquebisbat de Barcelona, tal com es
va descobrir més tard”, recorda
Rodríguez. Tanmateix, afirma

La iniciativa fa 20 entregues a la setmana. Foto: De Veí a Veí

‘Riders solidaris’necessita
un impuls per seguir creixent

Una imatge actual de l’avinguda Mistral. Foto: Ajuntament

que aquest llibre és el resultat de
les històries que va escoltar fa
anys a casa seva o per part d’alguns dels mateixos “personatges”, a qui va conèixer en la botiga dels seus pares.
Ha plogut molt des de llavors.
Tal com assenyala, a l’avinguda

Mistral “no queda res d’aquells
temps” i, a més, probablement
hauran marxat gairebé tots
aquells personatges.“Ara estem
igual que molts altres llocs de
Barcelona. Aquí convivim amb el
problema de la gentrificació”,
recalca Rodríguez.

SOLIDARITAT4Els mals moments es passen millor amb comunitat i un clar exemple és ‘Riders Solidaris’, una iniciativa de
l’ONG De Veí a Veí i dels comerciants dels Encants de Sant
Antoni i de l’associació Som
Sant Antoni, que ofereix a establiments del barri un servei de
repartiment a domicili gratuït o
a un import d’uns tres euros per
cobrir despeses.
Rafa Martínez, director de
De Veí a Veí, explica que després
de més d’un any de vida, el pro-

jecte, que ara fa al voltant de 20
entregues a la setmana, necessita un impuls per seguir creixent i arribar a més veïns i comerciants. “Ens fa falta una
aplicació que connecti els domicilis amb els comerços. Seria
una mena d’Amazon del barri”,
subratlla Martínez sobre un
projecte que té un objectiu molt
clar: protegir el comerç de proximitat. “Em fa por que desaparegui i vinguin grans cadenes, la qual cosa acaba trencant
el teixit social”, alerta.
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Fins fa poc, David Bondia vivia tranquil. Donava classes a la UB i presidia l'Institut de
Drets Humans de Catalunya. Ara inicia una nova etapa laboral com a síndic, un càrrec
sotmès a pressions. Amb tot, ho té clar: la seva única política seran els drets humans.
Foto: Joanna Chichelnitzky

“Hem de començar
a reclamar els drets
de proximitat”
David Bondia / Síndic de Barcelona
A finals de setembre, David Bondia es convertia en el nou síndic de Barcelona
després d’un procés que ell mateix defineix com un “cacau”. Ara, aquest reputat
expert en drets humans entoma el repte de donar a conèixer una institució sovint
poc coneguda, atendre les queixes ciutadanes i fiscalitzar l’activitat de l’Ajuntament.

Albert Alexandre
BARCELONA
a intentar convertir-se en
síndic el 2016. Què l’ha dut
a provar-ho de nou?
Bàsicament les entitats. El 2016 quasi ho vaig aconseguir, i ara no m’hi volia presentar perquè vaig acabar-ne
fart. M’ho van tornar a proposar,
m’ho vaig pensar molt i finalment
vaig decidir que sí. En part ho vaig fer
perquè s’hi presentava gent massa
vinculada a partits polítics. Tenia
molt clar que la Sindicatura és una
institució que ha de quedar desvinculada dels partits. Òbviament, em
feia molta il·lusió, però presentar-t’hi
és un desgast. És una institució des
de la qual es poden fer moltes coses,
i això em va acabar de convèncer.

V

Ve del món dels drets humans internacionals i la Sindicatura és
un organisme molt local. Com
conjugarà aquests dos espais?
Ens sona molt tot el que té a veure
amb l’àmbit internacional, però vivim en l’àmbit local. Hem de començar a reclamar els drets de proximitat. La primera administració
que ens ha de facilitar drets a Barcelona és l’Ajuntament. Si falla, ja arribarem a instàncies internacionals.
Quins són els drets que es vulneren en l’àmbit local?
La desigualtat a Barcelona és molt
gran. L’esperança de vida segons el
districte varia molt. Es diu que la ciutadania es queixa per la neteja, l’habitatge, ara veiem el tema dels supermercats fantasma... No és només
que es vulnerin drets de forma directa. De vegades, el problema és
que hi ha temes als quals l’administració no presta prou atenció. Per exemple, en el cas de les superilles. Poden ser un benefici per a l’espai
urbà, però ja es comença a veure que
fan augmentar els preus del lloguer i això produeix un procés de gentrificació que fa que el veïnat acabi

marxant. Això són drets: el dret a l’espai públic, el dret a l’habitatge... Cal
connectar aquests drets i treballar
perquè es compleixin. No podem
caure en la lògica dels serveis socials,
que a Barcelona, com a tants altres
indrets, són molt assistencialistes.
A què es refereix?
En el cas dels joves sense referents familiars es veu clar. No és suficient donar-los un lloc on viure. Cal treballar
de forma conjunta per oferir-los un
projecte educatiu, laboral, residencial... Cal que puguin tenir un
projecte de vida. A més d’això, cal
que tota acció vagi acompanyada
d’una bona comunicació. No es poden fer actuacions i després no
explicar-les bé... Un altre exemple: la
zona de baixes emissions. La gent vol
saber com li repercutirà. Ja sabem
que el planeta està molt malament
i que l’hem de salvar, però el fet d’ha-

“La queixa és bona:
una persona que es
queixa ho fa per a ella
i per a tota la ciutadania”
ver de renunciar a un cotxe i haverne de comprar un de nou perquè he
de passar per la zona, com m’afectarà
a mi i a la meva família?
Creu que l’Ajuntament no comunica bé el que fa?
Pot ser.Entenc que és un aparell molt
burocràtic que va molt desbordat.
Quin és el rol que ha de tenir la
Sindicatura?
No s’ha de veure com l’enemic, sinó
com la cara amable de l’administració. No només hem de ser crítics, sinó
fer propostes per millorar les coses.
La Sindicatura és una institució que
pot provocar canvis de dues maneres: a través de queixes de la ciutadania o investigant situacions en què
es detecti un possible mal funcionament. Si es veu que en el tema dels

botellots s’aborda la problemàtica
des d’una perspectiva només policial, si es detecta que un desnonament s’ha produït sense oferir una
solució residencial, si els equipaments de la Guàrdia Urbana no són
els més adequats... El meu rol no és
fer política; la política la fan altres.
El meu rol és advertir de situacions que haurien de preocupar
els que fan política.
Ara que parla de política, el seu
procés d’elecció va ser...
Un cacau [riu].
... Cs, PP i Barcelona pel Canvi van
votar en contra del seu nomenament.
Són els primers amb qui he parlat.
Cap dels tres partits va qüestionar
la meva capacitat, sinó els meus
pronunciaments com a persona
[Bondia es va mostrar molt crític
amb l'aplicació de l'article 155]. No
vaig tenir el consens en el moment
de l’elecció, però estic segur que en
cinc anys el tindré. Ara que ja m’han
nomenat síndic m’han ofert la seva
col·laboració. Ja no hi ha tensió. El
problema és que avui dia tot s’utilitza políticament.
Ha afirmat que vol donar a la Sindicatura el prestigi públic que es
mereix. Què vol dir?
A més de donar-nos a conèixer, ho
hem de fer amb el rigor de les nostres actuacions. Les actuacions d’ofici no només les comunicarem d’inici, sinó al final, amb informes. Per
això vull crear una unitat de seguiment de les resolucions per assegurar-me que es compleixin.
Abans no es feia?
No hi havia seguiment. Cal fer un seguiment de totes les actuacions de
la Sindicatura: les que s’accepten i
les que no han obtingut cap resposta. El prestigi de la institució vindrà quan la ciutadania vegi que si es
queixa i té raó, no rebrà només un
cop a l’esquena, sinó que hi haurà
canvis en l’administració.

Creu que hi ha gent a la qual no li
interessa una Sindicatura tan activa com la que planteja?
La gent s’adonarà que la Sindicatura beneficia tothom i veurà que
no posem el dit a la llaga, sinó que
volem millorar el funcionament
d’una administració que de vegades és massa rígida... Nosaltres
ens hem de guiar per un criteri d’equitat, perquè les vulnerabilitats de
la població són divergents. El nostre model són les sindicatures europees, que no tenen poder però
tenen autoritat. El 99% dels seus
pronunciaments s’acaben complint. A mi no em serveix de res fer
una recomanació si l’Ajuntament
no en fa cas. Hem d’entendre que
la queixa és bona. Una persona que
es queixa ho fa per a ella i per a la
resta de la ciutadania.
Per què creu que aquí no hi ha el
model europeu?
Perquè no s’ha consolidat la figura
d’una Sindicatura activa i respectable. Aquí es té en compte per cobrir
l’expedient.
No li fa por que s'utilitzi la Sindicatura per fer maquillatge polític?
No. Jo no tinc deutes amb cap partit polític. No dec res a cap partit,
ni cap partit m’ha posat aquí. Per
tant, em puc pronunciar lliurement. D’aquí a un any i mig hi haurà canvis polítics i jo m’he de
mantenir al marge d’això. No faré
política partidista, sinó de drets
humans.
Creu que la política a Barcelona
cada cop està més polaritzada?
És el problema de les xarxes. És veritat que la ciutat està molt polarit-

zada, però ho està des d’una perspectiva partidista. Si anem a l’àmbit
del teixit social, això no passa, i per
aquest motiu hem de treballar aquí.
Una cosa que he fet en cada actuació d’ofici és anar a parlar amb entitats que treballen sobre el terreny.
No té sentit que jo reprodueixi coses que ja s’estan fent.
Ha parlat amb empresaris?
Sí! Amb la Pimec i amb el Gremi de
Restauració. És molt important ferho, encara més veient que molts
autònoms han quedat en una situació de vulnerabilitat per la pandèmia. He detectat sectors que
mai anaven a la Sindicatura, com els
empresaris o els estrangers. Cal
obrir la institució a persones que no
la coneixen o que no hi tenen
confiança.
Avui dia es diu que la desigualtat
ja no va per barris sinó que és metropolitana i va per municipis.
Com pot intervenir el síndic en
aquest àmbit territorial?
Només tinc competència a Barcelona, però hi ha molts consorcis en
els quals participa l’Ajuntament. El
Consorci de l’Educació, Parcs i Jardins... He d’entrar per aquí als problemes territorials sense extralimitar-me en les meves funcions. A
més, hi ha un espai ideal per treballar temes grans: el Fòrum de Síndics i Defensors Locals.
Quines són les queixes que de moment més li han arribat?
Moltes de mobilitat, de sancions,
d’habitatge, de terrasses... Hi ha
una discrecionalitat absoluta respecte a aquest tema. A cada districte
es fa una cosa diferent.
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“Des del govern municipal em
diuen que soc la cap de l’oposició”
Elsa Artadi
Junts per Catalunya

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: J. Chichelnitzky

què no sé exercir la política d’una
altra manera. Això de vegades sobta
la gent, però crec que també genera
molta confiança.

Elsa Artadi arriba puntual a la nova
redacció dels diaris Línia. Són dos
quarts de deu del matí, però la
presidenta del grup municipal de
Junts per Catalunya a Barcelona ja
desprèn tota l’energia que la caracteritza. Ens demana un te ben calent. A fora fa fred. És un dia plujós
i Artadi ha vingut sense abrigar-se
gaire. “Quan he sortit de casa ja
m’esperaven a la porta i no he volgut tornar a pujar per agafar un
abric”, detalla somrient. És el ritme
frenètic de la política. I més ara que
sembla que tothom ja ha donat
per iniciada una llarga precampanya electoral per a les eleccions
municipals del 2023.

Al vídeo també diu que és molt
propera i que li agrada preguntar
a la gent d’on és i quins problemes té. Tot plegat recorda molt la
manera de fer de Jordi Pujol. S’hi
identifica?
No els hi sabria dir, però crec que
això és una gran floreta. A nivell polític, el president Pujol és inigualable. I més enllà d’això, crec que la
gent té la necessitat de conèixer la

oc excessivament transparent i obsessivament
treballadora”. Així es defineix vostè en un vídeo promocional, on també diu que es troba
molta gent que té ganes d’abraçar-la quan fa actes. Sembla una
bona combinació de cara a les
eleccions del 2023.
[Riu]Espero que sí. És veritat que soc
molt transparent i molt sincera, per-

“No hi ha d’haver
sorpreses”

“S

[Sobre si serà la
candidata de Junts
a Barcelona el 2023]

persona que hi ha al darrere de qui
surt a les fotos, als mitjans de comunicació... A mi em costa molt
poc ser propera, perquè soc així en
general. Amb tothom.

Què li diu la gent?
Ara, sobretot que he de ser la pròxima alcaldessa de Barcelona [riu].
I què els contesta vostè?
Que això depèn de mi, del nostre
equip i de tota la feina que fa el partit, però que també depèn d’ells. I la
seva resposta és que hi són a totes i
que m’ajudaran amb el que calgui.
Des de l’estiu cap aquí, aquest és el
tema més recurrent.
Podem donar per fet que vostè
serà la candidata de Junts a Barcelona i que no hi haurà sorpreses, en aquest sentit?
No hi ha d’haver sorpreses. En tot
el que depengui de mi és obvi que
el meu compromís amb Barcelona
és total.
Hi ha alguna cosa que pot no dependre de vostè?
Tècnicament hem de fer primàries
[riu]. Per tant, intento ser cautelosa,
perquè no vull ofendre ningú ni pressuposar res. Però espero que tot vagi
bé. Perquè, repeteixo, el meu compromís amb la candidatura és absolut i, igual que molta gent, jo també
em veig alcaldessa de Barcelona.
En una entrevista recent al Línia,
i parlant dels partits amb opcions

de guanyar les eleccions del 2023
a Barcelona, Elisenda Alamany
(ERC) remarcava, en canvi, que
avui Junts té 5 regidors.
La volatilitat en els resultats electorals dels grups municipals a Barce-

“A nivell
polític,
el president
Pujol és
inigualable”
lona és enorme. I si no, mirin la
mateixa ERC o el PSC, que fa dos
dies tenien 4 i 5 regidors. Dit això,
la realitat és que avui Junts és l’únic
partit que té candidata clara, que té
projecte i que està endreçat.
ERC no?
Ells mateixos han afirmat que no ho
tenen clar.
Elisenda Alamany ens deia que
sí, que Ernest Maragall serà el
candidat.
Ell mateix, en una entrevista recent,

deia que no estava clar. Tant des
d’ERC, com des del PSC com des
dels comuns s’expressen dubtes
més que raonables envers les persones que ara encapçalen els seus
projectes. L’únic lloc on no hi ha
dubtes és a Junts. De fet, ho hem
evidenciat: el lideratge, l’equip i el
projecte. Som els que ara mateix
estem més endreçats.
Potser la resta de partits no ensenyen les seves cartes tan d’hora
per evitar que el recorregut fins al
2023 es faci massa llarg i per donar
menys marge als possibles errors,
al desgast...
Jo crec que és el contrari. Que si tu
estàs segur del projecte, del lideratge i de l’equip, has d’apostar per
un llarg recorregut. Que tinguis por
de cometre errors només demostra inseguretat. Precisament, el que
en cap cas necessita Barcelona avui
és una campanya populista, curtterminista i d’efecte.
El 2019 vostè ja va ser la candidata efectiva de Junts, perquè va
ser la número dos de Joaquim
Forn, aleshores empresonat. Per
què quatre anys després li haurien d’anar molt millor les coses?
Crec que la diferència és entre una
feina de quatre anys i una feina de4
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“Quina política més progressista
hi ha que tenir una ciutat segura?”
3quatre setmanes. Quan vam decidir fer aquesta aposta ja sabíem
que era a mitjà termini. Fa dos anys
i mig, quan vam anar a les eleccions,
a mi no em passava que la gent em
digués: “Vull que siguis alcaldessa”.
La diferència és aquesta. El nivell de
coneixement, el nivell de feina feta,
el nivell de relacions... I crec que és
coherent que et vagi molt millor
després de quatre anys que després
de quatre setmanes.
Qui creu que seran els seus màxims rivals el 2023?
Nosaltres ens presentem al 2023
com l’alternativa al que ha sigut un
tripartit de facto, com a mínim fins
ara, a la ciutat de Barcelona, on l’oposició real hem sigut nosaltres. De
fet, des del mateix govern municipal, tant en Plenaris com en entrevistes, em diuen: “Vostè és la cap de
l’oposició real d’aquest Ajuntament”. Doncs sí. És veritat. Soc la cap
de l’oposició real.
Veu possible que finalment l’alcaldessa Ada Colau no es presenti a la reelecció?
Jo crec que existeix aquest debat a
casa seva. Però no ens correspon a

“Si Colau creu
que tot ha de
passar per l’AMB,
té una miopia
preocupant”
nosaltres especular sobre qui es
presentarà o no pels altres partits.
En tot cas, entenem que seria més
còmode no haver de disputar l’alcaldia a Colau, no? Sense la seva figura, els comuns es debilitarien.
Crec que no hi ha ningú a la ciutat
de Barcelona que dubti entre Ada
Colau o jo. Junts i els comuns no
tenim cap frontera electoral. A mi
aquests supòsits no m’afecten. De
fet, ella representa el contrari del
que nosaltres representem. Nosaltres som els del rigor, la feina ben
feta, el consens i el diàleg. Ells són els
dels bons i dolents en tots els temes
i els de la improvisació, l’urbanisme
tàctic i la feina mal feta.
Fa un any, en una entrevista al
Línia, vostè deia que, per gestionar la crisi causada per la pandèmia, l’Ajuntament només havia
tingut“l’única gran idea de pintar
els carrers de la ciutat i generar un
caos”. Encara ho creu, això?
Crec que avui dia el caos encara s’ha
potenciat més. A mesura que hem

anat tornant a una mínima normalitat, la situació ha empitjorat. Hi ha
un col·lapse per carrers pintats sense
sentit, per blocs de formigó, per pals
que s’hi han posat... L’estem patint
cada dia. I això acaba provocant més
contaminació. És un sense sentit.
Vostè ha arribat a acusar Colau
de“tolerar i justificar l’incivisme”.
Ens pot posar algun exemple
que sostingui aquesta acusació?
Les festes de la Mercè. El primer dia
hi va haver el primer macrobotellot. L’endemà al matí va comparèixer en roda de premsa el tinent
d’alcaldia Jordi Martí Grau dient
que no actuarien davant els botellots perquè la gent tenia necessitat de sortir. Resultat? El mateix dia
a la nit, 40.000 persones a plaça Espanya i aldarulls.
Això és “tolerar i justificar l’incivisme”?
Evidentment. Tu no pots dir d’entrada que no actuaràs perquè et
sembla normal que la gent jove necessiti sortir. Perquè dient-ho estàs
enviant un senyal molt clar sobre
què faràs davant possibles aldarulls
que se’n puguin derivar.
Tot plegat explica, segons vostè, el
fet que gairebé un 30% dels barcelonins afirmin que marxarien
de la ciutat si poguessin. Des del
govern municipal, en canvi, s’atribueix la dada a les conseqüències
de la Covid i es remarca que ja
abans de la pandèmia aquest percentatge rondava el 20%.
Passar d’un 20% a un 30% és un
augment d’un 50%, eh! Costa de trobar estadístiques tan contundents...
I la gent t’ho diu. Està cansada de la
inseguretat, de les dificultats per tirar
endavant un negoci... Però la solució
no és que hàgim de marxar de la ciutat. La idea és canviar-la. Recuperar
una ciutat que està degradada fins a
l’extrem que la ciutadania ha hagut
d’exigir que estigui més neta, un
tema que és molt bàsic. Com també
ho és que la seguretat és la primera
política de l’estat del benestar. Si tu
no tens una ciutat segura, els primers barris que se’t degradaran són
els més vulnerables. Per tant, quina
política més progressista hi ha que
tenir una ciutat segura? Avui no la
tenim. I hi ha barris molt degradats.
Qui també parla molt de degradació és la plataforma Barcelona
és imparable. Què li sembla que
s’etiqueti aquest moviment d’anticolauista?
Crec que hi ha molt anticolauisme,
tant en aquest moviment com en altres. No en contra de la persona
d’Ada Colau, sinó de la seva manera
de fer política i de la del seu govern:
sense diàleg, sense consens i sense
tenir en compte moltes entitats, esti-

guin agrupades on estiguin. Crec
que el concepte anticolauisme segurament és una simplificació, però té
a veure amb aquesta manera de fer
política que és l’antimodel Barcelona.
Vostès ja han negat que darrere
d’aquesta plataforma hi hagi el
seu partit. Tot i això, al web de
Barcelona és imparable hi apareixia en un primer moment una
vinculació amb Junts per Olot en
forma de correu electrònic. Com
s’ho explica?
Jo és que no sé ni qui són, Junts per
Olot, perquè com que em dedico a
la part del partit de Barcelona ciutat
i l’àrea metropolitana... Amb carinyo,
i a més em sap greu haver-ho de dir
així, però no sé ni qui són, Junts per
Olot, perquè no em correspon per
les meves responsabilitats de partit.
Dit això, nosaltres no tenim cap necessitat d’amagar-nos darrere de
ningú. Nosaltres som Junts per Catalunya. Tenim una marca potent i
un lideratge clar, que és el meu, i, per
tant, qualsevol cosa que serveixi per
distreure del que és el nostre projecte, la nostra candidatura i el nostre
lideratge... No sé quina ment pot
pensar que això ens ajuda de cap
manera. Això és part de l’enfadament generalitzat que hi ha la ciutat.
Res més. Perquè la gent està farta de
com està la ciutat. Farta.
Veuria amb bons ulls poder sumar
les cares visibles d’aquest moviment a la seva candidatura, si es
donessin les condicions, com a independents, per exemple?
Nosaltres ara no estem fent la llista
electoral. A principis d’any comptem
poder fer primàries, oficialitzar el
que ja és en boca de tothom i, a partir d’aquí, treballar per fer-nos grans.
El que no ens imaginem, ni aquí ni
enlloc, és un partit tancat. Sempre
hem sigut un partit de portes obertes. Però crec que ells s’han expressat d’una manera molt clara, dient
que no tenen voluntat de fer política
institucional, sinó de seguir-se enfortint com a societat civil, i ja està.
Hem començat parlant de Jordi
Pujol i acabarem tornant-lo a citar,
perquè mentre que vostè diu que
“Barcelona no lidera l’àrea metropolitana”, l’alcaldessa Colau afirma
que l’AMB té poc marge de maniobra perquè l’expresident “va
voler frenar-la i encara en patim
les conseqüències”. Té raó?
[Pensa] Crec que s’ha de fer molta
més feina, no només institucional, a
l’àrea metropolitana. Més enllà de
l’òrgan de l’AMB, em refereixo. Si l’alcaldessa creu que tot ha de passar
per allà, té una miopia que és preocupant. Podria començar per establir relacions amb la resta d’alcaldes
i alcaldesses, perquè no la veiem ni
a l’Hospitalet de Llobregat.<

– Com s’explica que al web
de ‘Barcelona és imparable’
hi hagués una vinculació amb
un correu de Junts per Olot?
– Jo és que no sé ni qui són,
Junts per Olot. Nosaltres
no tenim cap necessitat
d'amagar-nos darrere de ningú.
– Veuria amb bons ulls poder
sumar les cares visibles
d’aquest moviment
a la seva candidatura?
– Nosaltres no ens imaginem
un partit tancat, ni aquí ni
enlloc. Però crec que ells ja han
dit molt clarament que no volen
fer política institucional.
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Fotografia | Exposició a la Casa Elizalde

L’exposició ‘Puber’, de la fotògrafa catalana Tanit Plana, es pot veure a La Casa
Elizalde fins al 23 de desembre. És un treball que explora l’adolescència i les seves
pràctiques socioculturals a partir de les experiències de diversos adolescents.

Optimisme comercial al centre
amb la campanya de Nadal
Alba Losada
DRETA DE L’EIXAMPLE
La plaça Catalunya serà l’escenari
de l’encesa de llums de Nadal d’aquesta tarda. Tal com va explicar
el primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, s’ha elegit el cor de
Barcelona per revitalitzar els establiments de la zona, que tant
han patit la crisi.
El president d’Amics de la
Rambla, Fermín Villar, veu amb
bons ulls la iniciativa, però recorda
que els negocis no s’aixequen
“només” amb llums: són “les cireretes” que acompanyen l’oferta. I, pel que fa a la recuperació
del sector en tota aquesta zona, és
mostra optimista. “En els darrers
mesos han comprat força veïns i
turistes. Ha estat una situació
positiva”, diu Villar fent referència a una realitat que creu que seguirà en la campanya de Nadal.

El semàfor és a Diagonal amb Roger de Llúria i Rosselló. Foto: Línia Eixample

La plaça Catalunya ha acollit altres anys activitats de Nadal. Foto: Ajuntament

Per la seva banda, la directora de Barcelona Oberta, Nuria
Paricio, creu que en el cas del carrer Pelai la campanya “serà molt
bona” perquè hi ha “molt moviment”. Tot i això, insisteix que la
pandèmia ha fet evident que fa falta un canvi de model comercial
que no depengui tant del turisme.
“Hem de tractar de tornar a tenir
veïns i activitat econòmica tot l’any al centre”, insisteix Paricio sobre un canvi que, afegeix, també

faria que tornés a haver-hi més comerços de proximitat al centre.
Un dels pocs comerços de
proximitat que queden en aquella zona del centre, en aquest cas
a la plaça Urquinaona, és Alfombras Lledo Mas. Tal com assegura la seva propietària, Mercè Guilló,“si els locals fossin més econòmics, hi hauria més comerços
de proximitat i menys cadenes”.
“És una llàstima que cada vegada n’hi hagi menys”, conclou.

El semàfor més curt del barri:
només està 8 segons en verd

MOBILITAT4A la cruïlla de l’avinguda Diagonal amb el carrer
Roger de Llúria i Rosselló hi ha
un semàfor que està en verd
menys de 8 segons i 1 minut i 26
segons en vermell, la qual cosa
genera queixes entre ciclistes i
patinets. “Hauria de durar més
segons. Aquell patinet no ha arribat a temps i ha creuat en vermell”, assenyala el ciclista Adrià
Fort just davant del semàfor.
“Jo no sé si tindré temps de tra-

vessar”, afegeix la usuària del Bicing Katia Bravo.
Des de l’Ajuntament diuen
que això es produeix per les obres
de millora del col·lector de la Diagonal, que van obligar a reconfigurar el semàfor. Tanmateix, afirmen que el temps de verd del semàfor va seguit d’uns segons de
seguretat en els quals els vehicles
de motor no circulen i que el funcionament anterior de l’aparell tornarà un cop enllestits els treballs.

Sagrada Família

Medi ambient | Renovar joguines amb intercanvis

L’Aula Ambiental Sagrada Família ofereix a tot el qui vulgui l’opció de renovar
joguines a partir d’uns intercanvis que es fan avui i demà a l’Aula Ambiental. Un
dels objectius de la iniciativa és fomentar el consum responsable entre els infants.

“Necessitem més turistes”
» Les botigues d’objectes de record segueixen patint la crisi per la falta de turistes internacionals
» Reduir la plantilla o posar diners de la mateixa butxaca, estratègies dels propietaris per sobreviure
Alba Losada
SAGRADA FAMÍLIA
En Nadiem Ahmed, treballador
de la botiga de souvenirs Super &
Regals, reconeix recolzat al taulell de la botiga que ara el negoci funciona millor que el 2020,
però que està a anys llum de la situació del 2019. “Hem d’intentar
aguantar, però és difícil perquè els
beneficis no són els mateixos i els
preus dels lloguers i de la llum pugen”, lamenta Ahmed.
Una situació semblant és la de
l’Andrea, propietari de la botiga
Ringels, que assegura que el seu
negoci sobreviu perquè posa diners de la seva butxaca. “Els turistes estan tornant a poc a poc,
però en necessitem més i que gastin més, com els dels Estats Units
o Àsia”, diu l’Andrea. Aquesta tendència a consumir menys també s’ha viscut entre les parets de

la botiga Super & Regals. “Entren
persones a comprar, però mentre
abans s’emportaven una samarreta, ara compren dos imants”,
afegeix Ahmed.
Entrar a establiments de souvenirs del barri i veure’ls gairebé buits i el personal amb poca feina més que netejar plats de mosaics de Gaudí serveix per corroborar les paraules d’aquests testimonis: el sector encara pateix
una de les pitjors cares de la crisi.
Tal com indica el president de l’associació de Negocis Turístics de
Catalunya, Alok Lahad, això es deu
al fet que gran part del turisme que
ha acollit Barcelona en els darrers
anys és internacional –el que en
pandèmia tarda més a tornar a
viatjar–. I, precisament, és el perfil que, segons afegeix, compra
més souvenirs quan ve a fer fotos
o visites guiades a la basílica de la
Sagrada Família. “El que es ven no
serveix per cobrir despeses, només
per reduir pèrdues”, recalca.

Les botigues de souvenirs de Sagrada Família segueixen sense cobrir despeses. Foto: Línia Eixample

CONTRA LES CORDES
El fet que faci un any i nou mesos
que aquests comerços estiguin
contra les cordes, es tradueix en
haver de reduir despeses. En el
seu cas, l’Andrea ha passat de tenir fins a 19 treballadors a la botiga el 2019 a tenir-ne ara quatre
treballant i tres en ERTO.

D’altra banda, Lahad alerta
que “gairebé tots” els comerços
que coneix estan endeutats o
han demanat crèdits i, a més, que
des de l’esclat de la pandèmia
n’han tancat al voltant de 60 a
Barcelona. “I encara en desapareixeran més perquè estem en
temporada baixa i ara venen me-

sos de poc moviment”, afirma
amb tristor i resignació.
Després de tant temps de crisi, restriccions i incertesa, l’Andrea espera que la situació millori
la pròxima Setmana Santa, però
tampoc hi posa la mà al foc.
“Amb la covid no es pot saber ni
què passarà demà”, avisa.

15 |

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

24 de novembre del 2021

líniaeixample.cat

| 16

Fort Pienc

Migració | Teatre al Centre Cívic Fort Pienc
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Aquest divendres hi ha una cita al centre cívic amb la realitat de les
persones migrades: l’obra de teatre ‘Alayat o la suma dels dies’, que retrata
com és l’espera als camps de refugiats després d’un viatge llarg i difícil.

Saturació de vianants, ciclistes
i terrasses al carrer de Ribes
URBANISME4El tram del carrer
de Ribes entre Sardenya i Nàpols és escenari de problemes de
convivència des de fa aproximadament tres anys. Ho assegura el vicepresident de l’Associació de Veïns del Fort Pienc,
Jordi Casanovas, detallant que
en aquesta zona de plataforma
única on tenen prioritat els vianants, també hi poden circular
bicicletes i patinets i, a més, hi
ha “la concentració més gran” de
terrasses del carrer. “És una
barreja explosiva”, avisa.
Això no és tot. Al tram del
carrer de Ribes entre Sardenya
i Sicília hi ha un supermercat, el
mercat municipal, el Centre Cívic Fort Pienc, una biblioteca,
una escola, una llar d’infants i
una residència d’avis que fan
que, a certes hores del dia, hi
hagi una gran afluència de persones que dificulten encara més
la situació. “Hi ha gent que crida o s’insulta amb els ciclistes.
Fins i tot hi ha hagut algun
atropellament i gent que ha caigut a terra”, assegura Casanovas.

Els comerços aplaudeixen la
reforma de l’Estació del Nord

INFRAESTRUCTURES4La reforma de l’Estació del Nord no només ha modernitzat aquest equipament originari del segle XIX,
també l’ha convertit en un nou espai d’arribades i sortides de línies
interurbanes d’autobusos que
fins ara tenien parada al centre de
la ciutat, com les que uneixen
Barcelona amb el Maresme o la
Costa Brava. L’objectiu és alliberar el centre de la ciutat d’autocars i fomentar el turisme de
proximitat. Això implicarà que
més persones de fora de Barcelona es moguin pel Fort Pienc, la

qual cosa és vist amb bons ulls
per part dels comerciants.
“Fomentar el trànsit de persones i de vehicles segurament
serà un incentiu per al comerç
local”, celebra el president de
l’Eix Fort Pienc, Carlos Del Río.
“Si es fa una bona comunicació,
es pot aconseguir que les persones que passen per l’estació sàpiguen que tenen a prop comerços de qualitat i molt especialitzats”, afegeix Del Río, qui alhora creu que ara la infraestructura està a l’altura del que
mereix el barri.

El veïnat avisa que és una zona de conflicte. Foto: Twitter (@elenafonts)

“És una zona de conflicte entre
setmana, a partir de les cinc de
la tarda, i els caps de setmana tot
el dia”, afirma.
Davant d’aquesta situació,
l’Associació de Veïns del Fort
Pienc ja fa al voltant de tres anys
que demana solucions al Districte. Casanovas recorda que
han proposat que no es permeti la circulació de bicicletes i de

patinets i, a canvi, es faci un carril bici al carrer Ausias March.
Però, segons apunta, l’única
resposta del Districte ha estat
col·locar un senyal per recordar
als ciclistes i als patinets que no
poden superar els 10 quilòmetres per hora, la qual cosa no ha
fet desaparèixer els problemes.
“No és suficient”, insisteix
aquest representat veïnal.

L’estació és originària del segle XIX. Foto: Twitter (@alexgomezribera)
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Futbol sala | El CFS Eixample visita l’AD Sala Zaragoza

En un grup 2 de Segona Divisió tan igualat i amb tantes sorpreses, el partit del conjunt de
Tati Torres del pròxim 27 de novembre contra l’AD Sala Zaragoza, penúltim amb només 3
punts, és molt perillós. El CFS Eixample ha guanyat quatre dels últims cinc partits.

Clàudia Vies il·lustra el bàsquet
» La delegada del CB Roser dibuixa les jugadores que van participar en el primer equip el curs passat
» “El dia abans de la Final a Vuit de Copa Catalunya els vaig repartir les il·lustracions”, confessa
Toni Delgado
FORT PIENC

"Faig les coses sense esperar res
a canvi", es retrata Clàudia Vies
(Barcelona, 1994), delegada del
CB Roser. Empàtica, alegre i
detallista, necessita que el seu
entorn estigui bé i cuidar-lo.
A Vies li encanta fer regals personalitzats. El seu favorit és una
il·lustració i la primera afortunada va ser Gemma Arnau, la seva
companya de pis i amb qui va jugar al CB Grup Barna. La barcelonina agafa una foto que descrigui bé la persona, la repassa amb
el programa de disseny gràfic
Illustrator i simplifica els detalls.
"Per exemple, no els faig cara. En
el cas de les jugadores, hi poso el
seu número i les lletres de l'equipació, només els elements més
significatius", matisa.
Ha dibuixat totes les jugadores del CB Roser, les del sènior i
les del B, C i D que van ajudar la

temporada passada. "El dia abans
de la Final a Vuit de Copa els vaig
repartir les il·lustracions", recorda, orgullosa, Vies. A la foto del reportatge mostra el seu propi dibuix. En fa també per encàrrec
(@clau.illustrations a Instagram).

EL GENOLL ESQUERRE
Ser delegada li permet mantenir
el vincle amb el bàsquet. "Em
vaig retirar per por que es tornés
a repetir la història", confessa.
Entre el novembre del 2015 i el
juny del 2018 es va trencar el genoll esquerre tres cops, sempre
amb una ruptura del lligament
creuat anterior. El primer, com
a jugadora del CB Grup Barna, el
segon, en l'últim amistós de pretemporada del seu nou equip per
a la temporada 2016-2017, el CB
Roser. Des de desembre de 2017
fins a juny de 2018 va estar jugant amb el C, a Tercera Catalana, i anava "canviada als partits
del primer equip per si necessitaven que jugués". Vies va debutar amb el Copa Catalunya el

Copa Catalunya de bàsquet
Equip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CB Grup Barna
CB Igualada
TGN Bàsquet
CB Roser
Draft Gramenet
Joventut Les Corts
CB La Salle Reus
CB Cornellà
CB Valls

PG

PF

PC

7
6
5
4
3
3
2
1
1

450
449
429
393
437
388
389
370
328

344
387
391
338
429
384
432
464
464

No et perdis res: tot l’esport a

liniaeixample.cat

Clàudia Vies, delegada del CB Roser, amb el seu dibuix. Foto: Mar Trabal

març de 2018. El premi a la
seva tenacitat.
El destí, però, li tenia reservat una tercera lesió, tres mesos
després. "Vaig decidir que em vo-

Classificacions

Lliga EBA
Equip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CB Tarragona
CB Valls
EM El Olivar
CB Roser
CB Castelldefels
FC Martinenc B.
CB Salou
CB Es Castell
UE Sant Cugat
SESE
UE Horta
UE Barberà

PG

PF

PC

7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
1
0

615
601
630
595
537
618
618
567
576
481
507
456

537
491
586
540
481
568
596
619
643
596
582
562

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

lia operar [ho va fer el gener de
2019] per poder fer vida normal
i esport, però no per jugar a
bàsquet", confessa Vies, que des
d'aleshores ha jugat algun par-

2a de futsal

Equip

PTS GF

GC

CN Caldes
CFS Castellón
FSF César Augusta
CFS Eixample
Penya Esplugues B
AE Les Corts-UBAE
FS Castelldefels
Futbol E. Zaragoza
AECS l’Hospitalet
CD La Concòrdia
InterSala Promesas
FS Sabadell

24
22
18
15
13
13
12
12
11
10
9
8

6
10
20
16
19
16
20
25
18
17
20
24

30
21
33
29
27
23
29
23
18
19
21
21

tidet amb les seves amistats,
però "anant amb compte".
Va néixer delegada perquè
sempre té mil ulls. Reparteix les
ampolles i escriu a cada tap el número d'una jugadora perquè totes sàpiguen quina és la seva i, entre altres coses, s'encarrega de fer
l'estadística del partit. No és l'oficial. És la que fan servir l'entrenador, Jordi Garcia, i el seu ajudant, Guillem Cuadern. "Segur
que se m'escapen detalls, sobretot quan hi ha moltes accions seguides. La prioritat és controlar les
faltes personals", reconeix. Té
ganes que sigui dissabte, dia del
partit contra el CB La Salle Reus.
"Haurem de tenir molt present
com va ser la derrota contra el
TGN Bàsquet i estar concentrades
els 40 minuts", adverteix.
Vies fa moltes fotos, sobretot
a edificis i tracta que siguin enquadraments "una mica diferents". "Cada edifici té la seva essència, el seu encant", descriu
amb passió. Segur que també és
una gran arquitecta.

3a catalana de futbol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Equip

PTS GF GC

CD Arrabal Calaf
Young T. Badalona
FC l’Esquerra
Penya Anguera
Sant Genís-Penitents
CE Apa Poble Sec
Fundació P. CE Júpiter
AE La Salut Pere Gol
UD Montsant
CD Pomar
CF EE Guineueta
UD Montbau

21
21
21
20
20
19
14
13
12
11
11
10

28
24
15
25
15
34
13
18
27
17
17
15

14
12
8
9
7
10
10
17
27
20
25
18
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| Asterix & Obelix
Hi ha personatges que sempre són sinònim de diversió. Salva la Gàl·lia
dels romans a Asterix & Obleix: Slap them all. A Switch, PS4 i Xbox.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Drap-Art

Cristian Quirante (Castelldefels, 1984), més conegut pel nom artístic d’Alizzz, és un dels productors més importants del panorama musical
actual. Ha treballat amb artistes com Rosalía,
Becky G, Aitana o Lola Índigo, i és una figura
imprescindible per entendre l’èxit de C. Tangana. La bona química entre els dos artistes, que
fa anys que treballen plegats, es veu perfectament reflectida al disc El madrileño, que els ha
valgut tres premis als Grammy Llatins 2021.
Concretament, s’han endut els guardons de
millor cançó de pop/rock per Hong Kong, millor
cançó alternativa per Nominao i millor enginyeria de gravació per l’àlbum. Més enllà de la
seva faceta de productor, Alizzz també està
triomfant com a cantautor. La seva cançó amb
Amaia, El encuentro, ho va petar fa un any, i
aquest mes estrena el seu primer àlbum.

Drap-Art’21
Ja és aquí la 25a edició del Festival Internacional d’Art Sostenible de Catalunya, el Drap-Art, que celebra el quart de
segle de vida amb un programa de luxe. El festival, que va
començar el 18 de novembre i s’allargarà fins al 21 de desembre, està omplint el barri Gòtic de Barcelona amb
exposicions de pioners de l’art contemporani, com HA
Schult i Michelangelo Pistoletto; d’artistes contemporanis
destacats de Catalunya, com Rafael Bartolizzi, Bigas Luna i
Francesco Volsi; i de referents de l’art urbà, com SheOne i
Shadowman (Richard Hambleton), entre d’altres.

Llibres

?

A

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

L

I

Z

Z

Z

Ser la mà dreta de C. Tangana

També és compositor i cantant: aviat estrenarà primer àlbum

?

Guanyar tres Grammy Llatins

QUÈ HA FET

Pel disc ‘El madrileño’ de C. Tangana

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Pluja d’elogis

El públic ja valora aquest artista que havia estat a l’ombra

Música

Pelis i sèries

Un món d’art brut
Oriol Malet

L’habitació tancada
Loredana Volpe

Alegría
Sergio Dalma

Libertad
Clara Roquet

Més enllà de l’art “dels folls”, molt més enllà de l’art “outsider”, els artistes d’art brut
són, per damunt de tot, creadors fabulosos. Aquest còmic permet capbussar-se en les mitologies particulars d’artistes com Henry Darger, Carlo Zinelli o
Madge Gill, i del mateix Oriol Malet. Una
visita guiada al pinyol fascinant d’un món
encara massa desconegut, el de l’art brut.

Tres històries es desencadenen en un sol
espai: una habitació tancada per dins
sense finestres on es comet un crim abominable. Com ha pogut fugir l’assassí? Un
dramaturg troba la solució a l’enigma, l’única possible, però l’ha oblidat completament. Una història de gènere fantàstic i suspens de la Cia. La Salamandra.
A la Sala Versus Glòries de Barcelona.

Sergio Dalma torna a la càrrega amb la
publicació d’un nou disc, el 21è de la seva
carrera. Alegría és el títol d’aquest àlbum
que va crear durant l’aturada (forçada per
la pandèmia) de la gira del seu disc anterior, Treinta... y tanto. De fet, enllaçarà
el final d’aquella gira amb l’inici de la del
nou disc. Amb 57 anys, el músic sabadellenc demostra que no té aturador.

La família Vidal passa a la segona residència
les últimes vacances de l’àvia. Als seus 14
anys, la Nora sent per primer cop a la vida
que no troba el seu lloc. Però tot canvia
quan arriba la Libertad, la filla de 15 anys
de la cuidadora de l’àvia. Entre la Nora i la
Libertad, una noia rebel i magnètica, sorgeix una relació intensa. Surten de la
bombolla familiar i la Nora se sent lliure.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Què puc fer per fomentar el català?
Foto: VxL

i

LLENGUA

egons la darrera Enquesta d’usos lingüístics de la població,
que es va fer el 2018, un 36,1% dels habitants de Catalunya té
el català com a llengua habitual. Aquesta xifra cau fins al 27,5%
en l’àmbit metropolità. Davant d’això, calen polítiques i accions que
s’escapen de la responsabilitat dels parlants. Però cada catalanoparlant pot aportar el seu granet de sorra per mantenir viva la llengua.
Un primer pas imprescindible és parlar sempre, d’entrada, en
català. Quan coneguis algú o quan entris a una botiga per primer
cop, fes servir el català. No jutgis la gent pel seu aspecte físic, el
seu nom o qualsevol altra característica: un catalanoparlant no té
uns trets concrets. El següent pas és no canviar de llengua quan
et responguin en castellà. El 94,4% de la població de Catalunya
entén el català i el 81,2% el sap parlar. Per tant, és altament probable que el teu interlocutor t’entengui i, si no, t’ho farà saber i et
demanarà que li parlis en un idioma que conegui. Recorda que
parlar en la teva llengua no és de mala educació. Una altra cosa
que pots fer és consumir cultura i entreteniment en català. I, si
vols anar més enllà, pots sumar-te al Voluntariat per la Llengua
perquè algun nou parlant practiqui l’idioma.

Les claus
D’ENTRADA: EN CATALÀ

És absurd assumir que algú no parlarà
o entendrà el català per l’aspecte o el nom

NO CANVIÏS DE LLENGUA

El 94,4% de la població de Catalunya
entén el català i el 81,2% el sap parlar

CONTINGUTS EN CATALÀ

Consumeix cultura i entreteniment en català
per fomentar-lo també en aquest àmbit

VOLUNTARIAT

Si vols anar més enllà, uneix-te al Voluntariat per la
Llengua: ajudaràs un nou parlant a practicar el català

Foto: Pexels
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Cada dimecres al teu barri

