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Hi ha una paraula que en els da-
rrers temps, especialment als es-
tius, sobrevola Barcelona i  emer-
geix en el debat públic i mediàtic
que genera la ciutat: turisme. Es
tracta d’un fenomen que sembla
que continua creixent, tal com es
va conèixer fa uns dies amb la xi-
fra rècord de turistes, avançada
per El Periódico, que s’han allot-
jat en hotels de la ciutat entre el
juliol i l’agost, la qual s’ha enfilat
fins a l’1,7 milions.

L’arribada massiva de turistes
a l’estiu té una doble cara. D’una
banda és una injecció per a l’eco-
nomia de Barcelona, però de l’al-
tra també contribueix a tensar
aquells ‘punts calents’ de la ciutat

on la pressió turística és més ele-
vada. “Ha estat el pitjor estiu. Hi
ha hagut creixement turístic, cosa
que provoca que les causes nega-
tives, com ara la proliferació de pi-
sos turístics, la saturació de la via
pública, una pitjor mobilitat... ha-
gin augmentat”. Aquesta és la va-
loració de Daniel Pardo, membre
de l’Assemblea de Barris per un
Turisme Sostenible. Pardo conclou
que “un any més, la deriva turís-
tica de la ciutat ha crescut”.

La convivència és un altre
element que cal tenir en compte
quan es parla del turisme. Sol
Ruiz, presidenta de l’Associació de
Veïns del Casc Antic, explica que
aquest agost ha notat com “ha
augmentat la programació d’ac-
tes dels hotels a les terrasses”. “A
nivell personal puc dir que ha es-
tat un agost horrorós i som di-
versos els veïns que ens queixem

del soroll que es genera en aques-
tes terrasses”.

PISOS TURÍSTICS
Enmig d’aquest debat obert, una de
les qüestions més candents és la re-
lacionada amb els pisos turístics,
font de riquesa per a alguns i de
maldecaps per a d’altres.

Precisament, l’Ajuntament
ha fet recentment un balanç dels
resultats obtinguts en els dos
primers mesos del pla de xoc
d’habitatges d’ús turístics per
combatre l’oferta il·legal. El pla,
segons han explicat la tinenta
d’alcaldia d’Ecologia, Urbanis-
me i Mobilitat, Janet Sanz, i la re-
gidora de Ciutat Vella, Gala Pin,
ha permès ordenar el tancament
de 615 pisos il·legals al conjunt de
la ciutat.

En el cas de Ciutat Vella, des  de
l’1 de juny el Districte ha obert un

total de 287 expedients. A banda,
també s’ha precintat un pis que
operava il·legalment, quatre més
ja han deixat d’operar després de
la inspecció municipal i set tenen
una ordre de cessament dictada.
Tot plegat ha estat possible, en part,
pels veïns que van denunciar per
carta la possible presència de pisos
il·legals al seu bloc, tal com havia
demanat l’Ajuntament.

Ha estat precisament aquesta
manera de procedir del consisto-
ri que ha provocat que l’associació
de Veïns i Amfitrions de Barcelo-
na (ViAbcn), formada per més de
500 associats que lloguen habita-
cions en els seus domicilis, hagi cri-
ticat l’estratègia municipal  per re-
duir el nombre de places il·legals
a la ciutat. Aquest col·lectiu recor-
da que les habitacions que lloguen
són “sempre de l’habitatge on vi-
vim i estem empadronats, cosa que

ha fet que molts de nosaltres pu-
guem mantenir casa nostra en
moments de grans dificultats”.

PLA ESTRATÈGIC 
Enmig de tot aquest debat, l’A-
juntament ha presentat un avan-
çament del Pla Estratègic de Tu-
risme 2020, el qual té previst
presentar definitivament el gener
de l’any que ve.

Durant la presentació, el regi-
dor de Turisme, Agustí Colom, va
dir que un dels reptes més impor-
tants de la ciutat és l’equilibri en-
tre residents i turistes. “Sabem
que Barcelona és una ciutat turís-
tica, però ha de ser compatible amb
la població resident”. En la matei-
xa línia es va moure Albert Arias,
director del Pla Estratègic, que va
insistir en la necessitat de “deixar
de pensar en clau turística i pensar
realment en quina ciutat volem”.

El turisme segueix a l’alça 
» L’Ajuntament obre 287 expedients a pisos turístics del districte que operen sense llicència

» Les plataformes veïnals lamenten un cop més els perjudicis per la convivència i el model de ciutat

Albert Ribas
BARCELONA

El nombre de turistes que visiten la ciutat segueix creixent. Foto: Arxiu
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Actualitat a la xarxa

#DiadaMultitudinària

@jcuixart (Òmnium): Gràcies a tothom
per ser-hi. No ens pariren per dormir. La
República es guanya a les urnes, es cons-
trueix al carrer! Seguim.

#QuinzeAnysDesprés

@raibotey: Aprenem del cosmopolitisme i
l'obertura de mires d'aquella gent que
recorda l'11S de Nova York i Xile però obvia
el català!

Un diari plural

per Lluís Llanas, president de l’Ass. de Comerciants Creu Coberta i vicepresident executiu de la Fundació Barcelona Comerç

4Volem turisme responsable i sostenible? Creem-lo

Des de diversos sectors de la ciu-
tat –sobretot el reivindicatiu mo-
viment veïnal– s’ha criticat sovint
el model que volem de turisme. Si
bé és cert que, tot i algunes re-
miniscències i sortides de to, s’ha
demostrat que gràcies al turisme
Barcelona és el que és, ha supe-
rat la crisi econòmica i financera
de l’última dècada i s’ha situat
com una de les millors ciutats
d’Europa per fer negocis i turis-
me, també ho és que cal qüestio-
nar-nos és el model d’aquest tu-
risme. Qui, com i quan volem que
vingui a Barcelona.

I en aquest debat del qui,
com i quan, el sector del co-
merç, el sector empresarial, hi te-
nim molt a dir, i molt a opinar,
perquè probablement sigui a tra-
vés nostre –i no per mitjà d’altres
campanyes menys tolerants–
que puguem canviar el qui, el
com i el quan.

De vegades hem equiparat el
“turisme de qualitat” al “turisme
que es gasta molts diners”, per
contraposició al “turisme de mot-
xilla i d’alberg”. És un concepte er-
roni, però del qual s’ha impregnat
ja la societat. Hem d’anar millo-
rant els valors que apliquem pre-
cisament al “turisme de qualitat”
cap al vessant del turisme res-
ponsable i sostenible. I per tenir
turistes responsables i sostenibles

calen tres coses: formar els ciuta-
dans, crear una oferta que posi en
valor aquest turisme i informar-
los de com sumar-s’hi.

Un turista responsable i sos-
tenible és aquell que té cura de mi-
nimitzar els impactes negatius so-
bre el territori que visita (parlem
de generació de residus, no mo-
dificació del paisatge ni física ni lu-
mínica ni auditiva, respecte a les
formes de vida i relació, etc). Hi
ha moltes formes per aconsegu-
ir-ho: prioritzar propostes turís-
tiques de petit format, informar-
se sobre l’espai que es visita,
prioritzar el transport col·lectiu,
adquirir souvenirs propis de la
zona i comprar al comerç de pro-
ximitat i a l’artesà local, escollir ru-
tes raonables, prioritzar hotels pe-
tits que no generin impacte ne-
gatiu a l’entorn, comprar sempre
productes legals en comptes de al
venedor irregular i, òbviament,
tots els conceptes derivats del
respecte al medi ambient i la
cura que cal tenir a l’hora de vi-
sitar àrees silvestres, patrimo-
nials o arqueològiques.

El discurs existeix, i cada ve-
gada són més persones les que
s’hi sumen. En una ciutat com
Barcelona no podem pretendre
canviar el model d’un dia per l’al-
tre. Però sí que tots els sectors i,
repeteixo, en especial el sector co-

merç i turisme molt més que cap
altre, tenim les eines per procu-
rar el canvi. 

Formant el turisme. És
evident que el turisme ja hauria
de venir format des d’origen, i en
les poques hores o dies que sigui
a Barcelona no li podem fer un
curs del bon turista. Però sí que li
podem donar eines, o ofertes,
que el permetin prendre cons-
ciència d’aquests nous conceptes
que també el poden satisfer. For-
mar el turisme ho podem fer des
que arriba en avió, vaixell o tren,
oferint-li un fulletó, fins a la in-
clusió d’un discurs proactiu en tu-
risme responsable des dels seus
propis guies, a la cua d’un museu,
o a la carta d’un restaurant.

Cal, decididament, des de
l’administració, i també des del
sector educatiu, treballar per for-
mar els nostres ciutadans, tam-
bé quan ells són els turistes que
visiten altres racons de món.

Creant una oferta sin-
gular.El sector del comerç i del
turisme ens hi hem de posar.
Des dels hotels i els aparta-
ments fins als eixos comercials
i les grans cadenes, passant per
operadors de tours, guies, mu-
seus i festivals, cal potenciar
allò que genera un impacte po-
sitiu a l’entorn i minimitza els re-
sidus i contaminació. 

Això, és evident, pot anar en
contra d’algunes ofertes i pro-
postes turístiques actuals. El
sector, i també el país, ha de
fer-los entendre que la seva
proposta no és viable per as-
solir el que desitja la societat.

I aquest és un dels reptes
més complicats, ja que els in-
teressos d’algunes d’aquestes
marques sobrepassen sovint
les polítiques d’una regió com
la nostra. En cap cas, però, no
ens ha de fer por plantejar can-
vis a empreses, recintes, grans
superfícies, etc. que haurien
de ser els primers en aplicar-les,
per capacitat econòmica.

Informant-los de les pro-
postes.En aquest punt ens in-
teressa molt el suport dels pro-

motors i agents turístics, agències
de viatges, guies, hostaleria...
Cal que aquestes propostes de ca-
ire sostenible i responsable arri-
bin arreu i tinguin el mateix va-
lor, la mateixa visibilitat i la ma-
teixa promoció que qualsevol
altra. Alguns sectors com els del
luxe poden equiparar el turisme
sostenible a quelcom rural, lluny
del seu client. Hem d’eliminar
aquest paradigma, ja que el tu-
risme sostenible i responsable pot
ser, precisament, un turisme
d’alta qualitat i de luxe.  

El turisme sostenible i res-
ponsable pot ser un turisme
molt rentable. Els conceptes
que esmentem ja han capil·la-
ritzat la societat. Només cal que
ens posem les piles entre tots.

#TotsSomQuico

@arnaldoOtegi: Toda mi solidaridad con
Francesc Homs. Ningún tribunal podrá
frenar la voluntad mayoritaria de los
pueblos.
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Un diari obert

Atacar la democràcia i la llibertat bar-
rejant-les amb el terrorisme com fan
José Manuel García-Margallo i Pedro
J. Ramírez al referir-se a Catalunya és
constitucional. La Fiscalia ho veu bé i
no actua contra el ministre d’Afers
Exteriors ni el director del diari digital
“El Español”.

Margallo preocupat per un bluf
García-Margallo diu que el sobiranisme
català és un bluf. No s’entén que si el pro-
cés sobiranista democràtic, pacífic, mul-
titudinari al carrer i majoritari al Parla-
ment és un globus que es desinfla es pre-
ocupi tant. És lògic que, com a ministre
d’Afers Exteriors, pensi què passa en una
Catalunya que vol ser tant sobirana com
Espanya. Però un demòcrata no pot fer
declaracions tan terribles com les que ha
fet: “D’una crisi se’n surt, un atac terro-
rista es supera, però la dissolució d’Es-
panya és absolutament irreversible”.
Tranquil, home. Les colònies americanes
es van independitzar i Espanya va per-
dre Gibraltar però Espanya continua
existint! Les víctimes del terrorisme
(ETA, GAL, jihadisme), per altra banda,
estan dolgudes amb Margallo perquè mai
no se supera un atac terrorista. I des de
la democràcia, es sigui sobiranista cata-
là o no, cal preguntar al ministre si pre-
fereix una Espanya amb terrorisme o una
Espanya que respecti els drets i les lli-
bertats de les persones i dels pobles. Creu
Margallo que és legítim utilitzar el joc
brut contra els adversaris polítics com ha

fet el seu company Jorge Fernández Díaz
en el ministeri de l’Interior?

Pedro J. ofèn els demòcrates
Animat per les declaracions de Marga-
llo, “El Español”, diari digital dirigit per
Pedro J. Ramírez, com un escolanet
servil i reaccionari, publica una vinyeta
en què es compara l’independentisme de-
mocràtic i pacífic català amb els atacs ter-
roristes contra les Torres Bessones. Una
avioneta amb l’estelada xoca contra una
torre amb els colors de la rojigualda. Vo-
mitiu. Pedro J. i “El Espanyol” utilitzen
el terrorisme islamista per ofendre les víc-
times del terrorisme, el poble nord-
americà, el poble català i els demòcrates
del món.

Tripartit espanyolista
El sobiranisme català ha tornat a donar
en la Diada Nacional de Catalunya a Mar-
gallo, al govern espanyol i a l’ultraespa-
nyolisme una contundent i serena res-
posta democràtica. A cap lloc del món se
celebren manifestacions com les de la
Diada. Any rere any, de manera festiva,
reivindicativa, pacífica, amb sentiment
i per convenciment. Aquestes manifes-
tacions valen la pena perquè ajuden a fer
veure  a les instàncies internacionals les
raons i la força del sobiranisme. També
mostren el baix nivell democràtic de l’Es-
panya constitucional. I és que el tripar-
tit espanyolista (PP, PSOEPSC, C’s) no
deixa votar el poble català per decidir el
seu present i el seu futur.

4La Fiscalia
per Oriol Domingo

4Fachin i l’estelada
per Gemma Aguilera

Una senyera, cap estelada. I per comp-
tes d’Els Segadors, L’estaca de Lluís
Llach. Zona de confort per a Podem
Catalunya en l’acte organitzat per
ERC, la CUP i Podem a Sant Boi de
Llobregat per commemorar els 40
anys de la primera diada en llibertat.
Cadascú còmode amb el seu discurs,
amb més o menys càrrega contra la
dreta catalana. Fins que, quan els re-
presentants d’aquests trets partits i de
totes les forces sindicals del país eren
dalt de l’escenari per acomiadar un
acte que reivindicava la vigència de
l’eix esquerra-dreta en la construcció
nacional, algun desaprensiu va allar-
gar una estelada a la diputada cupaire
Anna Gabriel, que immediatament
va socialitzar amb Oriol Junqueras.

L’estelada no formava part del
guió, però Albano Dante Fachin havia
quedat atrapat entre dos indepen-
dentistes d’esquerres que sostenien un
full de ruta compartit! I ell, amb un
somriure nerviós i amb els braços ro-
dejant la cintura dels companys per no
mantenir contacte físic amb l’estelada,
comptava les estrofes de L’estaca que
faltaven per sortir corrents. 

Aquesta foto, que farà les delícies
de la dreta espanyola i de la vella es-
querra per poder acusar Podemos
d’haver caigut a mans del separatis-
me, és, en realitat, la simple plasma-
ció gràfica de la situació en què aviat
es trobaran els comuns a Catalunya,
quan ja no quedi ni un mil·límetre de
marge per practicar el  putaramone-
tisme processista. Quan arribi el mo-
ment de la ruptura, els comuns hau-
ran de decidir si creuen en el procés
de construcció nacional, que vol dir
defensar un referèndum democràtic
amb permís o sense d’Espanya -i na-
turalment, per votar el que vulguin,
o si combaten aquest dret, com ja fan
el PP, C’s, el PSOE i el Tribunal
Constitucional. Aleshores, dalt d’a-
quest escenari només tindran dues
opcions, fugir a corre-cuita o sostenir
l’estelada amb ERC i la CUP per pro-
posar un projecte de república cata-
lana d'esquerres. Aquest ha de ser el
sentit de la unitat de les esquerres,
més que no pas excloure una part de
l'independentisme. 

Publicat a El Món

Opinió en 140 caràcters

@cristina_pardo: La vicepresidenta dice
que hay que poner en valor la renuncia
de Soria. Claro que sí. Somos unos in-
gratos.

@encampanya: Que algú li digui a Artur
Mas que la samarreta sobre la camisa,
amb el coll per fora, queda molt de iaio-
flauta protestant al Parlament. 

@SergiCastanye: Pregunto a indepes y
explican motivos de dignidad, libertad,
progreso y cambio. Pregunto a españolis-
tas y responden: es que soy español.

Parlen els
veïns

Mariana
“No, encara falten
moltes coses per fer.
S’haurien de guan-
yar la nostra con-
fiança per poder
parlar d’això més
obertament. A més,

crec que la forma que han tingut de fer-
ho, amb la carta que ens van enviar, és
agressiva i impròpia d’aquest govern.”

Ricard
“No, i de fet m’he
reunit amb perso-
nes que pensen
com jo per fer més
pinya i denunciar
a l’Ajuntament que
no està fent prou.

Mai va malament intentar coses noves,
però potser s’haurien de plantejar un nou
enfocament per resoldre el problema.”

Nati
“Considero que
haurien de fer molt
més del que fan ac-
tualment. Si jo en
tingués un d’aquests
al bloc on visc i fes-
sin soroll i moles-

tessin segurament ho denunciaria, però
crec que l’Ajuntament ha de ser qui pren-
gui les iniciatives.”

Creus que l’Ajuntament fa prou per lluitar contra els pisos turístics il·legals?
per Pau Arriaga

Manuel
“Trobo que el que
s’està fent és adient
i que són mesures
mínimes, però em
fa l’efecte que hau-
rien d’endurir en-
cara més la seva po-

sició perquè el problema creix cons-
tantment. També crec que és una res-
ponsabilitat compartida amb els veïns.”
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L’escultura ‘Carmela’ de l’artista
Jaume Plensa que el passat mes
d’abril es va col·locar provisio-
nalment al vèrtex del Palau de la
Música amb el carrer Sant Pere
Més Alt podria quedar-se defini-
tivament en aquesta ubicació.
Aquesta és la intenció de l’Ajun-
tament feta pública recentment
pel segon tinent d’alcalde i res-
ponsable de l’àrea de Cultura,
Jaume Collboni, que ha explicat
que s’estan mantenint conver-
ses amb Plensa per aconseguir un
acord entre les dues parts.

L’escultura havia de ser reti-
rada el dia 19 de setembre per ser
traslladada, d’aquí a un mes i
mig, als Estats Units per formar
part d’una exposició. Collboni,
però,  ha explicat que ‘Carmela’ “es
quedarà aquí fins al 29 d’octubre

i confiem que en aquest termini
arribem a un acord amb l’artista,
amb qui estem mantenint con-
verses”. D’aquestes converses
n’haurà de sortir el preu que l’A-
juntament pagarà per l’obra, el
qual  sortir d’una taxació que fa-
cin un grup d’experts.

1.500 FIRMES  
La presència de ‘Carmela’ a davant
del Palau de la Música ha causat

un gran impacte positiu des del
primer dia de la seva col·locació.
De fet, més de 1.500 persones, a
través d’una recollida de firmes,
han demanat a l’Ajuntament que
no retirés l’escultura. 

Per últim, preguntat pel pro-
jecte que l’anterior govern muni-
cipal va encarregar a Plensa per-
què fes una escultura per a la ciu-
tat de 52 metres, Collboni va con-
testar que no li constava.

L’Ajuntament vol que ‘Carmela’ es quedi a la ciutat. Foto: Línia Ciutat Vella

L’Ajuntament negocia amb
Plensa la compra de ‘Carmela’

» L’escultura, que havia de ser retirada el 19 de setembre, es quedarà
de moment fins al 29 d’octubre a davant del Palau de la Música

Toni Albà farà un pregó
alternatiu al Pla de Palau

LA MERCÈ4L’actor Toni Albà
serà el protagonista el dijous 22
de setembre  d’un pregó alterna-
tiu de les Festes de la Mercè que
se celebrarà al Pla de Palau, al
costat del monument al General
Moragues, a partir de les set de la
tarda. Abans d’arribar al Plau de
Palau, Albà sortirà caminant des
del Fossar de les Moreres acom-
panyat de 

L’acte, promogut espontà-
niament des de les xarxes socials,
té el suport de diferents entitats
i empreses independentistes i
sorgeix, segons han explicat els
seus organitzadors, a causa de
l’aposta  de l’Ajuntament per l’es-
criptor Javier Pérez Andújar per
fer el pregó oficial. Els organit-
zadors d’aquest acte alternatiu
afirmen que Pérez Andújar  “ha
insultat en més d’una ocasió el
moviment independentista com-
parant-lo  amb un parc temàtic
o amb els aiatol·làs de l’Iran”. 

Al pregó, batejar com ‘El Mer-
der 2016, Albà encarnarà la figura
de Felip V, ja que segons un co-

municat de Petrolis Indepen-
dents, una de les tres empreses
que finançaran l’acte, “els orga-
nitzadors han pensat que no-
més Felip V pot fer un pregó mi-
llor que Pérez Andújar”.

REPRESENTACIÓ POLÍTICA
Aquest pregó alternatiu comp-
tarà amb la presència de dos re-
gidors de CiU, Jordi Martí i
Francina Vila. ERC també hi en-
viarà representació, tot i no ha
especificat qui seran els seus re-
presentants. L’altra formació
independentista del consistori,
la CUP, ha decidit que no assis-
tirà ni al pregó oficial ni a l’al-
ternatiu.

Per últim, la cap de files de
Ciutadans, Carina Mejías, ha de-
manat a l’alcaldessa Colau que
“prengui les mesures necessàries
per evitar el boicot independen-
tista al pregó de la Mercè”, ja que
considera l’acte “una falta de res-
pecte a l’Ajuntament la institució
que representa tots els barcelo-
nins i barcelonines”.

El consistori s’implica en el cas de
l’agressió a la dona amb nicab

RACISME4L’Ajuntament es per-
sonarà com a acusació popular en
el cas de l’agressió que el passat 29
d’agost va patir a prop de la Via
Laietana una dona que vestia
amb nicab.

Segons han explicat des del
consistori, la decisió s’ha pres
per tal que “s’aclareixin els pre-
sumptes fets delictius i es con-
demni els seus autors en relació
a la motivació de l’agressió amb
la voluntat de defensar la con-
vivència”. 

Una setmana més tard de la
presumpta agressió, la Guàrdia

Urbana va detenir dos homes
acusats d’un delicte d’odi després
d’haver, suposadament, agredit
una dona embarassada que duia
nicab quan aquesta estava pas-
sejant acompanyada del seu ma-
rit i els seus fills. Segons diver-
sos testimonis, els agressors
haurien increpat a la dona i li
haurien clavat una puntada de
peu al ventre. 

Un cop la Guàrdia Urbana va
detenir els dos homes, va poder
comprovar que tenien antece-
dents degut a la seva pertinença a
grups radicals del món del futbol.

Ciutat Vella Patrimoni | Malmeten unes làpides jueves de la Catedral
Un usuari de Twitter va denunciar el passat dia 18 de setembre que diverses làpides jueves

del cimbori de la Catedral havien estat destruïdes. Des de l’Associació Catalana d’Amics
d’Israel van denunciar la situació al Districte de seguida. Al tancament d’aquesta edició
fonts municipals van explicar que encara no es coneixien com s’havien produït els fets.   

Redacció
CIUTAT VELLA

L’Ajuntament manté la mostra
d’estàtues franquistes al Born
POLÈMICA4L’exposició ‘Fran-
co, Victòria, República. Impunitat
i espai urbà’ que l’Ajuntament ha
programat per al mes que ve al
Born es mantindrà tot i la nova pi-
cabaralla política que es va viure
el dia 20 durant la celebració de la
comissió de Drets Socials, Cultu-
ra i Esports.

Durant la comissió, CiU va de-
manar la retirada de l’exposició al
govern municipal. La petició dels
convergents va tenir comptar amb

el suport d’ERC, mentre que BCo-
mú i PSC hi van votar en contra.
Les abstencions de Ciutadans, el
PP i la CUP van provocar un em-
pat a 15 regidors que va provocar
que el vot de qualitat del govern in-
clinés la balança.

Al llarg de la comissió, CiU i
ERC van recordar que encara hi ha
moltes ferides obertes, mentre
que el primer tinent d’alcalde, Ge-
rardo Pisarello, va defensar que
l’exposició vol “generar reflexió”.
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El 78% dels compradors de
pisos al Gòtic són estrangers

HABITATGE4Les dinàmiques
relacionades amb la compra
d’habitatges a la ciutat han can-
viat molt en els darrers temps.
Un dels barris on aquesta trans-
formació ha estat més accen-
tuada és el Gòtic, on recentment
s’ha conegut que durant el pri-
mer semestre d’enguany el 86%
dels habitatges els van comprar
inversors i un 78% del total d’a-
quests compradors eren perso-
nes de fora de l’Estat.

Aquestes dades apareixen
en un estudi elaborat per Tec-
nocasa i la Universitat Pompeu
Fabra batejat amb el títol de ‘In-

forme sobre el mercat de l’ha-
bitatge’. L’estudi també mostra
unes xifres similars en el cas de
la Barceloneta, on la proporció
de compres d’inversors va ser
del 84% i els estrangers que van
comprar van ser el 48%. Una
mica lluny d’aquestes xifres  hi
ha el Raval, on les compres fe-
tes per inversors representen el
63% del total. Tot i això, el Ra-
val és el tercer barri de la ciu-
tat on aquesta proporció és
més gran, cosa que significa
que els tres barris on aquestes
xifres són més elevades són
tots tres del districte.

Un grup d’uns deu veïns van im-
pedir el dia 16 de setembre el pas
de la comitiva judicial a cinc edi-
ficis del districte - tres del Raval
(Arc del Teatre, Rambla del Ra-
val i Sant Pau) i dos de la Bar-
celoneta (Andrea Dòria i Pro-
clamació) - per evitar que cinc
famílies fossin desnonades.

De fet, la regidora Gala Pin
havia alertat el dia abans al ves-
pre dels desnonaments (hora i
carrer) en una piulada al seu
Twitter. Pin havia informat de
les adreces dels cinc habitatges.
Això va provocar que els veïns
s’hi poguessin presentar una
estona abans i evitar el pas de la
comitiva.

APOSTA PER L’HABITATGE
D’altra banda el Districte ha
tancat definitivament la compra
de l’edifici situat al número 44
del passeig Joan de Borbó, al ba-
rri de la Barceloneta, per tal de
destinar-lo a pisos per a perso-
nes amb problemes de mobilitat
i a habitatge social.

Es tracta d’un edifici de sis
plantes, un àtic i tres locals co-

mercials als baixos que pertan-
yia a la Tresoreria General de la
Seguretat Social. Després de
mesos de negociacions, el Dis-
tricte ha acabat pagant 3,5 mi-
lions d’euros.

La compra d’aquest edifici
és un dels diversos moviments
que el govern municipal ha fet
en matèria d’habitatge en els úl-
tims temps. Al mateix passeig
Joan de Borbó, concretament al
número 11,  hi ha un dels sis so-
lars que l’Ajuntament va treu-
re fa uns mesos a concurs per a
la construcció d’habitatge coo-
peratiu en règim de cessió d'ús,
el que es coneix com el ‘coha-
bitatge’. Aquest solar, de 119
metres quadrats i amb capaci-

tat per construir vuit habitatges,
és on antigament hi havia hagut
l’última seu de Miles de Vi-
viendas,  una antiga caserna de
la Guàrdia Civil ocupada i que
va ser desallotjada el maig de
2007. Des de llavors, l’espai
ha estat buit.

Un altre solar que ara mateix
no té utilitat és el que hi ha al ca-
rrer Ginebra amb Salvat Pa-
passeit, conegut com ‘La Case-
ta’. El Districte ha obert un pro-
cés participatiu per definir quins
usos veïnals tindrà en un futur.
Aquest procés, coordinat per la
cooperativa d’arquitectes La Col,
tindrà tres sessions, la primera
de les quals se celebrarà el dia 22
d’aquest mes al mateix solar.

Un dels desnonaments es va aturar al Carrer Sant Pau 117. Foto: Google Maps

Aturen tres desnonaments 
al Raval i dos a la Barceloneta

Redacció
LA BARCELONETA
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Per un comerç sostenible
» La Fundació BCN Comerç treballa per difondre valors

com la inclusió, la seguretat, la tolerància i l’entesa

EDITORIAL/ Són quatre els pilars principals
de l’ideari de la Fundació Barcelona Comerç:
treball en xarxa, transparència, serveis útils
a l’associat i responsabilitat social comercial.
Aquest mes, a causa de diferents iniciatives
i projectes que s’estan duent a terme ens
volem focalitzar en un apartat de l’últim
pilar: el comerç sostenible.  

Per comerç sostenible entenem el que
contribueix a fer de la ciutat un lloc millor
pel conjunt dels habitants. El comerç no
només és una activitat empresarial, sinó
que també busca generar entesa, toleràn-
cia, comunicació, inclusió, seguretat, acces-

sibilitat. A partir d’una sèrie d’accions i acti-
vitats que s’aniran duent a terme durant
aquests mesos, s’han anat materialitzant.

Les accions van començar a finals del
juliol passat amb la signatura del conveni
per a la cardioprotecció dels eixos comer-
cials que integren la Fundació Barcelona
Comerç. Un 80% de les parades cardio-res-
piratòries poden acabar amb la recupera-
ció de la víctima si se li aplica un massatge
cardiorespiratori adequat i a temps i si s’u-
tilitza el desfibril·lador de manera adient. 

Els eixos comercials associats tindran
així l’oportunitat de formar-se per tal de

protegir els seus veïns i veïnes i clients en
aquest aspecte.

Aquest mes de setembre se signarà
també el conveni amb l’aplicació Mapp4all,
que dóna informació sobre diferents crite-
ris d’accessibilitat als comerços, no només
a nivell de barreres arquitectòniques, sinó
també a nivell de qualsevol necessitat del
client: menús per celíacs, canviadors per a
nadons, establiments on puguin entrar
mascotes, botigues adaptades a persones
amb discapacitat visual o auditiva... tot això
disponible, gràcies al comerç, en el mòbil o
tauleta de qualsevol usuari.

A més, d’aquí a pocs dies se celebrarà
a Barcelona la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura i els eixos comercials
que formen part de la Fundació Barcelona
comerç hi participaran.

Són moltes les coses que encara s’han
de fer per tal de millorar la nostra ciutat i
per fer-la més propera al veí i al client. Co-
mencem a poc a poc i amb bona lletra. Tor-
nem de les vacances amb energies
renovades i moltes ganes de fer coses. Fem
comerç, fem barri, fem ciutat.    

Fundació Barcelona Comerç

» En aquesta línia, els eixos comercials participaran 
en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

Botigues més accessibles  pàg 12

Mapp4all, amb Josep Esteba al 
capdavant, ultima un conveni 
amb la Fundació BCN Comerç

Entrevista pàg 13

Elisa Gómez de Tejada (Informame):
“La supervivència augmenta fins 
al 80% a llocs cardioprotegits”

línialíniaen
Núm. 5 · Setembre 2016 ·  Fundació Barcelona ComerçEl periòdic dels botiguers dels barris de Barcelona

comerç
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Parlem de comerç

La Fundació Barcelona Comerç col·labora amb Mapp4all, una aplicació que dóna informació
sobre les botigues que s’hi adhereixen i que vol facilitar la mobilitat als discapacitats

Una ciutat 100% accessible

ESTRATÈGIA/A causa de l’anunci de l’ampliació del
Centre Comercial La Maquinista, situada a prop de
l’Eix Comercial de Sant Andreu, i davant de les de-
mandes de diversos col·lectius per l’afectació que
aquest projecte genera a la zona, hem començat con-
juntament amb l’Ajuntament la planificació i el dis-
seny d’un Pla Estratègic de Comunicació que pretén
ajudar i protegir el comerç de proximitat de Sant An-
dreu, mostrant tant la necessitat que el client final té
de l’Eix comercial, el comerç de proximitat i tots els
serveis que facilita –tant els percebuts com els
menys percebuts–, com, d’altra banda, de la im-
portància que el client –veí– té en relació al comerç
de proximitat, estant, ambdós, en una simbiosi con-
tínua en el dia a dia. 

Aquest pla de comunicació va adreçat al client i

al veí del barri, amb l’objectiu de conscienciar-lo de
la realitat que s’està vivint actualment i, evidentment,
per premiar-lo amb promocions, ofertes i diferents
premis per tal de reforçar el missatge. 

La campanya s’estructurarà al voltant de les no-
ves tecnologies per tal d’expressar i demostrar la re-
siliència del comerç de proximitat i la seva contínua
adaptació als nous temps i a les noves dinàmiques.

INFORMAR PER PROTEGIR-NOS
Des de l’Eix Comercial de Sant Andreu creiem que la
primera acció que s’ha de fer des del comerç de pro-
ximitat és informar a la gent del barri on estan ubi-
cats els comerços associats, i també sobre qui som,
què fem i de quina manera influïm i participem, tant
els uns com els altres, de les nostres vides. 

L’Eix Sant Andreu i el consistori
treballen en un pla de comunicació

INNOVACIÓ/Mapp4all neix fa 10 anys de
la mà d’un home, Josep Esteba, que va
percebre la necessitat d’una plataforma
que informés sobre l’accessibilitat dels es-
tabliments i les ciutats. El març de l’any
passat es va començar a professionalitzar
la idea amb amics i familiars per tal de re-
alitzar una cosa que ningú havia fet fins
ara: un mapa digital de l’accessibilitat. 

Per accessibilitat Mapp4all entén no
només les necessitats de les persones
amb discapacitat o mobilitat reduïda,
sinó qualsevol tipus de característica útil i
catalogable per a una persona: celíacs, in-
drets on poder anar amb la mascota, llocs
on hi hagi canviadors per a nadons o sales
de lactància, ajudes visuals, auditives i
mobilitat reduïda. 

L’APP COMPLETADA PER TOTS
El funcionament de Mapp4all es basa
en la tècnica digital amb més èxit ac-
tualment: el contingut generat pels
mateixos usuaris. Altres webs com Wi-
kipèdia o el mateix Facebook utilitzen
aquesta tècnica que es basa a deixar

que siguin els usuaris els qui comple-
mentin i completin l’aplicació. 

El pas número 1 de Mapp4all és fer
un escàner de tots els comerços i esta-
bliments de la ciutat. Per fer-ho, s’ha
creat un programa d’integració i ocu-
pació amb el suport de l’Ajuntament,
on un equip de 20 persones faran difu-
sió del projecte i intentaran que s’ad-
hereixin al projecte. L’adhesió pot ser
de dues maneres, o gratuïta, on aparei-
xeran el nom de l’establiment, la loca-
lització, els serveis d’accessibilitat i on
els usuaris podran comentar, valorar i
completar la informació; o bé retri-
buïda, la versió prèmium, on apareixerà
també el logo de l’establiment, el telè-
fon, la plana web, i hi haurà una valora-
ció feta pel mateix establiment i només
el propietari o la persona responsable
de la gestió de l’establiment tindrà
accés a la modificació de les dades. 

MAPP4ALL I LA FUNDACIÓ
L’aplicació és gratuïta tant per l’usuari
com pel comerç que no vulgui la ver-

sió prèmium. Des de la Fundació Bar-
celona Comerç s’ha treballat en la sig-
natura d’un conveni que permetrà als
comerciants membres accedir a la ver-
sió prèmium amb tots els avantatges
que això comporta –trucades directes
a l’establiment des de l’aplicació, accés
directe al web, possibilitat de no tocar
l’accessibilitat–. 

La Fundació Barcelona Comerç està
molt sensibilitzada sobre el projecte de
ciutat sostenible i accessible que s’està
duent a terme, ja que en dos
eixos –Creu Coberta i Cor Eixample– ja
s’havien fet accions. Aquest setembre
se signarà el conveni per tal de pro-

moure la millora de l’accessibilitat als
comerços de la ciutat de manera que
aconseguim que Barcelona sigui la pri-
mera ciutat 100% accessible d’Europa. 

A partir de setembre es continuarà
la campanya de difusió de l’App que va
començar el dia 12 de juliol: en menys
de dues setmanes més de 14.000 co-
merços figuraven ja a l’aplicació i en 15
dies, sense accions de màrqueting per
captar usuaris, ja es comptabilitzaven
més de 1.000 descàrregues. Es preveu
que al mes de gener aquest nombre
s’ampliï fins a 150.000. L’app està tra-
duïda en diferents idiomes per tal d’a-
traure també el públic turístic. 
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ENTREVISTA/ El passat 26 de juliol es va
signar el conveni per la cardio-protecció
dels 16 eixos comercials que conformen la
Fundació. Aquest conveni inclourà la ins-
tal·lació de desfibril·ladors a les seus dels
eixos comercials que ho desitgin, així com
formació en primers auxilis i d’utilització
de l’aparell. Vam tenir l’oportunitat de par-
lar amb Elisa Gómez de Tejada Gimeno, di-
rectora general d’Informame, l’empresa
que fa anys que col·labora amb un dels
eixos de la ciutat i que es farà càrrec de car-
dioprotegir els comerços de la ciutat.

Què és Informame?
Informame és una empresa que va sorgir
fa vuit anys de la mà d’un grup de perso-
nes que feien feina dins el món de l’emer-
gència. Veiem la necessitat d’implantar
cursos per saber atendre les emergències
i les urgències a nivell de carrer, a nivell bà-
sic. Quan va sorgir la idea vam tenir la sort
que Telefònica, que aleshores estava im-
plantant un projecte de cardio-protecció,
ens va venir a buscar per veure si volíem
participar, primer a nivell de Balears, i un cop
ens va conèixer ens van oferir fer la formació
per tot Espanya. Vam acceptar i, a poc a poc,
estem fent camí. 

Com us organitzeu? Teniu voluntaris i al-
hora professionals?
La gent que fa feina en aquest món ja té un

punt de voluntariat dins seu, en general. Tota
la gent que participa en el projecte té sen-
sibilitat en el tema i han anat arribant a In-
formame per iniciativa pròpia. A mesura que
hem anat fent camí també s’ha anat con-
formant, de manera natural, el grup que te-
nim ara: altament sensibilitzat, homogeni i
amb una visió semblant sobre què hauríem
de fer. A part d’això, destacar que aquest any,
de manera totalment altruista, hem tingut
la sort de comptar amb un grup de pro-
fessionals a Catalunya que han realitzat una
campanya de conscienciació a escoles en-
globat dins un programa recomanat per en-
titats científiques anomenat Kid Save Lives.

Per què creus que necessitem estar car-
dioprotegits?
Tenim dades molt importants: a Espanya
moren 30.000 persones per aturada cardí-
aca a l’any. Si tenim un desfibril·lador a mà
i el pots emprar en els primers moments,
tens una possibilitat de supervivència molt
elevada. Si implantem els sistemes de car-
dioprotecció, d’aquestes 30.000 persones
fins al 80% es podrien salvar. 

Què és el que implica el conveni signat
amb la Fundació? Com ajudarà els eixos
i què suposarà?
El canvi és substantiu. És cert que s’haurà de
fer una feina de sensibilització perquè pu-
guin accedir als coneixements i forma-

cions, però un cop ho facin creiem que ells
mateixos veuran la utilitat i la seguretat que
això implica. Creiem que el fet d’estendre
aquesta protecció a nivell de Barcelona serà
molt positiu tant pel comerç com per a les
persones que ajudareu.  

Què inclourà la formació?
És una formació de suport vital bàsic que
posa èmfasi en el massatge cardíac i en l’ús
del desfibril·lador. Bàsicament els cursos en-
senyen a reconèixer una aturada cardíaca
en qualsevol ciutadà que la pugui patir, iden-
tificar-la com una emergència mèdica i
ensenyar què cal fer mentre no arriben els
serveis d’emergència. Amb això el que fem
és guanyar temps perquè arribi l’ambulància
i la recuperació d’aquesta aturada cardíaca
pugui ser viable. Per altra banda, la segona
part del curs és l’acreditació de com utilit-
zar un desfibril·lador, perquè perdin la por,
vegin com n’és de segur i com funciona.

---
La taxa de supervivència en el cas de no fer la
reanimació és d’un 5% contra el 80% de su-
pervivents de parades cardíaques quan han
estat atesos. L’aturada cardíaca en persones
sanes és la principal causa de defunció a tot
Europa, per sobre dels accidents de trànsit i al-
tres malalties i no passa només a la gent gran,
sinó que pot passar a totes les persones, per
tant, cal estar preparats.  

Com gestionar una reclamació?
Quan hi ha un conflicte en un es-
tabliment, i pels motius que siguin
no es pot solucionar, el comer-
ciant, encara que el client no li de-
mani, pot oferir-li el full de recla-
macions, ja que pot ser una bona
eina: no passa res i no vol dir que
el client tingui raó. Això es valorarà
més tard. L’important es que hi ha
un valor afegit per a la botiga que
la persona consumidora pot in-
terpretar com una mostra d’in-
tentar trobar solucions. 

A més, es pot informar al
client que la reclamació es tra-
mitarà via Defensor del Client, un
organisme independent per a
la resolució de conflictes. 

Quin procediment se segueix
després?
Aleshores, el consumidor entre-
ga el full. És molt important que
el comerciant posi data i segell al
full perquè té un mes per con-
testar-la. A partir d’aquí, l’esta-
bliment pot fer dues coses: con-
tactar directament al consumi-
dor –es recomana fer-ho sempre
per escrit o pot remetre la recla-
mació al Defensor del Client– o
directament o a través del dina-
mitzador/a de l’eix.

Si en contactar directament al
consumidor el conflicte se solu-
ciona dins el primer mes, per-
fecte, tot s’acabarà. Si no se so-
luciona durant aquest període, el
consumidor pot anar a un orga-
nisme de consum adscrit a l’A-
juntament o bé a la Generalitat.
Aquest organisme remetrà la re-
clamació a l’establiment perquè
digui la seva. Si la botiga no con-
testa les administracions poden
obrir un expedient per incom-
pliment del codi de consum i la
llei de mediació perquè és obli-
gatori respondre.

Si contesta i no hi ha acord,
l’organisme provarà una media-
ció o un arbitratge de consum. Si
veu que l’establiment té la raó li
comunicarà al consumidor. 

En la pròxima edició parlarem
de quin tipus de suport oferirà el
Defensor del Client a l’establi-
ment i quin procés se seguirà. 

“La supervivència augmenta 
fins al 80% a llocs cardioprotegits”

Elisa Gómez de Tejada Gimeno / Directora general d’Informame

Dia de la signatura del conveni amb Informame, amb Gómez de Tejada (segona per l’esquerra). Foto: Fundació

El Defensor 
del Client



Setembre 2016
| 14 comerç en línia El periòdic dels botiguers dels barris de Barcelona_butlletí nº5



15 | líniaciutatvella.catSetembre 2016

Comprar barat sovint surt car.
Aquesta màxima que, qui més qui
menys, tothom té en compte,
també es pot aplicar a la venda
il·legal de productes al carrer. El
top manta o la simple compra de
begudes a peu de carrer a per-
sones sense el degut permís ge-
nera molts prejudicis en tots els
àmbits de la societat. 

És per aquesta raó que la Ge-
neralitat ha impulsat durant
aquest estiu una campanya per
conscienciar els possibles com-
pradors sobre els efectes negatius
que es desprenen d’adquirir ar-
ticles al top manta, ja no només
per al comerç local, sinó també
per a ells mateixos. 

SENSE GARANTIES
I és que sovint es tendeix a con-
siderar com a principals afec-
tats de tot plegat les marques o
empreses els productes de les
quals es venen falsificats en el
top manta. Tanmateix, la venda
il·legal al carrer ofereix articles
sense cap tipus de garantia que
també poden arribar a repre-
sentar un risc per a les persones
que els adquireixen. 

Posem per cas la venda de be-

gudes al carrer durant les nits. En
aquesta situació ningú no pot
garantir-ne la procedència o si
aquests productes han passat
els controls necessaris. Això tam-
bé passa quan es tracta de jo-
guines o altres productes que es
venen al marge de la llei i que po-
den suposar un perill. 

En el cas dels productes ad-
quirits al top manta, sovint roba,
sabates o CD, no tenen cap tipus
de garantia ni es pot reclamar a
ningú en cas de trobar-hi alguna
deficiència o problema. 

És per tot això que el Govern
insta els ciutadans i els visitants a
dir ‘No’ a la venda il·legal al carrer.
Per la seva seguretat i també
perquè perjudica la indústria i el
comerç legalment establerts en
una zona concreta. Els articles
adquirits en el comerç de proxi-
mitat tenen garantia, han passat
els controls escaients i estan sub-
jectes a una sèrie de drets del con-
sumidor. En cas de comprar pro-
ductes en mal estat o rebre un

mal servei en una botiga legal-
ment establerta, el comprador
pot adreçar-se a qualsevol ofici-
na del consumidor i exigir una
compensació. Aquesta possibili-
tat no existeix en cas de comprar
al top manta. 

Per altra banda, aquests pro-
ductes, sovint falsificacions de
marques conegudes, vulneren
els drets de la propietat industrial
i intel·lectual  -en el cas de músi-
ca o pel·lícules pirates- i defrau-
den les arques públiques.

A més, la venda il·legal al ca-
rrer ocupa l’espai públic i dificul-
ta la lliure circulació, evitant que
la població en pugui gaudir. 

POSSIBLES SANCIONS
Adquirir productes que es ve-
nen de manera il·legal al carrer
també pot comportar proble-
mes al comprador. Com que a Ca-
talunya aquesta pràctica està
prohibida, els seus clients poden
arribar a ser sancionats pels
agents dels cossos de seguretat
que els enxampin comprant.  

Per tot plegat, tal com re-
corda la Generalitat, tot el que
una persona es pot estalviar
comprant en aquests mercats
clandestins ho pot acabar pa-
gant amb escreix més enda-
vant des de diversos àmbits.
Però no només ell, sinó també
la societat en conjunt. 

‘No’ al top manta: tots hi guanyem
»La Generalitat alerta dels perjudicis de la venda il·legal al carrer i insta els ciutadans a no comprar-hi
»Aquesta pràctica ofereix productes sense cap tipus de garantia i perjudica el comerç de proximitat

Redacció
BARCELONA

La venda il·legal al carrer ocupa l’espai públic i dificulta la mobilitat dels ciutadans. Fotos: Arxiu

EXPLOTATS4Darrere de la
manta se solen amagar situa-
cions injustes. I és que la venda
il·legal al carrer sovint la controlen
màfies i xarxes de delinqüència or-
ganitzada. És per aquest motiu
que els seus treballadors no tenen
garantit cap dret laboral. 

Les jornades interminables
dels venedors -nit i dia- i les du-
res condicions en les quals han de
desenvolupar la seva feina -faci
fred o calor, i sempre pendents
d’evitar els cossos de seguretat

que combaten aquesta xacra-
fan que la venda il·legal al carrer
fomenti el treball clandestí i el rè-
gim d’esclavatge. 

Per altra banda, els diversos
operatius policials també actuen
de manera intensa sobre l’origen
del fenomen de la venda ambu-
lant no autoritzada. Es tracta de
magatzems de distribució de pro-
ductes que posteriorment es ve-
nen al carrer sense el permís ne-
cessari. Una cadena que perpetua
una situació on tots hi perdem.

Màfies i règim d’esclavatge

A Catalunya, els
clients del top manta
poden ser sancionats

Comerç en Línia
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Poca varietat de botigues, molts
basars i establiments de menjar
ràpid i desaparició dels comer-
ços de tota la vida. Aquest feno-
men és el que l’Observatori Eixos
ha vingut a anomenar “vulgarit-
zació del comerç”, una situació
que, segons assegura, està pas-
sant a la Barceloneta. 

Tal com alerta aquesta enti-
tat i recull Btv, una de cada qua-
tre botigues del barri són ba-
sars –25,6% en concret–, una si-
tuació que es veu agreujada per
la poca diversitat dels establi-
ments de la zona, la qual, a més,
pateix una manca de botigues
“de qualitat”. La Barceloneta,
segons l’observatori, està per
sobre de la mitjana de Barcelo-
na pel que fa a basars –el global
de la ciutat és del 18,5%–, i tot i

que hi ha dos barris on encara hi
ha més locals d’aquestes carac-
terístiques –un 37% al Raval i un
28% al Born–, el panorama a la
Barceloneta no convida a l’opti-
misme. L’observatori també posa
de manifest que les cadenes de
supermercats que s’instal·len al
barri han abaixat els estàndards
de qualitat. 

Tot plegat sembla propiciat,
segons l’observatori, per la pro-
liferació del turisme de baix cost,
que demanda establiments d’a-
quest tipus. Una circumstància

que provoca que cada cop morin
més comerços tradicionals. 

Des de l’Associació de Veïns
de la Barceloneta veuen “molt
encertat” l’estudi. Manel Martí-
nez, vocal de l’entitat, afirma a
Línia Ciutat Vella que a la Bar-
celoneta “no li cal un supermer-
cat de 24 hores” i sí altres “que
aportin alguna cosa al barri”. En
aquesta línia reclama que el con-
sistori “potenciï el Mercat de la
Barceloneta” i que ajudi als em-
prenedors perquè obrin negocis
que “enriqueixin l’entorn”. 

Un supermercat de la zona. Foto: Google Maps

Una de cada quatre botigues 
de la Barceloneta són basars

» L’Observatori Eixos alerta de la “vulgarització” del comerç al barri
» Avisa de “poca varietat” del sector i en culpa al turisme ‘low cost’

El comerç del Raval aposta per
convertir les persianes en art

PROPOSTA4Durant els anys
90 del segle passat els grafits a
les persianes del Raval eren
tota una senya d’identitat del ba-
rri. Ara, la Federació d’Associa-
cions de Comerciants i Entitats
del Raval-Eix Comercial Raval
ha posat en marxa una iniciati-
va que vol revifar aquell tipus
d’art a les persianes de les boti-
gues actuals que així ho vulguin.
Tal com informen des de la
Fundació Barcelona Comerç, es
tracta d’una proposta que de ben

segur recollirà el nou Pla d’Ac-
tuació del Districte.

Des de l’Eix Raval expliquen
que l’objectiu de tot plegat és “po-
der fer servir les persianes per
crear una galeria d’art temporal”
i també “desenvolupar una nova
interacció entre l’art i la societat”.
En aquest sentit, recorden que els
darrers anys s’ha viscut una “ex-
plosió” de l’art urbà a la ciutat.
“Artistes i botiguers interactuen,
cultura i comunitat comparteixen
objectius”, destaquen. 

Critiquen que el Dia sense
Cotxes es faci en un de feiner

QUEIXA4El Dia sense Cotxes,
que preveu tancar al trànsit 58
carrers de la ciutat dijous dia 22,
ha generat l’enèsima polèmica
entre el consistori i els boti-
guers. En un comunicat, Pimec
Comerç, la Fundació Barcelona
Comerç, Barcelona Oberta i CE-
DAC (Consell d’Empreses Dis-
tribuïdores d’Alimentació de Ca-
talunya) lamenten que l’Ajun-
tament “no ha tingut en comp-
te” els representants del comerç
i que hauria d’haver informat
“amb més antelació” de les ca-
racterístiques i afectacions de la

jornada per tal de prevenir una
“manca de planificació”. 

Per aquest motiu, aquestes
entitats consideren que el Dia
sense Cotxes es podria haver
celebrat en un de festiu i no en
un de laborable, com és el cas
d’aquesta edició. Si s’hagués
programat per a un dissabte, as-
seguren, es podrien “evitar les
previsibles afectacions” que tin-
drà el tancament dels 58 ca-
rrers. A més, recorden que els
horaris d’accés són diferents a
cada vial, aspecte que “compli-
carà encara més la mobilitat”. 

Els botiguers de la rambla 
del Raval homenatgen l’arròs
FIRA4Basmati, risotto, paella o
sushi. L’arròs té moltes cares, i
l’Associació de Comerciants de la
rambla del Raval vol promo-
cionar-lo el pròxim dissabte 24
de setembre, dia de la Mercè,
amb la vuitena edició de la Mos-
tra d’Arrossos del Món. 

La jornada transcorrerà a la
rambla del Raval des de dos
quarts de dues de la tarda fins a
les nou de la nit, i estarà ame-
nitzada per diverses actuacions

musicals. La mostra, a més, for-
ma part del programa de les
Festes de la Mercè. 

Els comerciants que vulguin
participar en la mostra amb al-
guna creació pròpia amb l’arròs
com a element principal, hauran
d’omplir una fitxa d’inscrip-
ció –disponible a la web de l’Eix
Raval–. Els organitzadors, per la
seva banda, facilitaran paelles,
cremadors, carpa i les taules per-
què tothom gaudeixi de l’arròs. 

Guardons | Els premis Comerç de BCN dupliquen les inscripcions
Els premis Comerç de Barcelona, que reconeixen la tasca de les botigues i les millors iniciatives comer-

cials, han tancat el període d’inscripcions amb unes xifres molt positives. Segons fonts municipals, les
candidatures s’han duplicat respecte de l’any passat. Les mateixes fonts destaquen “la bona salut i la

bona feina que s’està fent des de tots els àmbits per fer créixer el model de comerç barceloní”. 

Redacció
LA BARCELONETA

Revitalitzar el barri amb art, l’objectiu de la iniciativa. Foto: Google Maps
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La ciutat es bolcarà amb la celebració en honor de la seva patrona entre els dies 22 i 25

La Mercè més participativa
CELEBRACIÓ/ Com cada any, el setembre
és un mes d’ebullició a la ciutat i al país. Les
últimes setmanes de l’estiu, la tornada a
l’escola o la celebració de la Diada Nacio-
nal són algunes de les dates marcades en
vermell al calendari, però entre els dies 22
i 25, els veïns i la ciutat viuran quatre dies
intensos per celebrar una nova edició de
la Festa de la Mercè. Concerts, cultura po-
pular i activitats de tota mena a l’aire lliure
són alguns dels ingredients del menú que
s’ha cuinat per a commemorar, un any
més, el dia de la patrona de la ciutat. 

El cartell de l’edició d’enguany és un
disseny de l’il·lustrador Miguel Gallardo,
mentre que l’escriptor Javier Pérez Andújar
serà l’encarregat de succeir Andreu Bue-
nafuente en la lectura del pregó. Durant
l’acte de presentació del cartell, Andújar
va assegurar que el seu parlament “parlarà
de barris, parlarà de llibres i parlarà de cul-
tura popular, que és el que som”.

L’edició del 2016 vol ser, segons asse-
guren els organitzadors, una edició més
participativa i descentralitzada que mai.
De fet, el calendari inclou activitats pensa-
des perquè veïns i artistes visquin la Mercè
conjuntament. A més, la celebració d’ac-
tes s’estén cada cop més, de manera que
punts com la Fabra i Coats o el parc de la
Trinitat seran alguns dels escenaris que en-
guany s’estrenen. Aquests s’afegiran als ja
habituals, com la plaça de Sant Jaume, la
plaça de Catalunya, l’avinguda de Maria
Cristina, el Castell de Montjuïc o el parc de
la Ciutadella.

Com és habitual, la música també tin-
drà un protagonisme central en el conjunt

d’actes festius. Les actuacions de bandes
consolidades com La Pegatina, la fusió fla-
menca del figuerenc Kiko Veneno o l’ska-
rock dels gandians La Raíz seran algunes
de les cites musicals imprescindibles d’a-
quest any. A més, un dels clàssics de la cita,
el Barcelona Acció Musical (BAM) tindrà
accent francès amb el pop-rock de Jeanne
Added, l’afrotrap d’MHD o el rock psico-
dèlic d’Aquagascallo. 

PARÍS, CIUTAT CONVIDADA
La capital francesa serà un altre dels pro-
tagonistes de la celebració. A principis de
desembre de l’any passat es va conèixer
que París havia estat triada com a ciutat
convidada, de manera que els equips tèc-
nics i artístics dels dos ajuntaments han
treballat durant gairebé vuit mesos per
dissenyar el calendari.

D’aquesta manera, tothom que ho vul-
gui podrà gaudir de la feina de la coope-
rativa d’arts de carrer i arts del circ 2r2
Cirque, del prestigiós Le Monfort Théâtre,
un espai de referència en la vida cultural
parisenca, o del Centquatre-Paris, una pla-
taforma oberta a artistes internacionals i
que aposta pels joves talents creatius. Les
construccions d’Olivier Grossetête o
Nuage, un núvol artificial suspès en l’aire
sobre el qual evolucionen uns acròbates
seran altres propostes dels parisencs.

Així, París continuarà amb la llista de
ciutats convidades, una iniciativa que va
néixer en el marc de la Mercè del 2007 i
que ha portat fins a la ciutat Medellín,
Quito, Istambul, Dakar, Sant Petersburg,
Montreal, Viena, Estocolm i Buenos Aires.

EIXAMPLE/Malgrat l’oposició veïnal, el restaurant El Bella-
vista del Jardín del Norteva obrir les seves portes a finals del
mes de juliol. El local, situat a l’interior d’illa del carrer Enric
Granados 86-88, consta de dos pisos amb una superfície de
1.000 metres quadrats, que es complementen amb un jar-
dí-terrassa de les mateixes dimensions. El local el gestiona
Rodrigo Messi, germà del futbolista del Barça, amb l’ajuda
dels seus germans i de la família Iglesias, propietària de ma-
risqueries i altres establiments de restauració.

L’associació SOS Carrer Enric Granados ha estat l’actor més
involucrat alçant la veu en contra de l’obertura de l’establi-
ment. En un comunicat publicat pocs dies després de la in-
auguració del restaurant, SOS Carrer Enric Granados adverteix
que el local “no disposa de llicència d’activitat per operar al
jardí de 1.000 metres quadrats situat a l’interior d’illa, que està
envoltat per més d’un centenar d’habitatges”, però que
aquest funciona com una part més del negoci. “Serà com-
plicat canviar-ho, però lluitarem i farem tot el possible per-
què es respecti el descans dels veïns. És un tema amb el qual
estem molt implicats”, explica el president de l’Associació de
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, Toni Colomina.

El mateix futbolista, acompanyat per la seva dona An-
tonella Rocuzzo, va visitar per primer cop El Bellavista del Jar-
dín del Norte el passat diumenge 4.

El veïnat rebutja el mega-restaurant de
Messi a un interior d’illa d’Enric Granados HORTA-GUINARDÓ/Els búnquers del Turó de la Rovira, al

barri del Carmel, són un dels atractius que més atenció tu-
rística han despertat darrerament. De fet, no només són els
visitants de la ciutat els qui pugen fins a un dels punts on
es poden gaudir d’espectaculars panoràmiques, sinó que
han proliferat rodatges de pel·lícules i anuncis.

De fet, i arran d’una notícia publicada per una cadena
de televisió on s’assegurava que “per ara l’associació de veïns
no ho considera un problema greu”, l’Associació de Veïns i
Veïnes del Carmel va publicar un aclariment en el qual ex-
plica que la situació de les bateries “sí sembla un problema
important” i insta el govern a “començar a aplicar polítiques
de decreixement turístic”, tant al barri com a la ciutat.

En aquest sentit, l’Ajuntament està estudiant, entre d’al-
tres mesures, la possibilitat de restringir el nombre de ro-
datges permesos i la temàtica d’aquests.

Les bateries antiaèries 
del Carmel, desbordades?

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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SÍNDICA/ El passat dia 5, Maria
Assumpció Vilà va prendre pos-
sessió del seu càrrec com a Sín-
dica de Greuges de la ciutat. 

Durant el seu parlament, Vilà,
que repetirà al càrrec durant cinc
anys més, va destacar que la seva
intenció serà “arribar a tothom i
que mai ningú es quedi sense de-
fensa”. La Síndica també va dir que
la sindicatura “ha de reforçar-se i
ser més propera i eficaç per poder
defensar els drets fonamentals i
les llibertats públiques”.

Vilà va ser reescollida a prin-
cipis de juliol gràcies als vots de
tots els grups polítics del consis-
tori amb l’excepció de la CUP, que
es va abstenir.

Maria Assumpció
Vilà inicia el seu
segon mandat

URBANISME/ El passat 28 de juliol a pri-
mera hora del matí, la Guàrdia Urbana, per
ordres de l’Ajuntament, va retirar les taules
i les cadires de les terrasses dels bars i res-
taurants que hi ha als porxos del Mercat de
la Boqueria. Tot i això, els restauradors van
desafiar les ordres municipals i al migdia
van tornar a col·locar taules i cadires, de ma-
nera que els agents van tornar per retirar
novament tot el material.

Una setmana després d’aquest episodi,
l’Ajuntament va concedir, de manera provi-
sional, llicències de terrasses per a 11 d’a-
quests negocis. Aquesta mesura, però, no
va acabar de satisfer els propietaris dels es-
tabliments. De fet, el president de l'Associa-
ció dels Pòrtics de la Boqueria, Manuel Ruiz,
considerava que la concessió es va fer

“sense cap criteri” i la va qualificar de “me-
sura d'urgència mal presa”.

Un altre actor que també va dir-hi la seva
va ser l’Assemblea de Barris per un Turisme
Sostenible (ABTS). En un comunicat, de-
nunciava “la progressiva expulsió de la clien-
tela de tota la vida i la substitució d’usos
veïnals pels d’un parc temàtic orientat al tu-
risme”. L’ABTS també apuntava que, “Ciutat
Vella és un territori sense llei on molts ne-
gocis (amb honroses excepcions) només
compleixen les normes quan la pressió veï-
nal els força”. En el mateix text, l’Assamblea
aplaudia la nova postura de l’Ajuntament
“exigint el compliment de la normativa”, al
mateix temps que demanava “un debat mu-
nicipal i ciutadà sobre les taxes que els pri-
vats paguen per aquest ús de l’espai públic”.

Tensió entre consistori i restauradors
pels bars dels porxos de la Boqueria

ESPORTS/ El cinquè Correbarri ja
és a tocar. El dia 16 del mes que
ve, la ciutat tornarà a ser l’escenari
d’aquesta competició en la qual
tots els atletes participants re-
presenten el seu districte.

El recorregut, de 10 quilò-
metres, començarà i acabarà a la
plaça del Mar, a Ciutat Vella, i re-
correrà els seus punts més em-
blemàtics. 

Tothom qui vulgui participar
pot incriure’s al seu portal web
(www.correbarri.com) o bé pre-
sencialment a les oficines del
Club Natació Atlètic Barceloneta
o a les botigues Benitosports. El
procés d’inscripció estarà obert
fins al dia 11 d’octubre.

Compte enrere per a
la cinquena edició
del Correbarri

SERVEIS/ L’arribada del setembre
coincideix amb el retorn al fun-
cionament habitual de les 13
Oficines d’Atenció Ciutadana
(OAC) que hi ha repartides per
tota la ciutat.

Aquests espais són el lloc
en el qual es poden dur a terme
tràmits relacionats amb el padró,
la Hisenda municipal, la identi-
tat digital, urbanisme i obres,
qüestions relacionades amb els
animals de companyia, sol·licitar
la targeta del Park Güell o el Re-
gistre Gaudir Més. 

Per a aquests tràmits cal de-
manar hora a través de la web
(ajuntament.bcn.cat/cita) o bé
trucant al 010 o al 900 226 226.

Quins són els
tràmits per als quals
cal cita prèvia?

La FAVB demana mesures de 
“justícia humanitària” per als manters

TOP MANTA/“El més colpidor és
trobar-se amb la punyent realitat
d’unes persones condemnades a
malviure per l’únic fet de no ser ciu-
tadanes”. Aquesta és una frase del
comunicat de la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns (FAVB) en relació
al top manta, on l’entitat posa èm-
fasi en la situació dels manters, unes
persones atrapades en un “bucle
pervers” que les condemna a “no
poder tramitar el seu arrelament
social” perquè no tenen un lloc de
treball, el qual “no està al seu abast
perquè no estan regularitzades”.

La FAVB descriu el fenomen del
top manta com a “polièdric” i la-
menta que segons quins sec-
tors –en referència a alguns
comerciants i polítics–han “magni-
ficat” la qüestió. A més, denuncia
les crítiques que s’hi fan, les quals
“tenen un tuf racista” quan “no van
acompanyades de la demanda
d’una sortida digna” per als man-
ters. De fet, la principal reclamació
de la FAVB és impulsar mesures de
“justícia humanitària” per als vene-
dors ambulants que “intenten ven-
dre el que tenen sobre la manta”. 

IMPACTE ECONÒMIC RELATIU
En relació als productes que venen
els manters, la FAVB relativitza l’im-
pacte econòmic que té sobre les
botigues.  Reconeix, tanmateix, que
“és criticable” que un turista compri
unes vambes sense pagar l’IVA, tot
i que recorda que “ho ha pogut fer
abans al seu creuer”. De la mateixa
manera, la FAVB qüestiona el sis-
tema i posa l’accent en “l’explotació
infantil” que hi pot haver darrere de
la fabricació de les vambes que es

venen de manera legal. “El mono-
poli de qui té el negoci és qui marca
les regles de joc”, sentencia.

Per tot plegat, la federació creu
que  “no hi ha solucions fàcils” per al
fenomen de la venda irregular al ca-
rrer. Tanmateix, fan reclamacions
específiques a tots els actors invo-
lucrats en la problemàtica. Pel que
fa al govern espanyol, la FAVB re-
clama que es prengui en conside-
ració regularitzar els “sense papers”
i qüestiona la Llei d’Estrangeria. 

Per altra banda, insta l’Ajunta-
ment a dialogar amb els manters
els quals, asseguren, “ja els hi agra-
daria poder pagar 0,55 euros per
un metre quadrat de sòl públic”,
com fan els bars amb les terrasses.
Tanmateix, la FAVB sí que reconeix
que l’ocupació d’espais públics pel
top manta “genera molèsties al veï-
nat”. Seguint amb les demandes al
consistori, l’associació titlla “d’insu-
ficients” els 40 plans d’ocupació per
a manters i exigeix “tots els esfor-
ços possibles” per “dignificar” la si-
tuació dels manters. En relació als
plans d’ocupació, el Sindicat Popu-
lar de Venedors Ambulant creu
que es tracta d’una iniciativa “molt
limitada” en places.

En aquesta línia, la FAVB critica
la “repressió” policial contra els ve-
nedors del top manta, la qual, con-
sidera, no té res a veure amb la
lluita contra les màfies que pro-
pugnen els cossos de seguretat.
Una situació que empeny els man-
ters a sobreviure a través d’una
pràctica il·legal però que, segura-
ment, “és una de les activitats més
dignes que poden fer”, tenint en
compte la seva situació, diu la FAVB. 

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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Acomiadar-se de l’estiu nedant.
Aquest és el pretext sota el qual
va néixer fa gairebé 90 anys la
Travessia al Port, una cita im-
prescindible de la natació en ai-
gües obertes que organitza el
Club Natació Atlètic Barcelone-
ta i que aquest any se celebrarà
el pròxim diumenge 25.

Com a gran novetat, enguany
la cita entra a formar part del se-
gon campionat d’Espanya de
natació en aigües obertes (és la
17a prova de la competició), de
manera que l’atractiu de la pro-
va creix encara més. El recorre-
gut de la prova absoluta serà de
5.000 metres, amb la sortida i
l’arribada al moll de Bosch i Al-
sina. També es faran les proves
per nedadors amateurs (de
2.500 metres, la meitat del re-

corregut de la categoria absolu-
ta), la travessia per a menor, in-
fantils i màsters (1.000 metres)
i la prova per a persones amb
discapacitat (400 metres).

Des del club expliquen que,
un cop superada aquesta edició,
començaran a pensar i preparar
el 90è aniversari de la prova, una

efemèride que tindrà “moltes
sorpreses”. Tothom qui vulgui
participar té temps per inscriu-
re-s’hi fins al pròxim dia 22 a les
dues del migdia. La participació
té un cost de 10 euros (cal tenir
una llicència de la Federació
Catalana de Natació) i es pot for-
malitzar al portal web del club.

Els participants salten a l’aigua en l’edició de l’any passat. Foto: Ajuntament

Tot a punt per a la 89a edició
de la Travessia al Port del CNAB

» El clàssic de la natació, a punt de complir 9 dècades de vida 
» La prova entra a formar part del campionat estatal d’aigües obertes

Castillejo i Andreu guanyen
la 38a Cursa de la Mercè

ATLETISME4Uns 10.000 atletes
optaven a la victòria el passat dia
18, però aquesta va ser per a Car-
les Castillejo i Laia Andreu.

L’atleta viladecanenc (campió
per tercer cop després de les edi-
cions del 2011 i del 2013) i la co-
rredora del CA Granollers (que va
debutar amb victòria) van ser els
més ràpids en la 38a edició de la
Cursa de la Mercè, que un any
més va tornar a omplir els carrers
de la ciutat d’atletes amateurs i
professionals que es volien posar
a prova ara que comença el ca-
lendari de curses.

Castillejo, de 38 anys, va
aguantar el fort ritme de la sorti-
da i a partir del cinquè quilòme-
tre va aconseguir prou distància
per creuar la meta en solitari (29
minuts i 59 segons). Mourad El
Bannouri i Nan Oliveras van
completar el podi masculí.

Per la seva banda, l’excam-
piona de Catalunya i Espanya en
curses de muntanya va ser la
més ràpida (35 minuts i 37 se-
gons) en la seva estrena a la Mer-
cè. Dues habituals de la cursa, Mí-
riam Ortiz i Janeth Becerra, van
acompanyar Andreu al calaix.

El CF Barceloneta encaixa sis
gols al camp de la Iberiana

FUTBOL4Derrota incontesta-
ble. El CF Barceloneta continua
mostrant la seva pitjor cara fora
de casa i el passat dia 18 va
punxar en la seva visita a la Ibe-
riana 2013 (6-1).

Els de Bernardino Jiménez
van encaixar el primer gol al mi-
nut 4, obra de Víctor Rosas, que
seria el gran protagonista del
matx després de signar un hat-
trick. Javier Enciso va sumar-se
a la festa del conjunt de la Ma-
rina de Port amb dos gols en 11
minuts (el segon des del punt de
penal) i Rosas va sentenciar el

matx abans del descans amb el
seu segon gol de la tarda.

Ja al segon temps, Javi Ro-
dríguez i Rosas van situar el 6-
0 al marcador abans del minut
70. El Barceloneta, però, no va
marxar sense marxar del muni-
cipal d’Ibèria. Sheriffo Drameh,
que havia entrat a la mitja part,
va fer el gol de l’honor a vuit mi-
nuts per al final.

L’equip intentarà refer-se d’a-
questa derrota i tornar a sumar de
tres en tres a casa el pròxim dia
25 contra el segon classificat,
l’invicte Levante Las Planas.

El CB Ciutat Vella debutarà 
a casa contra el CB Alpicat

BÀSQUET4Compte enrere per
a l’inici d’una nova temporada.
Després d’un estiu llarg sense
competir, la pretemporada toca
a la seva fi i la pilota està a punt
d’anar enlaire per al CB Ciutat
Vella, que un cop més serà al
grup 2 de la Copa Catalunya
masculina, la categoria més alta
del bàsquet del nostre país.

L’equip blau marí comen-
çarà de nou el seu camí a la com-
petició el pròxim 2 d’octubre a

les 12 del migdia al CEM del
Parc de la Ciutadella contra el CB
Alpicat, l’únic equip de Lleida de
la categoria.

L’estrena del Ciutat Vella
lluny de casa serà sis dies des-
prés, en el primer derbi del curs
contra el SESE al Virrei Amat.

A més, com a gran novetat, la
Xarxa TV retransmetrà cada cap
de setmana un partit de lliga des-
prés d’arribar a un acord amb la
Federació Catalana de Bàsquet.

Triatló | Compte enrere per al Barcelona Triathlon 2016
Diumenge nou d’octubre. Aquesta és la data d’una nova Barcelona Triathlonés, el dia que els 

ultraesportistes tenen marcat en vermell. Enguany s’han unit les dues proves que existien fins l’any 
passat per crear-ne una de nova de més prestigi, un format que es mantindrà, com a mínim, durant 

els  tres pròxims anys. Com és habitual, hi haurà tres modalitats, olímpica, sprint i supersprint.

Redacció
LA BARCELONETA
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AGENDA MENSUAL
DIVENDRES 7 D’OCTUBRE
18:00 En el marc de l’any Shakespeare (fa 400

anys de la seva mort) al Liceu s’estrenarà una
de les seves obres més conegudes, Macbeth.
/ Gran Teatre del Liceu. 

DILLUNS 3 D’OCTUBRE
10:30 Internet és una eina que ja està a l’abast

de tothom i, amb aquest curs de vuit sessions
monogràfiques, els usuaris aprendran a fer
servir el més útil de la xarxa. / Casal de Gent
Gran Josep Tarradellas.

DIVENDRES 14 D’OCTUBRE
20:00 Història de les dones fotògrafes farà un re-

corregut trimestral per la vida i l’obra de les
fotoperiodistes més importants des del se-
gle XIX fins als nostres dies. / Centre Cívic Pati
Llimona.

FINS AL 25 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Últims dies per poder veure l’ex-

posició De mur a mur, una col·lecció de fo-
tografies que mostren 125 pintades reivin-
dicatives a diferents parets de la ciutat. / Ar-
xiu fotogràfic de Barcelona.

TOT EL MES
Matí-Tarda Construint el Paisatge. Arquitectu-

ra tradicional i paisatge a Catalunya és el nom
de la col·lecció que vol donar a conèixer i des-
tacar el paper de l’arquitectura tradicional del
nostre país. / Museu Marítim.

DIJOUS 29 DE SETEMBRE
17:30 En el marc de la Festa Major del barri, el

Centre Cívic Barceloneta ha preparat una tar-
da de jocs per als nens i nenes del barri. / Cen-
tre Cívic Barceloneta.

DIUMENGE 9 D’OCTUBRE
12:30 Ai rateta, rateta és una reversió del con-

te tradicional La rateta presumida. La com-
panyia El Replà Produccions s’encarrega d’a-
questa obra de teatre musical per a majors
de 4 anys. / Teatre Poliorama.

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE
12:00 Partit de bàsquet corresponent a la pri-

mera jornada de la Copa Catalunya mascu-
lina entre el CB Ciutat Vella i el CB Alpicat. /
CEM Parc de la Ciutadella.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Malic en China, una de les darreres
obres de la companyia de putxinel·lis
La Puntual, s’estrenarà el dia 30 d’a-
quest mes i es representarà durant cinc
tardes. / La Puntual.

La Puntual presenta
l’obra ‘Malic en China’

Dv. 30 de setembre a les 18:00

Arrenca un curs de dos mesos ano-
menat Actuació davant la càmera, en
el qual es treballaran els aspectes
més bàsics de la interpretació. / Cen-
tre Cívic Drassanes.

El Centre Cívic Drassanes
impulsa un curs d’interpretació

Dc. 5 d’octubre a les 19:30

Última representació de l’obra El da-
rrer dia del cafè de la granota, una co-
mèdia que s’ha representat des de co-
mençaments de mes. / Fàbrica de
Creació La Seca Espai Brossa.

‘El darrer dia del cafè de la
granota’ s’acomiada del Brossa

Dg. 2 d’octubre a les 18:00

Acomiadar-se de l’estiu nedant. Aquest
és l’objectiu de la 89a edició de la Tra-
vessia al Port, que un any més organitza
el Club de Natació Atlètic Barceloneta.

El CNAB celebra la 89a edició
de la Travessia al Port

Dg. 25 de setembre a les 09:00
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