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TENSIÓ PEL TURISME pàg 7

El regidor Colom diu que les
mesures d’Airbnb sobre els pisos
turístics són “una presa de pèl”

JUDICI DEL 9-N pàg 4

L’independentisme torna
a sortir al carrer per donar
suport a Mas, Ortega i Rigau
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SOLIDARITAT pàg 6

Santa Anna atendrà
persones sense sostre
les 24 hores del dia

MOBILITAT pàg 7

Segways i patinets,
més a prop de ser
prohibits a les voreres

ESPAI PÚBLIC pàg 6

El Districte vol restringir la
celebració d’actes al carrer

ESPORTS pàg 14

L’Atlètic i el Barcelona
ja estan a punt per al derbi

El Borsí serà finalment 
un equipament per al barri

Els veïns ho atribueixen a la pressió que han fet i l’Ajuntament vol tenir l’edifici enllestit aquest mandat pàg 6

pàg 12Solució o pedaç?
Prohibiran les degustacions a la Boqueria i hi limitaran els bars
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El debat sobre les terrasses con-
tinua generant noves propostes.
Recentment el Gremi de Res-
tauració ha presentat el ‘Llibre
Blanc de les terrasses de Barce-
lona’, on reclama una normativa
flexible que tingui en compte les
particularitats que poden pre-
sentar els bars i restaurants. 

Aquesta és la principal de-
manda del gremi pel que fa a la fu-
tura ordenança de terrasses que
està ultimant el consistori, i que
queda recollida en aquest docu-
ment presentat el 31 de gener al
Born Centre de Cultura i Memò-
ria. “Conté propostes molt inte-
ressants per reforçar la convivèn-
cia entre veïns i vetlladors”, va afir-

mar el president del gremi, Pere
Chias. El llibre recull les conclu-
sions a les quals ha arribat una “co-
missió d’experts”, tal com la defi-
neix el gremi, formada per perso-
nalitats com ara els opinadors
Xavier Sardà i Pilar Rahola, l’ar-
tista Javier Mariscal o l’escriptor
Eduardo Mendoza, entre altres. 

“MENYS RIGIDESA”
La clau de volta de les conclusions
és que la norma ha d’adaptar-se a
cada terrassa en concret, i no a l’in-
revés. “La ciutat és urbanística-
ment molt diversa, s’ha d’evitar la
rigidesa”, sostenen. En aquesta lí-
nia, aposten per crear “zones d’ex-
cel·lència” amb terrasses amb
“personalitat pròpia” i servei comú
de neteja i manteniment, seguint
el model anglosaxó. 

Per altra banda, rebutgen una
reducció dels horaris d’obertura

actuals, però defensen que només
es puguin ampliar en situacions
especials, com ara a l’estiu.

Es tracta de tot un seguit de
propostes per posar fi a la “crisi

que ja fa gairebé dos anys que pa-
teix el sector”, asseguren des del
gremi. Un llibre que serà “una de
les guies”, en paraules del segon
tinent d’alcalde, Jaume Collboni,
a l’hora de modificar una nor-
mativa que va descriure com a
“molt complicada”. 

Collboni no va ser l’únic mem-
bre del govern que va assistir a la
presentació de llibre, ja que Da-
niel Mòdol i Montse Ballarín,
regidors de Paisatge Públic i Co-
merç i també del PSC, hi van ser
presents. De fet, després de la pre-
sentació, el mateix Mòdol va ex-
pressar que les conclusions del
Llibre Blanc van en la línia de l’or-
denança que estan configurant.

TÉ REPRESENTATIVITAT?
El Llibre Blanc de les terrasses ja
ha generat polèmica pel que fa a
la representativitat de la societat
barcelonina en la seva elaboració.
Per als restauradors, la comissió
d’experts “ha suposat una expe-
riència pionera en matèria de
participació ciutadana”, ja que
“ha sorgit directament de la so-
cietat civil i hi ha hagut opinions
de tots els colors”, asseguren.

Res més lluny de la realitat per
a la Federació d’Associacions de
Veïns de Barcelona (FAVB), que
ha criticat durament tant el Llibre
Blanc com la selecció dels mem-
bres de la comissió. “Sense posar
en qüestió l’honorabilitat dels su-
posats experts”, afirmen, “cal
qüestionar la parcialitat d’aquest
òrgan privat”, afegeixen. 

La FAVB denuncia “conflictes
d’interessos” d’alguns dels mem-
bres de la comissió, “atès que les se-
ves empreses presten serveis al sec-
tor o bé hi aspiren”.  És per això que
parla de “mera propaganda que no
aborda els problemes de fons” i
deixa clar que no acceptarà “cap in-
tent de segrest de l’opinió de la ciu-
tadania”. A més, considera que el
llibre “vol convertir l’ordenança en
una mena de barra lliure”. Unes
declaracions que des del gremi han
preferit no respondre.

Terrasses: un debat encès
» El Gremi de Restauració reclama una ordenança flexible en un llibre blanc presentat recentment
» El consistori en pren nota mentre que la FAVB denuncia que els restauradors volen “barra lliure”

Francisco J. Rodríguez
BARCELONA

El Gremi de Restauració vol flexibilitat horària en períodes de l’any d’especial afluència a les terrasses, com ara a l’estiu. Foto: Ajuntament

Collboni diu que 
el llibre serà “una 
de les guies” per

canviar l’ordenança
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“Les urnes no es jutgen”
#LoveDemocracy

@ForcadellCarme
Ni un pas enrere per 
defensar les urnes 
i la democràcia!
#9NSomTots.

@KRLS
Gràcies a tots els que 
heu donat suport 
als qui van ser fidels 
a la democràcia!

@junqueras
Avui tots els 
demòcrates haurien 
de defensar la 
democràcia.

@joancomaroura
Baixant cap a #BCN.
El #6F hi serem,
com vam ser-hi 
el #9NSomTots.

@jordisanchezp
Ens volen precintats,
callats i derrotats.
Exercirem els nostres
drets. Per dignitat. 

@jcuixart
Avui l'Estat ha perdut. 
La democràcia i la 
dignitat han tornat 
a guanyar.

@AdaColau
Posar urnes no pot 
ser delicte en un estat
democràtic. Avui #6F 
jo també m'acuso.

Gairebé 50.000 catalans es van aixecar
ben d’hora el passat dilluns 6 de febrer per
ser a trenc d’alba davant de les portes del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC). El motiu, expressar el seu suport
a l’expresident de la Generalitat, Artur
Mas, i a les exconselleres Joana Ortega i
Irene Rigau, jutjats per desobediència i
prevaricació com a responsables polítics
del procés participatiu del 9-N.

“Les urnes no es jutgen”, van clamar
els concentrats des d’un passeig Lluís
Companys que es va omplir d’estelades
i pancartes reivindicatives, algunes d’e-
lles en anglès, amb diferents missatges.
Abans d’arribar al passeig Lluís Com-
panys, la llarga comitiva encapçalada per
Mas, Ortega i Rigau havia sortit des del
Palau de la Generalitat. Al seu costat hi
va ser, durant tot el recorregut, l’actual
president de la Generalitat, Carles Puig-
demont, que una estona abans havia dit
durant la seva declaració institucional
que “molts ens sentim jutjats”. També hi
eren, entre molts altres, la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, el vicepre-
sident i conseller d’Economia, Oriol
Junqueras, i el portaveu del PDECat al
Congrés, Francesc Homs, que també
serà jutjat per la mateixa qüestió. La co-

mitiva es va aturar al Fossar de les Mo-
reres per cantar l’Estaca de Lluís Llach.

“ESTAT DEMOFÒBIC”
Al final del recorregut, un cop arribats al
passeig Lluís Companys, la comitiva va ser
rebuda pels líders de les entitats sobira-
nistes: el president de l’ANC, Jordi Sánchez;
el president d’Òmnium, Jordi Cuixart; i la
presidenta de l’AMI, Neus Lloveras. En de-
claracions als mitjans, Cuixart va acusar Es-

panya de ser “un Estat demofòbic”, men-
tre Sànchez, en un parlament davant dels
manifestants, va assegurar que “mai més
no permetrem que la justícia espanyola jut-
gi un president de la Generalitat”. Per la
seva banda, Lloveras va qualificar la mo-
bilització de “festa de la democràcia”. 

Des del món no independentista, la
principal expressió de suport va ser la de
l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
“Posar urnes no pot ser delicte”, va dir Co-
lau en un tuit. L’alcaldessa, però, no va fer
acte de presència a la concentració.

Albert Ribas
BARCELONA

JUDICI440 minuts de declaració. Aquest
és el temps que l’expresident de la Gene-
ralitat Artur Mas va estar davant del mi-
cròfon en l’inici del judici al 9-N celebrat al
Tribunal Superior de Justícia de Catalun-
ya (TSJC). La declaració de Mas es va ba-
sar a defensar el que ja havia dit en ante-
riors ocasions: “Sóc responsable de tot”. 

L’expresident va explicar que ell va ser
el màxim impulsor “de la idea del procés par-
ticipatiu, de com havíem de substituir o fer
evolucionar la consulta perquè es complís
l'objectiu de preguntar al poble de Cata-
lunya”. “Sempre m'he declarat responsable
d'això, d'haver tingut la idea i de tirar-la en-
davant”, va afirmar. Al mateix temps, Mas
va voler deixar clar que en cap moment hi
va haver desobediència al Tribunal Consti-

tucional (TC) i va diferenciar el procés par-
ticipatiu de la consulta pensada inicial-
ment. Un procés participatiu que es va fer,
com també es va encarregar de recordar
Mas, gràcies als voluntaris: “No s'hauria po-
gut dur a terme el 9-N sense la participació
generosa de 42.000 persones. Van ser ele-
ment imprescindible i peça clau del 9-N”.

Per la seva banda, l’exvicepresidenta
del Govern Joana Ortega es va moure en
la mateixa línia argumental de Mas i va
parlar dels voluntaris com “l’ànima” del
9-N. Ortega va afirmar que “no hi va ha-
ver cap funcionari implicat” en l’organit-
zació de la jornada. Per últim, l’exconse-
llera d’Ensenyament Irene Rigau va ne-
gar haver pressionat els directors d’institut
perquè obrissin els centres educatius. 

Mas: "Sóc responsable de tot"

Mas, Ortega i Rigau van
rebre el suport de gairebé
50.000 persones abans 

del judici del 9-N

@nuriaparlon
Jutjar un expresident
per unes urnes 
de cartró és un
despropòsit

Agenda Nacional
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@Jordi_Armadans: Potser caldria recor-
dar que a l'Europa d'avui, aplegar 15.000
persones en un concert a favor dels refu-
giats és un gran èxit.

Tribuna

per Antonio Baños

4Guerres culturals: 2 a 0

El passat 5 d’agost del 2016
Núria Alabao va signar una fat-
wa (perdó, un article) en el que
proclamava l’inici de la Guerra
Cultural a Barcelona. Alabao
ha esdevingut una persona en-
tranyable d’aquest nou grup
d’entusiastes doctrinaris que
malden per constituir-se en la
cort intel·lectual dels Comuns
barcelonins.

Resulta que, per practicar
una mica d’aquest gramscianis-
me de butxaca que tant es por-
ta entre els de la nova política,
van considerar necessari trobar
un enemic urgentment i fer-li
una guerra d’aquestes “per l’he-
gemonia” que tant es porten en-
tre el jovent. Quin dels candidats
possibles es va triar? Podria ser
la dreta del PP, el capitalisme glo-
balista que especula amb els pi-
sos, el feixisme o el racisme. Po-
drien ser també els de Ciudada-
nos o potser l’exèrcit espanyol
que campa com vol pel saló de la
Infància ... Però no. Alabao, l’A-
gustina d’Aragó dels postmo-
derns, va assenyalar l’enemic:
Era el 1714 contra l’Antifran-
quime. Ridícul, oi? Com si l’an-
tifranquisme no fos un espai de
memòria absolutament lligat a
l’independentisme i totalment

vinculat a la resistència contra la
tirania del 1714.

Bé, en això de les guerres cul-
turals cadascú és lliure de fer-se
els embolics que vulgui. I així, l’A-
juntament va posar en el camp
de batalla tot l’arsenal de bana-
litat postmoderna dirigida per un
vell Estat major fet de comissa-
ris pijiprogres dels bons temps de
Clos i Hereu. I Tora, Tora, Tora.
Van llançar el seu particular atac
a Born Harbour.

Fa pocs dies, a Barcelona, uns
estudiants van voler fer una ton-
terieta sobre “el concepte” de la llar
de foc a l’entorn del que, de fet, és
una torxa, al bell mig del Fossar de
les Moreres. Eren uns carrets de
supermercat amb maons posadets
en fila tot simbolitzant el bla bla del
metaconcepte del  bla bla. En fi,
pura Barcelona dels 90.

Però els mateixos veïns, tal
com va passar amb l'estàtua de
Franco, s’han encarregat d’acabar
en un plis amb l’ofensiva de ma-
nera natural, pacífica. Com qui
endreça els joguets de la canalla.

Tot plegat, i per seguir amb
les “Hazañas Bélicas” d’Alabao,
constatem el minut i resultat.
Anem 2 a 0. L’equip atacant ja
s’ha gastat més de 180.000 eu-
ros (desconec quina és la xifra, al

canvi, en beques menjador, que
és la unitat de demagògia que es
fa servir en aquests casos) més el
cost d’això dels carrets. El bàn-
dol defensor només registra el
cost d’una nina inflable i d’unes
dotzenes d’ous (els ous, ai. Sem-
pre els ous). Ells contracten amb
comissaris amb molts coneixe-
ments d’estructuralisme meta-
conceptual, nosaltres amb la
gent del carrer ja fem.

Aquesta guerra fa patir. La
bona gent dels Comuns té un
munt d’objectius a atacar (cul-
tural i políticament) on trobaria
el suport i la col·laboració dels del
1714. Tancar el CIE, aturar els
desnonaments que es multipli-
quen mentre fem el paperina, eli-
minar la presència militar a la
ciutat... Espero que algú piti el fi-
nal del partit i que ens posem la
mateixa samarreta. Si això era
una guerra, la guerra del 1714 i
l’antifranquisme contra la ba-
nalitat, l’anem guanyant. 2 a 0.
Un golàs per tota l’esquadra a
l’octubre i golet d’esperó fa pocs
dies. Va, fem les paus abans que
això acabi amb una maneta, més
diners malbaratats i un senti-
ment de vergonyeta generalitzat.

Publicat a El Món

per David Rabadà

Donald Trump defensa a capa
i espasa un proteccionisme
econòmic per als Estats Units.
Vet aquí la frase, America
First, que tant d’enrenou va
enlairar fa uns dies. Però això
no és nou, ja que als anys qua-
ranta hi havia un moviment
ianqui que també s’anomena-
va America First. Aquest de-
fensava la negativa a ajudar a
Europa davant la invasió nazi,
com també vol fer Trump da-
vant l’expansió russa. Aques-
ta associació també tenia cer-
ta simpatia cap als britànics,
com també Trump insinua.
Però el més flagrant era que
volien confinar als immigrants
japonesos, com també Trump
vol confinar als mexicans en-
tre d’altres. En definitiva, que

Trump, volent apropiar-se d’i-
dees alienes, és un “trumpòs”. 

Encara ho és més, però, un
Rajoy que, mentre tota la Unió
Europea veu amb mals ulls l’A-
merica First, ell s’ofereix com a
mitjancer entre Trump i els
mexicans. De fet en Rajoy, amb
el seu imperialisme, està esde-
venint un Putin molt potiner. La
realitat és que els assessors de
Rajoy, ell potser no, coneixen el
gran negoci entre l’America
First de Trump i les invasions de
Putin. Aquesta majestuosa em-
presa són els hidrocarburs. En
definitiva, es pretén gestionar i
controlar el seu preu en el mer-
cat internacional. És a dir, pre-
parem-nos per pagar més cara
la benzina, el gas i la llum. En
Rajoy no ho impedirà.

Un diari participatiu

@daniruiz03: En el congreso del PP ha
vencido por un 95% la lista única de Rajoy
frente a la candidatura única de Rajoy.
"Ganó la democracia", declaró.

@sonia280872: Guanya Pablo Iglesias.
Està clar que a Espanya no agrada que
Iñigo Errejón parli tant de referèndum i
de Catalunya.

4Entre Trump i Rajoy
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Parlen els
veïns

Manel
“Sempre és positiu
que s’intenti resol-
dre un problema,
però jo he patit molt
més per culpa de
les bicis que no pas
per aquestes mà-

quines noves. A bona part del districte les
voreres són estretes i, per tant, esta bé que
això també ho regulin.”

Anna
“Hi estic d’acord, tot
i que em sembla que
és una problemàtica
que està més con-
centrada a barris
com la Barceloneta i
no tant al centre.

Però sí, em sembla que haurien d’anar pel
carril bici, i no per la vorera, perquè alguns
van molt de pressa i molesten.”

Dariel
“Sí, perquè hi ha
cops que molesten
quan caminem, es-
pecialment en els
carrers més estrets,
i d’aquests n’hi ha
molts al districte. Jo

no he tingut cap problema, però sí que he
vist gent amb segway i mirant el mòbil,
una conducta molt irresponsable.”

Noemí
“Em sembla bé que
es comencin a re-
gular aquestes co-
ses, perquè cada
cop hi ha més gent
i la convivència
amb ciclistes, turis-

tes i ara aquestes màquines es complica.
I això s’agreuja quan passa a barris on les
voreres no són amples, com aquí.” 

Et sembla bé que patinets elèctrics i segways no puguin anar per la vorera?
per Toni Enguix

Opinió en 140 caràcters
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TEIXIT SOCIAL4Després d’u-
na llarga incògnita, i mesos de
reivindicació veïnal liderada
per la plataforma ‘El Borsí per
al barri’, aquest històric edifici
situat entre la plaça Verònica i
el carrer Avinyó serà un equi-
pament municipal que acollirà
diferents espais veïnals i un de
dedicat a la cultura. El Borsí és
un edifici classicista de finals del
segle XIX.

La notícia la van confirmar el
passat divendres 10 de febrer el
tinent d’alcalde d’Empresa, Cul-
tura i Innovació, Jaume Collbo-
ni, i la regidora Gala Pin als
membres de la plataforma. Així
doncs, la gestió de l’espai serà co-
munitària i a partir d’ara els
veïns hauran de definir els usos
d’aquest espai històric del Gòtic.
Pel que fa a l’equipament cultu-
ral, serà l’Ajuntament qui en
concreti què acollirà. 

Des de la plataforma ‘El Bor-
sí per al barri’ han celebrat la no-

tícia i  l’han descrit com una vic-
tòria “gràcies a la pressió veïnal.
De totes maneres, des de la pla-
taforma han volgut deixar clar
que “no ens conformarem amb
qualsevol cosa i no celebrarem
res fins que no assegurem la
gestió comunitària”. 

3,5 MILIONS D’INVERSIÓ
Collboni va explicar que la vo-
luntat del govern municipal és
que els usos de l’espai siguin

compatibles i es relacionin entre
ells. L’Ajuntament té la intenció
que els espais siguin compatibles
i es relacionin entre ells. Per tal
de rehabilitar l’immoble i ade-
quar-lo als seus nous usos, el con-
sistori farà una inversió de 3,5
milions d’euros. Tant l’equipa-
ment cultural públic com els es-
pais veïnals comptaran cadascun
amb 1.500 metres quadrats i
l’Ajuntament espera tenir-los
enllestits aquest mandat.

El Borsí serà un equipament per al barri. Foto: Cristian López

El Borsí serà finalment un
equipament veïnal i cultural

» La plataforma que lluitava per l’espai ho atribueix a la “pressió veïnal”
» L’Ajuntament vol tenir enllestit l’edifici durant aquest mandat

Santa Anna atendrà persones
sense sostre les 24 hores del dia 

SOLIDARITAT4La parròquia de
Santa Anna serà la primera de Ca-
talunya que obrirà les seves por-
tes per a les persones sense sos-
tre les 24 hores del dia.

La iniciativa, batejada amb el
nom ‘Hospital de Campanya’, es
va presentar el passat dia 13 de fe-
brer i té com a objectiu ajudar
tota aquella gent que no té on viu-
re. Tot i que l’espai no es podrà
convertir en un alberg, tal com va
passar durant uns dies del mes de
gener per l’onada de fred, la pa-
rròquia oferirà atenció continua-
da, aliments i tindrà habilitades

zones de descans. La religiosa
teresiana Viqui Molins va expli-
car durant la presentació del pro-
jecte que la iniciativa s’emmiralla
en la que porta a terme el pare Àn-
gel a la parròquia de San Antón de
Madrid. El mateix pare Àngel, que
va ser dilluns a Santa Anna, va
afirmar que “aquesta Església és
la que a mi m’agrada”.

El finançament d’aquest pro-
jecte sortirà de donacions. Se-
gons Viqui Molins, que va des-
tacar la solidaritat de la societat
catalana, la idea és millor que
“rebre subvencions”.

En marxa el Pla de Barris 
del Raval Sud i el Gòtic Sud

PARTICIPACIÓ4El Pla de Barris
del Raval Sud i el Gòtic Sud va
acollir a principis de mes la
primera sessió de treball amb
entitats i veïns.

La trobada, que va aplegar
un centenar de persones dels
dos barris, va servir per infor-
mar els participants de les línies
de treball del pla de barris. Això
va ser durant el primer tram de
la jornada, mentre que poste-
riorment es va fer una sessió de
treball en grups, d’unes 25 per-
sones cadascun, per tractar pro-
postes concretes.

Entre les qüestions que van
anar apareixent, una de les que
més participants van reivindicar
va ser la de recuperar espai pú-
blic per al veïnat. Els partici-
pants també van reivindicar el
dret a un habitatge digne i la ne-
cessitat de trobar fórmules que
minimitzin els efectes del tu-
risme i l’oci nocturn.

El Districte preveu presen-
tar a principis de març quines
seran les propostes fetes per
veïns i entitats que tiraran en-
davant i quines es descartaran
un cop fetes les valoracions.

El Districte vol restringir 
la celebració d’actes al carrer

ESPAI PÚBLIC4El Districte ha
anunciat recentment que té la
intenció de revisar els criteris d’a-
torgament de permisos per cele-
brar actes als carrers i a les places
“amb l’objectiu d’evitar l’acumu-
lació d’activitats”.

Des del Districte recorden que
l’any 2015 es van celebrar més de
1.000 actes a la via pública i afe-
geixen que, a causa de la centra-
litat de Ciutat Vella, molts dels es-
deveniments són d’entitats “no

vinculades al teixit social i co-
mercial del districte”. És per això
que expliquen que a partir d’ara
s’establiran “criteris clars i trans-
parents per potenciar les activitats
de tipus veïnal i comercial”. 

Pel que fa al comerç del carrer
hi haurà més dies per poder fer jor-
nades a la via pública però hi hau-
rà d’haver un mínim d’un 60% de
botigues del barri. Les fires de
comerç noves només podran ser
de comerciants del districte.

La Barceloneta | Dos detinguts per tràfic de drogues
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van detenir el passat 16 de febrer quatre persones a la Barce-

loneta i l’Eixample en una operació  contra el tràfic de cocaïna, haixix, MDMA i èxtasi. De les quatre de-
tencions, dues es van produir en els registres a tres immobles de la Barceloneta. Els agents de policia 

van intervenir més de 100.000 euros, diverses quantitats de droga i diferents utensilis per al tràfic. 
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Segways i patinets, més a prop
de ser prohibits a les voreres

MOBILITAT4La comissió d’Eco-
logia, Urbanisme i Mobilitat de l’A-
juntament ha aprovat inicialment
la modificació de l’ordenança -ara
falta l’aprovació definitiva del ple-
que regula la circulació dels pati-
nets elèctrics, les rodes elèctri-
ques i, entre altres, els segways.

Així doncs, la nova regulació
provocarà que aquests tipus de ve-
hicles s’allunyin de les voreres. La
normativa crea tres categories.
La primera és la formada pels pa-
tinets elèctrics individuals que no
superin els 20 quilòmetres per
hora i pesin menys de 25 quilos,
que només podran circular pels
carrils bici, els parcs públics i els
carrers amb una única plataforma.
A banda, si pertanyen a un nego-
ci turístic o comercial hauran de
dur una identificació.

La segona categoria inclou els
segways i els patinets elèctrics que
no superin els 30 quilòmetres

per hora. Els llocs per on podran
circular són els mateixos que els de
la primera categoria i, si formen
part d’un negoci, també hauran
d’anar identificats. 

Per últim, la tercera categoria
la formaran els vehicles de més de
dues rodes. A dins hi haurà dife-
rents subcategories segons si són
d’ús personal, d’una activitat eco-
nòmica o d’oci o de transport de
mercaderies.

CASC OBLIGATORI
La nova regulació també esta-
bleix que hauran de dur casc tots
els usuaris de patinets d’ús co-
mercial i els del mateix vehicle si
pot anar a 20 quilòmetres per
hora. També n’hauran de portar
els usuaris del segway. Pel que
fa a les assegurances, n’hauran
de tenir els vehicles que s’utilit-
zin per activitats públiques, tu-
rístiques i comercials.

TURISME4“És una presa de
pèl”. Així va definir el regidor
de Turisme, Agustí Colom, el
passat dia 7 de febrer la pre-
sentació per part d’Airbnb d’un
paquet de mesures per intentar
suavitzar l’impacte que tenen
els pisos turístics al districte. La
companyia va proposar limitar
els anuncis de lloguer de par-
ticulars per tal que cada pro-
pietari pugui anunciar només
un pis.

La proposta d’Airbnb va re-
bre una resposta municipal con-
tundent. A banda de parlar de
“presa de pèl”, Colom va la-
mentar que la idea de la plata-
forma de lloguer de pisos tu-
rístics “generava confusió” i va
deixar clar que “l’únic acord
possible amb Airbnb és que
s’avingui a retirar els anuncis de
pisos il·legals”. Una pràctica
que a Airbnb ja li ha causat re-
bre diverses multes de l’Ajun-
tament i la Generalitat. 

A banda de la limitació dels
anuncis, la companyia també va
proposar facilitar el pagament
de la taxa turística des de la pla-
taforma, identificar els usuaris
que comparteixen el seu pis i fa-
cilitar que els veïns dels habi-
tatges turístics notifiquen les
molèsties que puguin patir. To-

tes aquestes mesures van ser
presentades pel director d’Es-
panya i Portugal de l’empresa,
Arnaldo Muñoz. Cal recordar
que actualment Airbnb té ac-
tualment a Ciutat Vella entre
4.000 i 4.500 anuncis, tot i
que no va quantificar quants
quedarien afectats per la seva
decisió.

La contundència de Colom
també la va utilitzar la regidora
del Districte, Gala Pin, a l’hora de
valorar aquestes mesures. A tra-

vés del seu perfil de Twitter,
Pin  va considerar que les me-
sures d’Airbnb eren un “insult”.
Pin va afegir que “el que han de
fer és complir la llei i no prendre-
li el pèl a la ciutat”.  Les parau-
les de Pin, però, no van ser les úl-
times d’un representant muni-
cipal, ja que la tinent d’alcalde i
regidora d’Urbanisme, Ecolo-
gia i Mobilitat, Janet Sanz, va
afirmar que des de l’Ajunta-
ment es tindrà “tolerància zero”
amb els pisos turístics il·legals.

Al districte s’hi concentren un gran nombre de pisos turístics. Foto: C. López

Ajuntament i Airbnb xoquen 
de nou pels pisos turístics
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PROTESTA/La Marea Pensionista i la Coordinadora Estatal
en Defensa del Sistema Público de Pensiones han tornat
a sortir al carrer. Les dues entitats, les més actives en les
reivindicacions de les pensions dignes, es van trobar el pas-
sat dia 8 a dos quarts d’11 del matí a l’Arc de Triomf, des
d’on van iniciar una marxa que els va portar pel passeig
de Lluís Companys fins a les portes de l’edifici del Parla-
ment, al bell mig del parc de la Ciutadella.

Més d’un centenar de pensionistes van participar en
aquesta trobada, en la qual van tornar a mostrar el seu re-
buig a les retallades que, denuncien, han patit en pres-
tacions com la sanitat i els serveis socials. Durant la pro-
testa es va viure un petit episodi de tensió quan la mar-
xa va coincidir amb Francesc Homs, que entrava a declarar
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La reivindicació per les
pensions torna a la ciutat

Els veïns denuncien que un grup d’operaris municipals ha “destrossat” aquest espai okupat

Recuperar l’Hort del Xino
REIVINDICACIÓ/ La polèmica està ser-
vida. El passat dimarts 14, un grup d’ope-
raris municipals van entrar a netejar l’Hort
del Xino (un solar okupat a la part més
oriental del barri del Raval) perquè l’Ajun-
tament els havia donat permís perquè s’hi
havien trobat rates. Tot i això, la plata-
forma Hort del Xino denuncia que, aprofi-
tant que van entrar a aquest espai, els
treballadors municipals van “destrossar el
que havíem construït a dins durant els úl-
tims anys”. Alguns membres de la plata-
forma també van accedir a l’espai i van
poder parlar amb els treballadors, que els
van ensenyar una carta de l’Ajuntament
on es deia que si el local no es netejava,
podien rebre una multa.

Aquests fets es van produir unes dues
setmanes després que els gestors de l’Hort
del Xino rebessin una visita dels promo-
tors de l’empresa Liven Business, una com-
panyia dedicada a les importacions i les
exportacions, que hauria fet una paga i
senyal per la compra del solar. Els empre-
saris van proposar un “acord” o una “com-
pensació” als gestors de l’Hort perquè
marxessin. En un principi, la companyia
volia fer servir l’espai per construir-hi pisos,
però es van trobar amb la negativa de la
plataforma, que va argumentar que el seu
objectiu és “continuar mantenint aquest
espai lliure i verd per al barri”.

Tot i aquesta oferta, els gestors de
l’Hort asseguren que han consultat al Re-
gistre de la propietat i al Districte i que a
cap de les dues institucions hi consta un
canvi de propietari ni la concessió d’una
llicència d’obres. D’aquesta manera, la

plataforma considera que “els intents d’e-
liminar l’Hort no han arribat a través d’un
desallotjament, sinó que l’ha aconseguit
una neteja excessiva permesa per l’Ajun-
tament”.

MOBILITZACIONS EN MARXA
Un dia després de la neteja de la discòrdia
van arribar les primeres mobilitzacions
per tal de defensar aquest espai. Les xar-
xes socials van començar a bullir amb piu-
lades defensant l’Hort. Veïns, entitats com
La Lokal, Endavant o l’Assamblea de Barris
per a un Turisme Sostenible (ABTS) i fins i
tot la CUP de Ciutat Vella, que va expres-
sar la seva “ràbia i tristor” pel què havia
succeït al solar, van mostrar el seu rebuig
als fets que van tenir lloc a l’Hort del Xino
el passat dimarts 14.

Però les reivindicacions no es van que-
dar a Internet. El mateix dimecres a les sis
de la tarda, desenes de veïns es van con-
centrar davant del solar, al carrer de la
Reina Amàlia, per protestar per la des-
trossa d’aquest hortet. La reivindicació va
tenir el seu moment més emotiu quan un
dels organitzadors va demanar un aplau-
diment per reconèixer la tasca de tothom
que ha treballat a l’Hort fins ara.

Les accions per mostrar el seu rebuig
continuaran. De fet, el pròxim divendres
17 està prevista una altra trobada oberta
a tothom, que en aquesta ocasió es farà a
la Casa de la Solidaritat. Sota el lema Re-
sistimos: lo sentimos, hemos echado raíces,
els gestors volen que aquesta reunió sigui
un intercanvi d’idees i d’accions amb un
únic propòsit: recuperar l’Hort del Xino.

SOLIDARITAT/L’acte central de la campanya Casa nostra, casa
vostraes viurà amb força a la ciutat. Dissabte 18 de febrer a
partir de les 4 de la tarda, la plaça Urquinaona es converti-
rà en l’epicentre de les reivindicacions d’aquest moviment,
que reclama l’acollida de refugiats. Una gran manifestació
recorrerà el centre de Barcelona sota el lema #VolemAcollir.

Casa nostra, casa vostra fa setmanes que treballa de va-
lent perquè la concentració sigui un èxit. A la crida perquè
tothom qui ho volgués pogués participar-ho com a voluntari
(registrant-se al seu portal web), s’hi ha sumat la venda de
banderoles amb el lema de la manifestació.

Tot plegat es tracta d’una iniciativa que van impulsar un
grup de ciutadans que, després de viure en primera persona
el drama dels refugiats a la frontera de Grècia amb Mace-
dònia, van decidir que calia denunciar-ho i, més endavant,
obrir el projecte a tothom. La iniciativa, que ha anat creixent,
reclama l’acollida de “les persones que fugen de les guerres,
de la fam, de la persecució política, per motius d’orientació
sexual o per les seves creences”, però també es preocupa
per “aquelles persones que ja són aquí i que segueixen te-
nint dificultats per desenvolupar una vida digna”.

Aquesta campanya, que va veure la llum per primer cop
el 29 de novembre de l’any passat al Teatre Lliure, ha anat pre-
sentant-se de forma gradual a les principals ciutats del país.

La plaça Urquinaona, epicentre de la 
gran manifestació a favor dels refugiats
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COMERÇ/ El Poblenou va tornar
a sortir al carrer el passat diu-
menge dia 5 per celebrar una
nova edició del Traster de Can Ri-
cart, el mercat veïnal de segona
mà i d’intercanvi que cada primer
diumenge de mes organitza l’Eix
Pere IV a la placeta de Can Ricart.

Entre les 11 del matí i les 3 de
la tarda, centenars de persones
van passejar entre les més de 40
paradetes que veïns i entitats van
col·locar i van poder gaudir de mú-
sica en directe, d’un vermut soli-
dari o participar en recollides d’a-
liments, entre altres activitats.

La pròxima edició d’aquesta
iniciativa serà el dia 5 de març al
mateix lloc i en el mateix horari.

El Poblenou torna a
celebrar el ‘Traster
de Can Ricart’

COMUNICACIÓ/ Els temps canvien ràpid
i, per tal de no quedar-se enrere, la FAVB
va presentar la seva nova pàgina web a
mitjans del mes passat.

Amb aquesta nova aparença virtual, la
FAVB aposta per un doble objectiu: “Fer
més visible l'activitat del moviment veï-
nal” al mateix temps que “reforçar la pre-
sència comunicativa de l'entitat i del ric
moviment veïnal i social de la ciutat i dels
seus barris”.

La posada en marxa d’aquest nou por-
tal s’emmarca en el nou Pla de Comunica-
ció de l’entitat, que vol “donar resposta als
reptes comunicatius pendents i oferir
eines, a la ciutadania i als professionals de
la comunicació, per conèixer de primera
mà les propostes dels moviments veïnals.

A més, al marge de facilitar informacions
respecte la FAVB i totes les associacions
veïnals federades, gràcies al nou portal es
podran “explicar les informacions i les ini-
ciatives del moviment veïnal o d’altres
moviments socials que ajuden a explicar
una ciutat socialment viva”.

Un altre objectiu del web és el de po-
tenciar els continguts de la revista Carrer
(que a mitjans de desembre va publicar el
seu número 142, amb un monogràfic
sobre la repressió durant el franquisme),
que enguany compleix 25 anys.

La resta de novetats online, que la
FAVB vol anar implementant de mica en
mica, són la creació d'un butlletí informa-
tiu digital i habilitar també la navegació
en tots els dispositius mòbils.

La FAVB renova el seu web per “fer més
visible l’activitat del moviment veïnal”

TROBADA/ Una nova reunió per
fer força i trobar maneres per fer
front i poder aturar els desnona-
ments. El passat dia 8, diferents
veïns i entitats del Raval es van tro-
bar a la Casa de la Solidaritat per
“analitzar i decidir noves estratègies
per obtenir més visibilitat i es-
trènyer els llaços de la solidaritat i
la col·laboració veïnal”.

Sota el lema El Raval es fa res-
pectar, la reunió va servir perquè
els col·lectius més actius com Sal-
vem les Drassanes, Salvem el Sant
Pau o la Rimaia abordessin la pro-
blemàtica. La xerrada va arribar
dos dies després del darrer des-
nonament a Ciutat Vella, que va te-
nir lloc el passat dia 6 de febrer. 

Entitats del Raval
treballen contra 
els desnonaments

COMMEMORACIÓ/ Barcelona ha
tornat a respondre. El passat 27 de
gener, Dia Internacional en Me-
mòria de les Víctimes de l’Holo-
caust, la ciutat va recordar els sis mi-
lions de persones que van ser as-
sassinades durant el règim nazi a
Alemanya el segle passat.

Representants de les comuni-
tats jueva, homosexual, gitana i fa-
miliars dels deportats i assassi-
nats van ser a la plaça de Sant Jau-
me per assistir a un acte emotiu
durant el qual es van encendre es-
pelmes, es van llegir textos per re-
cordar els difunts i es va fer una
pregària jueva (el malei racha-
mim). L’acte es va cloure amb la in-
terpretació d’El cant dels ocells.

La ciutat recorda
les víctimes 
de l’Holocaust

L’Eix Pere IV presenta 
20 idees per reactivar el carrer

PROCÉS PARTICIPATIU/El resultat
del camí que va començar fa poc
més d’un any ja és aquí. A finals de
gener, l’Eix Pere IV va presentar els
resultats del procés de participació
ciutadana que ha impulsat durant
el darrer any, que es resumeixen en
20 propostes per reactivar la zona,
que l’entitat considera una de les
més deteriorades del districte de
Sant Martí i de la ciutat. 

El procés (que va gestar-se l’any
2015) es va dividir en tres fases, la
primera de les quals va ser una en-
questa a més d’un miler de veïns
entre gener i abril de l’any passat.
Després, entre abril i juliol, es van
crear taules de debat en les quals
van participar més d’un centenar
de persones i, finalment, entre se-
tembre i octubre es van treure les
conclusions que s’han plasmat en
forma d’aquestes 20 propostes,
que s’agrupen en tres grans àrees
temàtiques: patrimoni i valor histò-
ric, usos i oportunitats urbanes i
mobilitat i necessitats viàries.

En el primer bloc, que fa refe-
rència al patrimoni i al valor històric
de la zona, hi ha sis punts. El primer
d’ells incideix en la recuperació dels
antics edificis històrics i emblemà-
tics (com Ca l’Illa o La Escocesa)
perquè els veïns els puguin fer ser-
vir. En la mateixa línia, es reivindica
la recuperació i la preservació de
les façanes d’aquests edificis em-
blemàtics i de tots els espais urbans
dels barris de l’Eix i del seu entorn.
Les altres demandes són la revisió
del patrimoni industrial amb crite-
ris històrics i socials, la creació d’una
sèrie de plafons informatius i foto-
gràfics que expliquin la història del

barri i la inclusió al nomenclàtor de
figures representatives en la seva
memòria col·lectiva popular.

El capítol d’usos i oportunitats
urbanes és el més extens, amb vuit
propostes. La Taula reclama la cre-
ació d’un pla d’usos específic per a
l’Eix on es prioritzi el comerç de
proximitat per sobre de “la prolife-
ració del monocultiu del turisme”.
En aquest sentit, volen aconseguir
mesures de bonificació fiscal per a
aquest comerç i impulsar projectes
d’economia cooperativa, social i so-
lidària (ECSS), alhora que se sol·li-
cita la modificació dels usos
urbanístics del barri del 22@. La
resta de propostes d’aquest bloc
són que els propietaris d’espais que
els cedeixin a iniciatives veïnals o
d’ECSS gaudeixin també de bene-
ficis fiscals, que es promocionin els
horts urbans comunitaris als solars
en desús, que es valorin les neces-
sitats dels col·lectius més desafa-
vorits (destacant els immigrants) i
que es construeixin més pisos pú-
blics per als joves, nous equipa-
ments i zones verdes.

Per últim, pel que fa a l’àmbit
de la mobilitat i les necessitats vià-
ries, la Taula exposa sis demandes.
Volen l’obertura del vial del carrer
Pere IV en el tram del parc del Cen-
tre (per cohesionar els barris del
Poblenou i de Sant Martí), recla-
men millores en la cruïlla del carrer
Pere IV amb l’avinguda Diagonal, la
implementació d’un doble carril
bus a tot el carrer de Pere IV (i allar-
gar el carril bici a tot el carrer), la
creació de noves línies de Bus del
barri i la millora de la connexió del
parc del Centre amb Can Ricart.
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SALUT4El nen té unes dècimes
de febre. Tinc un mal de cap insu-
portable... Què s’ha de fer? On
s’ha d’anar? I si el CAP està tancat?
S’ha d’anar a l’hospital? Aquestes
preguntes es poden resoldre tru-
cant al telèfon 061 CatSalut Res-
pon, en el qual un equip de met-
ges i infermeres atenen el pro-
blema del pacient i li diuen què fer
o on anar en cada cas. 

Aquest telèfon és gestionat
per 200 professionals que asses-
soren els ciutadans les 24 hores
i els 365 dies de l’any, donant-los
resposta al seu problema de sa-
lut. L’atenció pot anar des d’o-
rientar-los en el tractament que
han de seguir fins a adreçar-los al
centre més adequat a la gravetat
de la seva afecció. A més, el ser-
vei també pot enviar un metge a
casa a través del sistema d’aten-
ció domiciliària o una ambulàn-
cia en el cas que es tracti d’una
urgència que hagi de ser atesa de
forma immediata. 

De fet, dues de cada tres ur-
gències que s’atenen als hospitals
es podrien fer des d’altres centres
sanitaris. I és que diàriament els
hospitals catalans atenen una
mitjana de 9.500 urgències, de les

quals només un 9,12% acaben
amb l’ingrés hospitalari dels pa-
cients. En aquest sentit, un 64%
de la resta d’urgències es po-
drien atendre a altres centres de
la xarxa assistencial sanitària.

INJECCIÓ DE RECURSOS
Durant els mesos de més fred,
especialment les setmanes amb
repunts d’epidèmies com la grip,
els serveis d’urgències treballen a

ple rendiment. És per aquest mo-
tiu que la Generalitat ha destinat
un milió d’euros més que l’any pas-
sat al Pla Integral d’Urgències de
Catalunya (PIUC). D’aquesta ma-
nera s’intenta fer front a la forta de-
manda d’aquest servei durant els
mesos d’hivern. 

La dotació destinada a aquest
programa frega els 17 milions
d’euros. De fet, es tracta de la in-

versió de recursos més alta dels úl-
tims cinc anys. 

D’aquests diners, la major part
es destina als hospitals –més de 14
milions d’euros–, però també es re-
serven recursos per tal que es pu-
gui reforçar tant l’atenció socio-
sanitària com la primària. 

BONES VALORACIONS
Amb tot, la llista d’opcions que els
ciutadans tenen a l’abast en cas
d’una urgència mèdica és variada
i no es limita només als hospitals.
Però, què n’opinen els usuaris de
tot plegat?

Segons dades del Govern, les
persones que han utilitzat els ser-
veis d’urgències valoren l’atenció
rebuda amb un notable. També en
aquesta línia, 8 de cada 10 en-
questats han expressat que tor-
narien a anar al mateix servei. 

En concret, els aspectes més
ben valorats pels usuaris d’ur-
gències són el tracte dels metges
i infermeres, les explicacions que
aquests donen i el respecte i la in-
timitat durant el servei. I és que
l’atenció a les urgències ha de po-
der donar una bona resposta a les
demandes d’atenció immediata
dels usuaris que hi recorren. 

El metge, a una trucada
» La Generalitat recorda la importància del 061 per atendre urgències i resoldre dubtes mèdics 

» Més de 200 professionals ofereixen atenció telefònica les 24 hores i els 365 dies de l’any

El sistema sanitari públic disposa
de diverses opcions on s’atenen les
urgències mèdiques:

0614En cas d’urgència, es pot
trucar al 061 CatSalut Respon, un
telèfon que funciona les 24 hores
i els 365 dies de l’any, en el qual
professionals mèdics atenen les
consultes i, si cal, envien un met-
ge o una ambulància. 

ATENCIÓ PRIMÀRIA4A Ca-
talunya hi ha 369 equips d’atenció
primària que atenen les urgències
als CAP durant el seu horari habi-
tual, sense necessitat de tenir una
visita programada. Fora d’aquest
horari hi ha els CUAP (Centre d’Ur-
gències d’Atenció Primària), que

estan oberts les 24 hores del dia.
Per altra banda hi ha els hospitals,
que compten amb serveis d’ur-
gències que permeten l’assistèn-
cia mèdica, quirúrgica, obstètrica
i pediàtrica, a més de la realització
de tractaments per a pacients
que necessiten cures diàries i pro-
ves diagnòstiques. 

EMERGÈNCIES4Es tracta de
bases d’emergències mèdiques
que estan als hospitals i els CAP de
tot el país amb recursos com ara
ambulàncies medicalitzades, ve-
hicles d’intervenció ràpida, heli-
còpter medicalitzat i unitats d’a-
tenció domiciliària que es despla-
cen al lloc d’emergència per tractar-
la tan ràpidament com es pugui.

Què puc fer en cas d’urgència?

Els usuaris valoren 

el servei d’urgències

amb un notable

Els ciutadans tenen diverses opcions a l’abast en cas d’una urgència mèdica. Fotos: Generalitat / Infografia: Línia

Serveis

sem.gencat.cat
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MERCATS4El Mercat de la Bo-
queria és un dels emblemes de les
Rambles i de la ciutat, però ja fa
temps que la massificació posa en
risc aquella essència que el va fer
famós anys enrere. Per aquesta
raó, l’Ajuntament impulsarà un
paquet de mesures per “recupe-
rar” el mercat per al veïnat i la ciu-
tat. Tot plegat, amb la voluntat
que l’equipament mantingui “la
seva funció de proximitat i, a la ve-
gada, continuiï sent un dels mer-
cats més emblemàtics” i, per tant,
més visitats. Un equilibri sempre
complicat que el govern Colau vol
intentar mantenir.

Entre el paquet de mesu-
res –un “vestit a mida”, tal com
les descriu la regidora de Co-
merç, Montse Ballarín– destaca
la prohibició de tastar productes
a les parades. Per tant, els ali-
ments per al consum directe, des
de fruita fins a embotit, hauran
d’estar envasats i degudament
embolcallats. També es fixarà
per normativa el percentatge mí-
nim de productes frescos a cada
parada, “amb la voluntat de ga-
rantir l’equilibri entre els tradi-
cionals i els elaborats”. A més,
s’impedirà obrir més bars dels
que actualment hi ha.

I és que en els darrers anys, la
imatge de desenes de turistes
menjant al mercat havia gairebé
substituït la dels carros dels veïns
fent la compra. “L’objectiu és
que la Boqueria continuï sent
un mercat de barri i posar el tu-
risme al servei de tot això, i no a
l’inrevés”, va afirmar el segon ti-
nent d’alcalde, Jaume Collboni.

De fet, alguna de les mesures
plantejades pel consistori van en
la línia de limitar l’accés de visi-

tants al mercat, tal com ja va in-
tentar l’anterior govern de CiU.
Sobre aquesta qüestió, la prohi-
bició que grups de més de 15
persones accedeixin al mercat
s’estén a tots els divendres i dis-
sabtes a partir del mes d’abril i fins
a l’octubre, des de l’obertura del
mercat fins al tancament. Per tal
d’informar sobre la normativa
vigent, es contractaran agents cí-
vics que també promoguin acti-
tuds correctes entre els visitants. 

Per avançar en el control de vi-
sitants al mercat, el govern mu-
nicipal vol alliberar espai traslla-
dant parades. Una acció amb la
qual es busca eixamplar l’espai en-
tre les botigues i facilitar el pas. 

MILLORES A L’ESTRUCTURA
Un altre aspecte important del
paquet de mesures són les mi-
llores previstes a l’edifici. En con-
cret, es canviarà completament el
paviment del mercat per facilitar
l’accés i la circulació dels clients
i mercaderies. Aquesta actuació,
recorden des del consistori, estava
pendent des que el 1999 es va re-
modelar el recinte. Per altra ban-
da, i consensuat amb l’Associació
de paradistes del mercat, s’im-
pulsarà una “neteja extraordi-
nària” de l’equipament, tant del
sostre del mercat com del de les
parades, i la façana de vidre de les

oficines. En aquesta línia, es vol
instal·lar també un sistema de re-
collida de fums, fins ara inexis-
tent. Aquestes obres suposaran
una inversió de 3,5 milions d’eu-
ros durant els pròxims dos anys. 

L’OPOSICIÓ NO HO VEU CLAR
Aquesta bateria de propostes va
ser presentada el passat dia 14 a
la Comissió d’Economia i Hisen-
da. Allà, els partits van poder do-
nar el seu punt de vista, sovint
molt crític. És el cas de CiU, que
a través del regidor Raimond Bla-
si va expressar que trobaven a fal-
tar “complicitat de l’Ajuntament
amb els grups municipals i els ve-
nedors” –un extrem que neguen
des del govern– i que aquestes
mesures “no són cap innovació”. 

La portaveu de C’s, Karina
Mejías, va lamentar que “només hi
hagin participat 54 dels més de
200 paradistes de la Boqueria”. En
una línia similar es va pronunciar
la regidora d’ERC Trini Capdevi-
la, que considera un “error” haver
exclòs del procés de participació els
veïns del Gòtic i el Raval. 

El regidor de la CUP, Josep
Garganté, va posar la Boqueria
com  “l’exemple” del fenomen de
la gentrificació a la ciutat, men-
tre que el PP va assegurar que
aquestes mesures “no resolen
els problemes que té el mercat”. 

Nou intent per frenar la
transformació de la Boqueria

» Colau prohibirà les degustacions ‘in situ’ i que s’hi obri cap més bar
» L’oposició critica “manca de diàleg” amb els veïns i els paradistes

Les vendes dels botiguers
pugen un 2% l’últim any

TENDÈNCIA4L’informe muni-
cipal ‘El comerç a Barcelona
2015’ ha estat l’últim en afegir-se
a la idea que el sector està mos-
trant “signes de recuperació”.
En aquest sentit, apunta que el
volum de negoci dels botiguers
durant l’últim any ha estat de
34.247 milions d’euros, cosa que
representa un increment del 2%
respecte de l’any anterior. “Es
tracta de la millor evolució dels
darrers anys”, afirma el consis-
tori en un comunicat. 

L’ocupació al sector, per la
seva banda, també va en la línia

de l’augment de les vendes: en
l’últim any, ha crescut al voltant
del 2%. La xifra de treballadors
a les botigues de proximitat és
de 145.000, una de cada set
persones actives. 

NOTABLE AL COMERÇ
L’informe també recull la valo-
ració que fan els barcelonins del
comerç. En general, els ciutadans
atorguen un notable a l’oferta co-
mercial, els horaris i l’atenció
personal del comerç de proxi-
mitat, unes xifres que també
milloren respecte del 2014. 

Condol | Mor Maria Dolors Boadas, de la cocteleria Boadas
Maria Dolors Boadas, propietària de la històrica cocteleria Boadas, ha mort a 82 

anys. L’establiment, ubicat al carrer Tallers, va obrir el 1933 i és la més antiga de tot 
Barcelona. La va fundar el pare de la Maria Dolors, que havia nascut a l’Havana i 

era fill d’emigrants catalans que havien tornat al Principat l’any 1925. 

La Fundació BCN Comerç dóna
6.600 euros a menjadors socials

SOLIDARITAT4La Fundació
Barcelona Comerç va lliurar el
passat divendres 3 de febrer la
recaptació de la campanya soli-
dària del concurs de curtme-
tratges BCN Shopping&Shoo-
ting a dos menjadors socials. 

Es tracta del Centre de Ser-
veis Can Padró, a Hosta-
francs –on també es va celebrar
l’acte d’entrega–, i del d’Em-
maús, a l’Eixample. L’import
ha estat dividit a parts iguals en-
tre les dues entitats. 

Enguany el concurs de curts
de la fundació va convidar els
participants a contribuir amb els
menjadors socials a través d’a-

portacions a la seva pàgina web.
Finalment, la campanya va ser
un èxit, superant amb escreix els
6.000 euros.

A l’acte de lliurament van ser-
hi presents els vicepresidents
de la fundació, Lluís Llanas i Jo-
sep Escofet; la fundadora de
Can Padró, Teresa Villatoro; les
impulsores d’Emmaús, Lour-
des i Rosa Servent, a més de la
cantautora Mia Fuentes i l’actor
Pep Plana, protagonistes del
clip musical La vida en su total,
dirigit pel director del Shop-
ping&Shooting, Joan Riedweg,
i que vol conscienciar sobre la re-
alitat diària d’aquests centres. 

Moment de l’entrega del xec solidari. Foto: Eixos BCN
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WATERPOLO4Compte enrere
per a un nou derbi. El dia 4 del
mes que ve, l’Atlètic Barcelona i
el CN Barcelona tornaran a veu-
re’s les cares a la piscina de Sant
Sebastià en un dels clàssics del
waterpolo del districte, de la ciu-
tat i de la història de la lliga.

Com en els darrers anys, els
homes de Chus Martín arriben a
un dels partits més especial de
l’any amb la condició de favorits,
però el calendari juga en contra
seva, perquè l’Atlètic continua
immers en la Champions i només
tres dies abans del derbi, l’equip
haurà de veure’s les cares contra
un dels millors equips d’Europa,
el Pro Recco italià. La classifica-
ció per a la següent ronda de la
màxima competició europea en-
cara no està assegurada, de ma-
nera que els homes de Martín
hauran de recuperar-se ràpida-
ment de l’esforç que faran contra
els liguris per estar en les millors
condicions de cara al derbi.

Per la seva banda, els de Toni
Esteller afrontaran el partit amb
la tranquil·litat de saber que tenen
gairebé garantida la seva presèn-
cia al play-off pel títol (el Medite-
rrani, que és el vuitè, és a més de
tres partits de distància) i tin-
dran tota la setmana per preparar
a fons el derbi. Abans del matx
contra l’Atlètic, els cenebistes re-
bran la visita d’un dels equips de

la zona baixa de la Divisió d’honor,
el Rubí, el pròxim dia 25.

El partit de la primera volta,
que es va disputar a la Nova Es-
cullera, va acabar amb victòria de
l’Atlètic (4-6). Després d’un primer
quart igualat, els de Chus Martín
van posar la directa i van encarri-
lar el matx amb un 1-4 abans del
descans que no va donar cap op-
ció de remuntada al Barcelona.

El partit es jugarà a la piscina de Sant Sebastià. Foto: CNAB

L’Atlètic i el Barcelona, a punt
per al derbi de la segona volta

» Els de Chus Martín viuen un ritme frenètic amb lliga i Champions
» El CNB és molt a prop de certificar una nova presència al ‘play-off’

El districte serà el punt 
de sortida de dos ral·lis

AUTOMOBILISME4La benzina i
les quatre rodes envairan el dis-
tricte. I és que entre aquest mes
i el març, Ciutat Vella serà el
punt de partida de dos ral·lis. 

La primera d’aquestes proves
serà el Ral·li Catalunya Històric
Trofeu Dues Catalunyes, una
competició que neix enguany i
que, entre els dies 24 i 25, por-
tarà els participants des de l’a-
vinguda de la Catedral (l’inici del
ral·li) fins a Perpinyà, per acabar
tornant a la ciutat. Aquesta cur-
sa vol servir per retre un home-
natge a les sis edicions del Tro-

feu Dues Catalunyes que el
RACC va organitzar per última
vegada l’any 1965.

Per altra banda, al març tor-
narà un dels clàssics de l’auto-
mobilisme de casa nostra. El
dia 4 del mes que ve arrencarà la
59a edició del Ral·li Internacio-
nal de Cotxes d'Època Barcelo-
na - Sitges amb la plaça de Sant
Jaume com a escenari inicial.
Aquesta trobada de cotxes d’è-
poca portarà els pilots des de la
ciutat fins a la vila del Garraf,
passant per l’Hospitalet, Vila-
decans, Gavà i Castelldefels.

El CB Ciutat Vella vol seguir
allunyant-se del descens

BÀSQUET4La majoria dels úl-
tims resultats han acompanyat,
però el CB Ciutat Vella vol con-
tinuar sumant per allunyar-se
definitivament de la zona de
promoció i de la zona de descens
directe de la Copa Catalunya.

Quan ja s’han jugat dos ter-
ços de la primera fase del cam-
pionat, l’equip d’Àlex Gil té una
bona distància sobre el desè,
els Lluïsos de Gràcia, però l’equip
no es pot confiar.

Els reptes més immediats per
a l’equip blau marí seran rebre la
visita del penúltim, el CB Caste-
llar, el dia 26 a la Ciutadella i el
complicat desplaçament a Ta-
rragona per jugar contra un rival
directe, l’AD Torreforta, el primer
cap de setmana del mes que ve.
Set dies després de viatjar al Ta-
rragonès, els d’Àlex Gil rebran el
tercer, el Salou i el pròxim 19 de
març visitaran la pista de l’avant
penúltim, el Sant Boi.

Aniversari | Presenten el web i el logo per recordar els Jocs del 92
El passat dia 3, el Saló de Cent de l’Ajuntament va ser l’escenari triat per a la presentació del nou

logotip i el nou portal web que commemora el 25è aniversari dels Jocs Olímpics a la ciutat. En
aquest mateix portal, precisament, ja es pot consultar tota l’agenda anual d’activitats, exposicions

i mostres que s’organitzaran durant tot el 2017 per celebrar l’organització de la 25a Olimpíada.

La Mitja parla kenià: Langat 
i Kiplagat guanyen la cursa

ATLETISME4La ciutat ja coneix
els seus reis del fons. El passat
diumenge 12 es va celebrar una
nova edició de la Mitja, que va
servir per coronar els reis de la
27a edició  d’aquesta cursa de
fons, que van ser dos kenians, Le-
onard Langat i Florence Kiplagat.

El vent que va bufar durant tot
el matí va ser un dels grans pro-
tagonistes de la prova i va evitar-
que Kiplagat pogués rebaixar la
seva millor marca, que era el seu
objectiu en la seva quarta partici-
pació en la mitja de la ciutat.

Competitivament, el moment

més emocionant va ser la recta fi-
nal de la cursa masculina. Langat
i dos compatriotes seus més, Mes-
hak Koech i Joel Kimurer, van
arribar a la recta final enganxats,
però Langat va aconseguir penjar-
se l’or a l’esprint. El vencedor va
creuar la meta en 1 hora i 52 se-
gons, dos menys que Koech.

Per la seva banda, Kiplagat va
tenir una cursa més plàcida i va
aconseguir la quarta victòria se-
guida amb una marca d’1 hora, 8
minuts i 15 segons. L’etíop Kuma
Dibaba i la portuguesa Jessica Au-
gusto van completar el podi.
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DIUMENGE 26 DE FEBRER
19:00 Realpolitik és una farsa escrita per Elies

Barberà per a Teatre de l’Enjòlit, que convi-
da el públic a reflexionar sobre la violència.
/ Fàbrica de Creació La Seca Espai Brossa.

DIMECRES 22 DE FEBRER
18:00 La professora Uma Maraval s’encarregarà

d’una nova sessió del taller Introducció al
món dels mandales, un curs on s’ensenya a dis-
senyar i pintar aquests dibuixos de tradició hin-
dú. / Centre Cívic Barceloneta.

DIUMENGE 5 DE MARÇ
12:00 Arriba la cinquena sessió d’El Born: sis se-

gles de progrés comercial, una caminada
pensada per descobrir tota la evolució i per
poder entendre els canvis que ha patit el ba-
rri en els darrers anys.

DES DEL 22 DE FEBRER
Matí-TardaA peu de tanca és una mostra de di-

ferents històries en la frontera d’Espanya amb
el Marroc. Totes les fotografies són obra del
fotoperiodista Antonio Sempere. / Centre Cí-
vic Pati Llimona.

TOT EL MES
Matí-Tarda Somllotja! és el nom de la mostra

dels darrers treballs dels alumnes de la Llot-
ja. La col·lecció vol divulgar el tarannà i la fi-
losofia que el centre imparteix als joves ar-
tistes. / Centre d’Artesania Catalunya.

DIUMENGE 26 DE FEBRER
11:00A la una el sol i la lluna és el nom d’aquest

espectacle de titelles per als més petits,
una història original que expliquen Mar
Gascó i Pere López. / Sala Fènix.

DISSABTE 18 DE MARÇ
11:00Muntsa Holgado, de cuinantcultures.cat,

s’encarregarà del taller Cuina divertida en fa-
mília (de 4 a 9 anys), on pares i fills podran
preparar tres receptes fàcils, divertides i de-
licioses. / Centre Cívic Pati Llimona.

DIMECRES 1 DE MARÇ
20:45 Partit de waterpolo corresponent a la se-

tena jornada de la Champions League entre
el CN Atlètic Barceloneta i el Pro Recco italià.
/ Piscina de Sant Sebastià.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Vola ploma, premi 2015 al Festival In-
ternacional de Titelles de Tolosa, és la
darrera creació de la companyia Peri-
feria Teatro. / Tantarantana Teatre.

El Tantarantana acull la
divertida història ‘Vola ploma’

Ds. 25 de febrer a les 18:00

Per setè any se celebrarà el concurs de
truites amb premis per a la més gus-
tosa, la més innovadora i la que tinguis
millor presentació. / Associació Institut
de Promoció de la Cultura Catalana.

El Raval celebra la setena
edició del concurs de truites

Dj. 22 de febrer a les 17:00

Quartett, una de les obres més cèlebres
de l’italià Luca Francesconi, arriba al Li-
ceu sota la direcció d’Àlex Ollé, mem-
bre de la Fura dels Baus. / Gran Teatre
del Liceu.

‘Quartett’, de Francesconi, arriba
amb la direcció d’Àlex Ollé

Dv. 3 de març a les 20:00

Partit de bàsquet corresponent a la 18a
jornada de la Copa Catalunya mascu-
lina entre el CB Ciutat Vella i el CB Cas-
tellar. / CEM Parc de la Ciutadella.

El CB Ciutat Vella rep 
la visita del CB Castellar
Dg. 26 de febrer a les 12:00
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