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1.248 barcelonins han respost a la
crida del Programa Català de Re-
fugi i s’han apuntat per ser men-
tors de refugiats. Formen part
d’un total de 2.600 voluntaris
d’arreu de Catalunya, que faran
aquesta tasca mitjançant grups
d’acollida a les persones refugia-
des que en formin part. Aquí cal
afegir els milers de persones que
van aglutinar-se a la manifestació
del 18 de febrer sota el lema #Vo-
lemAcollir, convocada per la cam-
panya Casa Nostra Casa Vostra,
que, alhora, ja compta amb gai-
rebé 122.000 adhesions.

Les xifres parlen soles: un
gruix molt gran de la població vol
posar el seu gra de sorra davant del

drama que estan vivint milions de
refugiats d’arreu del món, coinci-
dint a més amb els sis anys des de
l’inici de la guerra de Síria.

De fet, els mateixos impulsors
del programa s’han sorprès per l’è-
xit de la crida. “No esperàvem que
ho sol·licités tanta gent, tenint en
compte que només hem fet una
roda de premsa”, remarca Oriol
Amorós, secretari d’Igualtat i Mi-
gracions del Departament de Tre-
ball i Afers Socials, a aquesta pu-
blicació. Amorós explica que “s’hi
han apuntat persones de totes les
edats, sobretot dels 80” i detalla
que “un 70% són dones”.

“Els mentors dedicaran quatre
hores setmanals durant sis set-
manes a acompanyar la persona re-
fugiada en diferents àmbits: l’a-
prenentatge de la llengua, l’orien-
tació i inserció laboral i la socialit-
zació”, explica Amorós, el qual

afegeix que “cada grup tindrà un
educador social que els orientarà,
al qual veuran un cop al mes”. A
més, el programa inclou un ajut
econòmic per a la persona refu-
giada que durarà un màxim de 12
mesos, revisable cada tres.

De moment, però, no se sap
quantes persones es beneficia-
ran del programa català. “És gent
que ve del programa estatal i a Ca-
talunya n’hi ha 640”, explica Amo-
rós. “D’aquestes, podrien sol·lici-
tar entrar al programa català unes
300 persones, que són les que no
haurien aconseguit inserir-se en
els 12-18 mesos que dura l’estatal
i necessiten més temps”, detalla.

Si fos així, doncs, el volum de
mentors davant les persones re-
fugiades que arribarien al pro-
grama català seria molt despro-
porcionat, tenint en compte que
els grups d’acollida estan formats

per entre 3 i 5 persones. Segons les
dades que proporciona Amorós,
amb un màxim de 1.500 mentors
ja es cobriria la demanda.

DENEGATS LA MAJORIA DE CASOS
Davant d’això, sorgeix el gran
problema d’aquesta crisi huma-
nitària, que s’extrapola a escala
mundial. Encara que hi hagi mol-
ta gent disposada a ajudar, l’aco-
llida topa amb un carreró sense
sortida: els estats estan denegant
l’asil a la majoria de persones
que el sol·liciten.

Segons explica Pascale Cois-
sard, de la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat, “el 2015 l’Es-
tat espanyol va denegar el 70% de
les sol·licituds d’asil o refugi”. De
tota manera, posa èmfasi a dir que
el 2016 “el 67% de les resolucions
han estat favorables”. Però aler-
ta que aquestes dades “es deuen

al fet que la majoria de sol·licitants
són de Síria i és molt difícil dene-
gar-les en aquests casos”. A més,
diu, “el conflicte sirià ha fet que re-
fugiats d’altres parts del món es
quedin sense asil”.

Coissard remarca que de les
persones que van obtenir reso-
lucions favorables l’any passat,
“només 355 tenen l’estatus de re-
fugiades, ja que de les 6.855 re-
solucions, 6.500 eren de protec-
ció subsidiària, on no hi ha un
tracte individualitzat”. A això se
suma que en aquest període es
van acumular més de 20.000
sol·licituds sense resoldre.

Amb tot això, Coissard la-
menta que “les xifres d’acollida són
molt baixes” i puntualitza que “a
l’Estat espanyol es van presentar
només l’1,3% de les sol·licituds d’a-
sil de la Unió Europea, és a dir, 3
per cada 10.000 habitants”.

Voler acollir i no poder
» Més de 1.200 barcelonins formaran part dels grups d’acollida del Programa Català de Refugi

» CCAR: “Les xifres d’acollida són molt baixes; només s’acullen 3 persones per cada 10.000 habitants”

Manifestació multitudinària a Barcelona el 18-F (esquerra), refugiats a Àustria (a dalt) i Homs, a Síria, destrossada per la guerra (a baix). Fotos: Twitter (@volemacollir) i ACNUR

Neus Marmol
BARCELONA
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27 de setembre de 2015. Junts pel Sí
guanya les eleccions amb 62 diputats. La
CUP s’enfila fins als 10. Total: 72 diputats
a favor de la independència -la majoria ab-
soluta són 68-. I què deia el programa de
Junts pel Sí si s’aconseguia aquesta ma-
joria? El següent: en 18 mesos un Govern
de concentració prepara les estructures
d’Estat -en paral·lel es fa un debat ciuta-
dà i un procés constituent-, el Parlament
declara la independència i se celebren elec-
cions constituents.

Dilluns 27 de març de 2017. Han pas-
sat els 18 mesos des del dia de la celebra-
ció de les eleccions. I què ha passat? No es-
tem en l’escenari dibuixat fa un any i mig.
Això, però, no vol dir que els polítics in-
dependentistes hagin estat de braços ple-
gats, ni de bon tros. Hi ha hagut canvis en
les previsions, alguns d’ells provocats per
l’estret marcatge de l’Estat i les resolucions
del Tribunal Constitucional (TC).

Mirem enrere. 9N del 2015. Data sim-
bòlica -se celebra el primer aniversari de la
consulta- que el Parlament aprofita per
aprovar la declaració rupturista i posar en
marxa el camí de la desconnexió. C’s, PSC
i PP reaccionen i presenten un recurs

d’empara al TC, que acabarà anul·lant la de-
claració. Canvi d’any i canvi de president.
Puigdemont és investit el 10 de gener del
2016. Un mes més tard, comencen els trà-
mits per redactar les tres lleis previstes a la
declaració de ruptura anul·lada pel TC. 

El calendari avança i la determinació del
Govern i la CUP també. El Parlament
aprova, el mes de maig, la llei de protecció
social, embrió de la futura seguretat social
catalana. Està a punt d’arribar el canvi de
rumb més important. Puigdemont, després
de superar una qüestió de confiança -29 de
setembre-, fixa un nou full de ruta: “O re-
ferèndum, o referèndum”. L’horitzó, la
tardor del 2017. A finals d’any la societat ci-
vil torna a agafar protagonisme i es crea el
Pacte Nacional pel Referèndum.

Arriba el 2017. Junqueras inaugura
durant el febrer la primera de les 15 noves
oficines de l’Agència Tributària catalana. El
mes següent, març, s’aproven els pressu-
postos -ara amb les partides sobre el refe-
rèndum suspeses pel TC- i es reforma el re-
glament del Parlament per poder aprovar
les lleis de desconnexió en lectura única. Ara,
ja al mes d’abril, Junqueras ha dit que la data
del referèndum es fixarà d’aquí a un parell
de mesos, és a dir, previsiblement al juny.

Amb tot, 18 mesos després, i amb les in-
habilitacions de Mas, Ortega, Rigau i Homs
també sobre la taula, Catalunya no és inde-
pendent, però la partida definitiva ja és aquí.

» Esgotat el termini de 18 mesos per declarar la independència, Govern i CUP miren cap a la consulta
» El balanç d’aquesta etapa deixa un escenari amb avenços importants però també amb mancances

Albert Ribas
BARCELONA

Esprint final per al referèndum

RENÚNCIES4Durant aquests 18 mesos, el
Govern i la CUP han fet passos endavant
en la lluita cap a la independència. En el
camí, però, també han quedat promeses go-
vernamentals que no s’han fet realitat. 

L’incompliment més evident és, lògi-
cament, el de la proclamació de la inde-
pendència, que havia de dur a unes pos-
teriors eleccions constituents, a l’elabora-
ció d’una Constitució catalana i a un refe-
rèndum per aprovar aquest text legal. El
canvi de rumb que va significar l’aposta de
Puigdemont pel referèndum va trencar
aquest esquema, amb el qual Junts pel Sí
s’havia presentat a les eleccions del 27S.

A banda d’aquesta qüestió, també es pot
considerar un incompliment, un cop trans-
correguts aquests 18 mesos, el desconei-

xement que hi ha al voltant de la llei de tran-
sitorietat. Està registrada però no s’apro-
varà de forma immediata. 

També cal parlar de la Hisenda Pròpia.
Ara mateix és una realitat que està lluny de
funcionar a ple rendiment, tot i que es trac-
ta d’un dels pals de paller de la construc-
ció d’un hipotètic nou Estat. La previsió del
govern -qui lidera la qüestió és la conselleria
d’Economia, amb Oriol Junqueras al cap-
davant- és tenir-la enllestida el pròxim mes
de setembre. S’han fet avenços, però cal-
drà veure quin és el ritme d’ara fins al se-
tembre i, sobretot, què passa amb el refe-
rèndum. La gestió total dels impostos no-
més és un escenari viable si el referèndum
es fa, es guanya i s’aplica el resultat. Per tal
que això passi, primer s’ha de celebrar.

Què no s’ha complert per ara?
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Un diari plural

per Gemma Aguilera

4La curiosa amnistia de la CUP 

Haver participat del règim del 78
no és un crim. Era i és una op-
ció política, social i econòmica le-
gítima. De fet, durant trenta
anys, tots els partits catalans
amb representació parlamen-
tària a Catalunya i a Madrid,
d’esquerra a dreta, n’han pres
part amb més o menys entu-
siasme. De vegades fent escara-
falls pensant en els seus electors,
en altres ocasions posant-s’hi bé
i, fins i tot, votant entusiàstica-
ment a favor de la investidura de
presidents del PP i del PSOE.
També la CUP, que es va pre-
sentar a unes eleccions autonò-
miques el 2012 per primera ve-
gada, ha format part, de forma
col·lateral, del règim del 78, si te-
nim en compte que el Parlament
català era absolutament obe-
dient amb les regles del joc fi-
xades a la Transició.

Fins que una part substan-
cial de la societat civil va dir prou
i va sortir al carrer per exigir als
partits d’obediència catalana
que posessin punt final a la llar-
ga etapa autonomista del país.
Per primera vegada, els catalans
ja no interpel·laven Madrid per
pidolar una millora del tracte co-
lonial, sinó que es reivindicaven
com a sobirans. I va ser a partir
d’aquest canvi social i nacional
al carrer que els partits que ara
segueixen el full de ruta van
entrar en l’anomenada era post-
autonòmica i pre-independent.

Tant se val si un indepen-
dentista ho és des que va néixer
o se n’ha fet. Tan respectable és
un independentista que no ha
faltat mai al Fossar de les Mo-
reres i que conserva el carnet de
militant de Nacionalistes d'Es-

querra com un senyor que par-
la castellà i s’ha afiliat a Súma-
te per deixar un país millor als
seus fills, o un convergent de tota
la vida que va brindar amb el
Pacte del Majestic. No sobra ni
un sol vot, i totes les raons que
portin algú a pensar que viurà
millor en un estat construït des
de baix i amb pilars netament
democràtics, són igualment le-
gítimes.

Però aquí la CUP fa una ex-
cepció, l’expresident Artur Mas.
L’expulsa del procés i insisteix a
enviar-lo a la paperera de la
història perquè ha participat
del règim, sense que importi
gens que ara defensi un estat
lliure i democràtic com ells. “No
volem que representi interna-
cionalment el procés, CDC ha
participat en una trama cor-
rupta emparada pel règim del
78, i en el moment en què aquest
règim li ha deixat de donar su-
port, el rei ha quedat nu i ha per-
dut la immunitat”, va dir Benet
Salellas a Mas en el marc de la
seva compareixença al Parla-
ment per explicar el finançament
de CDC arran del cas Palau. És
evident que Artur Mas ha estat
part del règim. Ell no ho nega
pas. Com tampoc es pot negar
que va fer tots els esforços pos-
sibles per mantenir connectada
Catalunya a Espanya. Fins que
va arribar a la conclusió que no
seria possible. 

A Mas la CUP no el perdona.
Però no és una causa contra els
convergents, perquè els cupaires
no han demanat pas esborrar del
mapa Carles Puigdemont, Jor-
di Turull, Francesc Homs, Joa-
na Ortega o Irene Rigau, per po-

sar alguns noms de persones
que, com a membres de CDC,
van passar de l'autonomisme a
l'independentisme igual que
Mas. És una causa personal.
Costa de creure que aquest re-
buig tan visceral estigui justifi-
cat pel fet que Mas hagi format
part del règim del 78 i, encara
per demostrar judicialment, si és
responsable i coneixedor d'un fi-
nançament il·legal de CDC. En-
tre els 300.000 votants de la
CUP també hi ha independen-
tistes nouvinguts que han votat
algun partit del règim -ho eren
tots-, però que han arribat a
aquest partit atrets per la lluita
al carrer i la transformació social
que proposa.

És evident que amb Mas la
CUP fa una excepció. D’inde-
pendentistes que han format
part del búnquer espanyol n’hi
ha a cabassos. I la CUP els ha
perdonat tots. Ha perdonat ERC,
que va investir Rodríguez Za-
patero i va fer president de la Ge-
neralitat, per dues vegades, un
candidat del PSC. Ha perdonat
els socialistes que van deixar el
PSC -un partit del règim i amb
casos de corrupció aquí i allà- per
passar-se a ERC, i ha perdonat
també els militants de la Unió
Democràtica de Duran Lleida i
el cas Pallerols que van fundar
Demòcrates de Catalunya. I per
descomptat, la CUP ha perdonat
els companys d’ICV i d'EUiA que
ara són ‘Comuns’ que esperen el
permís d’Espanya per poder ex-
ercir el dret a decidir. De règims
imperfectes n’hi ha per donar i
per vendre...

Publicat a El Món.cat

per Jordi Lleal

El president Carles Puigde-
mont i Raül Romeva han fet re-
centment una gira per la cos-
ta est dels EUA, visitant les ciu-
tats de Boston, Washington i
Nova York. Els mitjans oficia-
listes i unionistes espanyols
s’han afanyat a explicar que no
s’han reunit amb ningú im-
portant ni han aconseguit el re-
coneixement de Catalunya com
a subjecte polític. Mentres-
tant, els nostres “ambaixa-
dors” van fent camí, van de país
en país per explicar el nostre
projecte per la independèn-
cia. Alhora, Rajoy continua
amb el seu tarannà immobi-
lista. “Jo em limito a fer com-
plir la llei”. Això ho diu un po-
lític que presideix el govern de
l’Estat espanyol com a cap del
poder Executiu i que és presi-
dent del partit més votat al
Congrés, on es dirimeixen les
causes territorials, econòmi-
ques i socials com a poder Le-

gislatiu. Per tant, no és feina del
poder Judicial, amb la fiscalia
i els tribunals, fer complir les
lleis? Si Rajoy no ho entén
així, no faria falta l’Executiu!
D’això se’n diu, pels funciona-
ris públics, “deixadesa de fun-
cions”, cosa que està castigada
pel codi penal. Diuen que els
partidaris del procés tenen
massa pressa i pel que sembla
els que tenen pressa són els
unionistes, que parlen del fra-
càs del reconeixement. No és
cert. Ara anem a explicar-nos
perquè coneguin qui som i què
volem. El reconeixement el
demanarem després del refe-
rèndum, de si surt SÍ, d’haver
redactat i aprovat la nova Cons-
titució, d’haver fet noves elec-
cions, d’haver declarat al Par-
lament la independència. Ales-
hores farem el recorregut per
tots els estats del món, dema-
nant-los el reconeixement de
Catalunya com a nou estat.

Un diari participatiu

4(Re)coneixement

#Condol

@rcodines: Perdem la Carme Chacón, una
dona lluitadora, una dona treballadora.
Molt injust. Massa jove. Tristesa. El meu
condol.

Actualitat a la xarxa

#Fake #CafèAmbLlet

@CCatalaNegocis: Segons els pressu-
postos de Montoro, l'Estat només invertirà
a Rodalies 271M dels 1.900M promesos
per Rajoy. Res de nou. #Marxem.

@OgiBCN: #DeAlfonso acaba de dir que
tenia una gran relació amb el #Cafè-
AmbLlet i que hi intercanviava mails...
@AlbanoDante76, res a dir?
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Parlen els
veïns

Mercè
“El que seria desit-
jable seria que en el
futur hi hagués
molts menys co-
merços orientats al
turisme, que els
veïns tornin a poder

gaudir de tot el que hi ha a la Rambla. Que
facin activitats d’un caire més social,
però posant l’accent en el punt local.”

Adrià
“M’agradaria que
els bars i les boti-
gues que hi ha re-
cuperin o tinguin
preus populars,
perquè amb l’estat
actual només els tu-

ristes amb més ingressos poden perme-
tre’s comprar. I amb les terrasses passa
exactament el mateix.”

Ana
“Jo voldria que no
hi hagués tantes bo-
tigues de grans ca-
denes, sinó que es
pugués mostrar la
producció d’alguns
artistes locals que

ara mateix sembla que estan amagats a
barris com el Born. Cal fer molt més per
ajudar el nostre petit comerç.”

Alberto
“Voldria que esti-
guin molt més ne-
tes. Sé que és un
carrer per on hi pas-
sa moltíssima gent,
veïns, turistes i gent
que només hi és

pas, però tant la Rambla com alguns dels
carrers de la rodalia estan molt descuidats
i donen mala imatge.”

Com t’agradaria veure les Rambles un cop remodelades?
per Toni Enguix

@Ajaumandreu: Imagino a Rufián en-
sayando durante semanas ante el espejo
eso de "nos veremos en el infierno, gang-
ster". En plan "are you talking to me?".

@OriolMartin: L'atac a Síria amb armes
químiques és una vergonya! Quina classe
d’ésser humà fa això? Doncs un monstre!
Ni més ni menys.

@gandhiloquent: S'ha acabat el bròquil.
Aquest any els independentistes no hem
de fer la declaració de la renda, que la
facin només els que els hi retornin.

Opinió en 140 caràcters

Un diari obert

Un diumenge qualsevol que passeges pel
món, vas i et trobes amb una fira mo-
dernista. I hi fas una ullada. I quan aca-
bes de voltar-la, l’única pregunta possi-
ble és: modernista?

¿Per què és modernista una fira on hi
ha el senyor dels pastissos industrials “ar-
tesans”, la senyora dels embotits, els xi-
cots de les pizzes, la paradeta dels estris
de fusta per a la cuina, la noia dels co-
llarets i les arracades, el noi de les olives,
la parella dels formatges i la resta de per-
sonatges habituals de totes les fires, en
diguin “modernistes”, “medievals” o
“naturals”?

Abans n'hi havia alguns que encara
es disfressaven, ara ja ni això. Millor, per-
què no cal mantenir la farsa més temps.
Al costat de 3 o 4 que sí, que “s’ho fan
ells”, hi ha coses realment esperpènti-
ques. La vegada que la senyora dels em-
botits ha tingut més a prop un porc ha es-
tat veient The Mupphets i era la porca
Peggy. El senyor dels pastissos, que a to-
tes les fires són exactament iguals, no ha
entrat en un obrador ni per passar a re-
collir la mercaderia que ven. I els de la pa-
radeta que venen unes coses horroroses
que se suposa els nens han d'acolorir te-
nen tan clar on van que a la fira moder-
nista hi apareixen guarnits de medievals
i a la medieval hi van d'astronauta.

Això sí, els preus són de boutique del
gourmet. Esclar, tot és tan artesà i tra-
dicional... Inclòs el trosset ínfim de for-
matge natural, ecològic i no-sé-quantes
coses més que val 12 euros i que et trans-
met aquell enyorat gust de serradures ca-
ducades. O aquella imatge insuperable
que vaig veure un cop en una fira, on uns

que hi venien un pa i unes coques “de l'à-
via”, les anunciaven dient que estaven
cuites “amb llenya ecològica”. Sí, a casa
no hi entra cap altra llenya que no sigui
ecològica. Bé, i del tema “àvia”, què
haig de dir-li que no sàpiga? Què vol dir
que una cosa és de “l'àvia”? Que està ca-
ducada? I si resulta que l'àvia no sabia
cuinar?

Bé, la bona notícia és que, almenys,
ha passat la febre i ja no fan cap lipdub,
ni cap mannequin challenge, ni cap
flashmob, ni cap ice bucket challenge, ni
altres invents del dimoni.

Però mentre observava el panorama
m’he adonat que totes les parades ac-
ceptaven targeta. TO-TES. En canvi,
ahir vaig usar el pàrquing del Born de
BCN i resulta que allà no hi accepten tar-
getes. Has de pagar-lo en efectiu! En un
món on fins i tot als modernistes, als me-
dievals i als de l'àvia que fa pa amb llenya
ecològica els pots pagar amb targeta, re-
sulta que en un pàrquing del centre de la
ciutat de fires, congressos i pisos turístics,
si no hi portes efectiu, ja pots sortir i anar
a buscar-lo a un caixer. Bé, si vols treu-
re el cotxe, esclar. I troba'l (el caixer), que
cada cop n'hi ha menys. Ah, i si l'estada
val 8 euros (poso per cas), com que la mà-
quina no torna bitllets i el bitllet més pe-
tit que dispensen els caixers és de 20, surts
d'allà amb un canvi de 12 monedes d'eu-
ro. Certament molt útil per si fa vent. Bé,
o per si vols dedicar-los a pagar en efec-
tiu el formatge amb gust de serradura ca-
ducada de la fira galàctica. Ai no, que era
medieval... O era modernista?

Publicat a El Nacional.cat

per Iu Forn per Sergi Villena

De manera inesperada, el Barça de bàs-
quet ha decidit fer canvis en el seu or-
ganigrama. Es crea la nova figura de di-
rector de gestió, que en principi serà igu-
al d'important que la de director espor-
tiu. Sorprèn especialment el moment es-
collit, justament quan l'equip encara la
fase final de la temporada. Externament
s'interpreta com l'assumpció del fracàs,
i que es dóna ja aquest any per perdut.
No és un bon senyal, però també és cert
que els resultats fins ara han estat tris-
tament decebedors. L'abanderat d'a-
quest canvi de rumb, que es materialit-
zarà la pròxima campanya però que ja
comença a fer camí, és un exjugador de
la secció de bon record per a l'afició: Nac-
ho Rodríguez.

La primera impressió des de fora és
que el malagueny ve a posar ordre en la
gestió i planificació de l'àrea, aspecte que
no deixa en molt bon lloc l'actual res-
ponsable esportiu Rodrigo de la Fuen-
te. Si treballaran plegats o aquest darrer
serà rellevat de les seves funcions pel
Nacho, el temps ho dirà. També caldrà
veure quina decisió es pren amb l'en-
trenador. De fet Bartzokas va deixar clar,
després de conèixer el nomenament
de Rodríguez, que la secció ja disposa ac-
tualment d'una excel·lent organització.
Potser les seves paraules denoten certa
contrarietat amb la decisió sobtada de
redreçar l'estructura quan encara no s'ha
acabat aquesta temporada. Veurem si l'a-
posta per Bartzokas es prorroga l'any vi-
nent, o bé s'opta per un altre tècnic. Se-
gurament, el grec continuarà o no en
funció dels dos mesos i escaig que que-
den de temporada. És previsible que el
paper que faci l'equip a la Lliga, que és

l’única competició en la qual encara està
viu, marqui el seu futur. El nom de Ja-
sikevicius (com Rodríguez, un altre in-
tegrant de la plantilla que va aixecar la
primera Eurolliga del club al 2003) ja
plana en l'ambient com a possible en-
trenador de cara a l'any que ve.

Un altre punt capital és la configu-
ració de la plantilla. Molts jugadors
han envellit i s'han acomodat, i s'impo-
sa una renovació profunda. En la llista
de tasques: gestionar el final d'un mite
com Navarro, acomiadar pesos pesants
que es troben en clara davallada, i escollir
amb criteri les noves incorporacions. Fei-
na difícil però absolutament necessària.
En principi, sembla que hi haurà un nu-
cli dur que girarà al voltant de Tomic i
Rice com a pilars, i la clau estarà en sa-
ber complementar-los amb reforços de
nivell. De totes maneres res és descar-
table, i fins i tot, tant el base nord-ame-
ricà com el pivot serbi podrien ser aco-
miadats. La promoció dels jugadors de
casa també serà important, i Nacho
Rodríguez ja ha parlat que aquesta serà
una de les apostes del seu projecte. Els
noms de Peno, Kurucs o Diagne apa-
reixen en l'horitzó com a peces que tin-
dran pes específic en el Barça del futur
més immediat. 

El que està clar és que l'afició del Pa-
lau té en aquests moments la moral per
terra, i la seva confiança en les opcions
de guanyar l'ACB és pràcticament
nul·la. Aquests canvis en l'organigra-
ma no semblen el més engrescador a
hores d'ara, però és important que es
comenci a treballar el més aviat pos-
sible per a revertir la situació. Un altre
any com el present seria inadmissible.

4Presa de pèl 4Reestructuració
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EDUCACIÓ415 nous centres i 6
instituts escola més. Aquesta és
una de les dades més destacades de
l’oferta escolar inicial que el depar-
tament d’Ensenyament ha posat a
disposició de les famílies durant el
període de preinscripció, que com
cada any ha tingut lloc entre finals
de març i principis d’abril –el procés
de matrícula, però, no es tancarà fins
al setembre–. Una oferta que, a
més, presenta més grups de P3 i de
primer d’ESO que l’any passat, es-
pecialment en l’ensenyament públic.

Concretament, per a P3 s’ofe-
reixen inicialment un total de 77.220
places –1.280 més que les del curs
actual–, mentre que hi haurà 3.154
grups –99 més–, dels quals 2.164 co-
rresponen a l’escola pública i 990 a
la concertada. 

Pel que fa a primer d’ESO, hi ha
disponibles 83.502 places –1.782
més que el curs actual–distribuïdes
en 2.818 grups, 94 més que en la
passada preinscripció. D’aquests,
1.851 són a centres públics i 967 a
concertats. Tanmateix, el Govern
destaca que tots els grups, inde-
pendentment de la titularitat –siguin
d’escoles públiques o concerta-
des–, es revisaran i s’adequaran a la
realitat derivada de la preinscripció

d’enguany i el procés de matrícula.
De fet, aquests càlculs s’han realit-
zat d’acord amb una ràtio de 25
alumnes a P3 i 30 a primer d’ESO. 

CRITERIS ACORDATS
Tot i això, la consellera d’Ensenya-
ment, Meritxell Ruiz, assenyala que,
“en funció de la complexitat del
centre”, la ràtio es podrà acotar a 27
alumnes al primer curs de Secun-
dària. Paral·lelament, la Generalitat
també ha acordat amb les admi-
nistracions locals que els centres que
enguany han establert la ràtio de P3
a 22 alumnes la puguin mantenir el
curs vinent. “Hem vetllat per la con-
tinuïtat dels projectes educatius”, as-
segura Ruiz, que també destaca
que s’ha tingut cura de la “distribu-
ció equilibrada” de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques
(NEE) i la “creació d’instituts escola per
reduir l’abandonament escolar i
millorar la continuïtat educativa”. 

Els sis nous instituts escola són
el de Gavà Mar (Baix Llobregat), Tri-
nitat Nova, Antaviana i El Til·ler
(Barcelona), Torre Queral (Lleida) i Es-
cola Mediterrània (Tarragona).

En aquest sentit, Ruiz ha afirmat
que enguany “hi ha un increment
important en inversions”, fet que

també es tradueix en els 15 nous
centres de primària i secundària. 

PREINSCRIPCIÓ
La preinscripció arribava amb tres no-
vetats respecte dels criteris d’admis-
sió dels alumnes. La primera fa refe-
rència a les llistes d’espera de cada
centre, en les quals constaran no no-
més les sol·licituds que els pares ha-
gin demanat com a primera opció,
sinó també les que s’hagin demanat
en qualsevol altra que sigui preferent
a l’opció assignada. “Això vol dir que
t'avisaran quan hi hagi vacants tam-
bé en la segona o tercera opció”, con-
creta Ruiz. La segona novetat és que
a principis del curs vinent, els centres
publicaran una llista dels nous alum-
nes i informaran de les vacants. 

A més, enguany els alumnes
han hagut de fer servir el seu iden-
tificador a l’hora d’efectuar la preins-
cripció, el qual consta en el Registre
d’alumnes de Catalunya (RALC). 

Per últim, la consellera destaca
que “s’intensificaran les mesures per
detectar el frau”, fins al punt que En-
senyament pot demanar als cen-
tres la documentació justificativa
i citar les famílies per comprovar si
tot encaixa. El frau comporta la pèr-
dua del dret de prioritat.

Preparats per al nou curs
» Ensenyament posa a preinscripció més grups de P3 i de primer d’ESO per al pròxim any

» La consellera Meritxell Ruiz anuncia l’obertura de 15 nous centres educatius i 6 instituts escola

INCLUSIÓ4La consellera d’En-
senyament també detalla que un
dels objectius del departament és
“afavorir la integració de l’alumnat
amb necessitats educatives espe-
cífiques (NEE) mitjançant una dis-
tribució equilibrada en els cen-
tres” que integren el Servei Educa-
tiu de Catalunya. 

En aquest sentit, valora la feina
del Síndic i els compromisos del de-
partament. Ara, seguint aquesta lí-
nia, s’estan adoptant un seguit de
mesures en el procés de preins-
cripció i matrícula. 

Una d’elles s’ha implementat
abans del procés. Es tracta de la pla-

nificació de les places disponibles,
mitjançant una detecció prèvia de
les necessitats específiques de l’a-
lumnat i orientació a les famílies. 

En segon terme, es faran ac-
tuacions específiques d’acom-
panyament i acollida dels alumnes
amb NEE als centres educatius,
“fent servir tots els instruments a l’a-
bast per afavorir l’escolarització
equilibrada d’aquests escolars”, in-
formen des d’Ensenyament. 

I ja per últim, s’han limitat les
matrícules que es poden fer fora
de termini a centres amb una
elevada concentració de proble-
màtiques socials. 

Atenció específica

La consellera Ruiz destaca que amb la preinscripció d’enguany hi ha “més oportunitats per a les famílies i més transparència”. Fotos: Arxiu / Infografia: Línia

ensenyament.gencat.cat
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URBANISME4Representants de
les diferents entitats veïnals del
districte i la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de Barcelona
(FAVB) van llençar un crit d’a-
lerta a principis de mes, en ple ju-
dici del cas Palau, en relació al
projecte de construcció de l’hotel
del Palau de la Música, actual-
ment paralitzat.

En una compareixença da-
vant dels mitjans des de la seu de
la FAVB, els representants veïnals
van demanar a l’actual Ajunta-
ment que posi “llums i taquígrafs”
a les gestions  sobre la retirada del
Pla General Metropolità (PGM)
que buscava facilitar la cons-
trucció de l’hotel i que encara con-
tinua vigent. Un projecte, consi-
deren els veïns, que “desvalorit-
za l’urbanisme del casc antic de
Barcelona”. La veu cantant de la
reivindicació veïnal la va dur
l’exregidora de Ciutat Vella du-
rant l’època que el cas de l’hotel
va començar a prendre forma, It-

ziar González, i que va acabar
amb la seva dimissió després de
no poder aturar-lo. “Fa dos anys
que hi ha l’actual govern i la mo-
dificació del PGM que permet
l’hotel segueix vigent. Ens cons-
ta que políticament ho volen fer
i volem saber qui ho està frenant”,
va afirmar Gonzàlez, al mateix
temps que va exigir “un segui-
ment de què s’està fent. Hi ha una
arquitectura administrativa que
s’ha de fiscalitzar i volem saber
quins gerents portaran la volun-
tat política expressada en el Ple a
una realitat satisfactòria”. 

OLIVIA HOTELS 
Aquest moviment veïnal arriba
després que el promotor de l’ho-
tel, Manuel Valderrama d’Olivia
Hotels, posés en marxa a princi-
pis de febrer la tramitació del
PGM que permet la transforma-
ció de les finques de l’escola La Sa-
lle Comtal en un nou hotel. L’A-
juntament, però, va moure fitxa

ràpidament per enviar un mis-
satge clar d’oposició al projecte. La
tinent d’alcalde d’Urbanisme, Ja-
net Sanz, va afirmar a mitjans de
març que  el govern municipal té
tota “l’argumentació per dene-
gar-lo”. Sanz va recordar que el
projecte ha perdut un dels raona-
ments que el justificava, el de
l’interès públic, ja que el Palau ha
assegurat que no necessita un
hotel per als músics. De totes
maneres, Sanz va admetre que
mentre continuï vigent el PGM ac-
tual,  el promotor pot presentar al-
tres propostes. 

Des del 2010, aquest projecte
ha estat envoltat de polèmica per
les sospites de la fiscalia cap a l’o-
peració urbanística que volien
promoure als exresponsables del
Palau, Fèlix Millet i Jordi Montull.
Finalment, però, el Tribunal Su-
prem els va absoldre el juny de
l’any passat en revocar la sentèn-
cia que els condemnava a un any
de presó per tràfic d’influències. 

Demanen l’aturada definitiva
del projecte de l’hotel del Palau
» Els veïns diuen que “desvaloritza l’urbanisme del casc antic” 

» El pla urbanístic especial que permet fer l’hotel encara és vigent

Denuncien irregularitats 
a la Casa de la Barceloneta

EQUIPAMENTS4Diversos treba-
lladors de l’espai cultural de ges-
tió cívica Casa de la Barceloneta
han denunciat recentment pre-
sumptes irregularitats laborals
per part de l’actual junta. Segons
aquests treballadors, la junta està
formada per només tres persones,
totes elles integrants de l’Asso-
ciació de Veïns de l’Òstia.

Ivan Patrici Navarro, que va
ser contractat fa uns mesos per fer
de gestor cultural, i que afirma
que des de la seva arribada al cen-
tre se li va deixar clar que la seva
funció era “obrir i tancar la por-
ta”, ha denunciat que els proble-
mes van començar quan  va de-
nunciar sospites “d’irregularitats
econòmiques”. En declaracions a
Línia Ciutat Vella,  Navarro as-
segura que ell i tres extreballadors
que han passat pel centre en els
darrers dos anys han estat aco-
miadats de forma improcedent.
“Vaig veure coses que no m’a-
gradaven i quan ho vaig comen-
tar a la tècnica municipal em va
dir que  mirés cap a un altre cos-
tat”, relata aquest extreballador,
que afegeix que tenia un contracte
de menys hores de les que feia i
que li van demanar que retornés
els diners de les hores fetes que no
apareixien al contracte.

La situació va provocar que el
passat 6 d’abril la regidora de la
CUP, Maria Rovira, i Josep Rie-
ra, de CGT Catalunya, denun-
ciessin públicament les pre-
sumptes irregularitats. En decla-
racions als mitjans, Maria Rovi-
ra, com ja havia fet Ivan Patrici
Navarro, va demanar al govern
municipal que faci de mediador
en aquest conflicte laboral. Per la
seva banda, fonts del Districte han
evitat donar explicacions sobre la
qüestió i s’han limitat a dir que
l’espai “és de gestió cívica”.

El mateix 6 d’abril els veïns de
la Barceloneta van portar el tema
a l’Audiència Pública. Des de l’As-
sociació de Veïns de la Barceloneta
demanen una auditoria per co-
nèixer els fets amb més detall.Una imatge de l’edifici on hi ha projectat l’hotel del Palau. Foto: Cristian López

El nou pla de la Nova Bocana
amplia l’espai d’ús públic

URBANISME4El consell d’ad-
ministració del Port de Barcelo-
na va aprovar a finals de març
posar en marxa els tràmits per a
la tercera modificació del pla
especial de la Nova Bocana, que
contempla guanyar 14.000 me-
tres quadrats addicionals d’espai
públic. Es tractaria de dos pas-
sejos d’una extensió similar a la
Rambla.

Tal com han explicat des del
Port, aquesta ampliació de su-
perfície destinada a ús públic es
concentra principalment a la

zona de la futura Marina Vela,
cosa que permetria crear aquests
dos grans trams de passeig públic.
Aquest canvi respecte del pla an-
terior suposaria que la totalitat
dels espais exteriors de la Mari-
na Vela siguin públics, mentre
que en l’anterior eren el 68%.  

Aquest projecte té un cost de
62 milions d’euros, tot i que en-
cara està pendent de la seva
aprovació al Ple. Si passa aquest
tràmit, des del Port calculen
que les obres podrien estar
acabades el 2020.

El carrer dedicat a Rubianes
serà finalment a la Barceloneta
NOMENCLÀTOR4Després que
finalment quedés desestimada
l’opció d’una petita plaça del Pa-
ral·lel, Pepe Rubianes tindrà un
carrer a la Barceloneta. Serà, con-
cretament, l’actual carrer Almirall
Cervera -on Rubianes vivia-, que
passarà a tenir el nom del còmic.
Així doncs, es farà realitat la pe-
tició de les ‘Viudes de Rubianes’
-els amics de l’artista-, que fa un
mes havien demanat una ubica-
ció millor que la del modest espai
del Paral·lel.

La solució a aquesta decisió,
que s’ha allargat uns quants me-
sos, ha arribat després que la po-
nència del Nomenclàtor va in-
formar favorablement del canvi el

passat 13 de març. El següent pas
és que  el Districte ho aprovo de
forma definitiva. 

EL PP S’HI OPOSA
La decisió, però, no ha agradat al
grup municipal del PP. Els po-
pulars consideren que aquest
canvi provocaria molts inconve-
nients als veïns de la zona. En de-
claracions als mitjans, el líder
dels populars barcelonins, Al-
berto Fernández, va afirmar que
“no és oportú substituir el carrer
Almirall Cervera, que forma part
de la història de la llista de carrers
de Barcelona. A més, el canvi su-
posarà un problema per als veïns
i comerços de la zona”.

Polèmica | La immobiliària MK Premium denuncia la regidora Gala Pin 
La immobiliària MK Premium ha anunciat que ha presentat una denúncia contra la regidora 
del Districte Gala Pin per les seves declaracions durant el programa ‘Els matins de TV3’  i per 

diferents afirmacions fetes a les xarxes socials. En un comunicat, l’empresa diu que la regidora 
va cometre “calúmnies i injúries”. Pin ha respost que la seva feina “és defensar els veïns i les veïnes”.  

El projecte encara no ha estat aprovat per l’Ajuntament. Foto: Cristian López

Ciutat Vella

Carrer de l’Almirall Cervera. Foto: Arxiu
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15 milions d’euros en dos 
anys per renovar el Zoo

EQUIPAMENTS4Fomentar la in-
vestigació i l’educació ambiental.
Aquest és l’objectiu que, segons
l’Ajuntament, tindrà el nou Zoo de
Barcelona. Per això, l’equipament
comptarà amb 15 milions de pres-
supost per als pròxims dos anys.
Entre altres qüestions, el nou Zoo
comptarà només amb espècies
d’animals en perill d’extinció, la
qual cosa representa el 85% d’a-
nimals que hi ha actualment. 

El biòleg Antoni Alarcón -ac-
tual gerent del Consorci del Besòs-
serà l’encarregat de dirigir el can-
vi de model, acompanyat de la
Fundació Barcelona Zoo. El nou
Zoo intensificarà el seu treball en

xarxa amb les universitats per
millorar les condicions en les
quals viuen els animals.

El parc també crearà una nova
instal·lació per als lleons, amplia-
rà el pati dels elefants i les girafes
i renovarà les instal·lacions per als
animals en quarantena sanitària.

D’altra banda, la plataforma
animalista Zoo XXI ha començat
una recollida de firmes per im-
pulsar una iniciativa popular amb
l’objectiu que el parc tingui menys
animals, que la gran majoria si-
guin autòctons i que l’activitat se
centri molt més en l’educació.
Ara, han d’aconseguir 12.000 fir-
mes en quatre mesos.

Salari mínim | 1.000 euros al mes?
L’Ajuntament vol impulsar un Salari Mínim de Ciutat que no baixi dels 1.000 euros al mes. En un acte 
celebrat a finals de març, el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, va instar patronals, sindicats i 

administracions a pactar un salari mínim de ciutat i de l'àrea metropolitana en aquests termes. El 
consistori ja ha encarregat estudis per analitzar la seva viabilitat i les repercussions que tindria. 

ACORD4El gimnàs social Sant
Pau no haurà d’abaixar la persia-
na. Finalment, després de mesos
de negociacions, l’Ajuntament,
els propietaris de l’immoble on hi
ha el gimnàs i la cooperativa que
gestiona l’espai han arribat a un
acord per signar un nou contrac-
te de lloguer fins al 30 de juny de
2020. A més, hi ha amb la possi-
bilitat de prorrogar-lo fins al 2021.

L’acord estableix que el gim-
nàs podria mantenir la seva acti-
vitat al local del número 46 de la
ronda Sant Pau, sempre que  es
destini a la pràctica esportiva.
D’altra banda, la propietat con-
donarà 24.000 euros del deute
contret, mentre que els altres
16.000 hauran de ser abonats
per part de la cooperativa abans
del pròxim divendres 28 d'abril. 

L’acord també estableix que el
Gimnàs Sant Pau haurà de pagar
els costos del procediment judicial
que es va iniciar per l’impagament
de les rendes. Per la seva banda,
la propietat es retirarà del procés
judicial per fer efectiu el desno-
nament de l’espai. Diumenge,

treballadors i usuaris del gimnàs
van celebrar l’acord coincidint
amb la festa del 75è aniversari del
Sant Pau, en una jornada durant
la qual es van organitzar activitats
esportives i debats.

HABITATGE A REINA AMÀLIA
L’acord per mantenir el Sant Pau
també inclou la compra per part
de l’Ajuntament d’un bloc de sis

plantes de la part de darrere del
gimnàs, al carrer Reina Amàlia,
que pertanyia als mateixos pro-
pietaris del gimnàs. El consistori
ha pagat 1,2 milions d’euros i el
destinarà a habitatge social. A
més, l’Ajuntament es reserva el
dret de tanteig per adquirir l’edi-
fici de la Ronda Sant Pau fins a la
finalització del contracte de lloguer
amb el Gimnàs Sant Pau.

El gimnàs és un referent social del Raval. Foto: Cristian López

El gimnàs Sant Pau continuarà
obert com a mínim fins al 2020

Ciutat
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1,2 milions per fomentar la
cooperació en el petit comerç
AJUDES4El consistori ha anun-
ciat que destinarà 1,2 milions
d’euros a ajuts per al foment del
comerç de proximitat. En total,
es subvencionaran 189 projectes
que impulsen associacions de co-
merciants i gremis. 

“D’acord amb les converses
mantingudes amb els represen-
tants del comerç de proximitat”,
expliquen des de l’Ajuntament,
les subvencions se centraran en
quatre eixos diferents. 

Per una banda, es posaran en
marxa iniciatives per dinamitzar
el comerç de la ciutat, “promo-

vent la singularitat” de cada
zona i les “sinergies amb altres
agents econòmics, socials, cul-
turals i turístics”. 

En segon terme, es fomen-
taran accions formatives per als
comerciants i empleats del sec-
tor. En aquesta línia, les sub-
vencions també reforçaran les
associacions comercials i es pro-
mourà que diferents entitats
col·laborin en projectes comuns.

Per últim, es posarà l’accent
en la millora de la sostenibilitat,
afavorint el consum responsable
i els productes de proximitat. 

Llengua | Els mercats municipals, amb el català
Els mercats municipals s’han afegit a la campanya de foment de la llengua catalana

‘A l’abril cada paraula val mil’. Aquesta iniciativa és del Centre de Normalització
Lingüística (CNL) i posarà en valor diferents paraules relacionades amb el comerç.

Els mercats també sortejaran tres cistelles amb productes dels paradistes. 

HOMENATGE4Cent vint anys de
vida no se celebren molt sovint.
I no només en el cas de les per-
sones, sinó també dels establi-
ments comercials, com és el cas
del restaurant Els Quatre Gats.
I més quan la ciutat experimen-
ta des de fa uns anys una allau de
tancaments de botigues emble-
màtiques, aquelles que aporten
una personalitat especial a la ca-
pital catalana. 

Els Quatre Gats van arrencar
enguany amb un programa de
celebració del seu 120è aniver-
sari i, el passat 31 de març, el Ple
va posar la cirereta del pastís a
un any de celebració. I és que el
plenari de l’Ajuntament va ator-
gar al restaurant la Medalla
d’Or al mèrit cívic. Amb aquest
homenatge, el consistori vol
reconèixer la trajectòria d’a-
quest emblemàtic establiment
“com a referent gastronòmic i
cultural de la ciutat”. 

Els Quatre Gats va obrir el
juny del 1897 en un edifici dis-
senyat per l’arquitecte Lluís Do-
mènec i Montaner i durant anys

va ser el lloc de reunió de tots els
artistes de l’època, com ara Ra-
mon Casas, Santiago Rusiñol o
Pablo Picasso. 

Per recordar la història del
restaurant s’han organitzat di-
verses trobades de conta contes
i de xerrades. La primera va te-
nir lloc el passat 15 de gener,
amb una lectura de poemes.
Personalitats com el doctor Es-
tivill, la psicòloga Montse Do-
mènech, l’escriptora Empar Mo-
liner o el cantant Sopa de Cabra,

Gerard Quintana, han participat
en aquests actes. 

El pròxim 30 d’abril tindrà
lloc una nova sessió de conta
contes, on participarà el perio-
dista Arcadi Alibés. 

PACO CAMARASA, TAMBÉ
Qui també ha rebut la Medalla
d’Or de la ciutat, en aquest cas al
mèrit cultural, ha estat el llibreter
Paco Camarasa, antic propietari
de la botiga ‘Negra y Criminal’ i
excomissari del festival BCNegra. 

L’edifici va ser dissenyat per Domènech i Montaner. Foto: Els Quatre Gats

La Medalla d’Or culmina el 120è
aniversari dels Quatre Gats
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La FAVB aprofita la seva 45a assemblea per reclamar de nou “una ciutat justa i habitable”

45 anys de lluita veïnal
ASSEMBLEA/ 45 anys després de la seva
legalització, la FAVB continua fent acti-
visme veïnal i exhibint múscul. Amb el mig
segle de vida a tocar, la federació va cele-
brar la seva 45a assemblea general el pas-
sat 25 de març al Casal de Barri de Can
Peguera, a Nou Barris. Entre altres punts, la
jornada va servir per tornar a reclamar una
ciutat “justa i habitable” i per ratificar els
principals càrrecs de la federació. L’assem-
blea també va servir perquè la FAVB mos-
trés la seva voluntat de potenciar el pla de
treball que l’actual junta d’Ana Menéndez
va dibuixar quan va guanyar els comicis de
l’any passat.

Sota el lema Barcelona no està en venda,
desenes de representants de les diferents
associacions de veïns de la ciutat van apro-
fitar per fer el balanç dels últims 365 dies i
van marcar les línies de treball que la FAVB
ha de seguir de cara al pròxim any. L’as-
semblea, que va tenir l’alcaldessa Ada
Colau, la regidora de Nou Barris Janet Sanz
i el delegat  territorial de la Generalitat Mi-
quel Àngel Escobar com a convidats, va
arrencar, com és habitual, amb l’aprovació
de l’acta anterior. També es va presentar
l’informe de gestió i es va tornar a incidir en
el pla de treball pel qual es regirà la fede-
ració en aquest pròxim any. 

El primer eix d’aquest pla vol “redoblar
el suport a les associacions veïnals, culmi-
nar el pla de comunicació i enfortir el tre-
ball en xarxa amb altres moviments
socials de la ciutat”, mentre que el segon
incideix en “la lluita contra la pobresa, la
recuperació d'una ciutat compacta i soli-
dària, el reforç de la participació ciutadana

o l'aposta per una economia verda i de
compromís social”.

El matí també havia de servir per a la
presentació de candidatures, però no va
ser necessari passar per les urnes. Així, Ana
Menéndez repeteix com a presidenta,
acompanyada per Albert Recio i Joan Ba-
lañach a les dues vicepresidències. Mar-
cel·la Güell ocupa el càrrec de secretària
amb Teresa Martínez com a vicesecretària.
La tresoreria serà per a Joan Bordetas,
mentre que els tres vocals seran Sylviane
Dahan, Josep Lluís Sabaté i Joan Vidal.

També es va anunciar la incorporació
de noves associacions de veïns a la FAVB.
Enguany se sumen a la federació les asso-
ciacions de Bogatell (Sant Martí), Alerta
Poble Sec, Salvem el Turó (Sants-Montjuïc),
Park Güell-La Salut-Sanllehy i Vallcarca
(Gràcia). 

El matí va acabar amb un torn de reso-
lucions i un torn obert de paraules on es va
condemnar “la nova onada especulativa
que ha fet que tornin a disparar-se els
preus dels lloguers”, es va aprovar una re-
solució per “combatre la contaminació i els
seus efectes sobre la salut, que implica fer
una aposta ferma pel transport públic” i es
va fer una crida a la participació en el
Fòrum Veïnal de Dones que la FAVB orga-
nitzarà durant els dies 5 i 6 del mes que ve.

Després de dinar, els assistents van
abordar les qüestions de règim intern de la
federació, incidint en assumptes com el
règim electoral o la incompatibilitat dels
càrrecs, entre altres. Un debat sobre l’habi-
tatge va ser una de les darreres qüestions
de l’assemblea abans de la seva cloenda.

REGULACIÓ/ A mitjans del mes passat, l’Ajuntament va
iniciar la tramitació de les noves normes de participació
ciutadana amb l’aprovació del projecte normatiu del nou
Reglament de Participació Ciutadana, un fet que el teixit
associatiu de la ciutat ha valorat positivament. Segons han
assegurat diferents associacions en un comunicat conjunt,
aquesta decisió de l’equip de govern d’Ada Colau signi-
fica “un avenç en relació a l’anterior normativa i obre no-
ves vies de participació fins ara no contemplades”.

Aquestes associacions, entre les quals hi ha la FAVB,
el Consell de Joventut de Barcelona, el Consell Municipal
de Dones o la Federació ECOM, entre moltes altres,
aplaudeixen aquesta nova normativa i agraeixen “l’acti-
tud durant el procés de tots els grups municipals, que en
tot moment ha estat constructiva i amb voluntat de fer
una veritable eina de participació per a la ciutat”, però mos-
tren el seu desig que aquesta postura es mantingui fins
que s’hagi d’aprovar definitivament.

Tot i això, els signants del comunicat lamenten les “li-
mitacions legals” que s’han trobat a l’hora de “concretar el
redactat de la normativa” i valoren que la participació ha
de ser “descentralitzada” respecte de l’administració i que
s’ha de sostenir en els principis de proximitat, freqüència,
incidència, voluntat política i dotació de recursos. 

Les associacions veïnals aproven
les noves normes de participació PUBLICACIÓ/ L’’inici de la dècada de 1990 és present en

l’imaginari col·lectiu com l’època dels Jocs Olímpics, però
per a la FAVB i per a la ciutat també va significar l’aparició
de la revista Carrer.

La publicació va néixer l’octubre de 1991, en un con-
text d’eufòria olímpica, i des del primer dia va voler ser quel-
com més que un mer portaveu de la FAVB, sinó una eina
de col·laboració entre sectors associatius, professionals i
intel·lectuals que reflectís les diferents Barcelones que exis-
tien i segueixen existint dins de la ciutat.

Per celebrar aquest aniversari, la federació ha publicat
una edició especial de Carrer, el número 143, que parla so-
bre la ciutat del futur. La revista es pot descarregar al por-
tal web de la FAVB (www.favb.cat).

Una edició especial 
pels 25 anys de ‘Carrer’
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REIVINDICACIÓ/ El mes passat,
la FAVB va anunciar que s’adhereix
al manifest Compromís Ciutadà
per la Meridiana que impulsa la
plataforma SomMeridiana.

El text és el resultat del treball
conjunt de diverses associacions
de Sant Andreu i persegueix que
els grups polítics es comprome-
tin a tirar endavant el projecte
d’humanització de l’avinguda.

El manifest demana que la
Meridiana ha de passar “de ser via
amb preferència dels vehicles a
via de preferència per a les per-
sones”, un espai que fomenti el
comerç de proximitat i que aju-
di a vertebrar la convivència de
tots els seus veïns.

El Compromís
ciutadà per la
Meridiana creix

HOMENATGE/ El passat diu-
menge 26 de març, l’espai patri-
monial MUHBA del turó de la Ro-
vira es va convertir en l’escenari
d’un record per als veïns dels an-
tics barris de barraques del Carmel
i de Can Baró.

Durant el matí d’aquell dia es
va fer l’acte d’inauguració d’una
placa que recorda que, durant
molts anys, més de mig miler de
persones van viure a la part més
alta de la ciutat, que aleshores es
coneixia com el barri dels Canons. 

Alguns dels veïns que van viu-
re-hi no es van voler perdre aquest
acte que va fer un homenatge a un
dels espais de la ciutat que han es-
tat oblidats durant anys.  

Una placa recorda
les barraques del
Carmel i Can Baró

HABITATGE/ El passat dimecres
29 de març, l’associació Ciutat
Vella No Està En Venda i l'Assem-
blea de Barris per un Turisme Sos-
tenible (ABTS) van dur a terme
Desmuntant Airbnb, la segona ac-
ció conjunta de les associacions
per defensar el dret a l’habitatge.

L’acció va consistir a destapar
una presumpta xarxa de pisos tu-
rístics il·legals a Ciutat Vella su-
posadament administrada per
Mark Serra a través d’una em-
presa anomenada Donec Perfi-
ciam. Dos membres d’aquestes
entitats veïnals es van fer passar
per turistes que volien llogar un
dels pisos i van denunciar-ho al
Servei d’inspecció municipal.

Desmuntant Airbnb,
segona acció pel
dret a l'habitatge

La FAVB creu que el judici del Palau ha
sacsejat “l’arquitectura del poder”

JUSTÍCIA/ El passat dia 7 de
març, anys després que es des-
tapés el cas, Fèlix Millet va seure
davant del jutge a la Ciutat de la
Justícia per prestar declaració
pel cas del Palau de la Música.
L’empresari va involucrar l’an-
tiga Convergència en l’espoli del
Palau i va assegurar que Ferro-
vial feia “donacions a CDC a
canvi d’obra pública”. 

Millet va detallar que hi
havia tres maneres per fer arri-
bar aquests diners a Convergèn-
cia a través del Palau: en efectiu,
emetent factures falses i amb
donacions a la Fundación Trias
Fargas, vinculada al partit. Millet
va afegir que un 2,5% del total
del cost de l’obra era per a CDC,
que ell rebia un 1% i que la seva
mà dreta, Jordi Montull, es que-
dava amb un 0,5%. Unes afirma-
cions, tanmateix, que van ser
negades rotundament per part
de l’expresident Artur Mas pocs
dies després de la declaració ju-
dicial de Millet.

Sigui com sigui, un altre dels
actors principals del procés judi-
cial és la FAVB, que exerceix d’a-
cusació particular, i que ja n’ha
fet una primera valoració. I és
que, segons la federació, el judici
ha servit per “sacsejar l'arquitec-
tura corrupta del poder a Cata-
lunya”.

En un comunicat publicat a
finals del mes passat, la FAVB in-
cideix en què el cas és un exem-
ple dramàtic i paradigmàtic de
“gestió corrupta per part de per-
sones que estaven al capdavant
d’una institució pública”, de “fi-

nançament il·legal d’un partit
polític, que ara ja es calcula en
un 4%”, i de “l’ús del finançament
il·legal com a mecanisme com-
petitiu en el mercat dels submi-
nistraments públics”. Aquestes
situacions, reflexiona la FAVB,
són una constant en les trames
de corrupció que s’han destapat
i investigat arreu de l’Estat en els
darrers anys, i, segons la federa-
ció, són “en part causants dels
problemes del sector públic”.

En aquest sentit, la FAVB
també lamenta “que no s’ha arri-
bat fins al final en la investigació,
i que ara segurament serà im-
possible arribar-hi”. Tot i això,
considera que el simple fet que
el cas hagi acabat als tribunals
ha servit per donar un cop a “l’es-
tructura del poder” de les últi-
mes dècades, de manera que
“això té i tindrà conseqüències
polítiques sense haver d’esperar
al pronunciament de la sentèn-
cia”. Malgrat aquesta satisfacció,
la federació lamenta que “la
resta de parts implicades hagin
renunciat a exigir una investiga-
ció i un judici per les desviacions
polítiques del cas”. 

Per acabar, la FAVB assegura
que “l’única garantia de viure en
una societat lliure de corrupció
és actuant amb valentia i de-
manda de justícia en tots els
casos”, afegeix que sent “la satis-
facció del treball fet” i assegura,
a tall de reflexió final, que “cap
societat prospera si els treballa-
dors públics no actuen amb ho-
nestedat, professionalitat i amor
a la cosa pública”.

COMERÇ/La manca de transparència que
segons Gràcia on vas? i l’Assemblea de Ba-
rris per un Turisme Sostenible (ABTS) hi ha
en la reforma del mercat de l’Abaceria ha
fet que aquestes dues entitats hagin por-
tat el projecte a la Síndica de Greuges de la
ciutat i al Síndic de Greuges de Catalunya.

El projecte aprovat per l'Institut Muni-
cipal de Mercats i per l’Ajuntament con-
templa invertir uns 33 milions d’euros en la
remodelació de l’equipament, una xifra
“molt superior a la de les reformes que
s’han portat a terme en mercats similars”,
expliquen les entitats en un text conjunt. 

A més, el passat 28 de març, Alejandro
García, de Gràcia on vas?, va explicar públi-
cament els punts del projecte amb els
quals no estan d’acord, que són la cons-

trucció del pàrquing i d’un supermercat a
l’interior del mercat. A més, segons García,
la reforma convertiria el mercat en un
“focus de gentrificació i una icona turística”.

MANIFESTACIÓ A LA VILA
En aquest sentit, i per fer públiques les
seves reivindicacions, el passat dissabte 1
d’abril les dues entitats van convocar una
manifestació a la plaça de la Vila de Grà-
cia. “Hi van assistir unes 200 persones i
vam recórrer bona part de la vila”, explica
Toni Ramon, de Gràcia on vas?. “L’objec-
tiu principal era informar els veïns sobre
les nostres reivindicacions”, afegeix
Ramon. La manifestació va portar els as-
sistents fins a les portes del mercat, on va
tenir el seu punt final.

‘Gràcia on vas?’ i l’ABTS porten 
la reforma de l’Abaceria als Síndics

Imatge de la manifestació del dia 1. Foto: @mima134
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WATERPOLO4No va poder ser.
Tot i que l’Atlètic va fer la feina i
va derrotar el Waspo Hannover
el passat 5 d’abril (12-10), la vic-
tòria de l’Eger a casa contra el
Partizan del mateix dia (8-4) fa
que els de Chus Martín afrontin
la darrera jornada de la fase prè-
via de la Champions League sen-
se cap opció de classificar-se per
a la Final Six, ja que els honga-
resos, tercers, sumen 4 punts
més que els mariners, de mane-
ra que el partit del pròxim dia 26
a Belgrad serà intranscendent pel
que fa a la classificació. Passi el
que passi a la capital de Sèrbia,
l’Atlètic tancarà la seva partici-
pació en la màxima competició
continental en la quarta posició
del grup B (els tres primers seran
el Pro Recco, el Jug de Dubrov-
nik i l’Eger), mentre que l’Szol-
noki hongarès i l’Olympiakos ja
tenen el seu bitllet per als partits
pel títol i la tercera posició del
grup A es decidirà entre el Bres-
cia i l’OSC de Budapest. 

La Final Six de la Champions
2016-17 serà la primera en cinc
anys que es jugarà sense l’Atlètic.
Malgrat el mal regust de boca que
ha deixat l’eliminació, el club
tanca la seva participació europea
amb el cap ben alt. 

ELS CINC SENTITS A LA LLIGA
I és que haver quedat fora de la
lluita per la Copa d’Europa sig-
nifica que l’Atlètic, com el CN
Barcelona, només pensaran en la
jornada que queda de la lliga re-
gular (es jugarà de forma unifi-
cada el pròxim dissabte 22 a les
6 de la tarda) i després d’aquest
partit ja arribarà l’hora de la ve-
ritat, amb el play-off pel títol.

Els de Chus Martín ja s’han
assegurat la primera posició de la
lliga, de manera que tindran l’a-
vantatge de camp en totes les eli-
minatòries que juguin. Després
de la Setmana Santa, els mari-
ners clouran la lliga rebent la vi-
sita del Sabadell i començaran a
pensar en la post temporada,

que començarà el dia 29, i que els
enfrontarà al Mediterrani o al
Sant Andreu (depèn del partit
dels santsencs i dels andreuencs
de l’última jornada).

Per la seva banda, el Barce-
lona ocupa ara la cinquena posi-
ció, una plaça que conservarà si
guanya o empata el seu partit
contra el Canoe. En cas de de-
rrota, els madrilenys avançarien
l’equip de Toni Esteller. Si el
Barcelona manté la seva posició,
la sèrie de tres partits de quarts
de final serà contra el Mataró,
mentre que si acabés sisè, juga-
ria contra el Terrassa.

90A TRAVESSIA AL PORT
Per altra banda, tot i que enca-
ra queda temps perquè arribi,
l’Atlètic ja ha fet pública la data
de la 90a edició de la Travessia
nedant al Port de Barcelona, que
se celebrarà el dissabte 1 de ju-
liol. La prova formarà part del
circuit de Copa d'Europa de
proves en aigües obertes.

L’Atlètic ha acabat en la quarta posició del grup B. Foto: CNAB

L’Atlètic queda fora de la Final
Six de la Champions League

» Els de Chus Martín no lluitaran pel títol per primer cop en 5 anys
» CNAB i CNB tancaran la lliga i ja pensen en el ‘play-off’ del maig

El Barceloneta Futsal
surt de la zona de descens

FUTBOL SALA4Només falten
quatre jornades per al final de la
lliga i l’objectiu del curs sembla,
ara com ara, més a prop que mai.
I és que gràcies a la victòria vital
que el Barceloneta Futsal va su-
mar contra l’FS Ripollet (4-3) el
passat dia 1 al pavelló Marítim va
servir per trencar la ratxa de tres
partits sense guanyar i va cata-
pultar l’equip fora de les posicions
de descens. De totes maneres, l’e-
quip no va poder fer bona la vic-
tòria a casa i va perdre de forma
contundent en el partit de la 26a
jornada, el passat dissabte 8 a l’O-

lleria contra l’Inmevasa (7-1) en
un partit que es va decidir al se-
gon temps després d’una pri-
mera meitat més igualada.

L’equip gaudirà ara d’uns
dies de descans, ja que la com-
petició s’atura per Setmana San-
ta, i tornarà a la feina després du-
rant la setmana del dia 17 per pre-
parar el partit del dia 22 contra
l’FS Salou. El Barceloneta clourà
el mes amb un altre partit a casa
el dia 29 contra l’Olímpic Flo-
resta. Els darrers dos partits de la
lliga seran al maig, contra el
Manresa i a casa contra el CCR.

Bàsquet | El CB Ciutat Vella es consolida a la zona tranquil·la
12 victòries i 12 derrotes. El CB Ciutat Vella afronta la recta final de la Copa Catalunya masculi-

na consolidat en la setena posició, a la zona tranquil·la. Els d’Àlex Gil voldran cloure el curs
amb bon regust de boca i intentaran guanyar en les dues darreres jornades del campionat que

queden. L’equip viatjarà a Reus per jugar contra la Salle i rebrà la visita de l’Esparreguera.

Radouane i Ortiz guanyen
la 39a Cursa del Corte Inglés

ATLETISME4Nour Radouane i
Míriam Ortiz han escrit el seu
nom en la història de la Cursa del
Corte Inglés. L’atleta marroquí i
la corredora badalonina (que ja va
guanyar la prova l’any passat) van
ser els més ràpids en la 39a edi-
ció de la cursa, que es va disputar
el dia 2 i que va aplegar gairebé
59.000 corredors.

La prova plantejava un reco-
rregut de 10 quilòmetres, amb la
sortida i la meta a la plaça de Ca-
talunya, i que enguany passava
per l’Anella Olímpica, per com-
memorar el 25è aniversari dels

Jocs del 1992. Radouane, un
dels favorits, va aconseguir com-
pletar els 10,7 quilòmetres en 34
minuts i 34 segons, la pitjor
marca masculina dels darrers
13 anys de la prova. Albert Ollé
i Albert Nogueras el van acom-
panyar al podi.

Per la seva banda, Ortiz va re-
editar la seva victòria del 2016 i va
rebaixar considerablement la seva
marca. La badalonina va aturar el
cronòmetre en 38 minuts i 53 se-
gons i va recollir l’or acompan-
yada de Sara Loehr i d’una de les
favorites, Hasna Bahom.
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DISSABTE 22 D’ABRIL
19:00 Basada en una història real, El miracle d'An-

ne Sullivan explica la història d’una jove que
tira endavant malgrat haver nascut sorda, cega
i muda. / Teatre del Raval.

TOTS ELS DISSABTES
15:00 Com tots els dissabtes des del mes pas-

sat, arriba una nova sessió del taller Menja't
el Gòtic, on es poden descobrir els racons gas-
tronòmics més atractius del barri. / Centre Cí-
vic Pati Llimona.

DIJOUS 27 D’ABRIL
20:00 La professora Adriana Mujal s’encarregarà

d’aquest taller de tres mesos de durada
anomenat Dancehall. El preu total de les clas-
ses és de 24,95 euros, cal inscripció prèvia. /
Casal de joves Palau Alòs.

FINS AL 28 D’ABRIL
Tot el dia Fades i esbirros és el nom d’aquesta

mostra d’Ana López que mostra el seu par-
ticular univers on hi ha monstres, jocs de rol,
i expressionisme abstracte. / Casal de barri
Folch i Torres.

TOT EL MES
Tot el dia A la vora de la mar. Instruments mu-

sicals a la Mediterrània és el nom d’aquesta
mostra que posa en relleu la relació entre la
música i la cultura mediterrània. / Museu Ma-
rítim de Barcelona.

DIMECRES 19 D’ABRIL
20:00 La Cage Compagnie s’encarregarà d’a-

questa representació d’Õ, una història que se
situa en l’època de Gilgamesh, un dels mo-
narques de l’època summeria. / Fàbrica de Cre-
ació La Seca Espai Brossa.

DIUMENGE 30 D’ABRIL
12:30 Últim dia en el qual es podrà gaudir de

l’obra Hi ha res més avorrit que ser una prin-
cesa rosa?, que dirigeix el popular Paco Mir.
/ Teatre Poliorama.

DIUMENGE 30 D’ABRIL
12:15 Partit de bàsquet corresponent a la 26a

jornada de la Copa Catalunya masculina en-
tre el CB Ciutat Vella i el CB Esparreguera. /
CEM Parc de la Ciutadella.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

La companyia Umpalumpa s’encarre-
garà de la narració El meu gran amic,
del cicle Lletra petita - Llibres a escena.
/ Biblioteca Gòtic - Andreu Nin.

La companyia Umpalumpa
organitza una narració infantil

Dimecres 3 de maig a les 18:00

En aquesta sessió de les antenes Ci-
bernàrium es treballarà específica-
ment en els aspectes tècnics i de con-
tingut del videocurrículum. / Espai
Francesca Bonnemaison.

Una sessió per treballar 
els nostres videocurrículums

Dimecres 26 d’abril a les 10:00

La crisi nerviosa d'una senyora després
d'un escapament d'aigua es convertirà
en un viatge a les profunditats de la te-
ologia, la filosofia i de la mitologia gre-
ga. / Sala Fènix.

‘Dios, la comèdia’ fa les 
últimes funcions a la Sala Fènix

Dijous 27 d’abril a les 21:00

Partit de waterpolo corresponent a la
22a jornada de la Divisió d’honor en-
tre l’Atlètic Barceloneta i el CN Saba-
dell. / Piscina de Sant Sebastià.

L’Atlètic tanca la lliga
regular contra el Sabadell
Dissabte 22 d’abril a les 18:00

AGENDA MENSUAL
agenda@comunicacio21.com



| 16 líniaciutatvella.cat Abril 2017 Pròxima edició: 22 de maig


