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A Barcelona, segons el Re-
compte 2017 organitzat per la
Xarxa d’Atenció a Persones Sen-
se Llar (XAPSLL) que es va fer
el passat mes de maig, hi ha
1.026 persones dormint al ca-
rrer. La xifra és superior a la del
recompte del 2016, que va lo-
calitzar 941 sensesostre. Més
enllà de la fredor d’aquestes da-
des, però, cada número amaga
una història personal.

Diumenge 18 de juny, dos
quarts de nou del vespre. Barri
del Fort Pienc. Un grup de vo-
luntaris de diferents ONG re-
parteix, en una parada a tocar de
l’Estació del Nord, menjar per a
tots aquells que s’hi acosten. Ho
fan, des de fa temps, cada diu-
menge. Molts dels que s’apropen
per poder fer un àpat són, o han
estat, sensesostre. 

“Vaig ser sensesostre durant
quatre anys. Dormia aquí a l’Es-
tació del Nord”. Qui parla és en
Ramon, que m’explica com un
home de Berga amb feina en
una empresa de la indústria tèx-
til va acabar dormint al carrer a
Barcelona entre l’octubre del
2012 i l’octubre del 2016. “Tot va
començar amb l’alcohol. Tens
una sèrie de rutines relacionades
amb la beguda que, sense que te
n’adonis, et van convertint en un
alcohòlic”, relata. Un viatge de
feina a Santander va ser el des-
encadenant del que vindria des-
prés: “Vaig anar al bar de l’hotel
i em vaig despertar en un hospi-
tal”, explica. Allò li va suposar
perdre la feina i el seu particular
descens cap a la foscor es va ac-
celerar. “Em vaig ‘rebentar’ tot el
que tenia a Santander en begu-
da i allà vaig començar a dormir
al carrer”, explica amb molta se-

renitat. Va aconseguir tornar a
Barcelona amb autobús gràcies a
l’ajuda econòmica d’un capellà.
L’autobús el va deixar a l’Estació
del Nord que, per desgràcia, es va
convertir en casa seva durant
quatre anys. “Quan comences a
dormir al carrer no expliques
res a la família perquè et fa ver-
gonya. La bola es va fent gran i
cada vegada beus més”, recorda. 

Mentre parlem i li pregunto
per la duresa de dormir al carrer,
fa una confessió sorprenent: “Si
toca dormir al carrer dorms al ca-
rrer. No ha estat especialment
dur”. Tot i la resposta, les seves
paraules reflecteixen l’amargor
d’una experiència que ningú vol-
dria viure mai. 

VEURE LA LLUM
Sortir d’una dinàmica com la que
li va tocar viure a en Ramon és
molt complicat. En el seu cas, tot
va començar quan algú de Ber-
ga que el coneixia de vista el va
reconèixer a l’estació i va avisar
la Fundació Arrels, que atén
persones sense llar a la ciutat.
Això  li va permetre recuperar el

contacte amb la seva germana.
“Dos dels meus companys d’aquí
a l’estació es van morir. Un de
pneumònia i l’altre, després de
barrejar alcohol i pastilles, ja
no es va despertar. Això em va
fer reflexionar i vaig pensar que
el següent podia ser jo”. Aquest
canvi de xip el va convèncer de
la necessitat de sortir del pou. Va
trucar a la seva germana per
dir-li que estava decidit a deixar
la beguda, pas imprescindible
per deixar el carrer. Ara viu en
una habitació a Lesseps, ha po-
gut recuperar l’atur que no va
utilitzar, va fent petites feines de
reparació a pisos del barri on viu
i aquest 4 de juliol farà un any
que no beu. “Alcohòlic no ho dei-
xes de ser mai, però ara puc dir
que estic content i sóc feliç”.

MÉS D’UN ANY AL CARRER
En Ramon, tot i que la seva rea-
litat continua sent dura, pot ex-
plicar que ha aconseguit sortir del
carrer. Aquest no és el cas de la se-
güent història, la d’en Yahos-
hua. Aquest jove, nascut a Israel,
i emigrat amb la seva família als

Estats Units i Anglaterra, va arri-
bar fa vuit anys a Barcelona per
treballar en el món de les finan-
ces com a autònom. El 2011,
però, va perdre la feina a causa de
la crisi econòmica. Llavors va
començar el seu periple per dife-
rents punts de l’Estat per trobar
feina. Va aconseguir alguna feina
puntual, però poca cosa més.
“Vaig treballar un temps en el sec-
tor de l’agricultura a Almeria
però eren feines temporals i em
vaig anar trobant situacions on
em van discriminar pel meu co-
lor de pell –en Yahoshua és ne-
gre–”, explica. Al mateix temps,
lamenta que “a molts llocs no es
creien el meu currículum. Veien
un negre i es pensaven que només
podia fer segons quines feines”.

Va decidir tornar a Barcelona
i va començar a viure amb una
dona amb qui tenia una relació.
La relació es va acabar i la seva si-
tuació personal es va anar dete-
riorant. Després d’anys sense
feina, es va quedar sense recur-
sos econòmics i sense casa. “Des
de fa més d’un any dormo en ofi-
cines bancàries. Mai no he volgut

dormir en grups de sensesostre
perquè al carrer hi ha molts pro-
blemes”, diu. Afegeix que “viure
al carrer és molt dur, sobretot psi-
cològicament” i explica que “cada
dia és una lluita perquè no em ro-
bin i mantenir les meves coses”.

En Yahoshua, com en Ra-
mon, també té facilitat per la pa-
raula. Tot i que no deu ser agra-
dable haver d’explicar la seva
història, se’l nota còmode durant
la conversa i insisteix que anoti
el que explica. Li pregunto per
l’alcoholisme que pateixen la
majoria dels sensesostre. Em
nega que ho sigui, però afegeix
que per suportar la seva situació
“la cervesa, el vi i el Jack Danie-
l’s hi ajuden”.

Abans d’acabar li pregunto
com encara el futur. És pessi-
mista i denuncia que no aconse-
gueix res dels serveis socials.
Amb un somriure que l’ha acom-
panyat durant estones de la con-
versa, es treu de la motxilla lletres
de cançons fetes per ell. Se’l veu
orgullós. “Ara el meu objectiu és
trobar algú que toqui la guitarra
i poder cantar”, conclou.

Albert Ribas
BARCELONA

Quan el carrer és casa teva
» Un sensesostre i un home que va viure 4 anys al carrer expliquen la seva història a aquesta publicació
» El Recompte 2017 fet al maig va confirmar que creix el nombre de gent que dorm a la via pública

Cada cop hi ha més persones que dormen al carrer a la ciutat. Foto: Cristian López
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REFERÈNDUM4“Toca a les catalanes i als
catalans decidir el seu futur. És a les seves
mans i a les de tots nosaltres fer-ho pos-
sible, demostrar que la democràcia ens
uneix per damunt de les legítimes i salu-
dables discrepàncies”. Amb aquestes pa-
raules, el president de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, i el vicepresident Oriol
Junqueras han encoratjat la societat civil
a defensar a partir d’ara un referèndum
que des del passat 9 de juny ja té data –1
d’octubre– i pregunta –“Voleu que Cata-
lunya sigui un Estat independent en for-
ma de república?”–.

El compte enrere, doncs, ha co-
mençat. I ho ha fet amb dubtes damunt
la taula –qui posarà les urnes, quin serà
el cens, com serà la cobertura legal...–
i un Estat  espanyol que, a diferència del
que va passar amb la consulta del 9-N,

està disposat a posar tota la carn a la
graella per evitar que hi hagi urnes l’1
d’octubre.

De fet, és precisament per això, per
protegir-se, que l’acte del 9 de juny no va
incloure cap firma ni contracte que es pu-
gui recórrer, però la fiscalia ja ha portat
igualment l’anunci als tribunals a través
de la querella contra la consellera Me-
ritxell Borràs. Sigui com sigui, el com-
promís públic del president i del vice-
president va ser clar i solemne: “El Go-
vern es conjura a oferir totes les garan-
ties i a vetllar per la rectitud del procés
de convocatòria, organització i celebra-
ció del referèndum”, va afirmar Puigde-
mont, afegint que “la resposta que hi do-
nin els ciutadans, en forma de ‘sí’ o de
‘no’, serà un mandat que aquest Govern
es compromet a aplicar”.

Prèviament, Junqueras havia destacat
que la decisió de tirar endavant el refe-
rèndum unilateral s’havia pres davant
“d’un Estat deficient i injust, que exerceix
antidemocràticament les seves funcions
i perjudica els interessos econòmics del
país”, recordant que a Espanya hi ha mi-
nistres que “encarreguen la fabricació
de proves falses contra representants
electes escollits democràticament”.

LA REPÚBLICA I ELS ‘COMUNS’
L’acte va escenificar de nou, amb la pre-
sència dels diputats de Junts pel Sí i la
CUP, la unitat de les forces indepen-
dentistes davant d’un procés que, ara
sembla que sí, afronta la partida final. De
fet, les cares d’alguns dels presents re-
flectien més aviat el pes de la responsa-
bilitat i la dificultat del que els ve a sobre

que no pas l’èpica o l’eufòria d’altres oca-
sions. Tots ells sabien que estaven fent un
pas endavant del qual serà molt difícil fer
marxa enrere.

Però a la foto del dia 9 hi va haver un
gran absent: el partit d’Ada Colau. Els
‘comuns’, que sempre han defensat un
referèndum com a eina per resoldre el
conflicte, s’han desmarcat, almenys de
moment, de la proposta unilateral del
Govern, argumentant que no hi veuen
suficients garanties. Sigui com sigui,
amb la inclusió de la paraula “repúbli-
ca” a la pregunta, feta a instàncies
d’ERC i la CUP, s’intenta seduir els
simpatitzants de Catalunya en Comú
perquè vagin a votar el dia 1 d’octubre
i eixamplin així la participació, fins i tot
encara que els seus dirigents no acabin
donant suport al referèndum.

MANIFESTACIÓ4La resposta de la socie-
tat civil independentista a l’anunci de la
data i la pregunta del referèndum no es va
fer esperar. Dos dies després, diumenge 11
de juny, milers de persones –30.000 se-
gons la Guàrdia Urbana– van recollir el
guant llançat pel Govern en un acte orga-
nitzat per l’ANC, Òmnium i l’AMI a Bar-
celona que va servir per conjurar-se i dei-
xar clar a l’Estat espanyol que no ho tindrà
fàcil per impedir que Catalunya voti el pri-
mer diumenge d’octubre.

“Els catalans votarem aquest 1 d'oc-
tubre, i quan el Govern compleixi amb el
mandat democràtic no estarà sol”, va dei-
xar clar l’exentrenador del Barça Pep
Guardiola, que va posar veu al manifest
de les entitats independentistes i va con-

vertir-se en l’actor principal de la jorna-
da. “El Govern ha de saber que tots i ca-
dascun de nosaltres estarem al seu costat”,
va clamar un Guardiola que va injectar eu-
fòria entre els milers d’assistents a l’acte.

Entre crits de “No esteu sols”, “Vota-
rem” o el clàssic “Independència”, Guar-
diola va voler “deixar ben clar que el prò-
xim 1 d'octubre votarem en un referèndum
per decidir el nostre futur”. “Votarem en-
cara que l’Estat no ho vulgui”, va dir
abans d’apel·lar “a tots els demòcrates d'Eu-
ropa i del món a fer-nos costat en la defensa
dels drets avui amenaçats a Catalunya” i de
titllar l’Estat espanyol d’“autoritari”. “Ara
més que mai acudirem a les urnes: no fa-
llarem!”, va concloure Guardiola. Primer,
però, caldrà que no fallin els polítics.

“El Govern no estarà sol”

» El president Puigdemont i el vicepresident Junqueras posen data al referèndum: 1 d’octubre
» Comença el compte enrere amb dubtes damunt la taula i l’Estat disposat a torpedinar la votació 

“La democràcia ens uneix”
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Tribuna

per Bernat Dedéu

4‘The New York Times’ i la democràcia

A diferència d’altres ocasions
en què el procés ha tintat les
pàgines de la premsa interna-
cional, la qual cosa ha estat
oportunament aprofitada pels
hooligans d’una banda i de
l’altra per ratificar les seves
posicions de sempre, la im-
portància de l’editorial de The
New York Times està en el fet
que centra el debat de la hi-
potètica secessió de Catalunya
en la democràcia. Més enllà
dels tòpics habituals, que po-
dria firmar qualsevol amant de
la Tercera Via (l’apel·lació a
una millora de finançament
que fes justícia a l’aportació
catalana a la hisenda espa-
nyola), el text del diari nova-
iorquès conclou que l’admi-
nistració Rajoy faria bé d’a-
cordar un referèndum, una
votació en què els catalans
haurien de ratificar la unió
amb Espanya. Per primera
vegada, un diari gens interes-
sat en mutacions frontereres
demana obertament pregun-
tar sobre la independència.
Poca conya.

Com insisteixo de fa set-
manes, i m’alegra que els edi-
tors del Times em llegeixin
atentament a El Nacional, la
magnitud del vot negatiu de
cara a la validesa d’un refe-
rèndum serà importantíssima
quant a la seva efectivitat. A
Catalunya cada dia hi ha més
votants del no que no només
malden per participar al ple-
biscit, sinó que pensarien se-
riosament a passar-se al sí en
cas d’una obstrucció o d’un im-
pediment violent del govern
espanyol per aturar el refe-

rèndum. Durant els darrers
anys, la defensa principal de
l’espanyolisme a Catalunya,
apel·lacions constitucionals a
banda, ha estat la d’adduir
que no fer costat al referèndum
no et convertia en algú menys
demòcrata. Doncs bé, d’ara
endavant ja podrem dir que sí,
que situar-se en contra d’una
solució referendària al con-
flicte entre Catalunya i l’Estat
és una actitud profundament
contrària als principis demo-
cràtics.

Oposar-se a una resolució
votada d’un conflicte implica
tard o d’hora inflamar les ac-
tituds totalitàries dels seus ri-
vals. El Times ho diu amb sor-
dina, però els seus redactors
són prou crítics quan recorden
a l’administració espanyola
que la judicialització autorità-
ria del procés només compor-
tarà una inflamació de l’elec-
torat independentista. Al seu
torn, no és casual que el text de
l’editorial aprofiti el referèn-
dum com a oportunitat rege-
neradora de la democràcia es-
panyola. Com hem dit manta
vegada, lluny de ser un atac a
la cohesió territorial, el refe-
rèndum és una oportunitat
d’or per a la democràcia espa-
nyola, que amb una victòria del
no podria cosir les seves fron-
teres sense violència per pri-
mera vegada en la història. El
referèndum, i ho escric sense
paternalisme, és el millor favor
que poden fer els catalans als
seus propers veïns.

A banda de continuar cer-
cant aliats en la premsa es-
trangera, el conseller Rome-

va faria bé de repetir l’opera-
ció Guardiola i així continuar
cercant rostres d’impacte in-
ternacional que certifiquin
l’esperit impecablement de-
mocràtic del referèndum. Te-
nir un país amb gent com
ara Josep Carreras o Jordi Sa-
vall, que volten el món amb el
públic agenollat abans de sor-
tir a l’escenari, no és poca
cosa. Sovint val més una fi-
gura com Guardiola que totes
les ambaixades del món. Els
espanyols han intentat de
vendre la moto del sobira-
nisme com un retorn nostàl-
gic al proteccionisme pagerol.
Comptar amb figures que
s’han educat a Catalunya i
que han exportat el seu talent
a tot el món atacaria de soca-
rel aquest prejudici. L’im-
portant no és, en definitiva,
que el món ens miri, sinó
que el planeta prengui cons-
ciència que això nostre és un
problema d’autoritarisme
contra democràcia.

Al límit, els moviments
afirmatius sempre sobreviuen
la repressió. Pot no ser imme-
diat, però tard o d’hora la po-
sitivitat sobreviu els seus en-
terradors. Al diari més impor-
tant del món ja ho saben. Ells
votarien no, i això és impor-
tant, però ho és encara més
que acceptarien la derrota en
cas de perdre. D’això va, sem-
pre, aquest meravellós i im-
perfecte invent que anome-
nem democràcia. Avui, encara
més, em sento profundament
novaiorquès.  

Publicat a El Nacional.cat

per David Rabadà

Fa unes setmanes que l’Ajun-
tament de Barcelona va aturar
les obres del parc de les Glò-
ries. Un increment inesperat
en el cost d’aquest projecte va
fer prendre aquesta decisió a
l’equip d’Ada Colau. El fet és
que es va trobar un col·lector al
perforar el túnel que ha de
creuar la plaça de les Glòries.
És a dir, algú es va equivocar i
ara tocaria fer una nova fora-
dada més profunda i amb ac-
cessos més allunyats, en fi, tot
molt més car. Independent-
ment de les despeses i de les
responsabilitats, el problema és

el trànsit que es veu estrangu-
lat i concentrat en els carrers
del voltant de les Glòries. Això,
i especialment en el carrer de
la Independència, fa que en ho-
res punta els embussos, els
clàxons i la pol·lució esdevin-
guin molt nocius per al veïnat.
Sabem que l’Ajuntament de
Colau vol millorar la qualitat de
l’aire de la ciutat. Potser que
per això es plantegi acabar to-
tes les obres quan abans millor.
Les Glòries n’és una de les
principals que provoquen
fums, dioxines i respiració
molt molesta als seus votants.

Un diari participatiu

4L’infern de les Glòries

Actualitat a la xarxa

#Editorial 

@JordiGraupera: Fa una mica d'angú-
nia veure que us sap greu un editorial
(New York Times) que no dóna cobertura
a la repressió.

#AdéuALaRiera

@pilarcarracelas: Amb les hores que
diuen que ha durat la sèrie La Riera es fa
la meitat d'un cicle formatiu de grau
superior.

#VersiónVillarejo

@Candeliano: Quién se iba a imaginar
que heredando monarquía, ejército,
policía y judicatura de la dictadura
pudieran existir cloacas del estado.
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Parlen els
veïns

Luciano
“Dolenta. Quan vaig
cap a la feina he de
passar per un ca-
rrer en el qual pràc-
ticament hi ha cur-
ses quan el semàfor
es posa en verd per

als vianants i moltes bicis no en fan cas i
gairebé m’atropellen. Els ciclistes haurien
de respectar molt més del que ho fan.”

Lourdes
“Hi ha molta dife-
rència entre els ba-
rris en els quals hi
ha carril bici i els
que no en tenen.
Quan el carril està
senyalitzat no hi ha

grans problemes, però si no és així, molts
cops has d’anar esquivant-los. En general,
cal que els carrils estiguin millor indicats.”

Roman
“Personalment mai
no he tingut cap
problema amb cap
bici. No acostumo a
moure’m en bicicle-
ta, però em sembla
bé que s’estigui

apostant per habilitar cada cop més ca-
rrils, però això ha de comportar que els
ciclistes només circulin per aquests llocs.”

Coloma
“Fatal. En general hi
ha poc respecte. La
gent envaeix cons-
tantment els carrils
bici sense mirar i
els ciclistes hem de
frenar. Un cop fins i

tot vaig caure intentant evitar atropellar
una persona. A la ciutat els cotxes ens res-
pecten més que els vianants.”

Com definiries la convivència entre vianants i ciclistes?
per Toni Enguix

Un diari obert

L’examen de la selectivitat de català
tenia una “grata” sorpresa a l’opció B:
a la part d’expressió escrita s’havia de
fer un text sobre la desigualtat de les
dones en l’àmbit científic. La majo-
ria de la gent amb qui vaig parlar va
fer l’opció B, i molta gent de la meva
classe va pensar que jo també la fa-
ria, però jo em vaig decantar per l’A,
sobre la guerra. Perquè és evident que
les dones fem una guerra constant en
una lluita per la igualtat i que surti un
text sobre això pot reconfortar. Re-
conforta una mica a alguns, però no
a mi. Perquè de què serveix fer un
text quan, i no només en l’ambient
científic, es discrimina les dones
amb l’única raó o preàmbul que no
són homes?

En lloc d’alegrar-me o d’il·lusionar-
me per veure la temàtica del text, el
primer que vaig pensar va ser com de
paradoxal era aquell exercici quan en
l’examen anterior, de llengua caste-
llana, havien entrat setze poetes ho-
mes. Ni una sola dona. Gil de Biedma,
García Lorca, Machado… I així una
llista fins a setze, sumant-hi Marsé per
Últimas tardes con Teresa. On que-
daven les dones? On era Rosalía de
Castro o María Teresa León, entre
moltes altres? Ni una sola dona.

A història de l’art passava una
cosa semblant: de les més de setanta
obres, no n’hi havia ni cinc que cor-
responguessin a artistes dones, enca-
ra sort d’Artemisia Gentileschi i de Fri-
da Kalho. I a les literatures passava el
mateix: només Maria Àngels Anglada
a la catalana i Emilia Pardo Bazán a la
castellana. També hi havia la Colo-
meta a català, potser ens n’hauríem de
sorprendre.

Ara bé, en quantes d’aquestes ob-
res surten representades dones?
Quants d’aquests poemes van dedicats
a l’estimada o al turbulent tema de l’a-

mor? Doncs bé, si parlen de dones, per
què ens entestem a esborrar el seu pa-
per de la història?

Però és que a història passa algu-
na cosa semblant: si ens cenyíssim al
llibre només escoltaríem els noms
de Maria Cristina i d’Isabel II. Però,
per sort, tant a història com a histò-
ria de l’art hem tingut una professo-
ra i un professor que no ens han dei-
xat passar de puntetes per sobre de
dones com Clara Campoamor, Victo-
ria Kent o La Pasionaria, i que a cada
classe insistien en la importància de
les dones a les milícies o en la mane-
ra com van aconseguir tirar endavant.

De la mateixa manera que a his-
tòria de l’art he tingut la fortuna de
trobar-me amb un home que ens ha
fet veure com les dones han estat
maltractades per la cultura i com
desapareixien d’escena sense deixar
gairebé cap petjada. I de manera per-
sonal he tingut la sort d’interessar-me
per la literatura i de saber que les do-
nes també escriuen.

Perquè, encara que no ens ho ex-
pliquin en els llibres, les dones tam-
bé pintem, escrivim i lluitem, i, so-
bretot, això últim.

Així doncs, per què ens sorprenem
i ens alegrem perquè hagi sortit un
tema sobre la desigualtat quan aques-
ta és present a la resta d’exàmens?
Per què encara sembla que hàgim de
donar les gràcies a qui hagi ideat les
preguntes i li aplaudim la feina? En-
cara que, potser, ben mirat, millor es-
criure un text sobre aquesta injustí-
cia i no encaboriar-se amb la inepti-
tud de qui fa els currículums, que
sempre són igual de tediosos i l’únic
que comporten és que semblem pi-
dolaires demanant alguna cosa sobre
dones amb l’únic objectiu d’emblan-
quinar un món massa enfosquit per
les ombres dels homes.

per Anna Biosca per Carles Rodríguez

¿Por qué no existe el día del Orgullo
Hetero?

Porque Andy y Jorge fueron agre-
didos en la puerta de una discoteca de
Berga por besarse en público. Porque
Xavi recibió una paliza cuando esta-
ba con otros amigos gays en Montju-
ïc. Porque Jesús, árbitro de futbol, re-
cibió amenazas de muerte por decir
públicamente que es gay. Porque Jor-
di recibe insultos y ataques homófo-
bos por ser gay y ejercer de alcalde.
Porque en Lleida hay un profesor
que piensa y enseña a sus alumnos
que una relación entre personas del
mismo sexo es antinatural. Porque en
Murcia y Madrid grupos neonazis
han agredido a personas que cele-
braban el día del orgullo. Porque
Hazte Oír piensa que los niños con
vulva y las niñas con pene no deberían
existir y las personas feministas y
LGTBI somos una ideología. Porque
una pareja de lesbianas no son solo
amigas, son mujeres que se quieren y
tienen sexo entre ellas. Porque varios
obispos están muy preocupados por
nuestros padres y su figura y organi-

zan conferencias y cursos para curar-
nos. Porque en Chechenia se persigue
y tortura a las personas LGTBI y se les
lleva a campos de concentración. Por-
que en Indonesia el mes pasado dos
hombres recibieron 83 latigazos en
público por haber mantenido rela-
ciones sexuales entre ellos. Porque, a
día de hoy, 72 países del mundo per-
siguen la homosexualidad y 13 la cas-
tigan con la pena de muerte.

Porque somos menos y diferentes
pero reclamamos ser iguales.

Porque el 26 de junio de 1977, por
primera vez en España, cuatro mil va-
lientes marcharon por la Rambla de
Barcelona para defender nuestros de-
rechos desafiando la legalidad vigen-
te. Porque, gracias a ellos y ellas , cua-
renta años después podemos casarnos
y ser padres, pero aún mucha gente
preferiría que siguiéramos querién-
donos en privado y mintiendo en pú-
blico. Porque el día del orgullo y su ce-
lebración es un día para recordar
todo esto, hacernos visibles y seguir
luchando por un mundo más justo y
feliz con la diferencia.

@MetroCinicobcn: ¿Alguien se ha
planteado que la huelga en Metro
Barcelona, a pesar de las molestias, es
ejemplo a seguir para los trabajador@s?

@jordiborras: Victoria Álvarez acusa
Elisenda Villena (ex Método3 i germana
d'una assessora del PSC) de ser la respon-
sable de posar el micro a la #Camarga.

@FrancescSeres: Doncs ja ha arribat el
dia que el New York Times ha fet més pel
referèndum que Iniciativa per Catalunya.
Que té collons la cosa.

Opinió en 140 caràcters

4Una “grata” sorpresa 4¿Un día del Orgullo Hetero?
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DRETS SOCIALS4La conse-
llera de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies i els promotors de la Ini-
ciativa Legislativa Popular per a
una Renda Garantida de Ciuta-
dania van signar el passat 15 de
maig un acord històric que farà
possible la tramitació d’una llei al
Parlament per garantir aquest
nou dret. La Renda Garantida de
Ciutadania permetrà assegurar
els ingressos mínims de les per-
sones que es troben en situació de
pobresa, al mateix temps que
també permetrà que puguin pro-
mocionar-se cap al món laboral i
combatre les desigualtats.

Aquest nou acord implica que
aquesta prestació serà inicialment,
en els casos individuals, de 564 eu-
ros, tot i que creixerà fins als 664 eu-
ros el 2020. A les llars amb dos
membres la quantitat que es rebrà
serà de 836 euros, una xifra que arri-
barà als 996 euros el 2020. Per úl-
tim, per cada fill –fins a un límit de
tres– es rebran 75 euros. Aquests
75 euros passaran a ser 100 el
2020.  Fins aleshores, el desplega-
ment serà progressiu. Quan s’arri-
bi als 664 euros al mes, la xifra equi-
valdrà  al 100% de l’Índex de Ren-
da de Suficiència de Catalunya

(IRSC). Quan s’apliqui aquest 100%,
el màxim serà de 1.200 euros al
mes per a les famílies de dues
persones amb un total de tres fills.
Cal remarcar que, si una persona re-
butja una feina, perdrà el dret a ac-
cedir a aquesta ajuda.

“UN ACORD DE PAÍS”
Durant l’acte de presentació de l’a-
cord, Bassa va afirmar que “aquest
és un nou dret social que con-
querim gràcies a un acord de país,
el primer dret de l’etapa postcrisi”.
La consellera va afegir que l’acord
implica “un canvi de paradigma
que ataca les desigualtats, fent
que totes aquelles persones que
són vulnerables puguin ser actives
a la societat, i que està vinculat a un
acompanyament per a la inserció
social i laboral, perquè el treball és
la primera política social”.

La titular de Treball, Afers So-
cials i Famílies també va remarcar
la importància de l’acord entre el
govern i els promotors de la ILP,
al mateix temps que va afirmar
que “hem conquerit aquest dret
subjectiu amb responsabilitat i
coherència. Avui és la generositat
de tots i totes el que ha permès
arribar a aquest acord”.

Ara la Renda Garantida de
Ciutadania ha de ser tramitada
com a llei al Parlament i es preveu
que comenci la seva aplicació el
mes de setembre d’aquest any
amb un 85% de la prestació. La im-
plementació es durà a terme du-
rant quatre anys, fins a l’abril del
2020, quan tots els beneficiaris ja
en cobraran el 100%. Durant
aquest temps, una comissió farà
un seguiment per tal d’avaluar l’a-
plicació i modular els canvis ne-
cessaris per a fer-la efectiva.

En aquest sentit, Bassa va as-
segurar que “no serem només el
Govern qui dirà en cada moment
qui necessita la renda garantida,
sinó que estarem acompanyats
dels agents econòmics, socials i
del tercer sector, amb qui ani-
rem veient com anem modulant
la Renda Garantida de Ciutadania”.

En la signatura de l’acord
també hi van ser presents re-
presentants de federacions i en-
titats del tercer sector, promotors
de la ILP, patronals (Foment i PI-
MEC), sindicats (UGT i CCOO) i en-
titats municipalistes, com ara la
Federació de Municipis de Cata-
lunya (FMC) i l’Associació Catala-
na de Municipis (ACM).

Per una vida digna
» Govern i entitats promotores firmen l’acord per fer possible la Renda Garantida de Ciutadania 

» Es començarà a aplicar de forma progressiva des d’aquest setembre i fins a l’abril del 2020

REQUISITS4Podran obtenir la
Renda Garantida de Ciutadania to-
tes aquelles persones majors de 23
anys amb dos anys de residència
a Catalunya i que hagin esgotat to-
tes les prestacions i no tinguin un
patrimoni superior a la primera re-
sidència. Tot i així, existeixen al-
gunes compatibilitats amb ajuts
socials, com són les prestacions
derivades de la llei de dependèn-
cia, així com les famílies que rebin
beques de transport i menjador
escolar. Les altres ajudes són com-
patibles i alhora computables.

Una altra exempció que con-
templa l’acord és per a les famílies

monoparentals amb contractes
a temps parcial que tinguin una
renda inferior a l’Indicador de
Renda de Suficiència de Catalun-
ya (IRSC). Aquestes famílies podran
rebre la prestació fins a arribar a
aquest topall.

Les persones que vulguin
adquirir la Renda Garantida de
Ciutadania hauran de sol·licitar-
la a través de les oficines del Ser-
vei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya. Posteriorment, des del
Departament de Treball se’ls tra-
çarà el pla d’inserció laboral i, en
cas que sigui necessari, se’ls de-
rivarà cap als serveis socials.

Qui se’n beneficiarà?

Tot el que has de saber de la Renda Garantida de Ciutadania. Infografia: Oscar Murillo / Línia

ensenyament.gencat.cat

Pàgines especials
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CONVIVÈNCIA4Un 78% dels
veïns de Ciutat Vella consideren
que  al seu barri “hi ha molt soroll”.
Això és el que es desprèn d’un es-
tudi presentat recentment pel Dis-
tricte i l’Agència de Salut Pública
de Barceona (ASPB), que ha estat
l’encarregada de dur-lo a terme. 

És la primera vegada que es fa
un estudi d’aquestes característi-
ques i les conclusions són clares:
el nivell acústic de la majoria de les
zones del districte supera els llin-
dars que van relacionats amb la
pèrdua de salut i qualitat de vida.
Les dades obtingudes surten de sis
sonòmetres instal·lats a les zones
amb més oci nocturn: als carrers
de Joaquim Costa, En Robador,
Arc del Teatre (Raval), Escudellers
(Gòtic), passeig del Born (Sant
Pere, Santa Caterina i la Ribera) i
Sant Carles (Barceloneta).

L’estudi mostra com les nits de
divendres i dissabte els sis sonò-
metres superen els llindars del be-
nestar, cosa que vol dir passen dels

60 decibels. Pel que fa a totes les
franges horàries, el soroll més
elevat es registra als sonòmetres de
l’Arc del Teatre i al carrer Escu-
dellers, la zona limítrof entre el ba-
rri del Gòtic i el Raval. Aquí, du-
rant la majoria del temps, se
superen els 70 decibels.

I d’on ve tot aquest soroll? Els
grups de discussió que han format
part de l’estudi -residents afectats
i empresaris de l’oci nocturn, en-
tre altres- han identificat el turis-
me com la font principal de soroll,
tant pel que fa als pisos turístics,

com pel moviment en grans grups
que fan els turistes, com pel seu
comportament en relació a l’oci.
L’altra causa més important de so-
roll és l’acumulació de persones a
l’espai públic, tant a carrers i pla-
ces, com a davant dels locals i a les
sortides de les discoteques.

Durant la presentació de l’es-
tudi, emmarcat en el procés d’e-
laboració del nou pla d’usos, la re-
gidora Gala Pin va afirmar que el
nou pla “haurà d’evitar la prolife-
ració de locals d’oci nocturns en
determinades zones”.  

Una imatge de la plaça Reial plena de gent. Foto:  Arxiu

Tres de cada quatre veïns creuen
que al seu barri hi ha molt soroll

» El turisme i l’acumulació de gent, principals motius segons un estudi 
» La zona més afectada és a la frontera entre el Gòtic i el Raval

La Casa de la Barceloneta,
tancada temporalment

EQUIPAMENTS4Després de la
polèmica que va esclatar el passat
mes d’abril, amb la denúncia d’i-
rregularitats en la gestió, la Casa
de la Barceloneta 1761 ha tancat re-
centment les seves portes després
que l’antiga junta es dissolgués
perquè no va aparèixer cap can-
didatura per agafar el seu relleu.

Ara la voluntat del Districte, tal
com ha explicat la regidora Gala
Pin a Betevé, és tornar a obrir com
més aviat millor l’equipament
perquè “ha de continuar parlant
de la memòria del barri perquè va
ser una demanda dels veïns”. Se-
gons Pin, ara cal estudiar quin és
el millor model de gestió per tal

que el funcionament de l’espai si-
gui l’adequat.

Una altra de les qüestions que
s’hauran de resoldre és què pas-
sa amb un romanent de tresore-
ria que fa referència a la subven-
ció anual que va rebre l’equipa-
ment. Fonts coneixedores de la si-
tuació de la Casa de la Barceloneta
han explicat a Línia Ciutat Vella
que l’import, que serien 10.000
euros, s’hauria repartit entre di-
ferents AMPA del barri. Pregun-
tats per la qüestió, des del Districte
afirmen que actualment s’està
acabant el procés de tancament i
que n’informaran quan “tinguem
tota la documentació”.

Detingut ‘in fraganti’ l’autor 
de nou incendis al districte

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han detingut recentment
un home de 31 anys per ser el pre-
sumpte autor de nou incendis al
districte.

L’arrestat, que actuava prefe-
rentment als barris de la Ribera,
Santa Caterina i el Born, havia pro-
vocat la intranquil·litat dels veïns.
Va ser detingut in fraganti el 13 de
juny en el moment que havia fet
esclatar un artefacte explosiu que
havia enganxat amb cinta aïllant
a la porta d’un edifici que ja havia
patit dos atacs en setmanes ante-
riors. La investigació havia co-

mençat un mes abans quan la po-
licia va rebre diverses denúncies,
cosa que va permetre comprovar
com els incendis tenien un mateix
patró. La policia també va sospi-
tar que es tractava d’una mateixa
persona pel fet que l’autor dels in-
cendis pintava de negre amb un
esprai la façana i els intèrfons
dels edificis on actuava.

El jutge ha enviat l’home a la
presó acusat de set delictes greus
de danys amb agreujant d’incen-
di, un delicte d’incendi amb risc per
a les persones  i un delicte greu de
danys amb agreujant d'estralls.

El Casc Antic, de Festa Major
fins al pròxim 3 de juliol

CELEBRACIÓ4Els barris de
Sant Pere, Santa Caterina i la Ri-
bera celebren des del passat 22
de juliol i fins al pròxim 3 de ju-
liol una nova edició de la seva
Festa Major.

La festa va arrencar amb
una cercavila, que va acabar al
Convent de Sant Agustí. Allà es
va fer el pregó, que va anar a cà-
rrec del Centre Sant Pere Apòs-
tol, que enguany celebra el seu
125è aniversari.

L’edició d’aquest any té 17
punts que acullen la cinquante-
na d’activitats programades, en-
tre les quals hi ha expressions ar-
tístiques que fins aquesta edició
no s’havien programat mai, com
ara el circ, el cabaret i la dansa. 

D’altra banda, per primera
vegada se celebrarà la Diada
falconera, que s’afegeix  a la tra-
dicional diada bastonera i a la
Trobada de Gegants. Es farà l’1
de juliol a les sis de la tarda. 

Societat | Desallotgen l’edifici okupat de la Nova Rimaia
Els Mossos d’Esquadra van desallotjar el dia 14, per ordre judicial, el bloc d’habitatges
conegut com la Nova Rimaia, a la ronda de Sant Pau. Quan va començar el desallotja-

ment a primera hora del matí, a l’immoble hi havia una vintena de persones. Malgrat la
concentració de suport que va tenir lloc a l’exterior, el desallotjament es va executar.
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Aprovada la protecció per 
a 26 cases fàbrica del Raval

PATRIMONI4La Comissió de Go-
vern ha aprovat la protecció pa-
trimonial d’un conjunt de 26 ca-
ses fàbrica del Raval construïdes
durant els segles XVIII i XIX.

Aquestes cases tenen el seu
origen en la primera etapa de la in-
dustrialització urbana de Ciutat
Vella i són considerades un exem-
ple del desenvolupament  d’a-
quella època. La seva novetat  la
doble funció que feien, ja que

eren fàbrica i residència al mateix
temps. De les 26 cases, set rebran
el nivell de protecció B pel fet
d’haver conservat la seva integri-
tat tipològica i historicoartística.
Les altres 19 tindran la protecció
de nivell C, cosa que vol dir que
han patit canvis importants que
van modificar el seu estat inicial.

Ara el debat passarà a la Co-
missió  d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat abans d’aprovar-se al Ple.

La Fiscalia insta a revisar el pla
de l’hotel del Rec Comtal

URBANISME4La Fiscalia ha apre-
ciat irregularitats administratives
en l’operació urbanística per a la
construcció de l’hotel del Rec
Comtal que tira endavant Nuñez
y Navarro. De fet, l’establiment
està a punt d’obrir les seves portes. 

Tot i que la denúncia presen-
tada per l’AVV en Defensa de la
Barcelona Vella, l’AVV del Casc
Antic i la plataforma Aturem
l’Hotel Rec Comtal ha estat arxi-
vada, el fiscal Antoni Pelegrín ha
apuntat que el pla urbanístic es va
fer “amb infracció d’una sèrie de
preceptes” que presenten “vicis de

nul·litat de ple dret”. Segons el fis-
cal, però, aquestes irregularitats no
tenen “suficient transcendència en
el camp penal”. Tot i això, insta l’A-
juntament a fer una “revisió d’o-
fici” de l’aprovació del pla urba-
nístic, ja que s’hauria produït
“una omissió per part d’algun
responsable municipal” a l’hora de
fer complir la part del pla on s’es-
tipulava que l’hotel s’havia d’in-
tegrar al barri. 

Tot plegat ha provocat que
ERC ja hagi demanat que s’in-
vestigui “la gestió urbanística
des del 2007”.

HABITATGE4La Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports
de l’Ajuntament va aprovar el
passat 20 de juny, amb el vot de
tots els partits menys PP i Ciu-
tadans, una proposició d’ERC
que insta el govern a fer “totes les
accions necessàries” per comprar
els tres blocs dels números 7, 9-
11 i 13 i 13bis del carrer Lancas-
ter. Aquests blocs  fa mesos que
estan al centre de la polèmica
després que la immobiliària MK
Premium comprés el bloc del nú-
mero 13 ara fa un any i fos acu-
sada, per part dels inquilins,
d’assetjament immobiliari.

Aquest cas, doncs, podria
acabar de la mateixa manera
que la finca del carrer Leiva, al
barri d’Hostafrancs, que va ser
adquirida per l’Ajuntament des-
prés d’exercir el dret de tanteig
i retracte. El bloc havia estat
comprat per un fons d’inversor.
De totes maneres, el regidor
d’Habitatge, Josep Maria Mun-
taner, va advertir que l’Ajunta-
ment, tot i que estudia molts ca-
sos similars als de Lancaster i
Leiva, no pot comprar totes les
finques. Muntaner va recordar
que el seu govern ha comprat

167 pisos amb una inversió de
17,5 milions d’euros. Des d’ERC,
la regidora Montse Benedí con-
sidera que si l'Ajuntament com-
pra els edificis del carrer Lan-
caster “donarem un missatge de
força davant els fons voltors, i els
veïns i veïnes podran continuar
vivint a casa seva”.

L’ÚLTIM VEÍ ES QUERELLA 
Uns dies abans de l’aprovació de
la proposta d’ERC, l’únic veí que

segueix vivint al número 13 del
carrer Lancaster, Shiplu Ah-
med, es va querellar contra dos
treballadors de la immobiliària
MK Premium per un delicte de
coaccions relacionat amb els
suposats intents de l’empresa a
fer-lo fora del pis. 

Per la seva banda, la immo-
biliària MK Premium ha negat
les acusacions i ha assegurat que
aquest inquilí no paga el lloguer
des de fa mesos.   

Presentació de la querella contra MK Premium. Foto: Twitter (@MadresL24) 

Colau estudia comprar tres blocs
de pisos del carrer Lancaster

GASTRONOMIA4La part baixa
de la Rambla va tornar a ser en-
tre el 8 i l’11 de juny el millor apa-
rador de la gastronomia local de
la mà de Tast a la Rambla, la con-
solidada fira culinària que en-
guany va rebre més de 600.000
visites, el 80% de les quals de
veïns i veïnes de la ciutat. 

D’aquesta manera, les jor-
nades gastronòmiques repetei-
xen la xifra de visites de l’any
passat.Durant quatre dies el pú-
blic va poder gaudir de l’oferta
d’una cinquantena de restau-
rants i pastisseries de la ciutat
que van presentar les seves pro-
postes. En total, els organitza-
dors xifren en 100.000 les de-
gustacions que es van fer durant
l’esdeveniment. 

Per tot plegat, els organitza-
dors del Tast a la Rambla valo-
ren de manera molt positiva l’e-
dició d’enguany. “S’han com-
plert totes les expectatives pre-
vistes d’assistència i de la res-
posta ciutadana”, afirmen des
d’Amics de la Rambla i el Grup

GSR, organitzadors de la mostra
gastronòmica. 

Pel que fa a les tapes, la més
venuda va ser la d’agnolotti del
plin amb tòfona negra de Cec-
coni’s, seguits pel Bao Ho Chi
Minh del Bao Bao i el pop a la
brasa del restaurant Monvínic.

Per altra banda, el Tast a la
Rambla ha tornat a comptar
amb 20 persones procedents
del Casal dels Infants del Raval,
així com amb 45 alumnes del
CETT, l’escola de turisme, els
quals han col·laborat tant a cui-
na com a l’àrea de servei. 

El 80% dels assistents han estat barcelonins. Foto: Marta Bacardit

Més de 100.000 degustacions 
en un Tast a la Rambla molt local

PROMOCIÓ4Barcelona ha estat
sempre una ciutat innovadora
pel que fa al disseny. I en aquest
sentit, els restauradors no es
volen quedar enrere. És per
aquesta raó que el Gremi de
Restauració ha proposat que les
terrasses del front marítim de la
Barceloneta siguin de disseny. 

Els restauradors proposa-
ran al consistori impulsar una
prova pilot a 15 establiments del
front marítim per instal·lar-hi
els vetlladors de disseny, els
quals “aportin valor afegit” a l’es-
pai urbà, tal com va dir el di-
rector del gremi, Roger Palla-
rols, en una entrevista a Betevé.
Per tot plegat, el gremi ha en-
carregat el projecte inicial de re-
novació de les terrasses a l’estudi
EMBT, que lidera Benedetta
Tagliabue, el qual es portaria a
terme amb materials sostenibles
i fabricats a Catalunya.

Tot i així, aquesta zona de la
ciutat no forma part de la tren-
tena que el consistori considera
d’ordenació singular. 

Terrasses 
de disseny a la
Barceloneta?

Lliuren la Medalla
d’Or al Mèrit Cívic
als Quatre Gats 

HOMENATGE4Cent-vint anys i
dos dies més tard que obrís les
seves portes, en un llunyà 12 de
juny del 1897, el restaurant Els
Quatre Gats va rebre la Medalla
d’Or al Mèrit Cívic de mans de
l’alcalde accidental, Gerardo Pi-
sarello. L’Ajuntament ha vol-
gut reconèixer l’emblemàtic es-
tabliment del carrer Montsió
com a referent gastronòmic i cul-
tural de la ciutat. La medalla la
va recollir Josep Maria Ferré.

El restaurant està celebrant
des del gener diferents actes en
el marc del seu 120è aniversari. 

Concurs | El Tapantoni reparteix els seus premis
La ruta de tapes de Sant Antoni Comerç, el Tapantoni, ha lliurat al llarg del mes de juny els 
premis de l’edició que es va desenvolupar el mes passat. Per una banda, la tapa millor valorada ha
estat l’arròs caldós de llamàntol d’Es Tastet de Sant Antoni, mentre que Miquel Pasqual i Cristina
Fontanet han estat els clients que s’han endut els premis del Tria i Guanya i el ‘Val x 1000’.

Comerç
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Hi haurà un dia, si així ho vol la
majoria del Parlament, en què
Catalunya deixarà de ser una co-
munitat autònoma i passarà a
ser un Estat. El govern vol que en
el pas d’un estadi a l’altre no hi
hagi sensació de trencament i
que estigui marcat per la nor-
malitat. És a dir, que el ciutadà
no noti de manera brusca que
dilluns vivia a l’estat espanyol i
dimarts a l’estat català.

Un exemple: el codi penal. Un
codi penal no es pot fer d’un dia
per l’altre. Solució: el nou Estat ca-
talà agafa el text del codi penal
espanyol i en farà una mena de
“copiar i enganxar”, de manera
que quedaran garantides dues
coses a la vegada: la seguretat jurí-
dica i la plena autonomia del nou
Estat català que tindrà l’última pa-
raula amb tot. I a mesura que el
nou Parlament vagi legislant ja farà
el codi penal que cregui oportú. 

Des de principis de l’any 2016,
els tretze consellers del govern
tenen l’encàrrec de pensar en com
s’actuarà en els seus àmbits com-
petencials en tres fases: com
seran les primeres hores d’inde-
pendència, com serà el primer
mes d’independència i com serà
el primer any d’independència.
S’ha pensat al detall qualsevol
contingència pròpia de la crea-
ció, tranquil·la però irreversible,
de la nova administració. Per
posar un exemple: ja se sap on cal
anar a buscar les peces de recanvi
de les centrals nuclears per si hi ha
una avaria.

El mateix es pot dir del com-
plex entramat informàtic que
garanteix des dels semàfors al co-
brament efectiu dels sous dels
funcionaris. Hi ha empreses mul-
tinacionals del ram establertes
al territori que han comunicat la
seva intenció no només de que-

dar-se sinó de col·laborar amb
les noves autoritats. 

La  majoria de consultes dels
països que, a desenes, van pas-
sant pel Palau de la Generalitat
s’encaminen més a preguntar
si hi haurà mesures econòmi-
ques abruptes (com la nacio-
nalització d’empreses) que no
pas sobre la preocupació d’i-
nestabilitat política i social. 

A aquestes veus internacio-
nals se’ls està explicant que la se-
guretat jurídica és l’obsessió
del govern sigui quina sigui la
reacció de l’estat espanyol. És
per això que es donarà validesa
immediata als documents d’iden-
titat espanyol i passaports per no
deixar els ciutadans catalans en
cap llimb legal. Com és de pre-
veure, aquestes actuacions afec-
ten ports, aeroports i duanes.

I com es pagarà tot això? És
la pregunta que, amb lògica, es

fan moltes persones a les quals
la idea de la independència els
pot arribar a seduir però a qui in-
quieta si cobraran la pensió, el
sou si són funcionaris, o les fac-
tures si són proveïdors de l’ad-
ministració: doncs bé, estan
sobre la taula diverses fonts
de finançament per ‘passar’
els primers dies i setmanes.
S’ha calculat des de l’escenari
més amable al més dur. És a dir,
des d’una independència pac-
tada amb Espanya a una situació
de bloqueig absolut en què Ma-
drid tanca l’aixeta per complet.
En aquest cas, estan plantejades
diferents fonts externes i inter-
nes per no dependre d’una de
sola i a més complementàries
entre sí: des de crèdits interna-
cionals concertats a la creació
de bons patriòtics o la possibi-
litat d’avançament de paga-
ment d’impostos. Aquesta

mesura està pensada per a les
empreses i grans fortunes: s’ofe-
riria la possibilitat de pagar de
cop diversos exercicis (dos o tres
anys) de manera que es genera-
ria cash per poder afrontar l’ar-
rencada del nou Estat.

Opinió

Respostes a certes preguntes sobre el dia D que Catalunya deixarà de ser una autonomia i passarà a ser un Estat

I tot això com es farà?

Jofre Llombart, periodista
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Unes 50 entitats i associacions signen un manifest per demanar que es regulin les terrasses

Nou clam per l’espai públic
URBANISME/ Per una regulació de terrasses
que preservi l'espai públic com a dret col·lec-
tiu. Aquesta és la reivindicació, en forma de
manifest, que ha impulsat la FAVB i que ha
rebut el suport d’una cinquantena d’enti-
tats i associacions de veïns de tota la ciu-
tat. I és que en plena negociació per
acordar una nova ordenança de terrasses
per a la ciutat, la federació ha volgut pres-
sionar amb la publicació d’aquest text, que
advoca per la preservació de l’espai públic
“com a dret col·lectiu” a l’hora d’elaborar i
pactar la nova normativa. La federació va
presentar el manifest als mitjans el passat
dimarts 23 de maig.

Des de la FAVB remarquen que “és la
primera vegada” que aquest missatge s’ex-
pressa “de manera col·lectiva mitjançant un
manifest unitari”, el qual, a més, reivindica
“un veritable procés participatiu per donar
veu a la ciutadania”, substituint, d’aquesta
manera, “el tradicional enfocament” de tot
plegat com “una mera negociació bilateral
entre l’administració municipal i els em-
presaris de terrasses”.

El text comença admetent que les te-
rrasses han format part del “paisatge de la
ciutat i de la seva quotidianitat des de fa
temps”, però apunta que “diversos factors
han estimulat, en els darrers anys, al seu
creixement exponencial”. La conseqüència
d’això, segons la FAVB, és un greu deterio-
rament de l’espai públic degut a “la seva
apropiació a gran escala pels agents eco-
nòmics i la seva destinació a finalitats pri-
vades”. Per això, la federació creu que és
necessari matisar el discurs que diferents
lobbys i forces polítiques fan sobre la con-

tribució de les terrasses a l’activitat econò-
mica i laboral de la ciutat, un fet que, argu-
menten, fan servir per justificar qualsevol
irregularitat a l’espai públic.

És per això que el manifest reclama que
el futur acord de modificació de l’orde-
nança de terrasses incorpori criteris com
“l’encaix en un projecte de ciutat inclusiva,
habitable i sostenible que vulgui preservar
l’espai públic com a espai de convivència i
de cohesió social”. Aquest espai públic, a
més, ha d’estar ordenat i vetllar pels drets
individuals i col·lectius, i ha d’estar dissen-
yat per permetre que la gent pugui passe-
jar sense problemes i que es respecti el
descans dels veïns que viuen a prop. 

El manifest també incideix en el fet que
actualment s’està incomplint la normativa
i defensa que per donar-li la volta a aquesta
situació “resulta imprescindible el reforça-
ment de les accions d’inspecció i l’enduri-
ment del règim sancionador”. A més, la
FAVB proposa que en els casos de reinci-
dència es revoqui la llicència.

Per acabar, el text també es refereix a la
fiscalitat. La federació considera que cal “re-
visar a l’alça” els imports que paguen, ja
que els preus públics no tenen cap con-
cordança amb els que s’apliquen als llo-
guers privats dels locals.

La FAVB defensa que la ciutadania ha
de tenir un paper actiu en la negociació i
que “s’abordi un veritable procés públic
de debat i consulta per abordar un verita-
ble procés públic de debat i consulta”. La
federació tanca l’escrit emplaçant el
Gremi de Restauració per tal que instin els
seus associats a complir la legislació.

MANIFESTACIÓ/ 'Salvem el nucli antic de Vallcarca. Bar-
celona no està en venda'. Sota aquest lema més de 300
veïns de Vallcarca, integrants d’una vintena de col·lectius
i entitats veïnals, es van manifestar el passat 13 de maig
pels diferents punts del barri per reclamar la preservació
del nucli antic del barri.

Els manifestants van recórrer primer l’avinguda Vall-
carca fins al carrer Gomis. Des del viaducte van desple-
gar dues pancartes i, tot seguit, la marxa va continuar pel
carrer Argentera i Farigola fins al solar on Nuñez i Nava-
rro vol tirar endavant una promoció de pisos. Fa unes set-
manes, des de l’Assemblea de Vallcarca van denunciar que
Nuñez i Navarro té una llicència d’obres per construir en
un solar del carrer Farigola. La llicència, que ha generat
rebuig entre el veïnat, és prèvia a la moratòria d’un any
decretada per l’Ajuntament aquest  passat mes d’abril. És
per això que des de l’Assemblea de Vallcarca denuncien
que “sempre són els mateixos els qui fan els negocis amb
les nostres vides”.

D’altra banda, el Districte ha confirmat que Can Ca-
rol i l’antic Consolat de Dinamarca es convertiran en
equipaments veïnals. De totes maneres, les entitats ja
han deixat clar que en el cas de Can Carol no compar-
teixen el disseny final del projecte.

Més de 300 veïns de Vallcarca 
demanen salvar el nucli antic LLOGUER SOCIAL/Diferents col·lectius i entitats veïnals es

van concentrar el passat 13 de maig a davant dels núme-
ros 8 i 10 de la Vila Laietana per reclamar a l’Ajuntament que
transformi l’edifici, que és de propietat municipal, en un bloc
d’habitatge públic de lloguer i de comerç protegit.

Les entitats, amb el suport de la FAVB, consideren que
“l’immoble, amb una superfície útil de més de 18.000
metres quadrats i concebut a principis del segle XX com
a edifici residencial, té una morfologia regular i diàfa-
na que li permetria acollir més de 160 pisos i una xifra
considerable de petits comerços”.  Després de la con-
centració, els manifestants es van traslladar a l’Àgora Juan
Andrés Benítez, on hi havia programada una xerrada so-
bre la vaga de lloguers que es va viure a la ciutat a co-
mençaments dels anys 30 del segle passat.

Acte a favor de l’habitatge
públic a la Via Laietana

veïns en línia

Juny 2017
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TURISME/ Pas endavant en la llui-
ta dels veïns contra l’hotel que
l’empresa Praktik vol construir a
les Drassanes. A mitjans del mes
passat, la plataforma Salvem les
Drassanes, la principal opositora
a aquest projecte, va anunciar
que ha portat el projecte a l’Ofi-
cina Antifrau i a la Síndica de
Greuges de la ciutat.

Segons va denunciar la pla-
taforma en un comunicat, el
departament d’Urbanisme de
l’Ajuntament “porta mesos ocul-
tant informes que són decisius
per concedir o denegar la lli-
cència hotelera”.  La plataforma
ha rebut el suport de la FAVB,
entre altres entitats.

L’hotel de Praktik 
a les Drassanes, a
Antifrau i la Síndica

SOCIETAT/El barri de la Prosperitat, al dis-
tricte de Nou Barris, va acollir el passat 12
de maig  un acte de suport a l’obertura
d’una mesquita al carrer Japó.

L’acte, convocat per diferents entitats
del barri, tenia com a objectiu reivindicar la
diversitat cultural i la convivència després
que el projecte d’obertura d’aquesta mes-
quita hagi estat envoltat de polèmica. I és
que la majoria dels veïns del carrer Japó
s’hi oposen de s de fa mesos al·legant mo-
tius legals relacionats amb l’amplada del
carrer i amb les aglomeracions que, asse-
guren, es poden produir al carrer. Les pro-
testes contra la mesquita, però, han atret
en els últims mesos diferents grups i for-
macions ultres i racistes, cosa que ha fet
créixer la tensió al barri. 

Així doncs, la jornada del passat 12 de
maig va estar marcada per un ambient cla-
rament festiu, amb una batucada i una
cercavila. També es va llegir un manifest i
es va celebrar un concert. Al final de la mo-
bilització, però, es van viure moments de
tensió quan membres de grups d’ultra-
dreta, que es van aplegar al carrer Japó, i
defensors de la mesquita es van encarar i
insultar. Un cordó policial dels Mossos
d’Esquadra va evitar que l’enfrontament
anés a més.

Des de la Comunitat Islàmica, que han
enviat un missatge conciliador amb els
veïns i han deixat clar que les pregàries no
molestaran, han explicat que les obres ja
estan arribant al tram final, cosa que els per-
metrà obrir la mesquita a finals de juny.

Suport veïnal a l’obertura de la mesquita
de la Prosperitat, a Nou Barris

JORNADA/ La Xarxa per a la so-
birania elèctrica a Barcelona va or-
ganitzar el passat 3 de juny una jor-
nada reivindicativa per a  la recu-
peració de les antigues xarxes
elèctriques a la ciutat.

Sota el títol Tensem les xarxes,
la jornada es va celebrar a l’Aula
Magna de la facultat de Medici-
na de la UB. Durant el dia es van
analitzar els processos de remu-
nicipalització i de transformació
energètica a Europa, amb casos
concrets com els que s’han viscut
a ciutats com Cadis, Berlín o
Schönau.

Eldarrer taller va servir per de-
batre  la possible remunicipalit-
zació a la ciutat.

Objectiu: recuperar
les antigues 
xarxes elèctriques

PARTICIPACIÓ/ L’Observatori del
Deute en la Globalització (ODG)
ha dut a terme un judici popular
al projecte Castor. L'acte va co-
mençar a dos quarts de 10 del
matí del passat dissabte 17 i es va
celebrar al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB).

El cas ha generat una gran po-
lèmica perquè, després de la re-
núncia a la concessió de les obres
a l’empresa ESCAL UGS/ACS,
aquesta rebrà una indemnització
de més de 1.300 milions d’euros. 

Aquest judici popular vol “fer
seure” a la banqueta dels acusats
els responsables del projecte i
els dirigents del govern espanyol.

Barcelona fa 
un judici popular  
al projecte Castor

Som Meridiana insisteix en una
reforma integral de l’avinguda

MOBILITAT/ La plataforma Som
Meridiana va tornar a demanar el
passat 25 de maig, amb la pre-
sentació del manifest ‘Per una re-
forma seriosa de la Meridiana’,
que la reforma prevista de l’avin-
guda es faci de forma integral.
Som Meridiana està formada per
més de 25 entitats i col·lectius
veïnals, entre les quals hi ha,
entre altres, l’Associació de Veïns
de La Sagrera, Associació de
Veïns de Navas, l’Associació de
Veïns i Veïnes de SantAndreu de
Palomar, l’Associació de Veïns de
Torre Llobeta-Vilapicina, l’Asso-
ciació de Veïns de Barri de Porta,
l’Associació de Veïns Clot-Camp
de l’Arpa, l’Associació de Veïns
Sant Andreu Nord-Tramuntana,
l’Associació de Veïns Congrés-In-
dians, l’Associació de Veïns Pros-
peritat, l’Associació de Veïns de
Meridiano Cero i la mateixa Fe-
deració d’Associacions de Veïns i
Veïnes de Barcelona (FAVB).

UNA ÚNICA OPCIÓ
La plataforma considera que de
les diferents propostes de re-
forma que va presentar fa mesos
l’Ajuntament, només n’hi ha una
d’ambiciosa: la que contempla
una reducció d’un carril de circu-
lació en cada sentit de la marxa.
Demanen, també, que es faci de
cop, sense fases, ja que l’Ajunta-
ment contempla fer-ho en dos
trams. Deixen clar que “no podem
assumir ni acceptar actuacions
que no contemplin una reducció
contundent de la contaminació i
una millora de les condicions de
vida de l’entorn i l’avinguda”.

El passat mes de febrer Som
Meridiana, que va celebrar una
jornada reivindicativa el 17 de
juny que va incloure un debat
amb representants de diferents
grups municipals, ja va presentar
un altre document on demanava,
entre altres coses, la reducció “sig-
nificativa” del trànsit privat a la
nova avinguda. La plataforma
considera necessari  convertir
aquesta avinguda, una de les
principals entrades a la ciutat pel
trànsit rodat, en una nova zona on
hi hagi “una reducció contundent
de la contaminació atmosfèrica i
sonora”. La nova Meridiana, hau-
ria de ser, segons Som Meridiana,
“una via amb preferència per a les
persones que l’envolten, que fo-
menti el comerç, que escurci i fa-
ciliti el pas de les persones  d’una
banda a l’altra i que fomenti la
convivència”.

Pau Maduell, un dels porta-
veus de la plataforma Som Meri-
diana, explica que des de la
plataforma volen que “la trans-
formació de la Meridiana tiri en-
davant ja i sigui un projecte
ambiciós. Hem de fer una ciutat
pels pròxims 30 anys i no trobar-
nos que d’aquí a pocs dies veiem
que no ha estat suficient”.

Les intencions de l’Ajunta-
ment, tal com va explicar la ti-
nent d’alcalde Janet Sanz el
passat novembre en una reunió
amb els veïns, són enllestir la re-
forma en el tram que va entre
Aragó i Fabra i Puig durant
aquest mandat. Sobre això, Ma-
duell considera que “el projecte
ha de ser global”. 

veïns en línia

Juny 2017
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DIVENDRES 7 DE JULIOL
20:30 Una de les grans obres de Federico Gar-

cía Lorca, Bodas de sangre, s’adaptarà cle la
mà del director Oriol Broggi. / Biblioteca Na-
cional de Catalunya.

DIVENDRES 30 DE JUNY
10:00 Aquesta nova sessió de les Antenes Ci-

bernàrium serà un joc aplicat a nomenat In-
ternet per a imprevistos. Activitat gratuïta. /
Espai Francesca Bonnemaison.

DIMECRES 12 DE JULIOL
18:30 El professor Andi DomDom impartirà el

taller Pintura japonesa - Pintar flors en color,
en el qual es podrà connectar amb el zen i els
seus beneficis. / Centre Cívic Pati Llimona.

TOT EL MES
Tarda 40 anys de lluita per LGTBI és el nom de

la mostra que recorda les quatre dècades que
han passat des de la primera manifestació,
l’any 1977, que reivindicava aquest col·lec-
tiu. / Casal Lambda.

TOT EL MES
Tarda El cinema és fantàstic és el nom de la mos-

tra d’homenatge als 50 anys de vida del Fes-
tival de Cinema Fantàstic de Catalunya. / Fil-
moteca de Catalunya.

DIMARTS 4 DE JULIOL
17:30Aquest curs d’Scratchés una de les millors

maneres d’introduir-se en la lògica i en el llen-
guatge informàtic. Per a nens i nenes d’entre
7 i 12 anys. / Biblioteca Gòtic - Andreu Nin.

DIMECRES 12 DE JULIOL
10:30 La narradora Mon Mas s’encarregarà de

la narració titulada Contes al sol. B.O.M Con-
tes de bruixes, ogres i monstres. / Biblioteca Gò-
tic - Andreu Nin.

DISSABTE 1 DE JULIOL
09:00 Una de les cites per excel·lència de la na-

tació de la ciutat, la Travessia nedant al Port
de Barcelona, arribarà enguany a la seva 90a
edició.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Una nova versió de les aventures dels
tres porquets arriba al districte. Les en-
trades es poden adquirir per 8,6 eu-
ros. / Sala Fènix.

Els tres porquets porten les
seves aventures al districte
Dissabte 8 de juliol a les 17:00

Muntsa Holgado, de cuinantcultu-
res.cat, s’encarregarà d’aquest taller d’u-
na sessió en el qual s’ensenyarà a
preparar gaspatxos, smoothies i cremes
fredes. / Centre Cívic Pati Llimona.

Una sessió per preparar
gaspatxos i ‘smoothies’
Dilluns 3 de juliol a les 18:30

La regata de vela clàssica
Puig arriba a la desena edició

Dimecres 12 de juliol

El flamenc més intens tindrà una
cita al Poliorama amb l’espectacle
Quejío, dirigit per Salvador Távora. /
Teatre Poliorama.

El ‘Quejío’ de Távora
arriba al Poliorama

Del 30 de juny al 2 de juliol

La regata de vela clàssica que organitza
Puig celebrarà, aquest 2017, la seva
desena edició a les aigües del districte.
/ Port Vell.

El Futsal Barceloneta busca
jugadors per al curs que ve

FUTBOL SALA4Amb l’objectiu de
la temporada, la permanència,
aconseguit, el Futsal Barceloneta
ja pensa en la temporada 2017-18. 

De fet, des de finals del mes
passat, pocs dies després que s’a-
baixés el teló al curs, el club ja està
buscant jugadors per a totes les se-
ves categories. En concret, el Bar-
celoneta està buscant nois que tin-
guin entre 4 i 18 anys, als quals
també ofereix la possibilitat de re-

bre una beca per no haver de pa-
gar la fitxa. Els interessat poden
trucar al 634632384 o escriure a
barlonetafutsal@gmail.com.

EXPEDIENT A LEAL
Per altra banda, i després de l’a-
gressió de Cristian Leal a un àr-
bitre a finals d’abril, el club ha pu-
blicat un comunicat en el qual diu
que accepta la sanció al jugador i
que li ha obert un expedient.

La Travessia Nedant 
al Port arriba a la 90a edició

NATACIÓ4Una de les proves
clàssiques de la natació de la
ciutat, la Travessia Nedant al
Port, arribarà a la seva 90a edi-
ció el pròxim dissabte 1 de juliol.

Al punt de les 9 del matí, es
donarà el tret de sortida de la
prova, que també serà la terce-
ra etapa de la Copa d’Espanya
de natació en aigües obertes i la
segona cursa de la competició
de la mateixa modalitat que
organitza la LEN.

Els infantils seran els primers
que es llençaran a l’aigua per co-
brir els 1000 metres de la prova.
Tot seguit ho faran els més joves
(nascuts entre 2004 i 2006), i des-
prés, a un quart i cinc minuts de
10, començarà la prova absoluta,
de 5000 metres. La categoria ge-
neral, la prova màster i la cursa
per a persones amb discapacitat,
de 2500, 1000 i 400 metres, res-
pectivament, seran les darreres
abans de la cursa europea.

WATERPOLO4L’Atlètic Barce-
loneta és el dominador indiscu-
tible de les competicions domès-
tiques de waterpolo des de fa més
d’una dècada, però l’ambició del
club no s’atura i quan encara no
havien passat dues setmanes
després d’haver guanyat la seva
dotzena lliga consecutiva, l’equip
va anunciar el primer fitxatge per
al projecte esportiu 2017-18, que
no és un altre que el d’un vell co-
negut: Felipe Perrone. 

L’hispano-brasiler, que ha
signat per a les tres pròximes
temporades, complirà la seva
quarta etapa al club i com va ex-
plicar durant la seva presentació
el passat dia 2, torna a la Barce-
loneta per tenir opcions de ser
convocat amb la selecció espan-
yola per al campionat d’Europa
que es jugarà a la ciutat l’any que
ve (Perrone no ha estat inclòs en
la llista per al Mundial del juliol
a Budapest). Perrone va debutar
a la lliga a l’altre club del distric-
te, el CN Barcelona, i també ha
passat pel Rari Nantes Savona, el
Pro Recco i el Jug de Dubrovnik,

on ha jugat les dues últimes tem-
porades, proclamant-se campió
d’Europa fa dues temporades i
arribant a la final el curs passat.
Guanyar la Champions amb l’A-
tlètic (cosa que ja va fer en el curs
2013-14) és una de les grans
raons que ha motivat el retorn de
Perrone al club mariner.

L’arribada de Perrone, però,
coincideix amb la marxa de Marc
Minguell, que després de 10 tem-
porades a la piscina de Sant Se-

bastià torna als seus orígens i la
temporada que ve jugarà al Club
Esportiu Mediterrani.

CAMPIONS CADETS
El present del club és el sènior,
però el futur també és promete-
dor. I és que l’equip cadet es va
proclamar campió de Catalunya
a la piscina Nova Escullera des-
prés de derrotar la Unió Espor-
tiva Horta (8-3), el Terrassa (7-
6) i el Catalunya (4-9).

Perrone (al centre) amb Chus Martín i Julián García. Foto: CNAB

Perrone fitxa per l’Atlètic per
tornar a guanyar la Champions

Esports Inclusió | Reclamen que es reiniciï el programa ‘Esport inclou’
Front comú per tornar a impulsar el programa esportiu Esport inclou. Per petició del Grup

Municipal Demòcrata,durant la darrera comissió de Drets Socials, Cultura i Esports que es va
celebrar a l’Ajuntament, tots els grups polítics van votar a favor de la posada en marxa del

projecte. Maite Fandos va instar a convocar la Taula de Coordinació en el pròxim mes.
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La Comissió d'Interior del Congrés
dels Diputats ha aprovat una pro-
posta d'Esquerra Republicana per
reconvertir la seu de la Jefatura Su-
perior de la Policía de Barcelona, si-
tuada a la Via Laietana 43, en un
museu-centre memorial documental
i arxivístic de la repressió franquista
a Catalunya.

La proposta defensada pel diputat
Joan Tardà, i que ha tingut el suport
de tots els grups i el vot en contra del
Partit Popular, planteja que  en un pe-
ríode de sis mesos es faciliti a la Ge-
neralitat una còpia de l'Arxiu Històric
de la Policia o l'Arxiu Històric Nacional
amb les fitxes dels atestats, declara-
cions, ordres, reglaments interns i cor-
respondència i material que es
consideri d'interès memorialístic.

El president del grup municipal
d'ERC-Barcelona, Alfred Bosch, s'ha
felicitat per "un acord històric" que
ha de permetre que Barcelona i els
veïns de Via Laietana siguin els que

gaudeixin d'un espai llargament re-
clamat per la ciutat.

La proposta dels republicans con-
trasta amb la fallida mesura per a la
reforma de la Via Laietana que el go-

vern Colau va presentar el mes de
maig i que va acabar generant les pri-
meres esquerdes en el govern de BeC
i PSC, i enfrontant-lo a més amb els
veïns i comerciants de la zona.

El Pla de Màrqueting de la Via La-
ietana de Colau (un "pedaç" i "nyap in-
suficient" tant pel mateix regidor
d'Arquitectura, Daniel Mòdol, com pel
president de l'Associació de Veïns i
Comerciants de la Via Laietana) con-
templava la possibilitat de senyalar
l'existència de la tristament famosa
brigada politicosocial.

Ras i curt, els Comuns proposaven
negociar amb la Policia Nacional per-
què aquests els donessin permís per
posar en una placa, i amb paraules bo-
niques, recordar-los els torturadors
que havien arribat a ser. Esquerra Re-
publicana, en canvi, hem aconseguit
un acord històric perquè l'edifici es
converteixi en un espai memorial.

Marc Borràs
Conseller de districte
d’ERC a Ciutat Vella

"Cal recuperar la capital de les persones,
una ciutat de progrés i innovació" 

Alfred Bosch ha fet balanç de la mei-
tat de mandat a la ciutat de Barcelona
i ha assegurat que, en aquests dos
anys, el govern Colau ha demostrat
que “no vol, no pot i no en sap”. El líder
d’ERC ha explicat que “Colau no vol re-
presentar tothom i posa per davant els
seus interessos de partit” i ho ha ex-
emplificat amb les obres de les Glòries.
“Amb l’aturada de Glòries, el govern ha
paralitzat la ciutat per aconseguir un
titular de premsa i no ha pensat en els
veïns”, ha assegurat.

Bosch ha explicat també que "un
altre dels grans problemes del govern
municipal és que no sap gestionar", so-
bretot en relació a l'espai públic. Bosch
ha exemplificat la crítica amb casos
com el fenomen del top manta. "El caos
no és republicà ni d’esquerres, i preci-
sament perquè som d’esquerres hem
de gestionar bé l’espai públic", ha asse-
gurat. Bosch ha posat altres exemples
com les vagues de Metro o els proble-
mes d'incivisme al Port Olímpic.

En el capítol d'incompliments, Bosch
ha llistat fins a 21 incompliments del go-
vern Colau: "Constatem que el govern
no pot complir amb les seves prome-
ses”. “És ètic prometre consultes i no
fer-ne ni una? O mantenir l'opacitat a
TMB amb sous fora de conveni? És
canvi que l'atenció domiciliària hagi anat
a ACS, l'empresa de Florentino Pérez?",
s’ha preguntat. 

Alfred Bosch ha esbossat les línies
principals del que hauria de ser un
"pla de bon govern per eradicar qual-
sevol problema de gestió" i ha situat
com a eixos principals del pla l'habi-
tatge, el turisme, la convivència, la
mobilitat i l'economia.

El líder d’ERC ha explicat que cal
construir una proposta que fugi del
partidisme i que "busqui un ampli ven-
tall de representativitat que reflecteixi
la societat". "Hem de recuperar la capi-
tal de les persones, una ciutat que be-
neficiï tothom i que sigui capital del
progrés i la innovació", ha conclòs.

Ciutat Vella
La comissaria de Via Laietana
serà un museu-centre memorial
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