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MOBILITAT4La contaminació és
un dels grans problemes que Bar-
celona i la seva àrea metropolita-
na pateixen. La seva principal
causa és el trànsit de vehicles, al
qual ara es vol posar fre. I és que,
per solucionar o mitigar el pro-
blema, el primer que cal fer és ata-
car les seves arrels. Serà a partir
d’aquest desembre quan es posa-
ran en marxa les primeres res-
triccions als vehicles, principal-
ment cotxes, més contaminants
quan hi hagi episodis de conta-
minació. La restricció serà per-
manent a partir del 2019.

I què significa exactament
això? La xifra d’afectats es va con-
cretar fa uns dies per part del
conseller de Territori i Sostenibi-
litat, Josep Rull; la directora del
Servei Català de Trànsit (SCT), Eu-
genia Doménech; la regidora de
Mobilitat de l’Ajuntament de Bar-

celona, Mercedes Vidal; i el vice-
president de Mobilitat i Transport
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB), Antoni Poveda. Hi
haurà 130.000 vehicles que no po-
dran circular per les rondes de Bar-
celona, una xifra que equival al
20% del parc que hi circula dià-
riament. Aquests 130.000 vehicles
són els que no tenen l’etiqueta am-
biental de la Direcció General de
Trànsit (DGT), segons ha quedat
recollit en un estudi presentat pel
RACC, l’Ajuntament de Barcelona,
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) i Barcelona Regional. 

En el cas de l’àrea metropoli-
tana, els afectats per les restric-
cions no seran tots els vehicles que
no portin el distintiu, sinó tots els
turismes matriculats abans del
1997 i les furgonetes d’abans de
l’octubre del 1994. En aquest cas,
la prohibició afectarà entre 10.000

i 15.000 vehicles dels quals hi
circulen habitualment.

MÉS TRANSPORT PÚBLIC
Aquesta aposta per la reducció de
la circulació dels vehicles conta-
minants anirà acompanyada d’un
reforç del transport públic. Durant
la presentació de les mesures, el
conseller Rull va afirmar que l’ob-
jectiu és “treure 130.000 vehicles
privats de l’àrea formada pels 40
municipis de l’entorn de Barcelo-
na inclosos dins la Zona de Pro-
tecció Especial de l’Ambient At-
mosfèric, un 10% dels que circu-
len habitualment, i captar entre
175.000 i 350.000 nous viatges en
transport públic”. Segons Rull, la
idea “és propiciar un canvi d’hà-
bits”, cosa que farà que els dies d’e-
pisodis de contaminació es doni
“una bona oferta de transport
públic”. Aquesta oferta es con-

cretarà en un reforç del metro en
hores punta que farà que tota la
xarxa tingui una freqüència de pas
al voltant dels 3 minuts. En el cas
dels busos es reforçaran els co-
rredors amb més demanda amb
més de 50 busos addicionals.

“NO ÉS SUFICIENT”
Per la seva banda, des de la Pla-
taforma per la Qualitat de l’Aire
consideren que aquestes mesures
no són suficients i que en fan fal-
ta “d’estructurals”. En declara-
cions a aquesta publicació, la por-
taveu de la plataforma, Maria
Garcia, afirma que la limitació
del trànsit que proposen la Gene-
ralitat i l’AMB “està bé si mirem
l’àrea escollida” però afegeix que
no servirà “per resoldre el pro-
blema estructural que tenim”. De
fet, Garcia no entén per què les
mesures anunciades no s’apli-

quen des d’ara mateix i recorda
que “d’episodis contaminants,
que són un problema puntual,
aquí en tenim molt pocs”. 

Un altre punt que la Platafor-
ma per la Qualitat de l’Aire con-
sidera que la mesura presentada
no contempla és el fet que la res-
tricció a partir del 2019 “no tindrà
gaire efecte perquè els vehicles de
més de 20 anys no són part del
parc circulant, que és el que s’ha
de reduir”.  A més, aquests vehi-
cles, afegeix la portaveu, “són de
benzina, i això vol dir que no eli-
mines el diòxid de nitrogen, que
és el problema més greu i majo-
ritàriament ve dels dièsel”. Per úl-
tim, Garcia considera que a Bar-
celona i a la seva primera corona
“hi ha un bon sistema de transport
públic que permetria absorbir
més demanda, tot i que s’ha de fer
més eficient la xarxa de busos”.

Setge al cotxe contaminant
» Un de cada cinc cotxes de Barcelona no podrà circular per les rondes en episodis de contaminació
» La mesura, fixa a partir del 2019, afectarà entre 10.000 i 15.000 vehicles de l’àrea metropolitana

A l’esquerra, una imatge de la presentació de les noves mesures, que tenen com a objectiu reduir la contaminació que provoquen els cotxes. Fotos: Generalitat i Arxiu
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Un diari plural

per @Modernetdemerda                                                                                                                       

4Pobra Europa

Manuel Valls és l'Europa en
ruïnes. Qui fa un any era pri-
mer ministre de França, avui
no passa de ser un pobre
home. La viva definició de la
derrota europea, el soldat
amortitzat que, ja vençut, és
enviat des de les altures més
opaques a una entrevista ma-
tinal de Susanna Griso perquè
hi prediqui els manaments
d'un imperi que abraça la de-
cadència.

Les imatges de l'1-O "van
commoure Europa", però "no
van haver-hi morts, no va ser
una repressió d'un estat tota-
litari", va dir Valls a Griso. Que
no van matar-te la mare i que
no en fessis un gra massa,
histèric. Que estem sencers.
Va afegir-hi un parell d'ame-
naces, l'ús reiterat de la pa-
raula "fi", l'abús de la parau-
la "impossible", i va marxar
cap a casa amb els deures fets,
l'americana impol·luta i les
galtes fortificades.

Valls és només una petita
peça de l'Europa d'avui. El
cambrer pusil·lànime del club
d'estats que sempre ha sigut
aquesta Unió Europea. Un club
antigament prestigiós però
amb un alcohol cada dia més
barat, amb uns neons cada
any més gastats penjant de les
parets, amb uns goril·les cada
vegada més tacats de sang a
l'entrada. Goril·les que es pro-
tegeixen entre ells, tapant-se
les vergonyes i fent front comú
contra tots els drets, totes les
llibertats que posin en dubte la
vigència d'un imperi que avui,
definitivament, només volen
per a ells.

Europa ha tingut i té moltes
virtuts i avantatges, però avui
també representa i amplifica
moltes de les xacres que ens es-
tan foragitant de l'Estat espa-
nyol. Cada vegada més. I com
més parla, menys atractiva va
fent-se, més lenta, llunyana, ex-
clusiva. Poc pensada per a ob-

jectius globals i massa orien-
tada a interessos concrets. Con-
crets i tèrbols. Pobra Europa,
com més s'explica a través dels
seus portaveus, més sincera
es torna cap als seus ciuta-
dans. I com menys actua da-
vant els reptes que l'envolten,
més s'explica.

I és que si una cosa està
deixant clara aquest procés
és que ningú és imprescindi-
ble. Normalment, per mèrits
propis. No ho són els líders
polítics, no ho són les patums
econòmiques, no ho és cap de
les promeses d'un país millor,
ni tampoc cap dels puntals
que fins ara ens explicaven el
país. Molt probablement
tampoc ho és el que avui
simbolitza Europa. Ningú ni
res és innegablement neces-
sari. I justament això fa que
el procés, aquesta immensa
bogeria que estem protago-
nitzant, sigui cada dia més
imprescindible.

per Jordi Lleal

Fa temps, quan en alguns pa-
ïsos es volia definir l’absència de
democràcia, es deia que impe-
rava “La pau dels cementiris”,
perquè segons quins règims
no tenien cap mirament a em-
presonar, torturar i afusellar els
dissidents que els feien nosa. De
moment estan a la presó en Jor-
di Cuixart i en Jordi Sánchez i
s’albira que amb l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució es-
panyola, sense contemplacions,
aniran a la presó més ciutadans
i polítics, tal com ja han anat
avançant els mitjans de la “ca-
verna” que acostumen a en-
certar-la (sembla que hi ha uns
bons lligams entre els serveis
del CNI i els mitjans informa-
tius, adjunts al poder). Maria-
no Rajoy, en la presentació en
públic de l’aplicació de l’article
155, ho va justificar en nom de
la “normalització i pacificació”
de la societat catalana. Tornar
a la normalitat... quina? Serà

normal la intervenció per l’e-
xecutiu espanyol del legislatiu
català? 

Amb aquesta decisió, el go-
vern espanyol ha perdut el
nord. Ens retrotrau als temps
franquistes i la pregunta que es
poden fer és la següent: ¿Es
creuen que la societat catalana
es quedarà a casa mentre van
posant comissaris polítics en els
llocs preferents de responsa-
bilitat de mitjans de comuni-
cació, escoles, forces de segu-
retat, bombers, sindicats, em-
preses, aeroports, ports, in-
fraestructures, ajuntaments,
diputacions, Parlament i Ge-
neralitat? Amb la resistència ci-
vil passiva, la desobediència pa-
cífica, no ens deixarem esclafar.
Defensarem els nostres drets i
la nostra dignitat. Continuen
tractant-nos com una colònia i
no ens aturarem fins a acon-
seguir la independència.  

Vencerem!

Un diari participatiu

4La pau de les presons

Actualitat a la xarxa

#DiesDecisius #AlternativaPerAColau #TotPoderós

@josepcosta: Tres partits que a les úl-
times eleccions varen sumar zero
senadors a Catalunya proposaran al Senat
destituir el Govern votat pels catalans.

@AlfredBosch: Són moments excepcionals;
amb @XavierTrias proposem a @AdaColau
un ampli acord de país a Barcelona. Zero
complicitat amb la repressió.

@iambros: #XiJinping presenta el nou
Comitè Permanent del #PartitComunista
de la #Xina sense que aparegui cap pos-
sible successor al seu lideratge.

LLIBERTAT
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Un diari obert

Els territoris polítics es constitueixen
com a expressió i representació con-
tinuada dels individus, empreses,
associacions, corporacions... que hi
estan vinculats a través de determi-
nats interessos i necessitats. I uns
quants territoris poden projectar una
representació conjunta, per exem-
ple Escòcia, Anglaterra i altres: el Reg-
ne Unit. L’estat és la institucionalit-
zació d’aquella representació, i la
seva sobirania la capacitat econòmi-
ca i educativa, d’integració social,
mitjans de comunicació, llengua prò-
pia, exèrcit... assumint aquells inte-
ressos i necessitats en relació amb al-
tres estats. La  representació estatal
conjunta no significa supeditació
d’un territori. 

En el cas català, Catalunya  ha po-
gut mantenir fins ara una realitat i/o
potencialitats econòmiques,  culturals
i lingüístiques d’acord amb la seva po-
blació –o el País Valencià o les Illes–,
mentre que Espanya no presenta la

suficiència. Hi ha importants com-
ponents estructurals seculars d’inac-
tivitat d’una banda, i de l’altra activitat
impròpiament empresarial de base
ideològica, amb prolongacions a l’al-
tre territori. I l’Estat espanyol incor-
pora Espanya exigint a Catalunya
una supeditació continuada en les
idees i lingüística, i material en forma
de drenatge de recursos, que corres-
pon a la insuficiència. 

Els catalans no hem de continuar
reforçant un Estat que ens exclou, tal
com fem quan ens situem darrere
idees de negació que pretenen, doncs,
que aquest Estat és l’únic horitzó, o
seguint una doctrina espiritualista
que li suposa, doncs, una normalitat
material i necessitat. Només podem
recolzar-nos en la realitat de les ex-
igències de la nostra economia i so-
cietat, obtenint canvis en nom del
dret i la llibertat, i incorporant els ele-
ments comuns de la situació de les di-
verses classes socials.

per Margarida Rubió per Gemma Aguilera

Exili, presó o rendició. Són les tres úni-
ques sortides que ofereix una Espanya
que ha demostrat que la Transició es-
panyola era només continuïtat legal del
franquisme i les seves elits. Sí, l’inde-
pendentisme no ha mesurat bé la for-
ça brutal d’un Estat totalitari i, proba-
blement per la seva vocació europeis-
ta, ha estat il·lús respecte a Europa, una
simple unió d’interessos econòmics i de
defensa de privilegis dels vells estats,
però no demostra ser una unió de va-
lors democràtics. Aquest dissabte Ca-
talunya ha viscut l’atac més greu des de
la dictadura, però el règim del 78 i la
seva monarquia il·legítima tampoc no
han mesurat bé l’adversari, que comp-
ta amb dues armes que mai no tindrà
Espanya, la gent i la dignitat de país.
“Les institucions catalanes i el poble de
Catalunya no podem acceptar aquest
atac”, ha dit el president Puigdemont.
Perquè no ho ha fet durant més de 300
anys en què, permanentment, Espanya
ha intentat aniquilar la nació catalana.
Desobeir col·lectivament per dignitat.
No hi ha cap altre camí.

El president Puigdemont busca
aconseguir, ara sí, la darrera foto di-
vendres 27 d’octubre. La d’una Espanya
que esberla davant la mirada de tot el
món l’Estat de Dret aprovant despòti-
cament la liquidació d’un país gairebé
a punta de pistola, alhora que Catalu-
nya declara l’inici d’un procés de cons-
trucció d’una República del segle XXI

de forma pacífica i cívica. Fins ara, els
moviments del president i del Parla-
ment han estat de precisió quirúrgica
i Catalunya ha guanyat tots els en-
frontaments, el més brutal, l’1-O. Di-
vendres es visualitzarà la lluita final en-
tre despatxos i carrer.

El moviment independentista s’ha
fet fort al carrer i ha demostrat la seva
capacitat de mobilització infinita, tam-
bé amb els líders de l’ANC i Òmnium
com a ostatges polítics. La dignitat és
transversal i s’escampa arreu del país.
Les forces d’ocupació colonial han igno-
rat aquest fet, que en tota colonització
comporta problemes greus perquè ne-
cessita la col·laboració majoritària de la
població autòctona. Milers de funcio-
naris, mestres, periodistes, metges,
bombers, mossos, també empresaris,
botiguers i ciutadans de tota mena que
haurien d’acceptar la nova administra-
ció colonitzadora i abaixar el cap davant
d’un Estat violent que pretén humiliar
les institucions democràtiques del país.
A hores d’ara, la dictadura espanyola
compta a Catalunya amb el suport del
PP, de C’s, minoritaris, i d’una part del
PSC, cada vegada més debilitat davant
dels actes de dignitat democràtica d’al-
caldes i militants. Madrid no ha comp-
tat que, quan els líders polítics i els ciu-
tadans no tenen por i no se sotmeten,
els colonitzadors fracassen.

Publicat a El Món.cat

@AITOR_ESTEBAN: El 155 no vale para lo
que la Moncloa ha decidido. Y esa inter-
pretación tan laxa y abusiva supone un
peligroso precedente.

@xaviertrias : BCN no pot estar gover-
nada amb un partit que està a favor de
l'aplicació del 155. Si Ada Colau creu en la
democràcia, ha de trencar amb el PSC.

@xescoreverter: El món avui canvia! Xi
Jinping es corona oficialment com el líder
absolut de la Xina. Comença l’era Xi, que
marcarà la dècada.

Opinió en 140 caràcters

4No reforcem més l'Estat 4Desobeir per dignitat

Parlen els
veïns

Christelle
“Em sembla bé que
s’intenti limitar l’ús
dels cotxes a les ciu-
tats de forma gene-
ral, entre altres co-
ses perquè això aju-
da a reduir la con-

taminació. Però ha d’anar lligat a un fo-
ment de l’ús dels transports públics i dels
mitjans de transport ecològics.”

Carlos
“Qualsevol acció
que persegueixi mi-
llorar la qualitat de
l’aire i reduir la con-
taminació em sem-
bla bé. A més, jo no
uso el cotxe, de ma-

nera que tampoc em suposaria un gran
canvi. També caldria que s’impulsessin
més plans per renovar els cotxes antics.”

Robert
“Per una part em
sembla bé, però en-
tenc que hi ha gent
que s’haurà com-
prat un cotxe fa poc
i el voldrà mantenir
i fer-lo servir. Crec

que s’hauria d’estudiar tant l’antiguitat del
model com la freqüència d’ús de cada un
dels conductors.”

Cristina
“Depèn. Si es do-
nen ajudes perquè
la gent que té un
cotxe vell se’l pugui
canviar em sembla-
rà millor que si no
es fa. Els vehicles

que contaminen menys solen ser més
cars. Si no se subvenciona una part de la
compra, no tothom els podrà tenir.”

Què et sembla que es limiti la circulació de cotxes per reduir la contaminació?
per Toni Enguix
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SOCIETAT4La lluita veïnal con-
tra els narcopisos al barri del
Raval no s’atura. El passat diu-
menge 22 d’octubre dues perso-
nes van tornar a ocupar un dels
dos narcopisos que hi ha al nú-
mero 22 del carrer d’En Roig, que
els Mossos d’Esquadra havien
tancat dos dies abans en una
operació policial que va acabar
amb tres detinguts.

Al voltant de les set de la tar-
da diversos veïns, amb la pacièn-
cia al límit, van organitzar una
nova protesta per denunciar la
nova ocupació després de veure
dos individus intentant accedir a
un dels pisos tancats per la policia.
Els veïns van aconseguir, gràcies
a la seva pressió, que els dos tra-
ficants, que havien quedat tancats
a causa de la pressió veïnal, sor-
tissin del pis i marxessin. Poste-
riorment els mateixos veïns van ta-
piar pel seu compte els dos pisos.

Dos dies més tard, el dimarts
24 d’octubre, l’Ajuntament va en-

carregar a una empresa la ins-
tal·lació de portes antiocupació en
els dos pisos, el cost de les quals
les haurà de pagar la propietat.

Tot i aquesta victòria veïnal, al
barri del Raval encara hi ha una
desena de narcopisos, que la po-
licia ja té localitzats. Segons ha pu-
blicat El Periódico, aquests punts
de venda de droga són als carrers
Arc del Teatre, Om, Riereta, Llu-
na, Sant Erasme i Sant Gil. 

La solució total per aquesta
problemàtica és complicada, ja

que el fet que hi hagi pisos buits al
barri, que a vegades són propie-
tat d’entitats bancàries, facilita
que els traficants els puguin ocu-
par i convertir-los en centres de
distribució. 

PROSTITUCIÓ
D’altra banda, l’Ajuntament ha po-
sat en marxa el procés per pre-
cintar el prostíbul il·legal que hi ha
al número 13 del mateix carrer. Els
veïns també feien que havien de-
nunciat la situació.

El narcopis era al 22 del carrer d’En Roig. Foto: Twitter (@carrerRoigBCN)

Veïns del Raval tapien 
pel seu compte un narcopis

» Dos traficants hi havien tornat després d’una operació policial
» L’Ajuntament hi ha col·locat ara portes antiocupació

L’oposició critica el concurs 
de la reforma de la Rambla

URBANISME4La Comissió d’Ur-
banisme del passat 23 d’octubre
va servir per comprovar que a l’o-
posició municipal, concretament
al PDeCAT, Ciutadans i PP, no els
convenç el concurs que va servir
per escollir l’equip, que encapçala
l’exregidora Itziar González, que
s’encarregarà del projecte de
transformació de la Rambla.

Aquestes tres formacions van
criticar el perfil “polític” que con-
sideren que ha tingut el concurs
i van expressar el seu temor pel
fet que el projecte tingui “un
punt de vista ideològic” molt

marcat. Durant la seva interven-
ció, el regidor d’urbanisme del
PDeCAT, Jordi Martí, també va
fer èmfasi “en la baixa econòmi-
ca per la qual l’equip guanyador
guanya el concurs”. El contracte,
que estava valorat en un milió
d’euros, finalment es va adjudi-
car per 731.623 euros. 

Per la seva banda, la tinent
d’alcalde Janet Sanz va rebutjar
les crítiques i va respondre que el
procés s’ha fet amb total trans-
parència. ERC també va defensar
el concurs i l’elecció d’Itziar Gon-
zález per liderar el projecte.

Els Ramblistes d’Honor
reconeixen el compromís veïnal
GUARDÓ4L’Associació Amics
de la Rambla va entregar el 18
d’octubre el premi Ramblistes
d’Honor 2017, que enguany va es-
tar molt marcat per l’atemptat te-
rrorista del passat 17 d’agost.

Enguany el premi va  anar a
parar, en primer lloc, a Mercè
Canellas, Josefina Mora i Aníbal
Rodríguez, antics veïns del passeig
i socis actius de l’entitat. El jurat va
destacar la seva “fidelitat i estima
per la Rambla i per l’Associació
Amics de la Rambla”. Un altre dels
premiats va ser el joier Joaquim
Laguarda, que té una joieria al pas-

seig que fa més de 70 anys que és
oberta. El jurat va descriure el ne-
goci com  “un exemple de tradició
familiar al servei dels barcelo-
nins”. Per últim, també es va
guardonar Àlex Ollé i Alfons Flo-
res en reconeixement a la seva tas-
ca de renovació de les arts escè-
niques i de l’òpera en particular i
a l’escola Elisava per la seva apos-
ta per la innovació a la Rambla.

D’altra banda, Amics de la
Rambla ha rebut una distinció de
l’Institut de Seguretat Pública
pel seu compromís en la defensa
dels valors col·lectius. 

França premia el director de 
la Filmoteca, Esteve Riambau

CULTURA4El director de la Fil-
moteca de Catalunya, Esteve
Riambau, va rebre el passat 17
d’octubre el títol d’Officier des
Arts et des Lettres del ministeri
de Cultura francès, una de les
principals distincions que ator-
ga la República Francesa. 

Esteve Riambau va rebre
l’anunci el passat mes d’abril
per part de la ministra france-
sa de cultura i comunicació,
Audrey Azoulay. Azoulay li va

comunicar a Riambau que
s’havia fet mereixedor del pre-
mi títol “per la seva contribució
i el seu compromís al servei de
la cultura”, en particular per la
difusió de la cultura francesa.
Aquesta distinció honorífica es
concedeix a les persones que
s’han distingit per les seves cre-
acions en els àmbits artístic o li-
terari o per la seva contribució
a l’esplendor de les arts i les lle-
tres a França i al món.

Successos |Troben mort un home al carrer d’Escudellers
Un home de 54 anys, veí de la ciutat, va ser trobat mort el passat 14 d’octubre en un replà 

d’una porteria del carrer d’Escudellers, al barri Gòtic. L’home presentava signes de violència i ja
era mort quan els Mossos d’Esquadra van arribar al lloc dels fets. Segons Betevé, alguns testi-
monis haurien confirmat que hi havia hagut una baralla a la zona, a prop de la plaça d’Orwell. 
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Obert el primer Punt 
de Defensa de Drets Laborals
ASSESSORAMENT4El Districte,
juntament amb Barcelona Activa,
ha obert recentment a Ciutat Ve-
lla el primer Punt de Defensa de
Drets Laborals.

Situat a la plaça Salvador Se-
guí, al Raval Sud, aquest espai  ofe-
reix un servei per resoldre dubtes
relacionats amb les condicions
contractuals o de salut i seguretat
a la feina, jornades laborals i re-
muneració d’hores extra, aspectes

salarials segons els convenis
col·lectius o acomiadaments, en-
tre d’altres. També s’organitzaran
sessions d’assessorament col·lec-
tiu i es facilitarà l’espai per tal que
entitats del barri puguin organit-
zar reunions, xerrades o activitats
grupals. Un altre objectiu serà
combatre la precarietat laboral,
identificar casos de vulneració de
drets laborals i avançar cap a un
mercat de treball de qualitat.

El nou pla d’usos vol frenar
els negocis nocturns i turístics
REGULACIÓ4El Districte va apro-
var inicialment a finals de setem-
bre el nou pla d’usos de regulació
d’activitats de pública concu-
rrència, comerç i serveis turístics,
que contempla posar fre a totes
aquelles activitats que provoquen
un fort impacte nocturn per als
veïns o que estan encarades ex-
clusivament al sector turístic.

L’objectiu, que no serà fàcil d’a-
conseguir, és generar un equilibri
perquè l’activitat comercial i dels
bars i restaurants no estigui tan
enfocada a l’oci nocturn i als tu-
ristes. El nou pla, que fixa zones di-
ferents segons la densitat de les ac-
tivitats, estableix que no es podran
aconseguir noves llicències per

bars musicals, discoteques, cafè-
teatres, locals sexuals, sales de joc,
bingos, karaokes, locutoris, su-
permercats de més de 400 metres
quadrats, consignes, agències de
viatges i serveis turístics, i oficines
d'informació turística. També es
vol limitar que els nous restau-
rants només puguin tenir un mà-
xim de 100 metres quadrats. 

PLA DE MOBILITAT
D’altra banda, el passat 8 d’oc-
tubre es va posar en marxa el
procés participatiu per a la defi-
nició del Pla de Mobilitat 2018-
2023 del districte. El conjunt
de propostes es presentaran a fi-
nals de novembre.  

PROTESTA4Més d’una cin-
quantena d’entitats, entre les
quals hi ha la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de Barcelona
(FAVB) i l’Assemblea de Barris
per un Turisme Sostenible
(ABTS), van demanar el passat
24 d’octubre que no es cons-
trueixi la nova terminal de creue-
res del Port de Barcelona. En un
comunicat conjunt, les entitats fir-
mants, juntament amb els parti-
culars que de moment han signat
el document, afirmen que la nova
infraestructura farà créixer “la
massificació turística i la conta-
minació, especialment als barris
més propers al port”.

El posicionament d’aquestes
entitats va arribar un dia abans
que el Port de Barcelona aprovés
l’inici de la licitació de l’ampliació
del moll Adossat, que té un pres-
supot de 39 milions d’euros i ha
de permetre fer la nova terminal.
Just abans de l’inici de la trobada
del consell d’administració del
Port de Barcelona, un grup de ma-
nifestants es van concentrar a la
plaça del World Trade Center
per expressar el seu rebuig a la
nova terminal. Consideren que no
és necessària perquè “el port ja
disposa de set terminals i en té
una més en construcció”, al ma-
teix temps que recorden que “el

turisme de creuers és la versió més
intensiva del turisme massiu”.
En declaracions a Línia Ciutat Ve-
lla, el portaveu de l’ABTS, Daniel
Pardo, afirma que després de la li-
citació de la nova terminal les en-
titats “ens continuarem mani-
festant i no perdem l’esperança
d’aturar aquesta obra”.

L’AJUNTAMENT, EN CONTRA
Qui també s’oposa al projecte és
l’Ajuntament. La tinenta d’alcal-
dia d’Urbanisme, Ecologia i Mo-
bilitat de Barcelona, Janet Sanz,
va reclamar el mateix de l’apro-

vació de la licitació al Govern que
no aprovi la concessió de l’am-
pliació del moll adossat amb el
PP, amb qui té majoria al consell
d’administració a través de Ports
de l’Estat. De totes maneres Sanz
va afegir que el moment clau
serà quan toqui fer la concessió de
les obres. El passat sis d’octubre
la mateixa Sanz ja va afirmar, du-
rant l’aprovació al Ple d’una pro-
posició de rebuig a la nova ter-
minal, que l’actitud del Port és
“poc lleial” amb Barcelona i va
afegir que “som una ciutat amb
port, no un port amb una ciutat”.

Una imatge de la protesta del passat 25 d’octubre. Foto: Paco Freire

Veïns i entitats volen que s’aturi
la nova terminal de creuers
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El moviment veïnal ‘celebra’ el Dia Internacional del Turisme amb una nova crítica al sector

El turisme que no convenç
TURISME/ El passat dia 27 de setembre es
va celebrar el Dia internacional del Tu-
risme i l’Associació de Barris per a un Tu-
risme Sostenible (ABTS) s’hi va afegir amb
una nova crítica al sector.

En un comunicat, l’entitat torna a
apuntar algunes de les raons per les quals,
com ja ha fet reiteradament, critica les
conseqüències negatives del model turís-
tic actual de la ciutat. L’ABTS esmenta as-
pectes com “l’expulsió del veïnat, la
precarització del mercat laboral, la substi-
tució del comerç d’ús quotidià per nego-
cis turístics inútils per a la vida quotidiana,
la massificació de la xarxa de transports,
la contaminació de l’aire o el trencament
de la ciutat com a lloc de vida”, entre al-
tres, per demanar canvis al sector.

Malgrat això, l’Assemblea es felicita
perquè considera que la ciutat ha avançat
molt “en termes de percepció social” sobre
el turisme (de fet, és la primera preocupa-
ció per als veïns de la ciutat, segons el da-
rrer Baròmetre BCN impulsat per
l’Ajuntament). L’ABTS considera que els
barcelonins estan deixant de percebre el
turisme com “el conte de fades explicat
pels lobbies” i que comencen a veure’l
com “el relat de terror que expliquem les
persones que patim la pressió que arriba
fins a l’expulsió.”

L’ABTS apunta que, malgrat aquest
canvi, any rere any se superen els rècords
d’afluència de turistes i que aquesta ten-
dència no ha canviat després de l’atemptat
que va patir la ciutat el passat 17 d’agost.
De fet, l’Assemblea va més enllà i critica que
“lobbies i administracions aprofiten un fet

tan lamentable per destinar encara més
fons públics a la promoció del turisme”.

Tot i aquestes males sensacions, l’ABTS
acaba el seu text anunciant que reivindi-
cacions com les seves comencen a ser ha-
bituals en altres territoris. De fet,
l’Assemblea recorda que a les Illes Balears
es va celebrar una manifestació anome-
nada #FinsAquíHemArribat i que el Comi-
tato No Grandi Navi de Venècia també ha
celebrat les Jornades per la Defensa dels
Territoris Europeus. A més, explica que va
participar en diferents activitats a finals de
setembre a ciutats com Sant Sebastià i Lis-
boa i acaba anunciant que ja s’està treba-
llant en la creació d’una xarxa de ciutats
europees per poder fer “un discurs crític
amb la indústria turística a escala interna-
cional”. Palma, Venècia, València, Lisboa,
Madrid, Roma o Sant Sebastià són algu-
nes de les ciutats que l’integraran.

PISOS TURÍSTICS
I és que una de les derivades del turisme
és la proliferació de pisos turístics a la ciu-
tat, especialment significativa en els dis-
trictes més cèntrics. Per tractar aquesta
qüestió, el passat 18 de setembre la FAVB
es va reunir amb l’alcaldessa Ada Colau i
amb els regidors Gala Pin i Josep Maria
Montaner.

En la trobada, la federació va reclamar a
l’equip de govern més esforços per contro-
lar aquests pisos amb reforç de la inspec-
ció i que es reguli la retirada de llicència en
cas d’acumulació de sancions. També es
van tractar temes com els narcopisos i la
municipalització d’alguns serveis públics.

HABITATGE/Al número 19 del carrer de la Princesa, al cor
del Gòtic, s’està lliurant una batalla desigual. La Natàlia,
una veïna del bloc, es resisteix a marxar de casa seva mal-
grat les pressions que Socimi OPTIMUM Re Spain, una em-
presa que ha comprat la resta d’habitatges de l’edifici, està
duent a terme contra ella, segons denuncia.

De fet, la Natàlia té un judici obert contra aquesta com-
panyia per assetjament immobiliari i el passat dia 20 de
setembre es va celebrar una de les vistes als tribunals. La
Natàlia té el suport de l’entitat Resistim al Gòtic, que tam-
bé s’encarrega de denunciar aquest cas i de fer públiques
les lluites que duen a terme al barri per evitar que es ge-
nerin més situacions com aquesta.

“Es tracta d’una empresa que forma part d’un fons d’in-
versió que no paga l’impost de societats”, expliquen des
de Resistim al Gòtic. “Aquestes condicions fiscals favora-
bles, que tenen gràcies als governs de Zapatero i de Ra-
joy, fan que comprin finques senceres i que utilitzin pràc-
tiques d’assetjament immobiliari per fer fora els veïns que
hi viuen”, denuncien.

El cas de la Natàlia, però, no és aïllat. De fet, la platafor-
ma assegura que, ara mateix, al districte de Ciutat Vella sa-
ben que com a mínim 11 edificis estan en la mateixa situació,
i que a la resta de la ciutat n’hi ha un mínim de cinc.

‘La Natàlia es queda’: un nou
capítol de la lluita contra l’especulació CONDOL/Adéu a un referent. El passat dimecres 13 de se-

tembre es va conèixer la mort de l’il·lustrador i periodista
Rai Ferrer, de 75 anys. Nascut a Burgos, però establert a la
ciutat des de ben petit, Ferrer va ser un dels fundadors del
col·lectiu Onomatopeya i col·laborador de Carrer, la revista
de la FAVB, des dels seus inicis. La federació ha volgut re-
cordar algunes de les portades mítiques que van sortir de
la mà de Ferrer, com les dedicades a Josep M. Huertas Cla-
veria, José Agustín Goytisolo, Ferrer i Guàrdia i la Setma-
na Tràgica o el mercat del Born.

Ferrer també va dirigir la revista juvenil Strong i va ser
l’encarregat de descobrir al públic català personatges com
Lucky Luke, els Barrufets, Spirou o Jano i Pirluit, entre
molts altres. 

El moviment veïnal plora 
la mort de Rai Ferrer

Una imatge del bloc on viu la Natàlia. Foto: Google Maps Ferrer, a l’esquerra, en una imatge d’arxiu. Foto: FAVB
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MEMÒRIA HISTÒRICA/ El passat
dijous dia 5, el Grup Promotor Fu-
tur Monument Presó de Dones de
les Corts va dur a terme una nova
concentració, que va formar part
del calendari d’actes de la Festa
Major de les Corts, per recordar les
dones represaliades pel fran-
quisme que van ser al penal.

La Presó Provincial de Dones
cortsenca ocupava el solar on
ara hi ha el Corte Inglés i va fun-
cionar com a presidi entre els
anys 1939 i 1955. L'acció volia re-
cuperar part de la memòria de les
presoneres, denunciar les condi-
cions en les quals vivien i reivin-
dicar la construcció d’un espai
d’homenatge digne.

Les Corts recorda
les represaliades 
pel franquisme

CELEBRACIÓ/La Mercè del 2017 ja forma
part dels llibres d’història. El passat dilluns
25 de setembre es va posar el punt final a
quatre dies de celebració que van fer que
prop d’un milió i mig de persones gaudis-
sin de tots els actes d’homenatge a una
de les patrones de la ciutat en una festa
que, des de l’Ajuntament, han qualificat
de “la Mercè dels barris”.

En aquest sentit, el consistori també
explica que enguany ha crescut el nom-
bre de gent que ha assistit a alguns dels
espectacles que es duien a terme fora dels
escenaris més cèntrics. Nou Barris, Sants-
Montjuïc, Sant Andreu o Sant Martí són
quatre exemples de districtes que han vist
com barcelonins i visitants gaudien de la
celebració als seus carrers i places. El ti-

nent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Inno-
vació, Jaume Collboni, va assegurar que
“la descentralització suposa un cost més
elevat, però té uns objectius culturals i so-
cials que fan que l’esforç valgui la pena”.

MÚSICA I REYKJAVÍK
Com no podia ser d’una altra manera, la
música va ser una de les grans protago-
nistes de la Mercè. Les actuacions de Txa-
rango, Manel, Búhos, Mishima o Joan
Miquel Oliver van ser seguides massiva-
ment, igual que els actes tradicionals, com
la Cavalcada, el Correfoc o el Piromusical.

Enguany, la ciutat convidada va ser
Reykjavík, que va fer que artistes i músics
de la capital islandesa compartissin uns
dies amb els veïns i les veïnes de la ciutat. 

Prop d’un milió i mig de persones
gaudeixen de “la Mercè dels barris”

EXPOSICIÓ/ El passat dissabte dia
7 es va fer la inauguració de l'ex-
posició que el fotògraf Josep Sa-
lip ha fet sobre els veïns i les veï-
nes del barri del Turó de la Font de
la Guatlla. La mostra forma part de
la campanya #SalvemElTuró po-
sada en marxa per l'Associació
d'Afectats pel PERI del Turó de la
Font de la Guatlla.

Salip, molt vinculat a movi-
ments socials del districte de
Sants-Montjuïc, ha fet una sèrie de
35 fotografies en clau de denún-
cia de la situació que viu el barri.
Són fotografies en blanc i negre
plenes de dramatisme i senzille-
sa, dues de les principals carac-
terístiques del barri.

Una mostra per
recordar el Turó de
la Font de la Guatlla

MEDI AMBIENT/ Entre els dies 13
i 15 d’aquest mes es va celebrar
la quarta edició d’una trobada
que vol conscienciar sobre el
medi ambient, el Volt Oligotòxic. 

Sota el lema Recuperem el
control de l'Energia, aquestes jor-
nades volen visibilitzar algunes de
les lluites que s'estan duent a
terme arreu del territori en la línia
de la recuperació del control pú-
blic i ciutadà de l'energia, a més
d'aprendre de les organitzacions
i plataformes establint espais de
comunicació i aprenentatge
mutu. El Volt va arrencar a la ciu-
tat i va portar els participants
per Girona, Navàs, Sallent, acabant
a la Vall Fosca, al Pallars Sobirà.

El Volt Oligotòxic
celebra la seva
quarta edició

La FAVB s’afegeix a l’aturada general
del 3-O i denuncia la repressió policial

REFERÈNDUM/ La FAVB i les
seves treballadores i treballadors
es van adherir a la jornada d'atu-
rada general convocada per di-
verses entitats el passat dimarts
3 d'octubre, “en protesta i ro-
tunda condemna per la brutal re-
pressió policial exercida sobre
gent totalment indefensa amb
què el govern central va respon-
dre a la convocatòria de la con-
sulta de l’1 d'octubre”.

En un comunicat públic, la
federació assegura que els va
causar “profunda indignació la
violència emprada sobre una
població civil que, al llarg de la
jornada –del referèndum de l’1
d’octubre–, es va mostrar en tot

moment cívica i pacífica”, afegint
que els va “repugnar especial-
ment la desfermada gratuïtament
contra col·lectius vulnerables de
gent gran i joves”. 

Davant d’això, des de la FAVB
“aplaudeixen l'actitud amb què
va actuar una ciutadania que,
des de tots i cada un dels barris
de Barcelona, va resistir de ma-
nera pacífica i exemplar l'assalt
dels cossos de seguretat de l’Es-
tat als centres educatius per im-
pedir les votacions”.

Per tot plegat, i “des d’una
enorme tristesa per la gravetat
dels fets”, la FAVB fa “una nova
crida a la resolució del conflicte
polític per la via del diàleg”.

“Exigim política davant l’abso-
luta manca de resposta política
per part del govern del PP”, la-
menten.

És per això que la federació
va animar el moviment veïnal a
implicar-se en la jornada de
protesta del 3 d’octubre, parti-
cipant tant en les aturades com
en la concentració convocada a
les 18h a plaça Universitat.

Una concentració que, en
aquest últim cas, va ser tot un
èxit i va fer que la plaça Universi-
tat quedés petita. De fet, mitja
hora abans de les sis de la tarda
ja era difícil circular per la plaça i
pels carrers adjacents.

El moment àlgid va ser la lec-

tura del manifest que la Taula per
la democràcia va preparar per
denunciar les vulneracions de
drets durant les actuacions poli-
cials de diumenge passat. 

“Fem una crida al conjunt de
forces polítiques i socials de l’Es-
tat espanyol i d’Europa perquè
facin tot allò que sigui necessari
per garantir els drets fonamen-
tals i les llibertats de la ciutadania
de Catalunya. Sortim al carrer,
donem una resposta pacífica,
contundent i democràtica. No
tolerarem cap més agressió”, cla-
mava un manifest que va acabar
amb el crit de “Som gent de pau”.

L’acte es va celebrar de ma-
nera cívica, pacífica i molt festiva.
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Homenatge als comerciants
de la Rambla per l’atemptat

RECONEIXEMENT4L’Ajunta-
ment va organitzar el passat 11
d’octubre un acte d’homenatge
als treballadors dels comerços
de la Rambla per la seva tasca de
col·laboració després de l’a-
temptat terrorista del 17 d’agost.

Durant l’acte, que va tenir
lloc al mosaic de Miró, es va vi-
sionar un vídeo de diferents
relats de les experiències acu-
mulades en aquells dies. Hi van
aparèixer testimonis que van
explicar en primera persona
l’experiència viscuda aquell dia
i el record de les mostres de so-
lidaritat. L’homenatge va acabar
amb  l’actuació de la cantant de
jazz Rita Payés mentre els as-

sistents s’emportaven clavells
blancs de les floristes de la
Rambla com a símbol de l’àni-
ma del passeig i en record de la
solidaritat i la cooperació vis-
cudes el dia de l’atemptat i els
dies posteriors.

A l’homenatge hi van ser
l’alcaldessa Ada Colau, l'exal-
calde Xavier Trias, la regidora de
Ciutat Vella, Gala Pin, i la seva
antecessora, Mercè Homs. 

ENCESA DE LLUMS DE NADAL
D’altra banda, enguany la tra-
dicional encesa de llums de Na-
dal es farà a la Rambla, el 23 de
novembre, en record a les víc-
times de l’atemptat.

Aniversari | El Mercat Gòtic de la Catedral fa 40 anys
La fira d’antiguitats de l’avinguda de la Catedral, coneguda com el Mercat Gòtic, celebra

aquests dies el seu 40è aniversari. El dijous 26 a partir de les set de la tarda es farà un acte per
agrair la col·laboració de tothom qui al llarg d’aquests anys ha participat en aquest mercat tra-
dicional. La fira se celebra tots els dijous  a la plaça Nova  i és un referent per a col·leccionistes.   

FIRA4La Fira Mercat de Mer-
cats va tancar la seva vuitena edi-
ció el passat 22 d’octubre  amb la
visita de 220.000 persones, unes
xifres que demostren la consoli-
dació d’aquest esdeveniment.  

Durant tres dies la fira, cele-
brada a l’avinguda de la Catedral,
va combinar la venda directa
amb les degustacions. D’aques-
tes últimes se’n van servir
55.000. Per la seva banda, 21 pa-
rades dels mercats municipals  i
15 de diferents productors de
proximitat van vendre els seus
productes. Una vegada més, una
part del protagonisme va ser
per a les diferents tapes, més de
30 varietats, pels paradistes dels
mercats i diferents restaurants
de renom de la ciutat. Entre les
tapes dels restaurants, les més
venudes van ser les gambes amb
allada i rossinyols del bar Ram-
blero de la Boqueria, l’arròs amb
llagostins de Sant Carles de la
Ràpita, safrà i bolets de Xerta
Restaurant i la ‘salchipapa’ de les
Cansaladeries La Confiança del
Mercat de la Mercè.

Una altra de les activitats
més destacades d’aquests dies
van ser les demostracions de
cuina i els tastos guiats fets per
diferents professionals de la
cuina catalana. Segons la regi-
dora de Comerç i Mercat, Mont-
serrat Ballarín, van ser “tres
dies per celebrar la nostra cui-
na catalana i els grans produc-

tes frescos i de proximitat dels
mercats municipals.

NOMS DESTACATS
Per l’Aula de Mercat, l’espai on
es van fer un total de 28 confe-
rències, hi van passar alguns
dels grans noms de la gastro-
nomia catalana com ara Ada Pa-
rellada o Marc Gascons.

L’avinguda de la Catedral es va omplir de gent. Foto: Mercat de Mercats

Mercat de Mercats reuneix
220.000 persones en tres dies
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WATERPOLO4L’inici d’un nou
curs significa que es presenten
nous reptes i l’Atlètic Barcelone-
ta està a punt per afrontar-los. Els
dos més grossos, com sol ser ha-
bitual, tornaran a ser la Lliga i la
Champions (els mariners van
debutar en la màxima competició
europea el passat dia 25 rebent la
visita de l’Olympiakos del Pireu a
la piscina de Sant Sebastià, quan
ja s’havia tancat aquesta edició de
Línia Ciutat Vella).

El curs va començar el passat
dia 24 de setembre amb la victò-
ria a la Supercopa contra el CN
Terrassa (per 9-4 en un partit on
va sobresortir la figura de Blai
Mallarach amb quatre gols i Dani
López Pinedo sota pals) i d’ales-
hores ençà, els de David Martín
han encadenat tres victòries con-
secutives en les primeres jorna-
des de la Divisió d’honor (per la
mínima en el derbi inaugural de
la competició contra el Barcelo-
na, per 8-7 a Sant Sebastià, per un
contuntent 4-15 a la piscina del
Molins de Rei i per 15-2 en el se-

gon partit del curs a casa contra
el Mediterrani). 

La visita a la piscina del CN
Sabadell (el pròxim dissabte 28,
en un partit que tindrà com a pre-
mi el lideratge de la lliga en soli-
tari per a l’equip que guanyi), l’en-
frontament contra el Canoe o el
viatge a les Canàries per jugar
contra el Tenerife són els pròxims
reptes de l’Atlètic en aquest tram
inicial de la lliga.

A banda, però, els de Martín
buscaran un dels quatre llocs
per a la Final Eight de la Cham-
pions League que es disputarà a
Gènova a principis de juny de
l’any que ve. La competició eu-
ropea ja està en marxa i l’equip
forma part del grup A amb el
Dynamo de Moscou, el Jug de
Croàcia, el Waspo Hannover d’A-
lemanya, l’Orvosegyetem SC
d’Hongria, el Partizan serbi, el
Brescia italià i l’Olympiakos, el
primer rival contra qui ja s’han
enfrontat. Els partits de compe-
tició europea s’intercalaran amb
els compromisos de lliga fins al

dia 9 de maig, quan es coneixeran
els vuit equips finalistes.

INICI FLUIX DEL CNB
Per la seva banda, el CN Barce-
lona només ha pogut aconseguir
una victòria en l’inici de la lliga
(per 7-3 a la Nova Escullera con-
tra el CN Sant Andreu) i ha per-
dut els dos partits que ha jugat a
domicili, contra l’Atlètic i contra
el CN Terrassa. El Catalunya, el
Mataró, el Navarra i el Molins de
Rei seran els quatre pròxims
contrincants del conjunt entrenat
per Toni Esteller.

Institucionalment, el club té
marcada en vermell la data del di-
vendres 10 de novembre, qual ce-
lebrarà la festa del seu 110è ani-
versari. Aquell dia no faltarà la
tradicional Cursa del Consell dels
Vells, el Sopar d’Aniversari i l’en-
trega de les insígnies. De cara al
cap de setmana, el CNB ha pre-
parat una sèrie d’activitats per a
tots els seus socis. Al portal web
del club hi ha els formularis que
cal omplir per participar-hi.

La plantilla i el cos tècnic per al curs 2017-18. Foto: CNAB

Lliga i Champions: un 
nou curs intens per a l’Atlètic

» Els mariners van debutar en la competició europea el dia 25
» El CNB suma només una victòria en les tres primeres jornades

Ciutat Vella acaba el
Correbarri en sisena posició

ATLETISME4Els atletes de Ciu-
tat Vella van acabar en sisena po-
sició el sisè Correbarri, que es va
disputar en bona part pels ca-
rrers del districte el passat diu-
menge 15. Els 8.486 punts acu-
mulats per tots els atletes van
servir perquè Ciutat Vella acabés
per sobre de Nou Barris, però
sense poder atrapar Sants-Mont-
juïc. El districte es va quedar sen-
se poder igualar la seva millor
classificació històrica, la cin-
quena posició de l’any 2012.

Individualment, Juanma Ál-
varez (32 minuts i 25 segons,

bronze a la general individual) i
Shirley Kap (41 minuts i 30 se-
gons, la vuitena classificada)
van obtenir les millors marques.

SEGON TRIOMF ANDREUENC
El guanyador de l’edició d’en-
guany del Correbarri ha estat el
districte de Sant Andreu, que re-
edita d’aquesta manera el seu
triomf de l’any passat. Els runners
andreuencs (entre els quals hi ha-
via esportistes del CN Sant An-
dreu), van aconseguir el segon
triomf seguit en una prova que va
reunir uns 4.000 atletes.

El Barceloneta Futsal es
consolida a la zona tranquil·la
FUTBOL SALA411 punts de 21
possibles. Aquest és el saldo ini-
cial del Barceloneta Futsal Es-
portiu després de les primeres set
jornades; l’equip ha sumat més
de la meitat dels punts que s’han
jugat (gràcies a tres victòries i dos
empats) i és a la zona tranquil·la
de la classificació, lluny del perill,
però també a una certa distància
de les posicions d’honor.

De fet, els tres triomfs van
arribar de forma consecutiva (a
casa contra el Pallejà, a Mataró i
contra el CD Denia), però l’e-
quip va veure interrompuda

aquesta dinàmica triomfal en la
seva visita a la pista del líder, el
CN Sabadell (7-5). La darrera
cita per a l’equip d’aquesta fase
exigent del calendari va ser un
empat contra el filial del Catgas
Santa Coloma (4-4).

Ara que alguns dels partits
més durs de la temporada ja
s’han superat, el Barceloneta
afrontarà xocs contra l’Escola
Pia Sabadell (el dia 28, en la da-
rrera jornada del mes), la visita de
l’AE Bellsport (el pròxim 4 de no-
vembre) o el viatge a la pista de
l’FS Linyola (l’11 de novembre).

Bàsquet | Bones sensacions en l’inici de lliga del CB Ciutat Vella
Dues victòries i una sola derrota. L’inici de lliga del CB Ciutat Vella d’Àlex Gil està deixant 
bones sensacions al CEM Parc de la Ciutadella. Amb una jornada pendent, el conjunt blau

marí ocupa la vuitena plaça i podria arribar a ser segon si guanya el partit ajornat. La visita a
Sitges, el matx contra el Molins o el derbi contra el Vedruna seran els pròxims reptes de l’equip.
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DISSABTE 28 D’OCTUBRE
12:00 Born de revolta serà el nom de l’espectacle

que farà un viatge en el passat fins a la con-
tracultura, tan popular al barri durant la dè-
cada de 1970. / Plaça Comercial.

TOTS ELS DILLUNS
19:00 La professora Beatriz Reguant s’encarrega

de coordinar el taller anomenat Illustrator CS6,
on es treballa amb aquesta eina de disseny.
Places limitades, cal inscripció prèvia. / Cen-
tre Cívic Convent de Sant Agustí.

FINS AL 15 DE NOVEMBRE
19:00 Tots els dimecres fins al dia 15 de no-

vembre (excepte l’1, que és festiu) es faran
noves sessions del tallerVideoperiodisme, amb
Tom Garner i John English. / Centre Cívic Con-
vent de Sant Agustí.

FINS AL 28 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra Ciutat: territori domèstic
S.A., que recull el procés i els resultats del pro-
jecte impulsat en el marc d’Interfícies. /
Centre Cívic Drassanes.

FINS AL 17 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Pepe Otal i La Barceloneta és el nom

d’una mostra que fa un homenatge a la figura
d’Otal, l’impulsor del Grupo Taller de Mario-
netas de Barcelona i acull quatre espectacles
emblemàtics. / Centre Cívic Barceloneta.

11, 18 I 25 DE NOVEMBRE
11:00 Tres dels dissabtes del mes que ve es farà

el taller anomenat Creació de mons de reali-
tat virtual amb Cospace, pensat per a joves
d’entre 10 i 16 anys. / Centre Cívic Convent de
Sant Agustí.

DIUMENGE 19 DE NOVEMBRE
12:00 Mainasons: Canta i balla amb la Nia, la Mel

i en Ton! és el títol del darrer espectacle de la
factoria de Mainasons. L’entrada costa 12 eu-
ros. / Teatre Poliorama.

DISSABTE 4 DE NOVEMBRE
12:45 Partit de waterpolo corresponent a la quar-

ta jornada de la Divisió d’honor masculina en-
tre l’Atlètic Barceloneta i el Real Canoe. / Pis-
cina de Sant Sebastià.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

La Puntual acollirà tres representacions
consecutives d’una adaptació del con-
te del Patufet. / La Puntual - Putxinel·lis
de Barcelona.

La Puntual acull tres
representacions de ‘Patufet’
Divendres 27 d’octubre a les 18:00

Cuina sense fogons! és el nom del ta-
ller que començarà el pròxim dia 27 i
que servirà per fer receptes amb ali-
ments crus. Cal inscripció prèvia. / Cen-
tre Cívic Pati Llimona.

Arrenca un curs per fer
receptes amb aliments crus

Tots els divendres a les 18:00

L’Acadèmia de Medicina del país, un
dels amfiteatres anatòmics més ben
conservats d'Europa, es pot visitar
periòdicament. / Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya.

Segueixen les visites guiades a
la Reial Acadèmia de Medicina

Dimecres, divendres i dissabtes

Partit de futbol sala corresponent a l’on-
zena jornada de la Segona divisió B en-
tre el Barceloneta Futsal i l’Olímpic Flo-
resta. / Pavelló Poliesportiu Marítim.

El Barceloneta Futsal rep 
la visita de l’Olímpic Floresta

Dissabte 18 de novembre a les 18:30
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En aquest país els drets han costat
molt de conquerir. S'ha vessat molta
sang per tenir reconegut el dret a
votar, per aconseguir una pluralitat po-
lítica real, per recuperar les institucions
de govern de Catalunya i per preser-
var la llengua davant el genocidi cultu-
ral que va patir el nostre poble.

I cada cop que algú mordassa els
nostres drets, que s'entra a una im-
premta o en una redacció d'un mitjà de
comunicació; cada cop que es prohi-
beixen pàgines web per raons políti-
ques; cada cop que s'afina a la fiscalia,
que es fabriquen proves contra rivals
polítics o que es tolera una espiral d'odi
i s'infrahumanitza a la població; cada
cop que es permet que el feixisme
campi amb total impunitat pels carrers
de Barcelona, de Madrid, de València i
que es lloa als policies que agredeixen
a les àvies que fan cua per poder votar;
i especialment: cada cop que es priva
de llibertat a gent bona i digna, com en
Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez; a cada

nou pres polític, es degrada irreversi-
blement l'Estat de Dret i la democràcia.

I si no els plantem cara, si no diem
PROU, estarem malbaratant i traint

l'esforç de milers i milers de dones i
homes que, arreu del món, van perdre-
ho tot perquè nosaltres gaudíssim de
drets personals, socials i polítics.

Davant la repressió de l'Estat Espanyol
cal mantenir la calma. Preservar la con-
vivència, del dia a dia, i seguir reivindi-
cant que som un sol poble format per
gent d'orígens diversos, d'ideologies
diverses, de projectes polítics diversos.
Una diversitat que manté un clar i ro-
tund consens en voler solucionar
aquestes divergències polítiques per
camins estrictament democràtics. Vo-
tant, tal com fan en els països amb de-
mocràcies consolidades. No a cops de
porra, no amb bales de goma que
tants ulls ha costat prohibir a Catalu-
nya, no atemorint la població. Votant
com es va fer en el referèndum d'inde-
pendència de l'1 d'octubre. Guanyant-
nos la República Catalana.

Marc Borràs
Conseller de Districte
d’ERC a Ciutat Vella

Ciutat Vella
L'1 d'octubre i la conquesta
de la democràcia

Després del referèndum, ens hem
guanyat el dret a ser una República

El passat diumenge 1 d’octubre més
de 446.000 barcelonins i barceloni-
nes van votar al referèndum sobre la
independència de Catalunya. Això
suposa pràcticament un 40% de
participació, una xifra històrica te-
nint en compte la repressió policial
viscuda durant tota la jornada. Al
conjunt del país, més de 2’2 milions
de persones van dipositar el seu vot
a l’urna, i es calcula que 770.000
persones més que volien participar-
hi no van poder fer-ho.

En una jornada històrica de re-
ivindicació dels valors democràtics i
les llibertats col·lectives, la resposta
per part de l’Estat espanyol va ser
l’acció policial. A Barcelona, 28
col·legis van ser atacats per la Poli-
cía Nacional amb un balanç de més
de 300 persones ferides. Les imat-
ges repressives van donar la volta al
món i van provocar la condemna pú-
blica de bona part de l’opinió pública
internacional, amb missatges en

contra de la violència exercida per
l’Estat espanyol per aturar una jor-
nada democràtica.

D’aquesta manera, el referèndum
s’ha convertit també en una lluita per
la democràcia. Una lluita que va tenir
continuïtat els dies posteriors amb l’a-
turada general de país i homenatges
ciutadans a les escoles atacades per
la policia espanyola. Milers de perso-
nes tant al matí com a la tarda van sa-
turar el centre de Barcelona per
condemnar la repressió policial i re-
fermar la seva aposta per la demo-
cràcia i la llibertat.

Divendres 6, mentrestant, el ple
de l’Ajuntament de Barcelona va apro-
var una proposta conjunta d’ERC,
PDecat i la CUP per tal que el govern
municipal es posi al costat del país i
treballi per donar resposta a la vo-
luntat de la ciutadania expressada l’1
d’octubre. El ple, a més, va exigir la
dimissió de Mariano Rajoy, Juan Ig-
nacio Zoido i Enric Millo com a res-

ponsables de la repressió contra els
ciutadans. En aquest sentit, el repu-
blicà Alfred Bosch va demanar a Ada
Colau que “trenqui el govern amb el
PSC”, un partit que ha justificat la vio-

lència exercida per la policia. En tot
aquest procés Catalunya s’ha gua-
nyat el dret a ser una República, i ha
actuat com un sol poble en defensa
de la democràcia i la llibertat. 
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