
redacció: 93 458 87 80 – liniaciutatvella@comunicacio21.com | anuncia’t:  686 42 95 17 – publicitat@comunicacio21.com

La lluita veïnal al Raval contra
els narcopisos no s’atura

La venda de droga s’ha traslladat de carrers i la regidora Gala Pin admet que hi ha “un problema greu” pàg 6

MEMÒRIA pàg 7

Sentit homenatge a l’Escola 
del Mar pel bombardeig 
feixista de l’any 1938

CINEMA CRÍTIC pàg 7

El director Ken Loach visita la 
Filmoteca per presentar un 
cicle de pel·lícules seves

HABITATGE pàg 6
Resistim al Gòtic
ocupa un bloc d’un
fons d’inversió

EQUIPAMENTS pàg 6
La Casa de la Barceloneta
reobrirà amb gestió privada
a partir del mes d’abril

COMERÇ pàg 10
El 55% dels locals
de Ciutat Vella són bars,
restaurants i hotels 

WATERPOLO pàg 12
La Copa del Rei serà el
pròxim repte de l’Atlètic
i del Barcelona

Fo
to

: A
ss

em
bl

ea
 R
av

al
 N

o 
Re

sig
na

t

Publicació mensual · liniaciutatvella.cat · Gener 2018 · Núm. 77barcelona
líniaciutatvella       



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com -  686 42 95 17
| 2 líniaciutatvella.cat Gener 2018



3 | líniaciutatvella.catGener 2018Reportatge

El motor econòmic de la ciutat,
la classe mitjana, dóna símpto-
mes de certa millora. Així ho
mostra l’informe municipal so-
bre renda familiar disponible
que ha publicat recentment l’A-
juntament, amb dades de l’any
2016. La ciutat agafa aire, al-
menys sobre el paper.

Les xifres no són, ni de bon
tros, per tirar coets, però es pot
dir que la classe mitjana guan-
ya una mica de múscul. I és que
l’informe constata que Barce-
lona, durant el 2016, va recu-
perar gairebé quatre punts per-
centuals de la població que se si-
tua en aquesta franja. Aquest
modest creixement de la classe

mitjana ha provocat que, en la
distribució de les classes so-
cials, s’hagi reduït lleugerament
la renda baixa, que passa del
36,6% al 35,5%. Això ha fet que
tres barris, Montbau (Horta-
Guinardó), Camp de l’Arpa
(Sant Martí) i la Barceloneta
(Ciutat Vella), passin de ser
considerats de renda baixa a
renda mitjana.

Tot i això, la situació dista
molt de la del 2007, l’any
abans de l’esclat de la demoli-
dora crisis econòmica. Llavors
la classe mitjana representava
gairebé un 60% de la població,
mentre que ara es queda a una
dècima del 48%. Una altra xi-
fra que demostra que encara hi
ha molta feina per fer és que 52
dels 73 barris de la ciutat se-
gueixen amb rendes inferiors a
la mitjana.

Durant la presentació de l’in-
forme es va poder constatar que
la millora es deu principalment
al repunt de la contractació du-
rant el 2016. L’augment de llocs
de treball entre el 2015 i el 2016
va ser del 3,3%. 

DESIGUALTATS
Pel que fa a les desigualtats en-
tre els barris, la bona notícia és
que  l’escletxa social es frena. La
dolenta, però, és que les dife-
rències continuen sent molt
grans. Tal com passava el 2015,
durant el 2016 la riquesa del ba-
rri amb més renda, Pedralbes,
multiplicava per set la del barri
més pobre, Ciutat Meridiana.
Tot i reduir-se lleugerament, ho
ha fet perquè a Pedralbes l’índex
de renda familiar ha caigut vuit
punts, no pas perquè el de Ciu-
tat Meridiana hagi crescut.

La classe mitjana agafa aire
» L’informe municipal sobre renda familiar disponible mostra una crescuda de les rendes mitjanes 

» Les desigualtats entre els barris es frenen tot i que les diferències continuen sent molt grans

Albert Ribas
BARCELONA

VALORACIÓ4Els resultats d’a-
quest informe municipal han
estat ben rebuts per la Federa-
ció d’Associacions de Veïns de
Barcelona (FAVB). Teresa Mar-
tínez, vicesecretària de l’entitat,
afirma en declaracions a aques-
ta publicació que l’estudi mos-
tra una “tendència positiva i es-
perançadora que ens fa ser op-
timistes”.

De totes maneres, Martínez
remarca que, tot i que els indi-
cadors de l’informe “apunten a
una recuperació”, cal “no per-
dre de vista que aquest estudi
és un indicador però no és pu-
rament la realitat”. De fet, afe-

geix que seria interessant que
l’estudi “tingués en compte les
desigualtats que hi ha a dins de
cada barri i que s’analitzessin
les diferències fent servir indi-
cadors de qualitat de vida com
ara el gènere, la salut o els ser-
veis socials”. “En definitiva,
apropar-se més a les realitats
dels barris, cosa que és complex
de fer”, afegeix Martínez.

Per últim, la vicesecretària
de la FAVB remarca que d’a-
questes xifres no s’ha d’inter-
pretar que ja hàgim sortit de la
crisi, ja que “enlloc està garan-
tit que l’any que ve la realitat
pugui ser una altra”.

La FAVB parla de “tendència
positiva i esperançadora”

Un 4% més de veïns han passat a formar part del que es considera classe mitjana. Foto: Arxiu
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Parlen els
veïns

Marta
“Crec que sí, per-
què hi ha un tram,
el més proper a l’a-
vinguda Diagonal
amb Marina, en el
qual trobo que falta
transport públic,

perquè tampoc hi ha busos. Confio que els
experts facin bé la seva feina i que busquin
la forma per fer-ho possible.”

Oleguer
“I tant. És un mitjà
de transport públic
net, ràpid i nou i
trobo que és absurd
i il·lògic que els dos
extrems no estiguin
units. Molta gent

considera que això afectaria el trànsit, però
crec que ajudaria a rebaixar els nivells de
contaminació que hi ha a la ciutat.”

Cristian
“Sí, perquè penso
que és una xarxa de
transport dividida i
permetria que mol-
ta gent que s’ha de
moure d’un extrem
a l’altre de la ciutat

tingués una alternativa més. A més, aju-
daria a resoldre els col·lapses del trànsit
en les hores punta.”

Laura
“Hi estic d’acord,
crec que és una xim-
pleria que hi hagi
un tros de tram a
cada punta de la
Diagonal i un altre,
al mig, sense tram-

via. Si ho fan bé no dificultaria el trànsit,
encara que es traguessin carrils, però ha
de ser un bon projecte i ben senyalitzat.”

Creus que s’hauria d’unir el tramvia per la Diagonal?
per Toni Enguix

La lupa

per Júlia Daravallo Gonzalez

Quocient de simpatia

Senyores, senyors. Permetin-me que
em remeti a un conte per explicar mi-
llor el que vull dir. Les narracions po-
den ser una arma de doble fila. Nor-
malment s’accepten de bon grat perquè
formen part de tradicions que són el
punt de mira d’aquells que poden es-
criure-les, és a dir, dels qui manen. 

Com que no vull fer-me pesada, in-
tentaré ser breu.

Entre els textos del Gè-
nesi, un dels més descone-
guts és el protagonitzat per
la Lilit. “La primera dona” és
una història narrada dues
vegades: la d'Eva va ser es-
crita,  la segona només ex-
plicada oralment i, per això,
poc coneguda. Sembla que Adam va de-
manar ajuda a Déu perquè Lilit era re-
bel i no satisfeia els seus desitjos... Po-
bre Adam!  Ella no va tenir més remei
que marxar després de demanar ajuda
sense resposta, perquè no tolerava ser
forçada per un home vulgar i posse-
ïdor... Un gest que va propiciar l'enu-
ig bíblic del Creador. En fi, tota la ira di-
vina i un nou concepte del mal que van
utilitzar algunes religions per fer de la
dona lliure un ésser perillós i endimo-
niat, "prostituta" assedegada, lladre
nocturna de nens. Fa pena descobrir
que es tracta d’un mite molt vigent; el

personatge televisiu Bertín Osborne re-
sumia que la raça espanyola es defineix
pel seu masculinisme.

El gran escriptor jueu Primo Levi va
denunciar els factors ocults de l'agres-
sió a les dones en la seva obra Lilit i al-
tres relats. Les dinàmiques del poder
mai no qüestionen què és el que hi ha
darrere del que es diu. Penso que
aquest relat és una revelació d'allibe-

rament personal que reclama el dret a
triar sense ser sotmesa a la força. Una
visió gens extraordinària que es defensa
com pot dels estereotips masclistes
mil·lenaris i s’enfronta, en molts casos,
a l’"eugenèsia” d’un passat recent que
afirmava que les dones republica-
nes –Lilits– tenien sentiments pato-
lògics i un gran instint de crueltat.

Les idees, o la falta d’aquestes, són
més perilloses que el verí, i la seva cura
rau en “aprendre fent coses”, per molt
petites que siguin. Una didàctica que ne-
cessita el concurs de l'art en totes les se-
ves facetes, una pedagogia sentimental,

ara inexistent, i una educació sexual efec-
tiva que contraresti la informació limi-
tada i absurda de la pornografia.

L'aplicació del pla de mesures con-
tra la violència envers les dones i les cria-
tures és una molt bona notícia, però la
prevenció no pot sostenir-se només en
demanar silenci a les víctimes. Caldrà
també plantar cara i denunciar sense
por, i amb els mecanismes necessaris.

I els mitjans? Què es
pot fer des de la premsa, la
ràdio i la televisió al res-
pecte? 

En primer lloc, posar
més atenció en l'ús d'ex-
pressions masculines quan
no és moralment correcte

(tots, ells, alguns...). També es podria
demanar el segon cognom a periodis-
tes i col·laboracions per fer justícia
amb les nostres mares. La funció de la
cura de textos és una tasca summament
important en aquest sentit: no negar el
femení.

Parlant de mares, aniria bé fer un es-
forç col·lectiu per controlar les infames
expressions –com aquella de “fill de
puta”– i altres termes tan arrelats a la
nostra cultura i que aboquen tanta
merda a les dones. 

Qualsevol dia s’enfadaran molt i ens
deixaran sense les postres.

Davant la violència envers les dones, 
cal plantar cara i denunciar sense por,

amb els mecanismes necessaris

Els semàfors

Ada Colau
L’Ajuntament, amb l’alcaldessa Ada 

Colau al capdavant, ha homenatjat l’Es-
cola del Mar pel bombardeig feixista del
1938. Amb actes emotius com aquest no
només es fa memòria històrica, sinó que

es construeix un futur millor.
pàgina 7

Gala Pin
La Casa de la Barceloneta reobrirà amb

gestió privada després d’una etapa de
gestió cívica marcada per la polèmica.

El Districte liderat per Gala Pin ha deci-
dit fer foc nou i encomanar-se a un mo-

del de gestió que no sempre ha vist bé.
pàgina 6

Resistim al Gòtic
Els veïns del barri Gòtic, agrupats en la
plataforma veïnal Resistim al Gòtic, se-
gueixen combatent la pressió immobi-

liària que, denuncien, els expulsa del
barri. La seva lluita, però, traspassa
fronteres: és un problema de ciutat. 

pàgina 6
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per Francisco J. RodríguezLes millors
perles

Puigdemont viatja a Dinamarca, la Catalunya del nord 
d’Europa –que diria Artur Mas–, per participar en un debat 
a la Universitat de Copenhague. La justícia espanyola 

es fa l’orni i els guionistes de ‘Tom i Jerry’ estudien un revivalde 
la sèrie inspirant-se en la partida que mantenen una part i l’altra.

Cristiano ‘Narcís’ Ronaldo va fer servir en ple partit el mòbil
del metge del Madrid per mirar-se després d’haver rebut
un cop a la cara que el va fer sagnar. Una vintena de guàr-

dies de seguretat van suar de valent per contenir un José Anto-
nio Camacho fora de sí que cridava que no era tan greu. 

Catalunya en Comú critica la poca paritat de la Mesa del Parla-
ment alhora que proposa Joan Josep Nuet –un home–com a
candidat a formar-ne part. No volem posar en dubte les 

crítiques dels comuns: potser Nuet s’ha fet passar per una dona 
i Domènech encara no se n’ha adonat. #ElBecariComunero.

Rajoy podrà explicar als seus néts que va viatjar en un AVE
nou que va ser avançat per un tren de Rodalies. Ha passat
durant el viatge inaugural de la línia Madrid-Castelló, que

ha arribat tard per una avaria. El mateix Rajoy, que ha viscut in-
cidents a transports per aire i terra, ha assessorat els tècnics.

Juan Ignacio Zoido, ministre de l’Interior, ha fet pública la factura
de Piolín a Catalunya. 87 milions per un operatiu de missatge-
ria –els seus integrants van ‘repartir’ de valent–que va fer la vol-

ta al món. Inés Arrimadas s’indigna i critica que els diners s’haurien
d’haver dedicat a educació no doctrinària. 

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Ciutat Vella no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les claus

Si Ciudadanos va ser el partit més
votat a les eleccions del 21-D, se
n’ha de treure una lliçó: va saber
transmetre un relat a conveniència
dels seus interessos. Com ho po-
dem canviar? Canviant les frases
de propaganda per convèncer,
amb idees força per part del nostre
bàndol. Per exemple, la contro-
vertida frase “Espanya ens roba”.
Els que se senten espanyols es po-
den sentir ofesos, no? En canvi, si
es diu “El govern del PP ens mal-
tracta econòmicament” ja només
es poden sentir interpel·lats els del
PP. Així s’aconsegueix reduir el
nombre de contraris a les tesis in-
dependentistes. Cal posar molt
èmfasi, per allò dels passaports per
anar i venir a Espanya, que la na-
cionalitat espanyola no la perdrà
ningú a no ser que s’hi renunciï
expressament. Reblar el clau en
què no hi ha una supremacia, re-
butjant la polèmica identitària.
Són catalans de ple dret tots
aquells que viuen i treballen a Ca-
talunya (si tenen “papers”, que n’hi
ha molts que per això no ho poden
ser), de fa vuit generacions i tin-
guin vuit cognoms catalans o ha-
gin vingut fa poc.

Es diu que hi ha qui vota per
sentiments i qui ho fa per les vís-
ceres, uns a favor de... i altres en
contra de..., però si es fa un estudi
sociològic de qui vota qui, serà
convenient analitzar a qui i a on
cal enviar el missatge. Per això cal
obrir un procés constituent, per
deixar clar tot això. Per fer una
proposta d’ingressos amb impos-
tos i de com repartir-los i una pro-
posta de despeses i inversions. No
hi ha color entre la realitat actual,
que vivim i patim, i la del futur.
Vinga, tots a picar pedra!

Canviar el relat
per Jordi Lleal 

El model més sostenible
per Sergi Villena

L'excel·lent ratxa del Barça no ha
alterat un pla que s'havia pror-
rogat des del mercat d'estiu: re-
forçar l'equip amb Coutinho. A
aquesta incorporació il·lusionant
hi hem d'afegir la del colombià
Yerry Mina, que ha arribat abans
d'hora (estava aparaulat per a la
temporada vinent) forçat per la
sortida de Mascherano.

Dos fitxatges de prestigi en
aquest mercat d'hivern. El bra-
siler suposa una inversió molt
alta, producte de la inflació en el
mercat futbolístic; i Mina com a
aposta de futur, a un
preu força assequi-
ble tenint en comp-
te les xifres que s'es-
tan movent engua-
ny. Són dues mane-
res, totalment com-
plementàries i al-
hora necessàries, de
consolidar l'estructura de la plan-
tilla. També responen a una es-
tratègia de màrqueting interna-
cional: Coutinho reobre la via
brasilera, que amb la marxa de
Neymar havia quedat afeblida; i
el gegant colombià enceta una re-
lació amb el país cafeter, inèdita
fins ara, i es converteix en el pri-
mer jugador d'aquell país que
vestirà la samarreta blaugrana.

Tots dos s'haurien de sumar
a un model en què els joves del
planter tornessin a tenir el pro-
tagonisme dels Xavi, Iniesta o
Busquets del passat recent. L'en-
cariment de preus cada vegada es

fa més palès, i el Barça ha de co-
brir-se les espatlles amb futbo-
listes de primer ordre, i treballar
simultàniament amb totes les for-
ces per produir jugadors de casa
sense cost econòmic. Si no es fa
així, arribarà un moment en què
no podrà competir amb econo-
mies emergents en el món fut-
bolístic (cas actual dels magnats
que dirigeixen clubs com PSG o
City), i aleshores és quan pot veu-
re amenaçada la seva freqüent
supremacia de les últimes dèca-
des en el panorama mundial.

Els experts parlen d'una for-
nada actual amb gran futur en les
categories juvenils. Noms com
els d'Abel Ruiz o Sergio Gómez,
sumats a d'altres més coneguts
com Aleñá o Cucurella, truquen
a les portes del primer equip per
qualitat i compromís amb el
model del club. Cal aprofitar-ho,
evitant que marxin. La fórmula
hauria de ser la que històrica-
ment millors rèdits ha propor-
cionat: un nucli de jugadors for-
mats a La Masia complementat
amb les estrelles foranes que
han estat fitxades amb l'objectiu
de marcar diferències.

Un nucli de jugadors
formats a La Masia combinat
amb les estrelles foranes que

han de marcar diferències

Els semàfors

El + llegit                líniaciutatvella.cat
El col·lectiu La REA reocupa 
l’edifici d’on va ser desallotjat1
Janet Sanz: “Volem recuperar 
el concepte de ramblejar”2
Resistim al Gòtic ocupa 
l’Oficina d’Habitatge simbòlicament3
Divisió a la Barceloneta 
pel projecte del museu Hermitage4
Millorar a Europa: el gran repte 
del 2018 per a l’Atlètic5

Vist al Twitter

#ElMaleterDeZoido #FavoritaAlsOscars #FornRenuncia

@oscarcatradio: Zoido dient que vigilen
que Puigdemont no vingui en ultralleuger o
amagat en un maleter. El surrealisme deixarà
sense feina els guionistes del Polònia.

@PepPrieto: “La forma del agua”, favorita als
Oscars amb 13 nominacions. La seva victòria
seria un necessari reconeixement al seu di-
rector, que firma la seva obra més arriscada.

@marionaisern: Joaquim Forn renuncia a
la seva acta de diputat. El màxim respecte
per una persona honrada i que mai no
hauria d’haver entrat a la presó.
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SOCIETAT4El conflicte social
que es viu al Raval des de fa me-
sos amb la venda descontrolada
de droga, principalment des de
pisos ocupats, no sembla que es-
tigui a prop de solucionar-se.
Així ho continuen denunciant els
veïns del barri, que alerten que,
tot i la pressió policial que ha
permès tancar diferents punts de
venda de droga,  aquesta conti-
nua existint. Simplement, avisen,
s’ha traslladat.

El nou punt conflictiu és el ca-
rrer Reina Amàlia. El passat 15 de
gener veïns d’aquest carrer van
organitzar una cassolada de pro-
testa, trencant d’aquesta mane-
ra el parèntesi que hi havia hagut
en les mobilitzacions durant les
últimes setmanes. 

Sota la convocatòria del
col·lectiu veïnal Acció Reina Amà-
lia, les concentracions de protes-
ta van continuar els següents
quatre dies. Els veïns denuncien
que als números 10 i 13 del carrer
hi ha narcotraficants i temen que
hi pugui haver més ocupacions
per crear nous narcopisos. A ban-
da de Reina Amàlia, els veïns
també alerten que es ven droga,
tot i que amb menys intensitat, als
carrers Ferlandina, Sant Eras-
me, Príncep de Viana, Vistalegre,
de la Cera i Hospital. De fet, en el
mapa dels narcopisos que aquests
veïns van actualitzant i que pen-
gen a les xarxes socials actualment
n’hi apareixen 46. 

PRESSIÓ POLICIAL INSUFICIENT
L’augment de la pressió policial
dels darrers mesos, amb diverses
operacions que han permès des-
mantellar diferents narcopi-
sos –l’última es va produir el 25

de gener–, ha servit per contenir
la situació. Això, però, són peda-
ços que no solucionen el proble-
ma que pateix el barri, alerten els
veïns. Un problema que no es
tracta única i exclusivament de la
droga, sinó de la inseguretat
constant i les baralles que es pro-
dueixen. I és que la venda de dro-
ga comporta la degradació del ba-
rri en molts aspectes, cosa que
afecta el dia a dia de la gent que
hi viu. En aquest explosiu còctel
el veïnat hi afegeix la denúncia que
fan de la “especulació immobi-
liària” que pateix el Raval des de
fa temps i que s’ha accentuat
amb la reactivació del mercat
immobiliari.

“HEM FET ELS DEURES”
La regidora Gala Pin va admetre
el passat 16 de gener, durant
una compareixença davant dels
mitjans de comunicació, que al
Raval hi ha “una problemàtica
greu amb la venda de droga”. Pin
va recordar que al barri “sempre

hi ha hagut venda de droga”
però va afegir que “ara mateix vi-
vim un moment on aquesta ven-
da ha pujat”. 

Durant la mateixa comparei-
xença la regidora del Districte va
afirmar que l’Ajuntament està
actuant per mirar de solucionar
aquest conflicte social. “Hem im-
plementat un pla de xoc  i hem in-
vertit més de mig milió d’euros
des de l’estiu”, va assegurar. Al
mateix temps, va recordar que
s’han fet 33 entrades a pisos de
forma conjunta amb la Guàrdia
Urbana i els Mossos d’Esquadra. 

Segons Pin, una de les princi-
pals causes d’aquesta situació és
“el problema de pisos buits” que
hi ha al barri. És per això que va
reclamar “una legislació que evi-
ti que puguem tenir pisos buits
durant tant de temps”. Després de
fer aquest diagnòstic, la regidora
va reivindicar que des del Districte
i l’Ajuntament “s’han fet els deu-
res” per evitar tenir pisos buits i
xarxes de tràfic de droga.

La mobilització al Raval no s’atura. Foto: Twitter (@Accio_R_Amalia)

La lluita veïnal al Raval contra
els narcopisos no s’atura

» Els veïns alerten que la venda de droga s’ha traslladat de carrers
» La regidora Gala Pin admet que al barri hi ha “un problema greu”

Resistim al Gòtic ocupa
un bloc d’un fons d’inversió

PROTESTA4Un grup de veïns
del barri Gòtic, integrants de
la plataforma veïnal Resistim
al Gòtic, van ocupar el passat
13 de gener una finca propie-
tat d’un fons d’inversió situa-
da al número 3 del carrer Co-
rreu Vell.

L’objectiu de l’ocupació era
denunciar la presència cada ve-
gada més gran que tenen els
fons d’inversió al barri. L’elecció
d’aquest bloc, tal com expliquen
des de la plataforma, es deu al fet
que “fa només un any i mig era
ple de veïns i veïnes”. Recorden

que alguns d’aquests veïns por-
taven al bloc “més de 30 anys”.
A la finca hi ha nou habitatges i
dos locals i pertany a l’empresa
Soverino BCN Investments SL.
Aquesta plataforma veïnal de-
nuncia que aquesta empresa va
expulsar tots els veïns “mitjan-
çant xantatges” el desembre del
2016 i des des d’aleshores “l’e-
difici és buit”. 

Després de l’ocupació, vuit
veïns del barri hi van entrar a viu-
re i ara l’objectiu de Resistim al
Gòtic és aconseguir un contrac-
te de lloguer social per a ells.

La Casa de la Barceloneta 
reobrirà amb gestió privada

EQUIPAMENTS4El centre cívic
La Casa de la Barceloneta 1761
reobrirà les seves portes a par-
tir del pròxim mes d’abril des-
prés de la polèmica amb la ges-
tió de la seva anterior junta, for-
mada per membres de l’AVV de
l’Òstia, que va acabar amb el
tancament de l’equipament el
passat mes de juny. Diversos
treballadors de l’espai van acu-
sar la junta de mala gestió i
amiguisme.

És per això que ara el Dis-
tricte ha decidit donar la gestió
administrativa de l’espai a una

empresa privada. De totes ma-
neres, el Districte ha dit que
s’haurà d’arribar a un acord
amb les entitats del barri perquè
participin en el procés de deci-
sió de la programació. 

Des de l’AVV de l’Òstia i
l’AVV de la Barceloneta, les
dues grans entitats veïnals del
barri, han explicat a Línia Ciu-
tat Vella que, tot i que de mo-
ment no coneixen els detalls de
com funcionarà l’espai quan re-
obri, veuen bé l’aposta del Dis-
tricte per fer foc nou i tancar del
tot l’anterior etapa. 

Gimnàs Sant Pau | Recollida de firmes per a la multiconsulta
El gimnàs social Sant Pau continua el seu procés de recollida de signatures per aconseguir
participar en la multiconsulta popular que impulsa l’Ajuntament. La proposta que vol pre-

sentar el gimnàs a votació és la de construcció d’habitatge social a sobre de l’equipament.
Per aconseguir-ho han d’arribar a les 15.000 firmes necessàries abans de mitjans de febrer.

Imatge del bloc un cop ocupat. Foto: Twitter (@resistimalgotic)
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Ken Loach visita la Filmoteca
per presentar ‘I, Daniel Blake’
CINEMA4El prestigiós director
de cinema Ken Loach visitarà el
pròxim 30 de gener la Filmote-
ca per presentar un cicle de 16
pel·lícules que repassen la seva
extensa filmografia i que es va
posar en marxa el passat dia 11
de gener.

Així doncs, el director britànic
és el protagonista de la primera
gran retrospectiva de l’any de la
Filmoteca. La visita de Loach li
permetrà presentar el film ‘I,
Daniel Blake’, guanyador de la
Palma d’Or al festival de Cannes.
El cicle, batejat amb el nom de
‘Ken Loach, la consciència social’,
s’allargarà fins al 18 de febrer. 

Durant aquests dies, la Fil-
moteca es converteix en una cita
imprescindible per a tots aquells
que vulguin descobrir, o conèi-
xer més, un director que desta-
ca pel seu compromís social i la
seva lluita contra el poder.

Pel·lícules com ‘El meu nom
és Joe’, ‘Terra i Llibertat’, ‘La
quadrilla’, ‘En un món lliure’ o
‘L’esperit del 45’ són algunes de
les propostes que ofereix el ci-
cle que té com a protagonista
un cineasta que pot presumir
de ser un dels nou directors de
cinema que ha rebut en dues
ocasions la màxima distinció
del festival de Cannes. 

MEMÒRIA4L’Escola del Mar,
tot i el seu nom, actualment està
ubicada al districte d’Horta-
Guinardó. El motiu cal buscar-
lo molts anys enrere, concreta-
ment el 1938. El 7 de gener
d’aquell any, en plena Guerra
Civil, aquesta escola va ser víc-
tima dels bombardejos de l’a-
viació italiana contra Barcelona.
Una de les bombes hi va pro-
vocar un incendi i l’edifici, que
era tot de fusta, va acabar des-
truït. 80 anys després d’aquells
fets, l’Ajuntament, en un acte
molt emotiu que es va celebrar
el passat dia 10 de gener, va re-
tre homenatge a aquella escola
pública que era un símbol de la
modernització pedagògica des
d’abans que comencés la Sego-
na República.

L’acte, celebrat a la platja de
la Barceloneta, va reunir més de
200 alumnes de diferents esco-
les de Ciutat Vella i d’Horta-Gui-
nardó i un bon nombre de veïns
del barri. L’objectiu de l’acte
era donar a conèixer el llegat de
l’escola, referent públic de re-
novació pedagògica a l’època, i
recordar els bombardejos. 

Sota la coordinació de la
Taula de Memòria Històrica i
Democràtica de Ciutat Vella,
mitjançant el Museu d’Història

de Barcelona, es va inaugurar
una taula de memòria que ex-
plica els fets i assenyala el lloc
que ocupava l’escola, fundada
pel pedagog Pere Vergés i cons-
truïda per l’arquitecte municipal
Josep Goday, al carrer de la
Barceloneta abans del seu tras-
llat, primer a Montjuïc i a par-
tir del 1948 a Horta-Guinardó.

“UN TRESOR DEMOCRÀTIC”
A l’acte d’homenatge hi va ser
present l’alcaldessa Colau. Du-
rant el seu discurs va destacar el
paper pioner i referent que va te-

nir l’Escola del Mar en la reno-
vació pedagògica. “L’escola pú-
blica catalana és un tresor de-
mocràtic del quan ens sentim
molt orgullosos i que no es toca
perquè és nostra”. Colau també
va afirmar que l’acte d’home-
natge no només era “de memò-
ria i record d’uns fets terribles”,
sinó també d’afirmació per rei-
vindicar que l’Escola del Mar “és
el fonament de l’escola pública
catalana, que forma ciutadans
crítics, participatius, responsa-
bles i compromesos amb els va-
lors democràtics”. 

Un moment de la inauguració de la taula de memòria. Foto: Districte

Homenatge a l’Escola del Mar
pel bombardeig feixista del 1938
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La FAVB lamenta que la pujada dels preus del transport públic oblida la “mobilitat diària”

Contra l’augment de tarifes
SOCIETAT/ “La pujada homogènia de les
tarifes evidencia un greu problema i una
mancança”. Aquesta és la conclusió a la
qual ha arribat la FAVB després que, el pas-
sat dijous 28 de desembre, el consell d'ad-
ministració de l'Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) anunciés l’augment de
les tarifes dels bitllets i els abonaments per
als transports públics de la ciutat. Després
de dos anys amb les tarifes congelades (un
fet que feia que el títol més utilitzat, la T-
10, costés menys de 10 euros), l’ens va de-
cidir augmentar les tarifes amb un ascens
mitjà del 2%, de manera que els únics dos
títols de transport que es mantindran amb
el preu del 2017 seran la T-Jove (105 euros)
i la T-Mes per a les persones aturades.

En un comunicat que va veure la llum
l’endemà de la publicació d’aquestes puja-
des de preu, la FAVB lamentava aquest aug-
ment, que no protegeix “la mobilitat
obligada diària“ dels usuaris del transport
públic. El text arrenca assegurant que l’en-
deutament d’aquests ens s’ha d’afrontar
“amb mesures que evitin augmentar l'alt
percentatge que signifiquen les aporta-
cions al seu finançament que fan els usua-
ris a través de la compra dels bitllets”. La
Federació defensa aquest punt des d’un
doble argument: perquè cal garantir el dret
a la mobilitat, ja que “els viatges són una
despesa molt important en la majoria de les
economies familiars”, i perquè aquest aug-
ment no incentiva el pas de la gent que fa
servir vehicles privats cap al transport pú-
blic. La FAVB també apunta que a la resta de
demarcacions del país (Girona, Lleida i Ta-
rragona), els preus no han pujat.

L’entitat veïnal també considera “incon-
gruent” que precisament la T-10, el títol que
permet fer menys viatges, sigui el més ad-
quirit any rere any i denuncia una “mancança
en la política tarifària” que permeti fidelitzar
encara més usuaris i assegura que cal estu-
diar noves fórmules (apuntant, per exemple,
a les que ha proposat l’Associació per a la
Promoció del Transport Públic) perquè sigui
el mateix sector “qui pagui el cost real del
transport sense castigar amb pujades els
veïns” o “buscar fórmules indirectes a través
d'un fort transvasament de la recaptació de
la taxa turística al transport públic i amb po-
lítiques impositives a la indústria turística”.

REBUIG DE L’OPOSICIÓ
A les crítiques veïnals també s’hi han afegit
les dels diferents grups polítics de l’oposi-
ció a l’Ajuntament. Un dels més explícits va
ser l’antic soci de govern d’Ada Colau, el
PSC, que a través del seu president a la ciu-
tat, Jaume Collboni, va acusar l’alcaldessa
d’un “tarifazo que castiga directament les
famílies treballadores”. Els socialistes van la-
mentar especialment l’augment de la T-10,
el títol més utilitzat.

El PDeCAT, per la seva banda, va de-
nunciar que Colau “ha abandonat els ciuta-
dans de Barcelona” donant suport a aquest
augment. L’exalcalde Xavier Trias va asse-
gurar que “la insensibilitat i allunyament de
la realitat del Govern Colau és inaudita”.

Per últim, Ciutadans també va criticar la
pujada de les tarifes i a través del seu regi-
dor Santiago Alonso va dir que “Colau avala
i executa el 2018 la pujada del preu de
transport públic dissenyat per CiU”.

MOBILITAT/Prou bloqueig polític, unim els tramvies!.Sota
aquest lema, la plataforma ‘Unim els tramvies’ va reunir un
miler de persones, particulars i representants d’entitats, en
una manifestació que va reivindicar la unió dels dos extrems
del tramvia per la Diagonal el passat dia 20 de gener.

Els convocants, entre els quals hi havia la FAVB, la
FAVBdn i la CONFAVC, l’Associació per a la Promoció del
Transport Públic (PTP) o la Plataforma per a la Qualitat de
l’Aire, van sortir a les onze del matí des dels dos extrems
finals de les línies del tramvia (la plaça de les Glòries i la
plaça de Francesc Macià) i van avançar per l’avinguda Dia-
gonal (el carrer pel qual s’haurien d’unir els dos extrems
del transport) per acabar ajuntant-se a la plaça de Jacint
Verdaguer aproximadament al migdia, on es van fer di-
ferents parlaments i es va reivindicar que s’aturi “el blo-
queig polític” que consideren que s’oposa a aquesta unió.

La plataforma aglutina més d’una quinzena d’asso-
ciacions i sindicats i defensa la unió dels dos extrems del
tramvia per la Diagonal argumentant, entre altres motius,
que enllaçaria els principals campus universitaris i zones
de recerca de la ciutat. També creuen que els veïns de l’Ei-
xample tindrien “una artèria més pacificada i amable, i no
una autopista” o perquè és el mitjà de transport més ac-
cessible, confortable i ecològic, entre altres.

Un miler de persones reclamen 
la unió dels tramvies per la Diagonal RECONEIXEMENT/Quan es relacionen els moviments veï-

nals i el barri del Poblenou, ràpidament apareix un nom:
el de Manel Andreu. L’històric líder veïnal va morir el dia
de Sant Esteve del 2016 i la seva figura va ser recordada
de nou pels veïns el passat dia 19. 

El Centre Moral i Cultural del Poblenou va ser l’escenari
d’aquest acte de reconeixement, organitzat per l'Associació
de Veïnes i Veïns del Poblenou, que es va anomenar Una
vida plena de vides. El tret de sortida d’aquest record va
arrencar a les set de la tarda i  un dels moments més emo-
tius va ser l’actuació del cantautor extremeny Luis Pastor,
que va començar la seva activitat professional durant els
últims anys de la dictatura franquista.

El Poblenou ret un nou
homenatge a Manel Andreu
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SOLIDARITAT/ El passat 18 de
desembre es va tancar la cam-
panya Una mà amiga, una inicia-
tiva promoguda conjuntament
per la FAVB i la CONFAVC que vo-
lia que el veïnat reflexioni i s’invo-
lucri en els problemes de les per-
sones refugiades i migrants i en la
seva acollida a la nostra societat.

La Violeta de Gràcia va ser l’es-
cenari de la darrera activitat d’U-
na mà amiga, amb la projecció i
el posterior cinefòrum del docu-
mental que porta aquest mateix
nom. Alguns dels ponents van ser
Francesc Mateu, director d’Inter-
món-Oxfam Catalunya, o Jaume
Buch, coordinador del projecte
Refugiats-Benvinguts.

La campanya 
‘Una mà amiga’
arriba al seu final

SOCIETAT/ La possibilitat que la nova bo-
cana del port aculli el museu de l’Hermi-
tage divideix als veïns del barri de la
Barceloneta. D’una banda, l’Associació de
Veïns de la Barceloneta defensa la viabilitat
del projecte, mentre que l’Associació de
Veïns de l’Òstia el rebutja.

A finals del mes de novembre, l’Asso-
ciació de Veïns de la Barceloneta va fer arri-
bar al consistori un manifest de suport al
projecte que té la firma de diverses entitats
del barri, escoles i comerços. Tot i això, el seu
vicepresident, Manel Martínez, va assegu-
rar que considerava que l’Ajuntament ha tri-
gat a pronunciar-se sobre “un projecte
cultural que pot ajudar a revitalitzar i recu-
perar l’entorn el barri, tan abandonat de
projectes engrescadors per dinamitzar el

territori contra altres iniciatives purament
comercials d’explotació de l’espai públic”.

Però mentre aquesta entitat ha mostrat
la seva predisposició al projecte, qui va
mostrar la seva posició contrària va ser l’As-
sociació de Veïns de l’Òstia, que en decla-
racions a aquesta publicació va assegurar
que el rebutgen “perquè es tracta d’una
altra iniciativa ‘turistificadora’ a la zona” i re-
corda que “nosaltres apostem pel decrei-
xement turístic”. L’associació també va
emetre un comunicat, a mitjans del mes
passat (que té les adhesions d’altres enti-
tats i col·lectius) explicant les raons per les
quals s’oposa a l’Hermitage. Per últim, Fo-
ment de les Arts Decoratives (FAD) també
considera que el projecte ha triat “una mala
ubicació” per instal·lar-se a la ciutat.

La possible obertura del museu 
de l’Hermitage divideix la Barceloneta

REIVINDICACIÓ/ Els partidaris de
la gestió municipal de l’aigua de la
ciutat han tornat a alçar la seva veu.
El passat 11 de gener la plaça de
Sant Felip Neri, al barri Gòtic, va
acollir l’acte de presentació d’una
iniciativa ciutadana que té el su-
port d’una quarantena d’entitats
com Aigua és Vida, Aliança Contra
la Pobresa Energètica o la FAVB.

La iniciativa s’inspira en altres
que estan en marxa a ciutats com
Madrid o Berlín i s’ha proposat re-
collir 15.000 signatures que en-
tregarien a l’Ajuntament per instar
a aquesta remunicipalització. Els
manifestants van lamentar que la
gestió de l’aigua de la ciutat fa 150
anys que està en mans privades.

Nou clam per
remunicipalitzar 
la gestió de l’aigua

COMMEMORACIÓ/ Un dels mo-
ments més esperats de l’any per
a la FAVB ja és gairebé aquí. El pri-
mer dilluns del mes que ve, el 5
de febrer, la Federació celebrarà
el gran acte de presentació de 25
anys de Barcelona a Carrer (1991-
2016), el llibre que recull el darrer
quart de segle de la història de la
ciutat a través del prisma de la re-
vista Carrer.

A finals del mes passat, la
FAVB va fer pública la data de la
presentació (encara ha d’especi-
ficar l’hora) i va anunciar que de
cara a aquest dia prepararan un
pica-pica i sorpreses musicals.
L’acte se celebrarà al Centre Cívic
del Fort Pienc.

Compte enrere 
per al llibre dels 25
anys de ‘Carrer’

Els veïns rebutgen l’acord entre
Colau i el Gremi per les terrasses

ESPAI PÚBLIC/ El passat mes de
desembre es va acabar la ’guerra
de les terrasses’ després que s’a-
nunciés un acord entre l’Ajunta-
ment i el Gremi de Restauració.
Aquest conveni, que permet fle-
xibilitzar una normativa polèmica
que havia acabat portant malde-
caps a totes les parts, ha generat
malestar en el si de la FAVB, que
en els dies posteriors a la publica-
ció de l’acord va denunciar que, a
la pràctica, l’acord entre el govern
d’Ada Colau i el Gremi suposa la
“consolidació de la privatització
de l’espai públic”. L’entitat també
va denunciar que es retallen al-
guns drets.

Aquest nou pacte implica que
la normativa de terrasses, que s’a-
provarà aproximadament d’aquí
a dos mesos, assumeixi una fór-
mula menys restrictiva que l’ac-
tual i provocarà que les llicències
que ja estan atorgades es puguin
revisar amb els nous criteris. A la
pràctica, això suposarà que es fre-
narà la supressió de taules i cadi-
res que ha provocat l’ordenança
actual per a alguns bars i restau-
rants i que ara podrien recuperar.
El nou text flexibilitza qüestions
polèmiques, com ara la distància
entre les taules i els arbres o l’ocu-
pació màxima permesa a la vo-
rera. El vicepresident de la FAVB,
Joan Balañach, va ser una de les
veus que es van alçar contra
aquest nou acord, apuntant que
“és una subordinació als interes-
sos privats del gremi”. De fet, la
FAVB va decidir abandonar la da-
rrera comissió tècnica en senyal
de protesta.

En la mateixa línia que la FAVB
es van pronunciar des de l’As-
semblea de Barris per un Turisme
Sostenible (ABTS). L’ABTS es va
mostrar molt crítica amb la sig-
natura del conveni i va acusar
Colau d’haver caigut “en la
trampa del lobby de la restaura-
ció fent-nos creure que aquest
pacte és el millor per a tothom”.
En diferents piulades a Twitter,
l’ABTS va retreure aquest pacte
entre el govern i els empresaris
d’hostaleria, perquè comportarà
que hi hagi més taules i , per tant,
més soroll i molèsties, des del seu
punt de vista, per als veïns de di-
ferents barris.

COLAU DEFENSA L’ACORD
En canvi, segons l’alcaldessa Colau,
aquest pacte “arriba en un mo-
ment molt positiu i és bo per a Bar-
celona”. La batllessa va destacar
que “les terrasses ens agraden a
tots, formen part d'una ciutat me-
diterrània com la nostra i de la seva
vida al carrer” i va voler remarcar
que “no és senzill regular l’espai
públic en una ciutat com la nostra”.
Colau va destacar que l’acord, que
es va formalitzar el passat 5 de des-
embre, aconsegueix “garantir l'e-
quilibri entre l'ús ciutadà de l'espai
públic i l'activitat econòmica”. 

Per últim, el director general
del Gremi de Restauració, Roger
Pallarols, va mostrar la seva satis-
facció per haver arribat a aquest
acord i, després de la signatura,
va assegurar que aquest pacte
suposa “enterrar definitivament
el conflicte”, que s’havia allargat
durant anys. 
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El Born acull la gala dels premis
del  Shopping & Shooting

CINEMA4El Born Centre de Cul-
tura i Memòria va acollir el pas-
sat 20 de gener la gala d’entrega
dels premis del festival de curt-
metratges Shopping & Shooting
que organitza  la Fundació Bar-
celona Comerç. 

La gala, emmarcada en els ac-
tes de l’Any del Comerç i la Cul-
tura que impulsa la fundació,  va
deixar com a guanyador el curt
23J, de l’equip Finde Creativo!,
que va rebre l’Hermes del Comerç
per una original història amb
tots els ingredients imprescindi-
bles per complir amb la temàtica
obligatòria d’aquesta edició, que

tenia a veure amb la frase “Fes-me
riure, fes-me plorar, fes-me esti-
mar i fes-me sentir”. 23J va ser re-
alitzat en una botiga de l’Eix Sant
Andreu del mateix nom.

El jurat del concurs estava
format per actors com Toni Albà
i per membres de la direcció de
la fundació com ara el president,
Salvador Vendrell, i el vicepre-
sident executiu, Lluís Llanas. 

Enguany la cita va tornar a
tenir un caràcter solidari, ja que
es van recaptar fons per als Pa-
llapupas, una ONG de pallassos
que treballa fent riure als hos-
pitals de tot el país.

El Gòtic | Requisen 334 polseres tòxiques d’una botiga 
Agents de la Guàrdia Civil van requisar a principis de gener 334 polseres tòxiques

d’una botiga del barri Gòtic que contenien substàncies tòxiques que estan 
prohibides. Les peces de bijuteria estaven fetes amb unes llavors molt perilloses 

conegudes amb el nom de wayurús, que estan prohibides des de l’any 2014. 

TEIXIT COMERCIAL4L’últim in-
ventari de locals comercials pu-
blicat per l’Ajuntament, que va
ser publicat el passat 25 de ge-
ner, mostra com  el 55,3% dels
locals del districte són bars, res-
taurants i hotels. Sumats,
aquests tres tipus de negocis,
arriben a la xifra de 1.453. A
molta distància d’aquests tipus
de locals comercials hi ha els
equipaments culturals, que arri-
ben a la xifra de 170, mentre que
la tercera posició, amb 103 lo-
cals, l’ocupen els negocis rela-
cionats amb les finances i les as-
segurances.

Una altra xifra destacable de
l’estudi és el fet que Ciutat Ve-
lla és el districte on el comerç
al detall té més pes. Aquest
sector ocupa el 50,6% del total
de locals. D’altra banda, crida
l’atenció que  l’Ajuntament
desconeix quina activitat es
porta a terme en 1.367 locals,
d’un total de 13.811. D’aquesta
xifra total, el consistori també
ha detectat 226 locals on no es
fa cap activitat.

DISTRIBUCIÓ PER BARRIS
Pel que fa al repartiment dels lo-
cals per barris, el Raval apareix
al capdavant amb força dife-
rència, ja que té 2.355  establi-
ments comercials actius. A da-
rrere seu hi ha el Gòtic, amb
1.802 locals, mentre que a Sant
Pere, Santa Cateria i la Ribera la
xifra és de 1.520 i a la Barcelo-
neta de 545. Els autors de l’es-
tudi destaquen que “és signifi-
cativament important” que dels

545 establiments comercials ac-
tius  de la Barceloneta, una xi-
fra considerada baixa, 187 siguin
de comerç al detall i 325 de
serveis.

D’altra banda, aquest infor-
me municipal també ha permès
descobrir que hi ha botigues
tancades que s’han convertit en
habitatges -sense cèdula d’ha-
bitabilitat- garatges o instal·la-
cions amb transformadors o al-
tres tipus de maquinària.

Ciutat Vella és un dels districte amb més hotels. Foto: Arxiu 

El 55% dels locals de Ciutat Vella
són bars, restaurants i hotels
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L’epicentre del waterpolo estatal
es traslladarà a Santa Cruz de Te-
nerife en el primer cap de set-
mana de febrer. La Piscina Mu-
nicipal Acidalio Lorenzo serà
l’escenari de la primera final d’a-
quest any, la de la Copa del Rei,
a la qual novament aspiren els
dos equips del districte, l’Atlètic
Barceloneta i el CN Barcelona.

Els de Chus Martín arriben a
la cita com el principal favorit. In-
victes a la lliga, amb opcions de
classificar-se per a la fase final de
la Champions i havent guanyat
les últimes cinc Copes de forma
consecutiva (l’hegemonia en
aquest segle és absoluta, amb 13
victòries en les 17 edicions des de
l’any 2000), l’Atlètic arrencarà la
seva aventura a les Canàries el di-
vendres 2, a dos quarts de set de
la tarda, contra el CN Mataró. Si
els de la piscina de Sant Sebastià

superen l’eliminatòria, jugaran la
semifinal, l’endemà, contra el
vencedor de l’enfrontament en-
tre el Tenerife i el Sant Andreu,
mentre que la hipotètica final se-
ria el diumenge 4 de febrer.

En canvi, el Barcelona va per
l’altra banda del quadre i serà
l’encarregat d’encetar la com-
petició a la piscina Acidalio Lo-
renzo a dos quarts de quatre de la
tarda. Els de Toni Esteller juga-
ran el primer quart de final con-
tra el CN Terrassa, la gran sor-
presa d’aquest inici de lliga. Si el
CNB, que és el segon millor equip
del palmarès històric de la com-
petició, supera aquest enfronta-
ment contra els vallesans, jugarà
la semifinal contra un altre rival
dur, que serà el guanyador del
partit entre Medi i Sabadell.

FEELING A LLIGA I CHAMPIONS
Abans d’afrontar la competició
del KO, l’Atlètic ha completat un
mes excel·lent, amb bons resul-
tats a la lliga i, especialment, a la
Champions, on les dues victòries

que han aconseguit (5-15 a Bel-
grad contra el Partizan i 13-12 a
la piscina Sant Sebastià contra el
Waspo Hannover) han fet que els
mariners escalin una posició i es
col·loquin en la quarta posició al
grup A, de manera que ara ma-
teix accedirien a la fase final de la
competició continental.

Com en aquest gener, la
Champions farà que els mariners
hagin de jugar dos partits el mes
que ve, el dia 7 a la piscina del
Hannover i el dia 28 a Sant Se-
bastià contra el Partizan.

GENER IRREGULAR DEL CNB
Per la seva banda, el CNB no ha
tingut el millor gener que podia
esperar (derrota al derbi a la
Nova Escullera i en la visita a la
Pere Serrat del CN Sant An-
dreu), però el bon inici de curs
dels homes d’Esteller fan que la
plaça de play-off no perilli.

Quan passi pàgina de la Copa,
el Barcelona es prepararà per als
enfrontaments del febrer, contra
el Catalunya i el Mataró.

L’Atlètic torna a ser el gran favorit per alçar el títol. Foto: CNAB

La Copa del Rei serà el pròxim
repte de l’Atlètic i del Barcelona
» CNAB-Mataró i CNB-Terrassa són els emparellaments de quarts

» Els mariners han aconseguit redreçar el seu rumb a la Champions

La primera gran cursa:
compte enrereper a la Mitja

ATLETISME4Diumenge 11 de
febrer. Aquesta data està mar-
cada en vermell en el calendari
dels runners de la ciutat i del
país, perquè serà quan es dispu-
tarà la primera gran cita atlètica
de l’any: l’eDreams Mitja Mara-
tó de Barcelona. 

El bon resultat de les darre-
res edicions ha portat els orga-
nitzadors a repetir la recepta i,
per tant, el circuit serà el mateix
que ha rebut tan bones críti-
ques darrerament: sortida i arri-
bada des del carrer Pujades (a
l’altura del parc de la Ciutadella)

i itinerari pel passeig de Colom,
el Paral·lel, la Gran Via de les
Corts Catalanes i bona part del
districte de Sant Martí, incloent
l’avinguda Diagonal i tot el front
litoral, des del Fòrum fins a la
Vila Olímpica, des d’on encara-
ran els últims metres del reco-
rregut de la cursa.

Les inscripcions estaran ober-
tes fins al dia 5 de febrer, però els
organitzadors podrien tancar-les
en el cas que la xifra d’atletes su-
perés els 19.000. Els dorsals es
podran recollir a la cúpula del
Centre Comercial Las Arenas.

El CB Ciutat Vella vol assaltar
la quarta posició del seu grup
BÀSQUET4Amb l’AllStar que
es va disputar a Sabadell superat
(el CB Ciutat Vella va estar re-
presentat per Jose Bernuz, que
va jugar 16 minuts i va anotar
quatre punts), els homes d’Àlex
Gil encara la segona meitat de la
classificació amb l’objectiu d’as-
saltar la quarta posició del grup
2 de la Copa Catalunya, que do-
naria dret a disputar també la
post temporada.

I és que fins ara, l’equip ha su-
perat les previsions més opti-
mistes i ha tancat la primera
volta amb un balanç positiu de set

victòries i sis derrotes, que ha em-
pitjorat després que els de Ciutat
Vella hagin perdut els dos partits
que s’han disputat aquest any (a
casa contra el SESE i en la visita
al CB Santa Coloma).

El conjunt de Gil arrencarà la
segona volta el diumenge 4 de fe-
brer al CEM Parc de la Ciutade-
lla rebent la visita del líder, el Bàs-
quet Molins. La visita a la pista de
l’AD Torreforta, l’enfrontament a
casa contra el Barça-Santfeliuenc
o el desplaçament a Sabadell per
visitar el Sant Nicolau seran els al-
tres enfrontaments del febrer.

Pau Arriaga
CIUTAT VELLA

Futbol sala | El Barceloneta Futsal encadena cinc derrotes
La pitjor ratxa de la temporada. El Barceloneta Futsal Esportiu no aconsegueix redreçar

el rumb i ja encadena cinc derrotes seguides, una dinàmica que empitjora si es considera
que l’equip ha perdut sis dels últims set partits. Malgrat aquests resultats, però, la zona
perillosa encara queda lluny i els pròxims rivals seran el Mataró, el Dènia i el Sabadell.Esports



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com -  686 42 95 17
13 | líniaciutatvella.catGener 2018



Una mort que oficialment és acciden-
tal però que podria no ser-ho i la ba-
talla del marit de la víctima amb la
seva família política per aclarir els fets.

Aquest és el punt de partida de
Todo esto te daré, la novel·la amb què
Redondo torna a la llista dels més lle-
gits. Ha estat el llibre més prestat a les
biblioteques de la Diputació el 2017.

Llibres

Todo esto te daré  
Dolores Redondo

Actors reals i personatges virtuals en
3D s’uneixen per explicar el relat so-
bre l’amistat, l’amor, la responsabilitat
i el sentit de la vida escrit per Saint-
Exupéry i destinat a nens de totes les
edats (dels 4 als 100 anys).

La sala Barts de Barcelona acull les
darreres representacions de l’inspira-
dor musical fins a l’11 de febrer.

Teatre

El petit príncep
Àngel Llàcer i Manu Guix

Premi Enderrock a Artista Revelació
per la Crítica, amb Foliecitat el grup
La Folie reivindica el somriure, la
llum, l'optimisme i la vitalitat, així
com les ganes d'agradar i de trans-
metre bona energia.

Aquest és l'esperit del disc i la filo-
sofia d’una banda liderada per Paula
Giberga i Andreu Roig.

Música

Més d’un mes després de la seva es-
trena als Estats Units arriba a casa
nostra l’últim títol de la factoria d’Ste-
ven Spielberg.

La pel·lícula reviu el pols entre el
diari nord-americà The Washington
Post i l’administració Nixon pels infor-
mes classificats sobre la guerra del
Vietnam. Periodisme de pel·lícula.

Pelis i sèries

Els arxius del Pentàgon
Steven Spielberg

Foliecitat
La Folie

La Model, per dins
L’antiga presó de la Model de Barcelona, concretament el
pati d’accés del carrer Entença, és des del passat 21 de ge-
ner un nou espai obert a la ciutadania. Una mena de nou

interior d’illa de l’Eixample. El més interessant, però, és que
els divendres a la tarda i els dissabtes entre les 10 del matí
i les sis de la tarda l’antiga presó es podrà visitar en grups
de 30 persones durant 15 minuts. A banda de l’acte insti-

tucional d’inauguració que va tenir lloc el 21 de gener, 
s’habilitarà una exposició fotogràfica titulada ‘La Model
per dins’ situada al mur exterior de l’emblemàtic edifici. 

El nou crack culer Philippe Coutinho ha canviat la pluja
anglesa per la llum catalana i ha escollit la zona de Bella-

mar, a Castelldefels, per viure-hi. Tot plegat després de
protagonitzar un dels serials futbolístics més llargs dels

últims temps i ser el jugador més car de la
història del Barça, que ha pagat prop

de 160 milions d’euros al Liverpool
per ell. El també exjugador de l’e-

quip anglès i killer culer des de ja fa
uns anys, Luis Suárez, va ser qui va

convèncer el brasiler per anar a viure
a Castelldefels. Coutinho i la seva fa-

mília ja gaudeixen de les platges de so-
rra fina del municipi i el passat 21 de ge-
ner van deixar clar a Instagram que es-

tan molt a gust a la seva nova destinació.
La dona del jugador, Aine, va penjar a la xarxa
social una fotografia de la parella amb la seva 

filla, Maria, passejant per la platja.  

P H I L I P P E C O U T I N H O

La fitxa

ÉS FAMÓS PER...

EL TROBARÀS...

Ser el fitxatge més car de la història del Barça
El club ha pagat per ell uns 160 milions al Liverpool

Famosos

Al barri de Bellamar, a Castelldefels
La casa on s’ha instal·lat pertany a l’exculer Cesc Fàbregas

Passejant per la zona residencial i la platja
Gaudint amb la seva família o el seu company Luis Suárez

ON VIU?

| Axiom Verge Multiverse
Un científic mor després d’un accident i es desperta en un món alienígena. 

Aquest títol en recorda d’altres com Castlevania o Metroid.Viu en línia
No t’ho perdis

QUI ÉS?
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P R O P O S T E S
DIMECRES 14 DE FEBRER
20:00 Una proposta especial per al dia de Sant

Valentí pot ser gaudir de la darrera adapta-
ció del clàssic shakesperià Romeu i Julieta. /
Gran Teatre del Liceu.

TOTS ELS DILLUNS
17:30 Dibuix i manga és el nom d’un curs que

va arrencar el dia 22, que durarà un trimes-
tre i que treballa tant el dibuix com el llen-
guatge del manga. Coordina Emma Puma-
rola. / Centre Cívic Convent de Sant Agustí.

TOTS ELS DIJOUS
19:30 Javier Guerra, de Mad Marx, és l’encarregat

d’impartir el taller Guió de cine documental
que aprofundeix en l’estructura que han de
tenir aquesta mena de llargmetratges. /
Centre Cívic Pati Llimona.

TOT EL MES
Matí-TardaMontserrat Roig, 1977. Memòria i

utopia és una la mostra dedicada a la perio-
dista que coincideix amb els 40 anys de la pu-
blicacio ́d’Els catalans als camps nazis. / El Born
Centre de Cultura i Memòria.

TOT EL MES
Matí-Tarda El passat dia 25 es va fer la inau-

guració de la mostra anomenada Port, terri-
tori de frontera, que fa una passejada pel Port
marítim i explica diferents històries. / Museu
Marítim de Barcelona.

CADA DIA
09:30 L'Aquàrium proposa un joc de pistes per

als més petits, per descobrir algunes de les
curiositats dels éssers que s’amaguen en
els seus grans aquaris. / Aquàrium. 

DIUMENGE 4 DE FEBRER
18:00 Cas caputxeta, a càrrec de Pinotxo en Bi-

cicleta, explica la història del detectiu Gran
Lican, que ha de descobrir la veritat sobre el
segrest de la Caputxeta Vermella. / Tanta-
rantana Teatre.

DISSABTE 3 DE FEBRER
18:30 Partit de futbol sala corresponent a la di-

novena jornada de la Segona B entre el Bar-
celoneta Futsal Esportiu i el Futsal Aliança Ma-
taró. / Pavelló CEM Marítim.

El Circ Raluy continua al districte amb
les representacions del seu darrer
gran èxit d’espectacle, anomenat His-
tòric. / Port Vell.

El Circ Raluy fa les últimes
representacions d’Històric
Dissabte 10 de febrer a les 17:00

Continuen les sessions del taller de cui-
na per a adolescents que es fa des de
setembre. El pròxim dia 17 es prepa-
raran galetes d’ametlla i pebrots far-
cits. / Mercat de la Boqueria.

Continua en marxa un
taller de cuina a la Boqueria
Dissabte 17 de febrer a les 11:00

Josep Maria Pou afronta el seu darrer
repte amb la interpretació del paper
del capità Ahab en aquesta versió
del clàssic Moby Dick dirigida per An-
drés Lima. / Teatre Goya.

Josep Maria Pou interpreta 
el capità Ahab a ‘Moby Dick’
Tots els diumenges a les 18:30

Partit de waterpolo de la 15a jornada
de la Divisió d’Honor masculina entre
l’Atlètic Barceloneta i el CN Sabadell.
/ Piscina de Sant Sebastià.

L’Atlètic rep el Sabadell en el
millor partit de la 15a jornada

Dissabte 10 de febrer a les 12:45

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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