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‘Molta policia, poca diversió’.
Aquest és el títol d’una cançó
punk que va es va convertir en
lema popular fa uns quants anys.
Seria aplicable a Barcelona avui
dia? Els temps han canviat i el
concepte de diversió ja no s’asso-
cia tant a la major o menor pre-
sència de policia. El que sí que es
pot dir, però, és que a la ciutat hi
ha un debat obert sobre si falten
o no més agents de policia.

Qui hi té molt a dir en tot ple-
gat, i ho fan, són els sindicats po-
licials. “A la ciutat falten entre 400
i 500 agents”. Aquesta és la xifra
que Manel García, el secretari
general de SAPOL, el sindicat
majoritari de la Guàrdia Urbana,
posa sobre la taula. Actualment,
el cos policial municipal està for-
mat per gairebé 3.000 agents, xi-
fra que creix una mica si es comp-
ten els agents que no són opera-
tius (oficines) i els que encara es-
tan en procés de formació. 

Aquesta plantilla és, segons
els sindicats, del tot insuficient.
“La manca d’agents ve de fa
temps. Fa vuit anys que no entra
ningú al cos. Fa una dècada hi ha-
via 3.400 agents i llavors no te-
níem un volum de servei tan
gran com el d’ara ni nous reptes
com per exemple el terrorisme”,
afegeix García. El diagnòstic del
secretari general de SAPOL va
més enllà: “En aquests vuit anys
la plantilla s’ha anat envellint i
això a la llarga no es pot supor-
tar. Tot es deu a una falta de pre-
visió i organització”.

SAPOL no és l’únic sindicat
que denuncia aquesta situació
des de fa temps. El sindicat CSIF
(Central Sindical Independent i
Transparent) va reclamar fa pocs
dies una convocatòria immedia-

ta de places per a aquest any. I és
que la manca d’efectius que de-
nuncien els sindicats es pot
agreujar per les possibles jubila-
cions anticipades que el govern
espanyol estudia aplicar a través
d’un decret llei, que podria pro-
vocar que el cos perdi 400 agents
de cop o en tres anys, segons com
quedi definit el decret llei. “Si
demà marxen 400 agents cal te-
nir present que, des que l’Ajun-
tament posa en marxa el procés
de substitució, els nous agents
tarden un any i mig a formar part
de la plantilla”, afirma García. 

PROPOSTA APROVADA
Tot plegat ha provocat que la co-
missió de Seguretat de l’Ajunta-
ment aprovés a mitjans de febrer
una proposta del Grup Municipal
Demòcrata que insta el govern
municipal a “afrontar urgent-
ment l’ampliació de la plantilla i
la planificació de noves convoca-
tòries per cobrir la manca d’efec-

tius de la Guàrdia Urbana, espe-
cialment tenint en compte les
conseqüències que pot tenir la
nova legislació reguladora de la ju-
bilació anticipada dels policies
locals”. Barcelona En Comú es va
abstenir en la votació però el
CSIF, que va impulsar l’acord, va
celebrar l’aprovació de la pro-
posta perquè significa que “en l’e-
xercici 2018 s’hauran de convocar
noves places per a la Guàrdia
Urbana”. Aquest sindicat va més
enllà que SAPOL i situa en 3.800
la xifra d’agents que hauria de te-
nir la policia municipal. 

En paral·lel, el responsable
del Grup Municipal Demòcrata
en temes de seguretat, Jordi
Martí, afirma que el seu partit va
presentar la proposta perquè a la
Guàrdia Urbana “hi ha un pro-
blema general de model que cal
solucionar”. Martí considera que
fan falta “més recursos i més
agents” i també situa la xifra de
nous policies que es necessiten

entre els 400 i 500. Respecte al
que va fer el seu partit en els qua-
tre anys del mandat de Trias,
Martí diu que “el problema ve
abans de nosaltres i vam fer el
que Montoro permetia. Vam
aconseguir convocar places per a
unes 100 vacants”. 

“RESPONEM AMB XIFRES”
“No volem parlar molt del tema
perquè ja ens hem explicat”.
Aquest és un dels breus comen-
taris que fonts de l’Ajuntament
fan servir per respondre quan se-
’ls pregunta per aquesta proble-
màtica. Les mateixes fonts ad-
meten que els agents actuals “no
són tots els que voldríem tenir
però hem treballat, i molt, per
millorar”. Al mateix temps re-
corden que “hi ha una promoció
de 117 agents que aquest juny
s’incorporen al cos, una promo-
ció interadministrativa i una
nova promoció que s’incorpora-
rà el 2019”. “Responem a les

crítiques amb xifres”, afegeixen
des de l’Ajuntament. Unes xifres
que uns dies després d’aquestes
explicacions municipals van tor-
nar a créixer, ja que l’Ajuntament
va anunciar que convocarà
aquest any 150 places noves.

A banda, en l’argumentari de
l’actual govern, com també ho fa
el Grup Municipal Demòcrata
quan parla dels seus quatre anys
de mandat, hi ha “la restricció”
que suposa la llei d’estabilitat
pressupostària del ministeri
d’Hisenda de Cristóbal Montoro. 

Aquesta realitat els sindi-
cats no la neguen, però insten
els polítics a estudiar possibles
sortides. “Cal negociar entre
les administracions i buscar so-
lucions perquè hi ha un pro-
blema que s’ha d’arreglar”, afir-
ma el secretari general de SA-
POL. Sembla, doncs, que la pre-
gunta de si Barcelona té ara
mateix poca policia té una res-
posta que s’inclina cap al sí.

Albert Ribas
BARCELONA

Ciutat amb poca policia?
» Els sindicats de la Guàrdia Urbana alerten que a Barcelona hi ha una manca estructural d’agents

» L’Ajuntament anuncia una nova convocatòria de 150 places però lamenta les “restriccions” de Montoro

Una imatge de dos agents de la Guàrdia Urbana de servei. Foto: Guàrdia Urbana (Facebook)
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La lupa

per Laura Pelay 

8-M: és la lluita de classes!

Hi ha conceptes que moltes vegades ca-
uen en desgràcia. Es decideix sobtadament
que estan passats de moda i que ja no són
importants. Que parlar d’aquell tema
està superat, i fins i tot et poden arribar a
etzibar que estàs antiquada i que vius fora
de la teva era. Doncs bé, des del meu punt
de vista, una d’aquestes víctimes és la fa-
mosa lluita de classes. Mentre ens diuen
que està caducada, la realitat s’entossudeix
a demostrar la seva vigència. Amb la cri-
si, les classes socials s’estan polaritzant i
els pobres som més pobres i els rics més
rics, mentre les classes mitjanes han es-
tat escanyades i avui en dia la frontera en-
tre ser classe mitjana i pobre
és difusa. Però dintre d’a-
questa segmentació social hi
sobreviuen encara més sub-
mons. Si ets dona i de classe
baixa, ho tens molt més com-
plicat. Si ets dona, jove i de
classe baixa, pitjor. Però si ets
dona, discapacitada i de classe baixa,
pinta fatal. I podríem anar sumant: vídua,
pensionista... al final de tot plegat t’ado-
nes que no calen més eufemismes. Ni tal
sols maquillatges: t’estan explotant per-
què ets mà d’obra barata. Estàs al graó fi-
nal de la societat. És igual que et formis.
Que siguis la millor preparada. La que té
més talent. La teva capacitat intel·lectual
es veurà superada per la teva condició bio-
lògica. I això, senzillament, és una aber-
ració en una societat que es vulgui reco-
nèixer com avançada i igualitària.

Visc en una societat que vull enten-
dre que té valors. El valor de la igualtat
i de la justícia social ha d’estar gravats
en l’ADN de qualsevol poble que es vul-
gui civilitzat. I avui, malauradament, te-
nim el 50% de la població sense avan-
çar al mateix ritme que l’altre 50%. I per-
què sigui possible caminar al mateix rit-
me necessitem la complicitat dels homes.
No us vull darrere de les meves reivin-
dicacions, us vull al costat. Vull que en-
tengueu que quan negocieu un conve-
ni col·lectiu és tan important la catego-
ria eternament feminitzada com la que
no. Que entengueu que els plans d’igu-

altat de les empreses no són quelcom se-
cundari, sinó imprescindible. I que les
excedències per cura de gent gran o me-
nors són per a tothom. Malaurada-
ment, el fet de néixer amb un determi-
nat sexe et condiciona vitalment. I en
una societat que sempre fa gala de la me-
ritocràcia, aquest condicionant et limi-
ta, i fa que aquesta societat perdi la mei-
tat de la seva capacitat. En altres pa-
raules, com ja reconeix la Unió Europea,
perdem talent, competitivitat i tots ple-
gats som una mica més pobres.

Molt s’ha parlat de la desigualtat entre
sexes a la feina i a la societat. Estadístiques
en tenim per donar i per vendre. Som la
generació que segurament ha aconsegu-
it posar rostre a la precarietat femenina.
Som qui hem analitzat millor la realitat. I
com que hem detectat on fallem i on no,
és imprescindible que actuem. No podem
deixar aquest combat per al futur. Perquè
no ens ho perdonaríem mai a nosaltres
mateixes ni a les que ens han de succeir. 

Fa molts anys que el 8 de març és un
dia de celebració o de commemoració.
Tant se val. Apostant per una vaga (amb
les diferents modalitats) es fa un salt en-

davant: estem en el combat.
S’han acabat les anàlisis. Sal-
tem de pantalla. Hi ha guer-
res ideològiques que s’han de
guanyar: la lluita de classes
implica necessàriament la
lluita per la igualtat i la justí-
cia social. La batalla pot ser

llarga. Hem de generar complicitats socials
i fer canvis culturals. Però la història no ens
perdonaria que no féssim d’aquest segle
el de la lluita per la igualtat. Deixem el tema
resolt per al futur. Perquè, com diria Ma-
ria-Mercè Marçal, sóc dona de classe bai-
xa i nació oprimida. I això em porta a ser
tres voltes rebel. Tant de bo algun dia no
massa llunyà pugui dedicar-me a altres
combats. És el moment de passar a l’ac-
ció i deixar de mirar a una altra banda.

Publicat a El Nacional.cat

La lluita de classes implica 
necessàriament la lluita per la igualtat 

i la justícia social

Parlen els
veïns

Carolina
Va tenir un segui-
ment enorme. Jo,
que sóc llatinoame-
ricana, crec que hi ha
una gran diferència
entre com se celebra
aquí i allà. A Europa

té un tarannà molt més social i centrat en
el dia a dia i considero que les dones hem
de seguir lluitant en aquest sentit.

Nieves
Em va sorprendre
molt positivament.
Sabia que seria un
dia de vaga i de mo-
bilitzacions, però
crec que va superar
totes les expectati-

ves, com a mínim les meves. No vaig se-
cundar totalment la vaga, però sí que vaig
fer una petita aturada.

Mònica
La jornada va ser
exemplar i multitu-
dinària. Podem es-
tar realment satis-
fetes pel que vam
fer i per com ho
vam fer. Pel que fa a

la vaga, m’hauria agradat que més insti-
tucions i negocis s’hi haguessin afegit, per-
què al centre tot estava obert.

Meira
Estic molt contenta
per com va anar. No
m’esperava una mo-
bilització tan gran i
espero que l’any que
ve ho sigui encara
més. I que el 8 de

març del 2019 els homes ens donin el seu
sou a les dones perquè totes puguem
participar en les mobilitzacions.

Què et va semblar la manifestació del passat 8 de març?
per Toni Enguix
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Els semàfors

Ada Colau
L’Ajuntament, amb Ada Colau al capda-
vant, va retirar el passat 4 de febrer l’es-
tàtua d’Antonio López, Marquès de Co-
millas. Prohom, empresari però també

esclavista, López ja no té estàtua en una
plaça que de moment porta el seu nom. 

pàgina 6

Gala Pin
El Pla d’Usos de Ciutat Vella es va apro-

var el passat 23 de febrer durant el Ple
de l’Ajuntament. Tot i que va tenir els

vots favorables per tirar endavant, Bar-
celona En Comú només va rebre el su-

port del regidor no adscrit Ardanuy. 
pàgina 10

Valtonyc
El raper mallorquí Valtonyc va oferir el

passat 14 de març un concert a la sala
Freedonia del Raval en el marc de la
campanya No Callarem. Tot i la con-

demna de presó, Valtonyc va deixar clar
que no renunciarà a les seves cançons. 

pàgina 7
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Les claus

Efectivament, senyora Arrima-
das, l’independentisme “ha des-
pertat la Catalunya silenciada i
un nacionalisme cívic espanyol”.
Un nacionalisme tan “cívic” que
es va despertar de cop l’endemà
mateix de les càrregues policials
contra els ciutadans que es con-
gregaven per votar. Simptomàtic
que les (poques) banderes espa-
nyoles que es veuen als balcons
apareguessin per donar suport
al “a por ellos”. 

Aquest és el seu “naciona-
lisme cívic” que encoratja poli-
cies perquè agredeixin a cops de
porra els mateixos conciutadans
amb qui comparteix el “bon dia”
o la cua per comprar el pa. Ver-
gonya! Ja ho hem vist com se les
gasta el seu “nacionalisme cívic”,
que legitima batudes nocturnes
de policies nacionals de paisà a la
caça d’independentistes i amb
un monarca corrupte que aban-
dera en nom de la Constitució
l’ús de la força indiscriminada
contra els catalans. 

El que hem de reconèixer a
l’independentisme és, precisa-
ment, que hagi descobert als ulls
de tots el vertader i tenebrós ros-
tre del nacionalisme espanyol. 

El nacionalisme
per Salvi Pardàs

L’educació que separa per sexes
per David Rabadà

Com a professor de secundària
em sento força crític amb les
subvencions que rebran certs
centres privats que separen
els alumnes per sexes. Just el
divendres 9 de març el Minis-
teri de Educación, i sobre el
155,  va decretar que 16 centres
privats catalans puguin obte-
nir aquestes ajudes públiques. 

Aquest fet denota les ideo-
logies polítiques en detriment
de la realitat escolar. Resulta
obvi que les decisions educa-
tives d’aquest país es prenen
sense coneixement de causa
escolar i sense tenir en comp-
te l’educació pública que tots
paguem. Ans al contrari, és la
ideologia política i no pas els
fets reals qui pesa més sobre
aquestes decisions. Així un PP
és proper als centres religiosos

que segreguen per sexes, els in-
dependentistes es mostren en
contra i Cs i PSOE fan dema-
gògia sota l’ambigüitat. 

Tot plegat resta lluny d’un
pacte polític per l’educació que
hauria de protegir, defensar i
millorar l’educació pública na-
cional. Els polítics, per tal de
prendre decisions educatives
adients, haurien de fer servir
els fets contrastats sota la lò-
gica científica. Malauradament
no es té en compte la realitat
social però sí les ideologies
partidistes quan es destinen els
diners dels nostres impostos en
educació. Preguem per tant
que amb els diners de tots no
se subvencionin escoles d’i-
deologia propera a un poder en
detriment d’una bona educació
pública de tots i per a tots.

per Francisco J. RodríguezLes millors
perles

Cremar fotos del rei és llibertat d’expressió. Així ho ha determi-
nat el Tribunal de Drets Humans, que ha sentenciat Espanya a
indemnitzar dos gironins que van ser condemnats per l’Au-

diència Nacional per cremar un retrat de Felip VI, fet i fet, pare de la
‘princesa’ d’aquesta ciutat, Elionor. Ironies del destí.

Miguel Ángel Revilla, el mediàtic president de Cantàbria,
ha demanat a l’Ajuntament de Barcelona que els cedei-
xin l’estàtua d’Antonio López retirada del carrer per la

vinculació del personatge amb l’esclavisme. La intenció és
col·locar-la a Comillas, poble natal de López. Colau s’hi ha negat.

Rafael Hernando, portaveu del PP al Congrés, ens torna a enlluer-
nar amb el seu savoir faire i elegància innata i aprofita el funeral
de Gabriel Cruz, el nen assassinat a Almería, per fer campanya a

favor de la presó permanent revisable. Hernando s’afegeix al reguit-
zell de voltors que han aprofitat el cas per buscar vots o audiència. 

Gairebé 20 anys després de la caiguda del mur de la vergo-
nya a Berlín, Donald Trump, president dels EUA –en prin-
cipi “el líder del món lliure”, que diuen–, està immers en el

reforç i tancament del mur que separa el seu país de Mèxic. Ho fa
perquè creu que els immigrants són “escaladors professionals”.

Detenen el repartidor que va fer burla de la vaga feminista per
conduir sense carnet –retirat per sentència judicial–per Múr-
cia. L’home va penjar un vídeo dient que el millor de l’aturada

era que no hi havia embussos i convidant les dones a fer vaga cada
setmana. Segons els fets, potser qui és perillós al volant és ell, no?

Vist al Twitter

@LauraBorras: “Aquest no seria un
gran univers si no fos la llar de les per-
sones que estimes”. Stephen Hawking,
1942-2018. RIP.

@llopfranc: Riera, de la CUP, demanant a
ERC i a Torrent la “petita desobediència” d’ha-
bilitar els 2 de Brussel·les. Obvi! Si no som ca-
paços d’això, no serem capaços de res.

#NovesEleccions?

@Allthosemoment: Perquè l'Escola no ha
de tenir por, els i les docents han de poder
treballar lliurement i a cap infant se li pot ne-
gar la igualtat d'oportunitats al nostre país.

#SomEscola #DEPHawking

Veïns del Raval denuncien en un 
‘narcotour’ la degradació del barri1

2 L’Atlètic es consolida com el rei 
de Copes i alça el catorzè títol

L’Associació de Festes de Sant Roc, 
premi Ciutat de Barcelona

Nova polèmica amb Desokupa 
per un desallotjament al Raval

Mohammed Haloul, 
nou president de Tot Raval

El + llegit líniaciutatvella.cat
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Una quinzena d’entitats de di-
ferents barris del districte, mol-
tes de les quals centrades en
qüestions d’habitatge, han de-
nunciat recentment que la xifra
de desnonaments que es pro-
dueixen a Ciutat Vella és molt
superior a la que reconeixen les
autoritats judicials. De fet,
aquestes entitats denuncien que
els jutjats oculten desnona-
ments, cosa que provoca, segons
elles, que els serveis socials mu-
nicipals i  l’Oficina de l’Habitatge
no en tinguin coneixement i, per
tant, no puguin atendre les fa-
mílies que viuen en una situació
precària.

La denúncia d’aquestes en-
titats arriba després que el pas-
sat 9 de març un home que vivia
en un pis ocupat del carrer dels
Petons, al barri de la Ribera, es
cremés a l’estil bonze en el mo-
ment en què la comitiva judicial
i els Mossos d’Esquadra van ac-
cedir a l’habitatge per dema-
nar-li la documentació. L’ho-
me, d’uns 40 anys i de naciona-
litat algeriana, es va ruixar amb
alcohol i es va calar foc amb un
encenedor. Els agents de la po-
licia van reaccionar ràpidament
i van aconseguir sufocar les fla-
mes amb una manta. L’home va
ser ingressat amb cremades de
primer i segon grau i es recupe-
ra favorablement.

Per la seva banda, des de l’A-
juntament han confirmat que
no tenien coneixement del cas
d’aquest home del carrer dels

Petons i s’han mostrat molt crí-
tics amb el paper dels serveis ju-
dicials després d’haver-se assa-
bentat del cas per la premsa.
L’alcaldessa Colau, en una car-

ta adreçada al president del Tri-
bunal Superior de Justícia de
Catalunya, Jesús María Ba-
rrientos, ha exigit que se signi un
nou protocol que permeti al
consistori “intervenir amb

temps suficient per a una millor
atenció a les famílies afectades
i tenir més marge per negociar
amb la propietat, cercar acords
i gestionar els ajuts al paga-
ment del lloguer”.

LLOGATERS 
Els mateixos col·lectius que de-
nuncien aquests desnonaments
ocults també alerten dels múlti-
ples casos de llogaters que són
víctimes de mòbing a causa de
“l’especulació immobiliària” de
grans immobiliàries i fons d’in-
versió que construeixen pisos tu-
rístics o de luxe. 

En aquest escenari també cal
tenir en compte, tal com s’apre-
cia en l’informe anual de l’Ob-
servatori de l’Habitatge de Bar-
celona, que Ciutat Vella és el dis-
tricte on el pes del lloguer (56,6%)
és més elevat i on els habitatges
estan més envellits. A Barcelona
l’edat mitjana dels pisos és de 52
anys, mentre que a Ciutat Vella
puja fins a 90 anys. 

L’home que es va cremar vivia en un pis ocupat al carrer dels Petons. Foto: Arxiu

Col·lectius veïnals denuncien que
els jutjats oculten desnonaments
» Diuen que hi ha casos que no es comuniquen als serveis socials
» Un home es crema a l’estil bonze quan anava a ser desallotjat

Continua l’ofensiva policial
contra els narcopisos del Raval

SEGURETAT4Els Mossos d’Es-
quadra i la Guàrdia Urbana con-
tinuen tirant endavant la seva llui-
ta contra els narcopisos del Raval.
El passat 15 de març van  fer una
nova operació que va acabar amb
tres punts de venda de droga, si-
tuats als carrers de la Paloma i de
la Riera Baixa, desmantellats i nou
persones detingudes.

L’operació va permetre a la
policia comissar 9.600 euros en
efectiu, 145 grams de cocaïna,
42 grams de metamfetamina i 48
pastilles d’èxtasi. Aquesta nova in-
tervenció policial va arribar l’en-

demà d’un altre dispositiu policial
que va servir per detenir quatre
persones i desmantellar tres nar-
copisos més als carrers de Sant
Pacià i d’en Robador.

Aquestes dues operacions po-
licials, però, no han estat les úni-
ques fetes durant les últimes set-
manes. El 7 de març els Mossos
d’Esquadra i la Guàrdia Urbana
ja havien detingut dues persones
en un nou operatiu als números
5 i 10 del carrer de la Reina Amà-
lia. A principis de març també es
van detenir sis persones en un al-
tre dispositiu al carrer Picalquers.

Ca la Dona seguirà al seu
actual edifici fins al 2032

ENTITATS4El Districte va anun-
ciar a principis de març que ce-
deix al col·lectiu feminista Ca la
Dona l’edifici municipal del ca-
rrer Ripoll, on l’entitat es va
instal·lar el 2012, fins al 2032.

La decisió s’emmarca en el
Programa de patrimoni ciutadà
d’ús i gestió comunitàries, que
aposta per un canvi de model en
la gestió del patrimoni munici-
pal. La cessió arriba després
que s’hagi acabat la renovació
d’aquest històric edifici munici-
pal, que ha necessitat una in-
versió de tres milions d’euros.

L’edifici va ser escollit per ser la
seu de Ca la Dona el 2005. Qua-
tre anys més tard van començar
les obres, que han permès fer
una rehabilitació amb criteris de
sostenibilitat ambiental. Durant
aquests anys també es van des-
cobrir quatre arcs de l’aqüeduc-
te que subministrava aigua a
Barcino.

Des del Districte expliquen
que la rehabilitació de l’edifici,
que fa més de 1.700 metres qua-
drats, “s’ha plantejat com un
projecte col·laboratiu” amb les
integrants de Ca la Dona.   

Celebració | En marxa les festes de Sant Josep Oriol
El barri del Pi celebra entre els dies 17 i 25 de març la seva Festa Major, que es fa en honor a

Sant Josep Oriol. Entre les novetats d’aquest any destaquen la ballada de sardanes a càrrec de la
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, l’empal·liada del campanar del Pi, els repics de campanes

i la cercavila infantil. El pregó anirà a càrrec d’Emili Boada i Rovira, comerciant del barri. 

Albert Ribas
CIUTAT VELLA

DESALLOTJATS PEL
MAL ESTAT DELS PISOS

4Un bloc deshabitat del
carrer de l’Arc del Teatre, al
Raval, es va esfondrar el
17 de febrer.  L’esfondra-
ment va provocar que els
veïns de l’edifici contigu
fossin desallotjats. Dies més
tard hi va haver un nou cas
de desallotjament per perill
d’esfondrament, en aquest
cas al carrer Lancaster.
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Concert sorpresa de Valtonyc
a la sala Freedonia del Raval

LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ4El ra-
per mallorquí Valtonyc, con-
demnat a tres anys i mig de pre-
só per enaltiment del terrorisme
i injúries a la corona, va oferir el
passat 14 de març un concert a la
sala Freedonia del Raval.

El concert el va organitzar la
plataforma No Callarem, que
agrupa una trentena d’entitats,
músics i escriptors en defensa de
la llibertat d’expressió. Tot i que
l’actuació només va durar mitja
hora i havia estat anunciada
amb poc marge d’antelació, l’ex-
pectació mediàtica va ser molt
alta en una sala petita que de se-
guida es va omplir a vessar. 

Un cop a dalt l’escenari Val-
tonyc va tornar a mostrar el seu

perfil més combatiu i contun-
dent. De fet, la segona cançó de
la nit va tornar a tenir la mo-
narquia i els borbons com a
objectiu. El raper mallorquí
també va aprofitar la presència
de nombroses càmeres de tele-
visió per dirigir-se a elles entre
cançó i cançó per deixar clar que
no es pensa fer enrere. “No es-
tic disposat a claudicar. Estic
reincidint”, va exclamar entre
els aplaudiments del públic. 

Per part de la plataforma No
Callarem, el cantant Gerard
Quintana va afirmar que aques-
ta reivindicació “va més enllà de
banderes i monarquies perquè
l’Estat de dret no és només la llei,
sinó els seus drets”. 

ESPAI PÚBLIC4L’estàtua d’An-
tonio López, marquès de Comi-
llas, ja no presideix la plaça que
encara porta el seu nom, situada
a la cantonada de la Via Laietana
i el Passeig d’Isabel II, després que
el passat 4 de març el consistori fes
efectiva la seva retirada.

La retirada de l’estàtua d’a-
quest  prohom, empresari i es-
clavista nascut el 1817 a la locali-
tat càntabra de Comillas i instal·lat
a Barcelona el 1856 es va fer, per
decisió de l’Ajuntament, enmig
d’un ambient de celebració gràcies
a una festa organitzada que va
anar a càrrec del grup Come-
diants. “No volem una plaça de-
dicada a algú que es va fer ric tra-
ficant amb persones. Acomiada-
rem el marquès amb una gran fes-
ta”, va afimar Tamara Ndong,
actriu guineana establerta a Bar-
celona que va ser l’encarregada de
fer de presentadora de l’acte. 

La festa va reunir un miler de
persones, entre les quals hi havia
molts nens, que van poder ser tes-
timonis del moment en què dife-
rents treballadors retiraven una
estàtua vista amb una càrrega
simbòlica negativa per molts ciu-
tadans. Tot plegat va estar acom-
panyat de diferents activitats,
com ara espectacles de circ, tallers
infantils, una xocolatada i músi-

ca a càrrec de l’Always Drinking
Marching Band i del grup africà
Djinlandiang. 

ES QUEDA A BARCELONA 
La retirada de l’estàtua va pro-
vocar que pocs dies després el
president de Cantàbria, Miguel
Ángel Revilla, demanés per car-
ta a Colau el seu trasllat a la lo-
calitat natal de López, el poble de
Comillas. La resposta de l’alcal-
dessa Colau, però, no es va fer es-
perar gaire i el passat 13 de
març va enviar una carta a Re-
villa on li anunciava que l’està-
tua havia estat traslladada al
Centre de Col·leccions del Museu

d’Història de Barcelona perquè
“formi part del patrimoni de la
ciutat, contribueixi al coneixe-
ment i la divulgació del nostre
passat històric”.

CANVI DE NOM A LA PLAÇA?
Després de la retirada de l’estàtua,
caldrà veure si la plaça d’Antonio
López acaba canviant de nom. El
passat 1 de març l’entitat Tan-
quem els CIE i la productora Me-
tromuster van entregar 17.840 fir-
mes per rebatejar-la amb el nom
de plaça d’Idrissa Dallo, l’immi-
grant guineà mort l’any 2012 al
CIE de la Zona Franca, on feia
dues setmanes que hi era. 

Un moment de la retirada de l’estàtua. Foto: Ajuntament

Colau comença a esborrar 
el record d’Antonio López

Valtonyc, a l’esquerra, a la roda de premsa prèvia al concert. Foto: No Callarem
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La FAVB llança quatre propostes per lluitar contra l’expulsió dels veïns dels barris

“No ens faran fora!”
HABITATGE/ La FAVB es planta contra l'es-
peculació urbanística. La federació consi-
dera que aquesta pràctica “ha adquirit una
dimensió global que està fora de control” i
s’ha convertit en un fenomen que provoca
l’expulsió dels veïns dels seus barris al ma-
teix temps que els converteix en “territoris
temàtics que estan al servei dels interessos
dels inversors, les immobiliàries i la indús-
tria turística”. Per tal de frenar aquesta ten-
dència i per garantir que tots els barris de la
ciutat no perdin la seva essència, la FAVB
ha presentat quatre propostes per lluitar
contra aquesta tendència. La federació
considera clau aquesta lluita per “evitar que
els nostres barris es converteixin en espais
anònims i sense identitat”.

La primera d’aquestes anima els veïns
que es vegin obligats a mudar-se a pre-
sentar el seu cas a l’associació de veïns i veï-
nes o al col·lectiu d’habitatge (Sindicat de
Llogaters o similar) que tingui una major
presència en el barri. La FAVB considera
que aquest fet “és una desgràcia personal
però també ha de ser un problema polític”
i assegura que la “socialització” de la pro-
blemàtica fa possible que es generin siner-
gies entre particulars i associacions i que es
facin més visible aquesta problemàtica. La
federació també ha elaborat una guia per a
les associacions que ha de servir perquè els
afectats tinguin clar com han d’actuar i, si
tenen dubtes, que les traslladin a entitats
com el Sindicat de Llogaters.

En segon lloc, i com a resposta a la cre-
ació de l’Índex de Preus de Referència dels
Lloguers que la Generalitat va crear l’any
passat, la FAVB ha posat a disposició dels

llogaters que pateixin un augment abusiu
del preu que han de pagar un certificat
personalitzat on constarà el preu recoma-
nat per l'índex del Govern segons la zona i
el tipus de pis, instant el propietari a no su-
perar-lo en cap cas.

El tercer punt se centra en l’actuació
que aconsellen fer contra els veïns afectats
pels fons voltor, que cada cop s’estan ex-
pandint per més punts de la ciutat. La FAVB
explica que, en aquestes situacions, consi-
deren que “és legítima l’opció de la resis-
tència a marxar de casa” en tots els casos
que es vegin afectats per un increment
desmesurat del lloguer. La federació asse-
gura que ha d’estar al costat de tots els
casos, amb una atenció especial per a les
famílies més vulnerables, i explica que cal
treballar de forma conjunta amb altres ac-
tors com el Sindicat de Llogaters o les Ofi-
cines locals d’Habitatge.

Per últim, si malgrat tot no s’aconse-
gueix evitar la possibilitat d’haver d’aban-
donar el pis, la FAVB, juntament amb la
cooperativa Alencop, ha dissenyat el pro-
jecte Mudances de protesta. Es tracta de
convertir el tràngol tan molest del trasllat
en una cercavila amb pancartes i l’ús de
megafonia que porti els paquets pel mig
del carrer i mostri el malestar al barri. D’a-
questa manera, es farà encara més visible
aquesta situació d’injustícia que cada cop
pateixen més persones per l’augment dels
imports dels lloguers. De fet, durant aquest
mes començarà una campanya de micro-
mecenatge per donar encara més entitat i
múscul econòmic a aquest projecte, que
ha estat triat per la Fundació Goteo. 

SOCIETAT/ La situació del Raval torna a ser la que sem-
blant a la qual es va viure durant les darreres dues dèca-
des del segle passat, amb la droga com a gran protago-
nista. Això cristal·litza ara en forma de narcopisos, centres
de distribució i consum de droga que s’ubiquen en pisos,
la majoria propietat de bancs i sense propietari, que els
venedors ocupen.

Per això, el passat 14 de febrer diferents associacions
de veïns van convocar els mitjans de comunicació a fer
un recorregut de dues hores per diferents punts del ba-
rri durant les quals van mostrar una desena de punts en
els quals la droga, la brutícia, la misèria i, de vegades, la
prostitució, són el pa nostre de cada dia. Aquest narco-
tour el van encapçalar els membres d’una entitat cons-
tituïda fa poc, l’Associació de Veïns de l’Illa Robadors-Pi-
calquers-Roig, tres dels carrers que pateixen més aques-
ta problemàtica. 

Els seus integrants i altres particulars que viuen en
aquests o en altres carrers afectats denuncien que la seva
vida és un infern, convivint amb baralles, xeringues i crits
durant gairebé tot el dia i, des de fa mesos, reclamen so-
lucions al Districte i a l’Ajuntament. La pressió policial ha
permès tancar alguns d’aquests, però la solució definiti-
va al problema sembla lluny de trobar-se.

Els veïns del Raval organitzen un
‘narcotour’ que denuncia l’estat del barri DENÚNCIA/Nova picabaralla amb Desokupa. A principis

del mes passat, un matrimoni, que tenia el suport d’una des-
ena d’entitats entre les quals hi havia l’Observatori DESC i
la FAVB, van fer públic el seu cas. Van explicar que un home,
que després van descobrir que no era el propietari del pis,
els va llogar l’immoble del carrer Riereta. De seguida, van
explicar, van començar a rebre “la visita dels senyors de Des-
okupa”, ja que el veritable amo del pis havia contractat els
seus serveis. Una d’aquestes visites, segons el relat de la fa-
mília, va acabar amb un membre de Desokupa empenyent
la dona, que estava embarassada, i provocant-li l’avortament. 

Al gener, però, ja s’havia celebrat un judici per delicte
lleu contra Desokupa. La justícia va absoldre la compan-
yia, que a través d’un posta Facebook van dir que l’acusació
de la família era falsa i que havien demanat 10.000 euros
a la propietària del pis per abandonar-lo.

Nova polèmica amb
l’empresa Desokupa
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URBANISME/ Nou clam per reivindicar la
transformació d’una de les principals artè-
ries de la ciutat. A mitjans del mes passat, la
plataforma Som Meridiana va publicar una
carta oberta, dirigida a l’Ajuntament, en la
qual posa per escrit algunes de les refle-
xions sobre el projecte de reforma de l’a-
vinguda que el govern d’Ada Colau va
presentar a principis d’any i que té previst
començar a executar durant el mes de juny.

La plataforma considera que el projecte
és “poc ambiciós” i lamenta que no es com-
pleixi el que s’havia proposat inicialment,
una reforma integral d’un tram de cinc qui-
lòmetres, ja que finalment els canvis  que es
faran aquest mandat només seran a la part
compresa entre els carrers d’Aragó i Ma-
llorca. Som Meridiana considera que és

“una bona notícia” que la iniciativa comenci
a caminar, però creu que el govern munici-
pal “és massa dèbil” per tirar endavant les
promeses que fa. 

El text també considera que els canvis
“no resoldran el problema de sobremassifi-
cació de trànsit” i recorda que la plataforma
ja havia fet algunes propostes per solucio-
nar-ho. De la mateixa manera, Som Meri-
diana creu que el projecte “no aporta una
solució clara per millorar l’accessibilitat dels
autobusos interurbans que venen i van del
Vallès”, que no ajuda a “reduir la contamina-
ció” que pateixen els veïns, que no limita la
velocitat dels cotxes i que no soluciona la
convivència dels vehicles privats amb el ca-
rril bici. La carta acaba reclamant, de nou,
“una reforma decidida d’aquest espai”.

Una carta oberta per reivindicar 
la transformació de la Meridiana

La veu de les dones es fa sentir amb
més força que mai en un 8-M històric

REIVINDICACIÓ/La ciutat, el país
i, perquè no dir-ho, el planeta, van
viure un 8 de març molt especial.
Enguany la commemoració del
Dia Internacional de les Dones
Treballadores no va ser una jor-
nada reivindicativa com les altres,
sinó que la jornada va estar pro-
tagonitzada per la vaga o les atu-
rades parcials. Sindicats com la
Confederació General del Treball
(CGT) o la Coordinadora Obrera
Sindical (COS) van donar suport a
una aturada total de 24 hores (a la
qual també es va afegir, entre al-
tres, la FAVB), mentre que els sin-
dicats majoritaris, Comissions
Obreres i la UGT, es van adherir a
una aturada parcial durant dues
hores d’aquesta jornada que va
fer que la veu de les dones es fes
sentir amb més força que mai.

En aquest sentit, la FAVB con-
sidera que “és el moment de co-
mençar a dir prou, d'alçar la veu a
favor de la igualtat efectiva i de
tots els nostres drets” i considera
que cal fer-ho a la feina i al carrer
i, per això, convidava els homes a
afegir-se també a aquesta atu-
rada. La federació denuncia que,
encara avui, entre homes i dones
hi ha desigualtats clares en as-
pectes com els salaris (amb una
diferència mitjana propera al
25%). Una de les activitats que es
va fer el dia 8 va ser un dinar de
carmanyola a l'espai alliberat de la
Model que va reunir dones de
totes les generacions.

La CGT, per la seva banda,
acompanyava la seva petició d’a-
turada amb un manifest. Sota el
lema Sense nosaltres el món no

funciona, el text denunciava la
“mercantilització que explota i es-
clavitza, sent especialment cruel
en les vides i discriminació a les
dones”. El text també rebutjava la
dificultat en l’accés al mercat la-
boral, l’assetjament sexual, l’es-
cletxa salarial o les violències
masclistes, entre altres. El mani-
fest reclamava que s’equiparin
drets i deures i acabava fent una
crida final a l’aturada assegurant
que “sense nosaltres no hi ha ni
producció ni reproducció. Volem
aturar-nos per aturar el món”.

MANIFESTACIÓ AL CENTRE
Totes aquestes reivindicacions es
van fer visibles en una gran mani-
festació que va arrencar a dos
quarts de set de la tarda des de la
plaça Universitat i que va paralit-
zar el centre de la ciutat. La Co-
missió 8 de Març del moviment
feminista va coordinar les protes-
tes, que posaven l’accent en els
assassinats masclistes, les agres-
sions sexuals i l’escletxa salarial.

La manifestació va reivindicar
“trencar els privilegis d’una socie-
tat patriarcal i capitalista, racista i
heteronormativa” i va incidir en la
capacitat de decisió de la dona
sobre aspectes com “el cos i la
vida, la justícia social, l’habitatge,
la salut, l’educació, la sobirania ali-
mentària i la laïcitat”. 

Per tots aquests motius, moltes
dones van aturar-se el dia 8, però
el manifest que es va llegir deia
que “això no comença ni acaba
aquest dia” i que la lluita femenina
per aconseguir la igualtat conti-
nuarà fins que sigui una realitat.

MOBILITZACIÓ/ L’atac feixista
que va patir l’Ateneu Popular de
Sarrià ha tingut una resposta im-
mediata de rebuig. Menys  d’una
setmana després d’aquest epi-
sodi, una manifestació va recórrer
els carrers del barri encapçalada
per una pancarta en la qual es lle-
gia el lema No passaran. Sarrià serà
la tomba del feixisme.

L’únic incident que va alterar
aquesta marxa, que es va celebrar
el passat 2 de febrer, va ser la pre-
sència d’un grup de persones
amb simbologia nazi a la plaça Ar-
tós. Per evitar cap enfrontament,
els Mossos d’Esquadra van mun-
tar un cordó de seguretat que va
separar els dos grups.

Rebuig a l’atac
feixista patit per
l’Ateneu de Sarrià

TROBADA/ El Festival Sopes del
Món, una excusa perfecta que
serveix per barrejar la cultura i la
gastronomia, va celebrar la seva
15a edició a Nou Barris. La mar-
quesina de la Via Júlia va repetir
com a escenari d’aquesta cele-
bració, que va reunir moltes per-
sones durant el matí del passat
diumenge 18.

A banda de donar la possibi-
litat de degustar brous i caldos
dels cinc continents, els assis-
tents van poder gaudir d’un es-
pectacle de circ. Un altre dels
plats forts del quinzè Sopes del
Món va ser l’actuació musical
dels Combos de l’Escola de Blues,
que es va fer a la una del migdia.

El Festival Sopes
del Món celebra 
la seva 15a edició

EXPOSICIÓ/ L'ensenyament al
barri: història, avui i demà és el
nom d’una mostra organitzada
per la Comissió del Centenari de
la Prosperitat 1919-2019 i que fa
una repassada pels gairebé 100
anys de l’ensenyament escolar en
aquesta zona de Nou Barris.

La mostra inicia el seu reco-
rregut recordant aspectes com la
creació de la primera escola pú-
blica al barri (durant els anys de
la Segona República) fins a la cre-
ació de l’Assemblea Groga. El fil
conductor és la lluita per tenir una
escola pública de qualitat.

L’exposició es va inaugurar el
mes passat i es pot visitar fins al dia
23 al Casal de Barri Prosperitat.

Una mostra sobre
l’ensenyament 
a la Prosperitat
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Programa |Assessorament als comerços 
Aquest març s’ha posat el punt final al programa d’assessorament personalitzat a diferents comerços
del Gòtic, la Barceloneta i el Raval que es va posar en marxa l’octubre de l’any passat. El programa ha

constat d’un total de 12 hores on cada comerç ha treballat propostes de millora del negoci amb un 
assessor. Hi han participat joieries, botigues d’artesania o de serveis d’impressió, entre d’altres.  

NORMATIVA4Ciutat Vella té
nou Pla d’Usos després que el Ple
de l’Ajuntament aprovés defini-
tivament el passat 23 de febrer
aquesta normativa que regula les
activitats de pública concurrèn-
cia, els comerços alimentaris,
els serveis turístics i altres acti-
vitats al districte. 

Un dels objectius del nou
document és condicionar l’o-
bertura de més bars, restaurants
i gelateries amb l’establiment
de criteris de densitat basats en
la superfície útil dels establi-
ments. També es valora les mi-
des dels locals, l’amplada dels ca-
rrers i l’estat de l’edifici, a dife-
rència dels anteriors plans, que
limitaven les activitats d’acord
amb el nombre de locals.

El nou pla també aposta per
potenciar el comerç de proximi-
tat aplicant condicions més fle-
xibles perquè negocis com frui-
teries, peixateries o carnisseries
puguin obrir les seves portes. Tot
plegat ha tirat endavant després
que les votacions del Ple del 23
de febrer deixessin els vots fa-

vorables de Barcelona En Comú
i del regidor no adscrit Gerard
Ardanuy. El PP, per la seva ban-
da, va votar en contra del pla i
PDeCAT, Ciutadans, PSC i CUP
es van abstenir. 

El PDeCAT va justificar la
seva abstenció pel fet que el do-
cument no diferencia el districte
per zones, una condició impres-
cindible des del seu punt de vis-
ta a causa de les diferències que
hi ha entre zones. Per la seva ban-

da, els socialistes van demanar
més protecció pel comerç i in-
tensificar la lluita contra el Top
Manta, mentre que ERC volia que
es declarés Ciutat Vella conjunt
protegit de patrimoni.

Per últim, el PP va advertir que
el nou pla no solucionarà els pro-
blemes del districte, Ciutadans va
defensar que la regulació no és la
que haguessin fet ells i la CUP va
lamentar que el marge de regula-
ció de la normativa és limitat.

Ciutat Vella és un dels districtes amb més restaurants. Foto: Arxiu

El nou Pla d’Usos busca limitar
l’obertura de nous restaurants

L’Ajuntament vol accelerar
la digitalització del comerç

TECNOLOGIA4L’Ajuntament
va anunciar el passat 10 de
març que invertirà 1,7 milions
d’euros  per avançar en la digi-
talització  dels comerços i mer-
cats de la ciutat. 

L’objectiu municipal és que
el conjunt del comerç tingui,
com a mínim, una presència bà-
sica a la xarxa. Durant l’anunci
de la inversió, el regidor de Tu-
risme, Comerç i Mercats, Agus-
tí Colom, va afirmar que des del
consistori volen “acompanyar i
donar eines” als comerços per-

què “puguin desenvolupar noves
eines digitals, de venda en línia,
de l’ús de les xarxes socials per
afavorir el seu propi establi-
ment…”. La mesura municipal
preveu diferents accions perquè
els establiments vagin incorpo-
rant la venda digital i puguin
convertir les botigues en punts de
contacte amb la clientela. Tam-
bé es posarà a disposició dels co-
merciants, per part del consis-
tori, una eina perquè puguin fer
un primer diagnòstic sobre quin
és el seu nivell de digitalització.
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Esports

El domini que l’Atlètic Barcelo-
neta exhibeix a la Divisió d’Honor
està tenint continuïtat també a la
Champions League. Els mari-
ners han aconseguit consolidar-
se en la segona plaça del grup A
de la màxima competició europea
després de firmar un triomf con-
vincent a Moscou, a la piscina del
Dynamo (5-9), i aprofitant que el
tercer i el quart (Jug i Brescia) es
van enfrontar entre ells en la
desena jornada, que es va dispu-
tar el passat dimecres 14. L’equip
té força encarrilada la seva pre-
sència en la Final Eight, que en-
guany es disputarà a Albaro (Ità-
lia) entre els dies 7 i 9 de juny.

I és que ara, que només falten
quatre jornades d’aquesta fase de
classificació, els mariners sumen
21 punts, dos més que els croats,
quatre més que els italians i, so-
bretot, cinc més que els russos, de

manera que ben aviat podrien
certificar l’accés als partits en els
quals es disputarà el títol.

El pròxim dia 31, a tres quarts
de 12 del migdia, l’equip rebrà un
altre rival directe, el Jug, a la pis-
cina de Sant Sebastià, mentre que
el primer partit del mes que ve
serà el 18 d’abril, quan l’Atlètic
viatjarà a Hongria per visitar el
penúltim, l’OSC de Budapest.

ÚLTIMS TRES PARTITS DE LLIGA
Els mariners també afrontaran,
entre el penúltim cap de setma-
na d’aquest mes i el mes que ve,
les tres darreres jornades de la
Divisió d’Honor. Amb la prime-
ra plaça de la lliga al sarró i l’a-
vantatge de camp en totes les eli-
minatòries del play-off, els de
Martín afrontaran un partit més
a la piscina de Sant Sebastià (el
dia 24 contra el CN Terrassa) i
dos a domicili (a la piscina del CN
Catalunya i a la del CN Mataró
els dies 14 i 21 del mes que ve)

que serviran per acabar de de-
terminar les posicions de cara a
la post temporada.

LA MILLOR POSICIÓ POSSIBLE
El CN Barcelona, per la seva
banda, té un únic objectiu de cara
a aquesta recta final de la com-
petició regular: aconseguir uns
bons resultats per tancar la pri-
mera fase de la Divisió d’Honor
per garantir-se la millor posició
de cara al play-off.

L’any passat, els de Toni Es-
teller van caure a les semifinals
per la via ràpida contra l’Atlètic
després de superar la ronda de
quarts de final contra el Mataró.

Els cenebistes van tancar la
primera fase de la lliga en la
cinquena posició, la mateixa que
ocupen ara, i hauran de visitar, en
aquestes darreres setmanes, la
piscina del Sabadell (el pròxim
dissabte 24), rebran el Canoe
(el dia 14 d’abril) i viatjaran a Te-
nerife (el 21 del mes que ve).

L’equip va visitar la Plaça Roja abans de jugar contra el Dynamo. Foto: CNAB

Pas de gegant de l’Atlètic cap a
la Final Eight de la Champions
» Els de Chus Martín també estan intractables a la Divisió d’Honor
» El Barcelona vol aconseguir la millor plaça possible al ‘play-off’

Maritim i Chebitok es coronen
en la 40a edició de la Marató

ATLETISME4Els atletes kenians
continuen sent els reis de la llar-
ga distància. Anthony Maritim i
Ruth Chebitok van guanyar la 40a
Marató de Barcelona, que es va
disputar el passat diumenge 11 i
que va reunir més de 17.000 atle-
tes professionals i amateurs.

Maritim, però, no va poder
‘complir’ l’objectiu de l’organit-
zació, que no era un altre que su-
perar el rècord de la prova a la ciu-
tat. Tot i això, gairebé fins a la rec-
ta final de la cursa, l’africà porta-
va un ritme per, com a mínim, in-
tentar-ho, però poc després de

passar per la plaça de Catalunya
ja es podia intuir que no seria pos-
sible. Maritim va aturar el cro-
nòmetre en 2 hores 8 minuts i 8
segons i al podi el van acompan-
yar dos compatriotes seus, Too Si-
las i Kipsambu Hillary.

Per la seva banda, Chebitok
també va aconseguir travessar la
meta situada a les Fonts de
Montjuïc en solitari (2 hores, 25
minuts i 49 segons) després de
deixar enrere les seves contrin-
cants principals, dues corredo-
res d’Etiopia, Belaynesh Tse-
gaye i Worknesh Alemu. 

El Barceloneta Futsal vol 
capgirar la seva dinàmica

Aquest mes de març
que s’acaba no ha es-
tat el millor de la tem-
porada per als inte-

ressos del Barceloneta Futsal
Esportiu. L’equip encara no ha
aconseguit cap victòria (va per-
dre contra l’Escola Pia Sabadell
i va empatar en la seva visita a
l’AE Bellsport) i amb aquest ba-
lanç afrontarà els partits de l’a-
bril, ja que en les dues darreres
setmanes del mes ja no hi hau-
rà cap més partit.

Després de 24 jornades (a la
Segona Divisió B li’n queden

només sis per jugar-se), el Bar-
celoneta és onzè amb 30 punts,
entre l’Aliança Mataró i el Cer-
danyola Futbol Club, i només un
daltabaix faria que l’equip aca-
bés perdent la categoria, ja que
té 12 punts més que l’avant pe-
núltim classificat, l’Olímpic Flo-
resta, quan només en falten 18
per disputar-se.

Precisament els santcuga-
tencs seran el pròxim rival de l’e-
quip, en un partit que es dispu-
tarà el 7 d’abril. Linyola i Canet
seran els altres compromisos
immediats del Barceloneta.

Pau Arriaga
CIUTAT VELLA

Bàsquet | El CBCV continua perseguint la quarta posició
Encara és possible. El CB Ciutat Vella encara les sis últimes jornades de la Copa
Catalunya masculina amb l’objectiu d’atrapar el quart, el CB Santa Coloma. En

aquesta recta final del primer tram de la competició, els homes d’Àlex Gil jugaran
contra el Girona (a domicili), el Sant Cugat (a casa) i el CB Alpicat (a Lleida).
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La novel·la guanyadora del Premi Sant
Jordi juga amb el passat per imaginar
un present diferent.

Agustí Vilamat és un corrector lin-
güístic que es trasllada a Barcelona poc
abans que comenci la Guerra Civil. En la
realitat imaginada per Lluís, el conflicte
acaba més enllà del 1939 perquè Fran-
co decideix declarar la guerra als Aliats.

Llibres

Jo sóc aquell que va matar Franco 
Joan-Lluís Lluís

Tres companys de feina. Dos llocs de
treball. Durant la crisi econòmica,
moltes empreses es veuen amb la
necessitat de reduir plantilla. Un sa-
crifici per salvar l’espècie de l’extin-
ció. Un dels tres haurà de marxar.
Fins on som capaços d’arribar per
protegir la nostra feina?

A La Villarroel de Barcelona.

Teatre

Bull
Pau Roca

Tota una declaració d’intencions.
Després de la condemna de tres
anys i sis mesos de presó acusat d’e-
naltir el terrorisme i proclamar injú-
ries i calúmnies contra la corona, Val-
tonyc ha autoeditat el seu primer
disc: El reincident.

Fins ara, el raper balear només ha-
via publicat singles a Youtube.

Música

Penélope Cruz i Javier Bardem són Vir-
ginia Vallejo i Pablo Escobar en la da-
rrera representació a les pantalles de
la vida del narcotraficant colombià.

En aquesta ocasió, però, la trama
se centra en la relació amorosa que la
periodista i Escobar van mantenir i
que es va plasmar en el llibre Amando
a Pablo, odiando a Escobar.

Pelis i sèries

Loving Pablo
Fernando León de Aranoa

El reincident
Valtonyc

Dakar, una capital atractiva
L’espai B The Travel Brand Xperience, situat a l’avinguda

Diagonal de Barcelona, acull fins al pròxim 29 de març l’ex-
posició ‘Dakar, una mirada’. La mostra sorgeix d’una col·la-
boració entre el fotògraf senegalès Mamadou Gomis i el
documentalista valencià Pere Ortín. La lluita, la moda i el
temps de la vida són els eixos fonamentals de l’exposició,

que neix a partir de la mirada creuada de Gomis i Ortín so-
bre la capital del Senegal, una ciutat marcada per un caos

d’aparença harmònica, atractiva i cruel on el trànsit 
és lent i el caminar és lleuger.  L’entrada és gratuïta. 

La model barcelonina Judit Mascó ha presentat la sego-
na edició del mocador solidari Sueño de colores. Es tracta
d’una iniciativa que porta a terme com a ambaixadora

de l’hospital Vall d’Hebron i que busca recaptar fons
per a la investigació contra el càncer. Ho ha fet de
la mà de la seva companya, la també model Va-
nessa Lorenzo, i de la nedadora Ona Carbonell.

Mascó va explicar durant la presentació del
mocador en una botiga de Barcelona de la cade-
na Natura que va tenir el suport de Clàudia Val-

sells, una amiga de la infància que és dissenyado-
ra. Els mocadors són de cotó estampat amb tinta de
qualitat per tal que no provoquin reaccions a dones

molt sensibilitzades pel tractament de quimioteràpia. Es
poden comprar a les botigues Natura per 15 euros, i els

diners recaptats es dedicaran a la lluita contra el càncer a
l’hospital. La iniciativa també convida a fer-se fotos amb

el mocador i penjar-les a les xarxes socials. 

J U D I T  M A S C Ó

La fitxa
QUI ÉS?

QUÈ HA FET?

ON ES VENDRÀ?

Presentar un mocador solidari contra el càncer
La campanya es diu Sueño de colores i es fa per segon any

Famosos

És de cotó estampat amb tinta de qualitat
Per no provocar al·lèrgies a dones sensibles per la quimioteràpia

A les botigues de la cadena Natura
Se n’han fabricat 3.000 i cada un val 15 euros

COM ÉS?

No t’ho perdis

Viu en línia | Assassin’s Creed Rogue HD
El darrer títol de la popular saga d’Ubisoft convertirà Shay Patrick
Cormack en el protagonista. L’acció es desenvolupa al segle XVIII.
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DIJOUS 5 D’ABRIL
21:00 Norah Jones, la cantautora nord-ameri-

cana, amb més de 47 milions de discos ve-
nuts, presenta el seu últim treball, Day bre-
aks. / Gran Teatre del Liceu.

DILLUNS 19 DE MARÇ
19:00 L'historiador Dani Cortijo s’encarregarà de

la xerrada El Barri Gòtic de Barcelona: invent
o reconstrucció?, que aborda la recreació
contemporània del barri Gòtic. / Ateneu
Barcelonès.

DIJOUS 5 D’ABRIL
18:00 En el marc del cicle de xerrades Trenca-
dís literari, l’editora Iolanda Batallé parlarà so-
bre la figura d’Aurora Bertrana. L’entrada a la
conferència és gratuïta. / Museu de Cultures
del Món.

FINS AL 29 DE MARÇ
Matí-TardaDes del passat dia 9 es pot visitar la

mostra Monster, que ensenya les obres de 15
artistes japonesos que van servir per recap-
tar fons per als damnificats del tsunami del
2011. / Centre Cívic Convent de Sant Agustí.

TOT EL MES
Tot el dia Continua en marxa Montserrat Roig,
1977. Memòria i utopia, dedicada a la pe-
riodista i escriptora que coincideix amb els 40
anys de la publicació d’Els catalans als camps
nazis i d’El temps de les cireres. / El Born CC.

TOTS ELS DIUMENGES
13:00 Un passeig en família pel 1700 és l’acti-

vitat que permet conèixer com era la Barce-
lona del segle XVIII. Recomanada per a nens
i nenes d’entre 7 i 12 anys. / El Born Centre
de Cultura i Memòria.

DIUMENGE 25 DE MARÇ
12:30 Darrera representació de Xino Xano, una

història familiar que explica la història de la
Tuinga, una girafa dormilega i somiadora. /
Sala Fènix.

DISSABTE 14 D’ABRIL
18:45 Partit de futbol sala corresponent a la vint-

i-cinquena jornada de la Segona Divisió B en-
tre el Barceloneta Futsal i l’FS Linyola. / Pa-
velló CEM Marítim.

Tadeu Jones 2. El secret del Rei Mides
es projectarà en el marc del cicle Pre-
mis Gaudí i Premis Goya. / Filmoteca
de Catalunya.

Una tarda d’aventures
amb en Tadeo Jones

Dissabte 24 de març a les 19:00

La tunisiana Arbia Jebali i la saudita Sa-
mira Al-Ghamdi parlaran sobre el pa-
per de les dones i el feminisme en les
primaveres àrabs. / Espai Francesca
Bonnemaison.

Un dia per conèixer el paper de
les dones a les primaveres àrabs

Dissabte 24 de març a les 11:30

Verónica, l’última pel·lícula de Paco Pla-
za, serà un dels títols que forma part
del cicle Premis Gaudí i Premis Goya,
que està en marxa des de principis d’a-
quest mes. / Filmoteca de Catalunya.

El terror de ‘Verónica’
arriba a la Filmoteca

Dijous 29 de març a les 21:30

Partit de waterpolo de la desena jor-
nada del grup A de la Champions Le-
ague entre l’Atlètic i el Jug de Du-
brovnik. / Piscina de Sant Sebastià.

L’Atlètic defensa el segon lloc 
a la Champions contra el Jug
Dissabte 31 de març a les 11:45

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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