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Els fets delictius van augmentar
un 7,47% l’any passat a la ciutat
respecte del 2016. Aquesta és la
principal conclusió del balanç
en seguretat fet recentment pels
Mossos d’Esquadra i la Guàrdia
Urbana. Aquest augment su-
posa que a Barcelona els delic-
tes van créixer gairebé el doble
que a Catalunya. 

Així doncs, les xifres mostren
com en total el 2017 es van pro-
duir 189.411 delictes i faltes -un
91% són contra el patrimoni i un
6% contra les persones-, 13.166
més que el 2016. Aquest és el se-
gon increment anual consecutiu
després de quatre anys de des-
censos. Pel que fa als delictes

contra les persones, al llarg del
2017 hi van haver 28 homicidis
o assassinats, mentre que el
2016 van ser 11. Aquí, però, cal
tenir en compte que aquest aug-
ment està relacionat amb l’a-
temptat terrorista del passat
mes d’agost.

EL 65%, FURTS
Els furts, que representen un
65% dels casos de delicte, van
augmentar un 9% al conjunt de
la ciutat. Els més habituals són
els que es produeixen al carrer,
als transports públics o als co-
merços. D’aquests tres, els de
l’espai públic representen un
38% del total, tot i que van
baixar un 12,2%; mentre que els
furts en comerços, que suposen
un 29% del total, van pujar un
9,7%. Per últim, els que es van
cometre al transport públic,

que són el 28%, van créixer
un 2%. 

D’altra banda, l’altre tipus de
delicte que va créixer més va ser
el d’estafa, que representa un
8% del total, amb un incre-
ment d’una mica més del 10%.
Les bones notícies, en canvi, es
troben en la reducció dels se-
güents delictes: els robatoris i
les agressions van baixar gaire-
bé un 2% i els abusos sexuals
gairebé un 3%. 

MENYS CASOS RESOLTS
Per últim, l’any 2017 es van re-
soldre un total de 44.012 fets dels
189.411 que es van produir. Això
representa una resolució d’una
mica més del 23% dels casos,
cosa que suposa una disminució
de poc més de dos punts respecte
del 2016, segons l’índex de la Po-
licia de Catalunya.

Delictes a l’alça
» Els delictes a la ciutat van augmentar un 7,47% l’any passat segons l’últim balanç de seguretat

» Els furts representen la majoria de casos i van créixer un 9%, mentre que els robatoris van baixar

Albert Ribas
BARCELONA

El transport públic i el carrer són, juntament amb els comerços, els llocs on es cometen més furts. Fotos: Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana

SEGURETAT4Els delictes co-
mesos el 2017 respecte de
l’any anterior també van aug-
mentar a tots els districtes. En
el cas de Ciutat Vella l’aug-
ment va ser d’un 8,3%, ja que
es va passar de 41.112 delictes
a 44.509.

Aquestes xifres han pro-
vocat que des de l’oposició es
qüestioni l’actual política de
prevenció i seguretat del go-
vern municipal. Des del Grup
Municipal Demòcrata, el re-
gidor Jordi Martí ha parlat de
“fracàs” a causa de “la manca
de model” que provoca que
l’Ajuntament “no garanteixi la

seguretat dels barcelonins i
dels visitants de la capital ca-
talana”. Per tot plegat, des
del Grup Municipal Demò-
crata, a través del seu porta-
veu Jaume Ciurana, han de-
manat a l’alcaldessa Colau
que nomeni un nou regidor de
Seguretat davant “el seu fra-
càs, per inacció o incapacitat,
al capdavant d’aquesta res-
ponsabilitat”.

Per la seva banda, fonts de
l’Ajuntament han dit a aques-
ta publicació que no comen-
taran aquestes xifres “perquè
són dels Mossos i no de la
Guàrdia Urbana”. 

Ciutat Vella registra
gairebé 3.400 delictes més
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Parlen els
veïns

Ramón
És el patró de Cata-
lunya, i per això crec
que hauríem de po-
der gaudir d’un dia
de festa. Aprofitarí-
em per passar el dia
gaudint de totes les

activitats que es fan i, ja que la ciutat i la
resta del país s’omplen de flors i de llibres,
seria un dia encara més bonic.

Esther
És un dia molt es-
pecial i hauria de
ser festiu perquè
d’aquesta manera
no hauríem d’espe-
rar fins a la tarda per
gaudir-lo. Sent la-

borable t’has d’esperar durant bona part
del dia i només ho pots gaudir en moments
molt puntuals.

Àlex
Hauria de ser festiu.
És una festa local,
una de les tradicions
més maques que te-
nim, i considero que
igual que l’Onze de
Setembre és festa,

el 23 d’abril també hauria de ser-ho.
Aprofitaria molt més per passejar i gaudir
de l’ambient cultural que es respira.

Bea
És un dia bonic de
celebrar i crec que
estaria molt bé que
fos festiu. Ja és ha-
bitual que els nens
comprin roses a les
paradetes que po-

sen als carrers quan surten de l’escola, però
crec que si els adults no treballéssim, la fes-
ta encara seria més extensa.

T’agrada que Sant Jordi sigui dia laboral o creus que hauria de ser festiu?
per Toni Enguix

La lupa

per Iu Forn

El terrorisme va durar 24 hores

Durant unes hores, 24 concretament, Ca-
talunya era un país en què els escamots
del terrorisme cederrista anaven pel car-
rer assassinant avis i nens. Però, no pa-
tíssim pas, perquè els cossos d'elit havien
estat investigant. I en col·laboració amb
els millors experts en lluita antiterroris-
ta del món, havien aconseguit desarticular
la xarxa que atemoria els indefensos
ciutadans i que estava formada per... una
persona.

Passades aquestes 24 ho-
res, als càrrecs contra la pe-
rillosa terrorista els ha succeït
com a les proves que demos-
tren que Cifuentes va fer el
màster. O sigui, no existeixen.
La viuda negra del cederris-
me, la que tenia a casa seva una careta
d'en Jordi Cuixart de canons retallats. La
que tenia un mòbil que quan s'escalfa
molt vés a saber si li explota la bateria. La
que tenia un ordinador connectat a in-
ternet, on hi ha llocs com Amazon on hi
pots comprar bombes atòmiques. I la que
tenia un xiulet de color groc que llança àn-
trax per la banda on surt l'aire. Aquesta
despietada terrorista, ara ja no és terro-
rista. Ni sediciosa. Ni “rebel·liosa”. O si-
gui, l'han tractat com una perillosa ter-
rorista i ha acabat acusada de desordres.
Vaja, tot molt proporcionat, sí.

I, efectivament, deixo a banda el

tema dels “plànols de la caserna de la Gu-
àrdia Civil”. L'Estat ho va filtrar com la
gran acusació per justificar la farsa. Al fi-
nal la cosa ha resultat ser una recerca de
Google Maps per arribar des del metro a
la famosa caserna. I ho he deixat a ban-
da perquè avui, un cop desmuntada la
mentida, encara hi ha gent que ho argu-
menta per defensar la versió falsa, i per
poder fer una pregunta: quan qui ens ha

de protegir dels dolents ens menteix
d'una manera tan descarada per poder fer
pura propaganda i criminalitzar ciutadans
indefensos, ¿quin sentiment esperen
que els ciutadans tinguem cap a qui ens
hauria de protegir dels dolents? Pretenen
que els tinguem confiança? Doncs si és
així, un cop més l'han clavat. A la creu.

Però el tema de la perillosa terroris-
ta que va acabar en un no-res, novament
va molt més enllà. De fet, Tamara C. ha
estat l'instrument usat per aconseguir els
dos objectius que l'Estat buscava duent
a terme aquesta acció.   

El primer és acollonir la gent i de-

mostrar qui mana. Com van fer l’1 d’oc-
tubre. Entre la proporcionalitat i co-
mençar a pegar a població civil, sempre
és millor la segona. Perquè el que busquen
és l'exemplaritat. Com quan pegues un
gos, es tracta de mostrar qui té la força,
qui mana i què passa quan no obeeixes.

I el segon objectiu, no menys impor-
tant, era la imatge. Qui va decidir anar a
casa de Tamara C. sabia perfectament que

allà no els esperava ningú
amb cinturons bomba, ni
amb trampes explosives a la
porta. Però hi van anar ves-
tits i armats com si desarti-
culessin la cúpula d’ISIS. Per
què? Per obtenir la fotogra-
fia desitjada. La que diu: es-

tem detenint algú molt perillós. Perquè
vostè, si veu aquesta imatge, què pensa?
Que detenen algú que té una careta de
cartó, un xiulet i una recerca a Google
Maps o a una perillosa terrorista?

Després de la decisió de la justícia ale-
manya en el cas Puigdemont, l'Estat ne-
cessita instal·lar la imatge d'una Catalu-
nya violenta. I en això hi treballen tots els
actors del teatret. Polítics unionistes, els
de la vicepresipremsa, la fiscalia que lo afi-
na i els cossos de seguretat. Incansable-
ment. Els hi va el sou. I la pensió.

Publicat a El Nacional.cat

L’Estat necessita instal·lar la imatge 
d’una Catalunya violenta. I en això 

hi treballen tots els actors del teatret.

Els semàfors

Ada Colau
L’Ajuntament, amb Colau al capdavant,

va organitzar el passat 15 d’abril una
festa ciutadana per celebrar la inaugu-
ració del carrer de la Barceloneta dedi-
cat a Pepe Rubianes. Familiars, amics i

veïns van gaudir d’una jornada especial. 
pàgina 6

Atlètic Barceloneta
El conjunt mariner pot viure una nova
temporada històrica. Els de Chus Mar-

tín tornaran a jugar la final de la Cham-
pions (a principis de juny, a Gènova) i

també són els principals favorits per
tornar a guanyar la Divisió d’Honor. 

pàgina 12

Gala Pin
Els veïns del Gòtic han denunciat la pre-

sència de narcopisos al barri, una pro-
blemàtica que ja no només afecta el Ra-
val. El Districte que encapçala la regido-

ra Gala Pin té un nou front obert que s’a-
fegeix als problemes que hi ha al Raval.

pàgina 6
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Continua l’ofensiva policial contra 
els narcopisos del Raval1

2 Els veïns denuncien que els jutjats 
oculten desnonaments

Pas de gegant de l’Atlètic cap 
a la Final Eight de la Champions

Colau comença a esborrar 
el record d’Antonio López

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

Una forma de fer un front de re-
sistència, amb tots aquells als
que la neurosi espanyolista vol
apartar del seu camí, seria pro-
moure un Centre de Defensa de
Represaliats per l’aparell de l’Es-
tat espanyol, contra els ciuta-
dans, en aquest cas especial-
ment dels artistes. Pallassos,
ninotaires, rapers, titellaires, es-
criptors i poetes, cineastes, ac-
tors i per extensió totes aquelles
persones que es veuen immerses
en les represàlies de fiscals i jut-
ges. El PP s’ha desbocat del tot,
ho ha pogut fer perquè compta
amb la complicitat del PSOE i
Ciudadanos, que a l’hora de de-
fensar la Democràcia es fan
l’orni, perquè per sobre de tot
s’ha de defensar la unitat de la
pàtria, sigui com sigui i amb els
mitjans que convingui. Les dar-
reres conteses de fraus acadè-
mics de la Universitat Juan Car-
los I, amb les demostrades
accions de corrupció a totes ban-
des, és entendre Espanya “com
el teu cortijo”, a Catalunya diem
“com el teu jardí”, amb el trist
espectacle d’uns i altres, acu-
sant-se amb allò de: “i tu més”.
És pensar que hi pots fer el que
vols sense necessitat de donar
explicacions a ningú i ja veurem
en les pròximes eleccions quin
càstig tindran a les urnes. Ho
vaticino i m’hi jugo un pèsol:
cap. Amb la lloada Transició es
va covar l’ou de la serp. Només
cal veure els parentius i lligams
d’interessos que hi ha entre tota
la caterva de càrrecs públics i
privats de les altes jerarquies de
l’Estat. 

No hi ha remei, en legítima
defensa, marxem!

Un nou CDR
per Jordi Lleal 

No n’aprenen
per Sergi Villena

Parafrasejant la mítica frase
(“Que n'aprenguin”) que l'ex-
president del Barça Joan Laporta
va fer cèlebre durant el seu man-
dat, l'eliminació a quarts de final
de la Champions per tercer any
consecutiu ens demostra que
els blaugranes no n'han après. La
Roma, inesperadament, va es-
troncar el camí cap al títol més
il·lusionant. És un moment de
decepció màxima per al barce-
lonisme, que no s'esperava un
pal d'aquesta magnitud.

La poca dosificació ha fet
que l'equip hagi arribat, un cop
més, massa sobrecarregat al
tram final de temporada. Val-
verde ha utilitzat un gruix de ju-
gadors de manera sistemàtica, i
aquesta manca de rotacions du-
rant tants partits ha passat fac-
tura en el moment més inopor-
tú. Ja feia setmanes que es de-
tectava que l'equip no acabava de
rutllar, però no es volien encen-
dre alarmes confiant que a l'ho-
ra de la veritat els jugadors es-
tarien a l'alçada. Doncs malau-
radament no ha estat així, i la da-
vallada física es va evidenciar cla-
rament a l'Olímpic de Roma. 

El més indignant va ser veu-
re com l’espectacular intensitat
dels romans va desactivar com-
pletament els de Valverde. I això
és molt greu. Se sabia que la
Roma aniria al màxim perquè ho
tenia tot a guanyar i res a perdre.
Però es va caure en la mateixa in-
dolència de, per posar dos ex-

emples recents, les desfetes de l'a-
ny passat a París (4-0 que pos-
teriorment es va poder remuntar
a la tornada) i a Torí (3-0 que va
sentenciar els blaugranes a ser eli-
minats, com ara, a quarts de fi-
nal). A Roma, el conjunt barce-
lonista es va defensar com un
equip petit, no va ser capaç de te-
nir la possessió en cap moment
i va donar sensació d'especular
amb el resultat i sobretot d'una
preocupant impotència. 

Poruc plantejament de Val-
verde, repetint el 4-4-2 de l'anada
amb Semedo al lateral i Sergi Ro-
berto de quart migcampista per
la dreta, deixant Démbélé a la
banqueta. La mateixa poca am-
bició que en l'anada. Després, la
motivació superlativa dels ita-
lians, amb una agressivitat al lí-
mit, va avortar qualsevol intent
de reacció dels culers.

No és moment de cremar-
ho tot, perquè la temporada
fins ara ha estat molt bona.
Però tothom es veia ja a semi-
finals de Champions, i la sen-
sació és de contrarietat. Ara
toca rematar la Lliga i guanyar
la final de Copa contra el Sevi-
lla de manera convincent. Mal-
grat que tampoc compensarà el
desencís que deixa aquesta pre-
matura eliminació a la màxima
competició continental, és el
mínim exigible a aquestes al-
çades. Després ja es faran totes
les anàlisis necessàries, que
hauran de ser profundes.

Vist al Twitter

@omnium: Tenyim la Diada de Sant Jordi
no només de vermell, sinó també de groc,
el símbol de la llibertat i de suport als pre-
sos polítics i exiliats.

@stopmaremortum: Denunciem les polí-
tiques que maten i que criminalitzen la
solidaritat. Ara és @openarms_fund, però
abans altres... No callarem!

#Lliure

@yeyaboya: Renunciar a un màster que
no has fet mai en lloc de dimitir per men-
tir en seu parlamentària i falsificació de
documents oficials. Això és el PP.

#Cifuentes #SantJordiGroc

per Francisco J. RodríguezLes millors
perles

Pablo Llarena, el jutge que instrueix la macro causa contra els lí-
ders del procés, ha introduït amb calçador a la interlocutòria en
la qual rebutja posar en llibertat Jordi Sánchez una vacil·lada a

la justícia alemanya. Hi ha criticat la “falta de rigor” del jutge alemany
que ha rebutjat l’extradició de Carles Puigdemont per rebel·lió.

L’hotel que servia de centre neuràlgic de les activitats de
Carles Puigdemont a Brussel·les ha tancat. L’establiment
era gestionat pel grup de l’expresident del Barça Joan Gas-

part i, segons alguns mitjans, arrossegava grans deutes. Gaspart
ha desmentit que Puigdemont s’hi allotgés de franc.

Cifuentes ha anunciat que renuncia al seu polèmic màster.
Aprofitem aquest espai que ens proporciona Línia per anun-
ciar que renunciem a ser Superman o Leo Messi. Si la presi-

denta de la Comunitat de Madrid pot renunciar a una cosa que no
existeix, per què no podem fer-ho nosaltres també?

Batalla a la caseta de CCOO de la Feria de Abril de Sevilla. En
un vídeo s’hi pot veure com un grup de persones s’esto-
ven amb cadires i cops de puny, tirant per terra taules i al-

tres persones que intentaven posar-hi pau. Comissions ho ha
condemnat i ha dit que els implicats no formen part del sindicat.

Podríeu pujar borratxos una muntanya dels Alps? Pavel, un tu-
rista estonià –més d’un diria que és d’origen basc–, ho va fer
quan buscava el camí de tornada al seu hotel. Va acabar arri-

bant a un restaurant d’una estació d’esquí, a 2.400 metres. En com-
provar que la clau no funcionava, es va posar a dormir en un banc.

Els semàfors
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POLÈMICA4Primer el Raval i
ara el Gòtic. La problemàtica amb
els narcopisos sembla que no tin-
gui aturador i, després de molts
mesos amb protestes per part de
veïns del Raval, ara han estat els
del Gòtic els que han començat a
dir prou. I és que el passat 11 d’a-
bril més d’un centenar de perso-
nes es van concentrar a la plaça
dels Traginers per denunciar que
a ells també els toca conviure
amb les molèsties que provoquen
els narcopisos.

La convocatòria de la protes-
ta va anar a càrrec dels veïns i co-
merciants de la plaça Traginers,
units en el Grup Afectats Narco-
tràfic Gòtic. Van tenir el suport de
diferents associacions, com ara la
FAVB o Resistim al Gòtic. El por-
taveu del Grup Afectats Narcotràfic
Gòtic, Daniel Miliàn, va afirmar
que “les operacions de la policia i
la justícia són tan complexes i
s’alenteixen tant que permet que
els traficants operin durant mesos
o anys, malmetent tot el que hi ha
al seu voltant”. Milián va exigir que
Ajuntament, Generalitat i Estat
arribin a un consens per “canviar
la legislació i els protocols i així ac-
tuar contundentment davant la
proliferació dels narcopisos i la de-
gradació dels barris”.

OPERACIÓ POLICIAL
Dues setmanes abans de la pro-
testa veïnal un dispositiu conjunt
entre els Mossos d’Esquadra i la
Guàrdia Urbana va permetre la
detenció de dos presumptes tra-
ficants que operaven des de dos pi-
sos, un d’ells situat al número 7 de
la plaça dels Traginers i l’altra al
número 1 del carrer de l’Hostal
d’en Sol. Els agents de la policia

van decomissar nou grams de
cocaïna, 250 euros i dues balan-
ces de precisió. En el moment de

l’operació també hi havia una
dotzena de consumidors a l’inte-
rior dels pisos.

BARALLA AMB MATXETS
Pel que fa al Raval, tot i les últi-
mes operacions policials, la si-
tuació continua sent molt deli-

cada. De fet, el passat 11 d’abril es
va fer públic un vídeo gravat per
un veí on es podia veure dos ho-
mes barallant-se amb un matxet
cadascú.  El vídeo, que va obtenir
un gran ressò mediàtic, va pro-
vocar que les entitats Acció Raval
i Acció Reina Amàlia fessin públic
un comunicat per criticar “l’es-
tigmatització” del barri. “És una
escena molt greu, sí, però... No
havíem vist això abans? Estem
cansats d’aquesta foto fixa que és
reduccionista i que ens força tots
a centrar tota la nostra atenció
únicament en la pitjor versió del
Raval”, van lamentar.

PLE EXTRAORDINARI
La situació que viuen aquests
dos barris ha provocat que l’opo-
sició hagi forçat un Ple extraor-
dinari sobre el districte. Tots els
grups, amb l’excepció de la CUP,
han donat suport a una propos-
ta del PSC que demana tractar
una situació que els socialistes han
qualificat de “crisi de ciutat”.

Un moment de la protesta de l’11 d’abril. Foto: Twitter (PDeCATBCN)

La lluita veïnal contra 
els narcopisos arriba al Gòtic

» Un centenar de veïns denuncien que són víctimes de la mateixa
problemàtica que el Raval i demanen a les autoritats que actuïn

La memòria de Rubianes ja té
el seu lloc a la Barceloneta

HOMENATGE4Pepe Rubianes ja
té el seu carrer a la Barceloneta.
El passat diumenge 15 d’abril es
va celebrar la festa de descober-
ta de la nova placa, que a partir
d’ara farà que el record d’aquest
còmic galaicocatalà mort l’any
2009 passi a ser, també, patri-
moni de tots els veïns del barri.

La festa popular per recordar
el carismàtic showman va ser la
millor demostració possible de
l’estima que Rubianes es va
guanyar al llarg de la seva vida.
Hi van ser familiars, com ara la
seva germana Carmen Rubianes,

i amics, entre els quals hi havia
Andreu Buenafuente, Manel
Fuentes, Joan Lluís Bozzo, Joan
Manuel Serrat o el Pare Manel,
entre d’altres. 

També hi va ser l’alcaldessa
Ada Colau, que durant el seu
discurs va afirmar que a Ru-
bianes li hauria agradat que “el
seu estimat públic s’hagi reunit
per treure-li el nom d’aquest ca-
rrer a un ‘fatxa’”. Colau, evi-
dentment, feia referència a l’al-
mirall de l’Armada Espanyola
Pascual Cervera, que donava
nom al carrer fins ara. 

Protesta veïnal contra
el creuer més gran del món

MANIFESTACIÓ4Més d’un cen-
tenar de persones, convocades
per l’Assemblea de Barris per un
Turisme Sostenible, la FAVB i la
Plataforma per la Qualitat de
l’Aire, van participar el passat 7
d’abril en un acte de protesta
contra la presència del creuer
més gran del món, el Symphony
of the Seas, al port.

Durant la protesta els ma-
nifestants van exhibir diverses
pancartes de rebuig al model de
negoci turístic que representa la
indústria dels creuers. Des de la
Plataforma per la Qualitat de

l’Aire alerten que el fet que el
Symphony of the Seas hagi pas-
sat per la ciutat suposa l’arri-
bada de “180.000 creueristes
que se sumaran a la massifica-
ció que ja pateix la ciutat”. Des
d’aquesta plataforma afegeixen
que “les mobilitzacions locals
contra el turisme tenen lloc a es-
cala mundial”, al mateix temps
que asseguren que “aquests
mega creuers emeten grans
concentracions de contami-
nants que afecten l’aire que
respiren, especialment, els ba-
rris propers al port”.  

Patrimoni | Detinguts per vendre peces robades per l’Estat Islàmic
Un antiquari barceloní i un altre marxant van ser detinguts a finals de març per vendre, des del dis-

tricte, peces d’art romanes i gregues que l’Estat Islàmic havia robat el 2015 a Líbia. Els dos homes es-
tan imputats per diversos delictes, entre els quals hi ha el de finançament del terrorisme gihadista. 

NOVA POLÈMICA
AMB DESOKUPA

4La plataforma Resistim
al Gòtic va denunciar el 17
d’abril que membres de la
polèmica empresa Des-
okupa van intentar ex-
pulsar el grup de veïns
que ocupen un bloc si-
tuat al número 3 del ca-
rrer del Correu Vell. El bloc
és propietat d’un fons
d’inversió.
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El districte torna a ser el punt
neuràlgic de Sant Jordi

CELEBRACIÓ4Ciutat Vella ja
ho té tot a punt per celebrar una
nova edició de Sant Jordi que,
un any més, convertirà el dis-
tricte en el punt neuràlgic d’una
celebració que reunirà milers de
ciutadans.

Els quatre barris del distric-
te oferiran un gran ventall d’ac-
tivitats culturals perquè tots els
veïns puguin gaudir de la festa
més emblemàtica de l’any. En el
cas del Raval, el Sant Jordi al Ra-
val arriba a la 15a edició amb la
voluntat de celebrar una diada
per reivindicar la diversitat, la in-
terculturalitat i la convivència
sota l’organització de la Funda-
ció Tot Raval.

A la Barceloneta la diada se
celebra en el marc de les Festes
de la Primavera a davant de la Bi-
blioteca Barceloneta-La Frater-
nitat, on a partir de les cinc de la
tarda es farà la presentació del

capgròs de Joan Salvat Papasseit
amb la participació dels veïns. Al
matí, el Casal de Gent Gran Me-
diterrània farà un homenatge a
la poesia de Paco Jover, poeta de
la Barceloneta.

Pel que fa al Gòtic,  les enti-
tats del barri organitzen la cons-
trucció del Drac del Gòtic. Al llarg
del matí també es farà la Mostra
d’Entitats i Serveis. A la tarda hi
haurà tallers de lectura i una xo-
colatada per als més petits.

Per últim, al Casc Antic,
l’Antic Teatre celebrarà el 15è
aniversari i organitzarà l’OFF
Sant Jordi 18, amb activitats per
a tots els públics. Al jardí, a
partir de les 11 del matí, la Lli-
breria Calders i It’s Written tin-
dran una parada de llibres amb
signatures d’escriptors i lectures
de poemes. Paral·lelament, hi
haurà una trobada amb escrip-
tores feministes i LGTBI.

ESPAI PÚBLIC4“Som invisibles i
no importem a ningú. Amb
aquesta acampada volem trencar
això”. Aquestes paraules les pro-
nunciava a Línia Ciutat Vella el
passat 16 d’abril Miki, el portaveu
de l’Acampada X Drets i cap visi-
ble d’una cinquantena de perso-
nes sensesostre que des de feia
dos mesos acampaven a la plaça
Catalunya per reivindicar els seus
drets. La protesta, però, només va
durar dos dies més. 

48 hores després d’aquestes
paraules la Guàrdia Urbana va
desallotjar els acampats amb vis-
tes de la celebració de Sant Jordi.
També va ser desallotjada l’a-
campada independentista que hi
havia en un altre punt de la pla-
ça, tot i que els integrants d’a-
questa reivindicació política van
poder mantenir les seves carpes
informatives. Una situació que va
provocar que el cap de files del PP
a l’Ajuntament, Alberto Fernán-
dez, denunciés que l’Ajuntament
només havia fet un “desallotja-
ment parcial, ja que expulsa les
persones sensesostre però deixa
les parades independentistes”. 

“NO ÉS LA SOLUCIÓ”
La decisió de l’Ajuntament tam-
bé va provocar la reacció de la
Fundació Arrels, que es dedica a

ajudar les persones sensesostre.
Des de l’entitat, en un comunicat,
van afirmar que el desallotja-
ment “no és la solució perquè el

problema no desapareix, única-
ment es trasllada”. 

Fonts de l’Ajuntament, per la
seva banda, van explicar, també el
16 d’abril, que “part de les peti-

cions” dels acampats “ja són una
realitat”, com ara les targetes de
transport per a persones en risc
d’exclusió. El que no té previst fer
l’Ajuntament, però, és l’hotel so-
cial que també demanaven els
acampats per poder tenir un lloc
on dormir. Les mateixes fonts
municipals recorden  que “és in-
compatible amb els protocols de
treball que han anat construint els
professionals dels Serveis Socials”.

La resposta al desallotjament
per part del grup d’acampats va
trigar poc més de 24 hores a arri-
bar i va ser en forma d’ocupació,
concretament la d’un solar mu-
nicipal al costat de  l’Arc de Triomf.

Una imatge del moment del desallotjament. Foto: Twitter (@xdrets)

Colau desallotja els acampats
de la plaça Catalunya

L’Ajuntament havia 
dit que la plaça havia
d’estar lliure per a la
celebració de Sant Jordi
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Unim els Tramvies lamenta el fracàs del projecte i ho considera “un bloqueig polític”

La unió del Tram descarrila
MOBILITAT/ El projecte de la unió del tram-
via continua sent un dels debats que estan
més vius al carrer i a les institucions. Tot i
això,  la connexió haurà d’esperar, com a
mínim, fins al pròxim mandat, ja que el pas-
sat dia 11d’abril, en un Ple extraordinari, es
va descartar la possibilitat d’allargar la línia
des de les Glòries fins a la plaça de Mossèn
Jacint Verdaguer de l’Eixample (una opció
que ja era menys ambiciosa que la del pro-
jecte inicial i amb la qual l’Ajuntament volia
fer un pas endavant).

Aquesta possibilitat, que ja està des-
cartada, havia mobilitzat veïns de la ciutat
i dels municipis de l’àrea metropolitana,
sota la coordinació de la plataforma Unim
els Tramvies, que és qui ha portat la veu
cantant en aquesta reivindicació. Ara,
aquesta entitat ha lamentat el fracàs del
projecte i considera aquesta decisió un
“bloqueig polític i partidista”.

Unim els Tramvies ja va redactar un text,
complementari al seu manifest fundacional,
que va llegir abans de la sessió en la qual
s’havia de votar el projecte (a finals de març).
En aquest document, la plataforma reclama,
un cop més, “responsabilitat i diàleg per
mantenir viu un projecte de gran cohesió
social i de gran transcendència per Barce-
lona i l’àrea metropolitana”. Unim els Tram-
vies també demana que “les necessitats de
connectivitat metropolitana siguin respec-
tades i no enfrontades amb altres projectes
de transport públic ni amb les necessitats
d’altres barris, on també cal donar alternati-
ves eficients al vehicle privat”.

L’entitat incideix en el consens que ge-
nera la unió dels tramvies, apuntant que la

iniciativa “integra una àmplia representació
de la societat, aplegant centenars d’entitats
veïnals” i també explica que té la complicitat
de les quatre universitats públiques de la
ciutat, que s’han ofert com a mediadores
per defensar i aprovar el projecte. Unim els
Tramvies també diu que des de la seva cre-
ació, ha allargat la mà a tots els grups polí-
tics. En aquest sentit, la plataforma
interpel·la de nou totes les forces del Ple as-
segurant que “l’àrea metropolitana no pot
esperar més”, ja que s’estan “incomplint les

normes europees de qualitat de l’aire i les
recomanacions de l’OMS”, i considera que
l’execució del projecte és transcendental
perquè “afecta una gran part de la població
metropolitana i la seva connexió amb la se-
gona gran artèria de la ciutat, la Diagonal,
que pateix un servei de bus saturat”. 

La plataforma considera que la mobili-
tat sostenible “no pot ser una qüestió par-
tidista, sinó una aposta per la modernitat”
i acaba aquest text assegurant que si el
projecte d’unió no tira endavant, es deixarà
escapar “una de les oportunitats per fer
una ciutat més verda, saludable, segura,
equitativa i eficient.”

URBANISME/ Un dels projectes urbanístics més ambi-
ciosos de la ciutat, la transformació de les Glòries, va tor-
nar a arrencar durant el mes passat després que les obres
estesin aturades prop d’un any i que l’Ajuntament licités
de nou l’adjudicació dels treballs. Aquesta posada en mar-
xa, però, no ha acabat de satisfer les associacions de veïns
dels barris de l’entorn de la plaça (Poblenou, Fort Pienc,
Sagrada Família i Clot-Camp de l'Arpa), que han emès un
comunicat conjunt per deixar clara la seva postura des-
prés d’aquesta nova posada en marxa del projecte.

Un cop més, els veïns denuncien que no se’ls ha tingut
en compte i lamenten que “ha relegat per a un altre moment
la presència de la ciutadania”. Asseguren, també, que no són
partidaris “dels actes protocol·laris perquè toquen” i recla-
men que “de forma efectiva es convidi els veïns i veïnes a
participar en un acte de celebració de l’esdeveniment”.

I és que, malgrat que admeten la seva satisfacció per
la nova posada en marxa de les obres i la construcció del
futur parc, els veïns també apunten que la transformació
urbanística ha d’anar més enllà i reclamen que “s’accele-
rin les promocions d’habitatge de protecció oficial, públic
i de lloguer” i que s’impulsi també la construcció dels equi-
paments previstos: residències per a la gent gran, centres
de barri, CAP, poliesportius i l’escola bressol.

Els veïns de les Glòries reclamen de
nou tenir veu en les obres de la plaça INFRAESTRUCTURES/ La Federació d’Associacions de

Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), l’Assemblea de Barris
per un Turisme Sostenible i la Plataforma per la Qualitat
de l’Aire consideren que l’acord al qual van arribar el Port
de Barcelona i l’Ajuntament al gener “és un mal negoci per
a la ciutat”. Un pacte que lluny de “reflexionar sobre el mo-
del de gestió dels creuers que arriben a la ciutat” diu la
FAVB, significa un gir radical de l’Ajuntament, ja que l’a-
cord, critica la federació, “contempla la construcció de no-
ves terminals de creuers de gran capacitat al moll Ados-
sat i el canvi d’usos que obre la porta a què el Museu Her-
mitage es pugui instal·lar en un futur en ple front marí-
tim barceloní”. Per tot plegat, aquestes associacions han
demanat que es revoqui l’acord i s’obri una taula social per
un nou pacte entre la ciutat i el port. 

L’acord pel port, “un 
mal negoci per a la ciutat”

El projecte d’unió té
un ampli consens social,
amb el suport de veïns,
entitats i universitats
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TROBADA/ Raquel Rolnik, que
va ser una de les relatores de l'O-
NU per a un habitatge adequat
entre els anys 2008 i 2014, va ser
a l’Auditori de la Lleialtat Santsenca
el passat 28 de març per presen-
tar el seu llibre La guerra de los lu-
gares. Rolnik analitza la situació de
l’habitatge al llarg de diferents paï-
sos i continents, alhora que explica
les causes i els actors polítics i eco-
nòmics del procés de desposses-
sió de l’habitatge i de la terra que
està succeint arreu del món.

Després de la presentació es
va obrir un debat en el qual van
participar Josep Maria Montaner,
regidor d’Habitatge, i un repre-
sentant del Sindicat de Llogaters.

Presenten el 
llibre ‘La guerra 
de los lugares’

HABITATGE/ La FAVB i la cooperativa
Alencop treballen per evitar els ‘desnona-
ments invisibles’,  és a dir, els que són pro-
vocats per l’augment abusiu dels preus
del lloguer. Les dues entitats impulsen
una campanya de micromecenatge (a tra-
vés de la plataforma Goteo.org) que vol
denunciar l’augment d’aquestes pràcti-
ques en diferents barris de la ciutat.

Aquesta situació s’ha agreujat consi-
derablement després que hagin expirat (o
estiguin a punt de fer-ho) uns 44.000 con-
tractes de lloguer en tota la ciutat. En
aquest sentit, la FAVB calcula que, en els
dos pròxims anys, hi haurà una mitjana
del 20% d’augment en els preus, de ma-
nera que la federació vol “visibilitzar
aquesta greu situació i revertir-la”.

En aquesta línia, i com a acció comple-
mentària a aquesta campanya de micro-
mecenatge, la FAVB vol convertir aquestes
mudances obligades en cercaviles de pro-
testa, convertint aquest procés de canvi de
domicili “en una acció de suport mutu i co-
munitari on el barri podrà mostrar la seva
solidaritat” i que també sigui el vehicle
“d’expressió de la indignació”.

A la pràctica, això suposarà organitzar
una cercavila (amb pancartes i megafonia,
de forma original i creativa) que faci que
tots els veïns del barri siguin conscients de
cadascun d’aquests casos de ‘desnona-
ments invisibles’. El projecte estarà recol-
zat per un portal web que servirà per
posar en contacte els afectats amb perso-
nes que vulguin ajudar-los en la mudança.

Dues iniciatives de la FAVB per
combatre els ‘desnonaments invisibles’

SOSTENIBILITAT/ Del Paral·lel a la
plaça Margarida Xirgu. Una superilla
per al Poble-sec? serà el nom del
col·loqui debat que se es va cele-
brar el passat dia 12 al Centre Cí-
vic El Sortidor d’aquest barri del dis-
tricte de Sants-Montjuïc. 

El Grup d'Arquitectes Poble
Sec va impulsar l’organització
d’aquesta activitat, que va arren-
car a dos quarts de vuit del ves-
pre, i en el qual es van posar com
a exemples els casos de superilles
que ara mateix estan funcionant
a la ciutat, com la del Camp d’en
Grassot, la del Poblenou, la
d’Horta o la de Sant Antoni i
d’altres casos futurs, com la de la
Maternitat i Sant Ramon.

El Poble-sec debat
sobre una possible
futura superilla

PATRIMONI/ Durant el cap de
setmana del 14 i el 15 d’aquest
mes, la Taula Comunitària del
Rec Comtal va organitzar una
sèrie d’activitats anomenades El
Rec Comtal, un bé comú.

Aquestes jornades de for-
mació i reivindicació d’aquest
patrimoni van repartir-se entre el
Casal de la Mina de Montcada i
Reixac i la Casa de les Aigües de
Trinitat Nova i van incloure de-
bats, col·loquis, conferències, ta-
lles i activitats de tota mena.

La pluja va ser la protagonis-
ta durant la jornada de dissabte,
però no va afectar el calendari
d’actes que estaven previstos ni
aquell dia ni l’endemà.

Dues jornades 
per reivindicar 
el Rec Comtal

Denuncien l’assetjament de grups
ultres a la mesquita de la Prosperitat

SOCIETAT/ “España cristiana”, “No
iSSlam”, “Fuera MoroSS”. “Mezquita
No”. Aquestes són algunes de les
pintades aparegudes en els da-
rrers temps a la persiana de la mes-
quita de la Prosperitat, oberta des
de principis de març però envol-
tada per la polèmica des de molt
abans. Les pintades són un clar
exemple de la persecució i l’asset-
jament per part de col·lectius fei-
xistes com Democracia Nacional
cap a la comunitat islàmica. Una si-
tuació a la qual s’ha arribat després
que ara fa gairebé un any, part dels
veïns del carrer Japó es mobilit-
zessin contra l’obertura de l’espai.

La situació va provocar que el
20 de març la Xarxa 9 Barris Acull,
la Comunitat Islàmica de Nou Ba-
rris, l'AVV de Prosperitat i el casal de
joves del districte denunciessin la
situació de desprotecció de la co-
munitat islàmica i l’assetjament i
les intimidacions que pateixen per
part de grups de la ultradreta.
Aquestes entitats demanen que
s’aturi “la campanya d’odi” contra
la mesquita i denuncien que el
centre de culte “ha patit sabotat-
ges continus que n’han impedit el
funcionament normal”.

En una roda de premsa, el vi-
cepresident de la FAVB i membre
de l’AVV de la Prosperitat, Albert
Recio, va demanar “protecció” per a
totes aquelles persones que entrin
i surtin de la mesquita. En la roda
de premsa, la representant de 9
Barris Acull, Lourdes Ponce, va re-
cordar que “des de la primera reu-
nió, els veïns van demostrar el seu
rebuig absolut i ens van advertir
que no ho permetrien”. Un dels in-

tegrants de la comunitat islàmica,
Mohammed Ahchach, va lamen-
tar que gairebé cada dia pateixen
incidents i va demanar “a qui tin-
gui el poder” que apliqui les nor-
mes “per la seguretat de la nostra
comunitat i la dels veïns i perquè
puguem exercir els nostres drets”.

AGRESSIONS
Durant la roda de premsa, la re-
presentant del Casal de Joves del
Barri, Raquel Satorre, va explicar
que els veïns que es van concen-
trar per defensar la mesquita van
partir agressions per part de “De-
mocacia Nacional i la ultradreta”.

Satorre també va lamentar que
una “bicicletada okupa” d’activistes
de fora del barri va passar pel ca-
rrer i els seus integrants van insul-
tar alguns dels veïns contraris a la
mesquita. De fet, un d’ells, després
d’intercanviar insults amb una
dona, la va acabar agredint. Tot
plegat ha fet créixer la tensió entre
partidaris i detractors.

Un grup, aquest darrer, que ha
minvat després que la ultradreta
hagi capitalitzat cada cop més l’o-
posició a l’espai de culte i per les
molèsties diàries que provoquen
les protestes dels antimesquita.

Les entitats
exigeixen que
s’aturi aquesta

“campanya d’odi”



líniaciutatvella.cat Abril 2018

Comerç

| 10

L’històric restaurant Pitarra es 
convertirà en un pub irlandès
PATRIMONI4L’històric i cente-
nari restaurant Pitarra, situat al
carrer Avinyó, es convertirà en un
pub irlandès després que fa uns
mesos va ser comprat per un  in-
versor irlandès.

Aquest restaurant va ser el ta-
ller i l’estudi de Frederic Soler,
que amb el pseudònim de Sera-
fí Pitarra va ser el responsable de
popularitzar el teatre en català.
Pitarra organitzava en el local ter-
túlies literàries i escrivia obres que
posteriorment es van popularit-
zar entre el públic. 

En declaracions a Betevé, el
responsable del restaurant i re-
presentant de la propietat ha

afirmat que “nosaltres vam com-
prar un negoci, no pas un mu-
seu”. Tot i això, va explicar que es
mantindrà l’espai de la rebotiga
i que les obres que es faran no se-
ran molt grans, ja que només te-
nen llicència d’obres menors.

PROTECCIÓ COMPLICADA
Des del Districte estudien com
protegir l’històric local, tot i
que serà complicat perquè no
forma part de la llista d’esta-
bliments emblemàtics. Per la
seva banda, ERC ha demanat a
la Generalitat que declari el lo-
cal Bé Cultural d’Interès Na-
cional per poder salvar-lo.

COMISSIÓ4La primera sessió
de treball de la comissió no per-
manent d’estudi de la situació
econòmica de la ciutat, cele-
brada a mitjans de mes, va aca-
bar amb crítiques contundents
dels representants del comerç,
la restauració i la moda cap a la
gestió de l’actual govern muni-
cipal.

Una de les qüestions que va
provocar més queixes entre els
comerciants i els restauradors va
ser la del paper del govern mu-
nicipal en relació a la venda am-
bulant il·legal. Tant el Gremi de
Restauració com les diferents
associacions de comerciants van
lamentar la permissivitat i poca
contundència del consistori per
lluitar contra el top manta. Les al-
tres crítiques van arribar per la
manca de diàleg i de promoció de
la marca Barcelona que els co-
merciants i restauradors consi-
deren que hi ha actualment.

Durant la trobada, el presi-
dent del Gremi de Restauració,
Roger Pallarols, també va la-
mentar les paraules que la regi-

dora Gala Pin havia pronunciat
un dia abans durant l’Audiència
Pública del Districte. Pin va afir-
mar que els restauradors “estan
mal representats” pels dirigents
que actualment té el Gremi.

Per la seva banda, el regidor
de Comerç i Mercats, Agustí Co-
lom, va defensar el paper del go-
vern i va afirmar que acabar amb
el top manta és un objectiu de l’A-

juntament, tot i que va afegir
que es tracta d’un problema difí-
cil de resoldre.

OBSERVATORI DEL COMERÇ
D’altra banda, l’Ajuntament ha
anunciat la creació d’un Obser-
vatori del Comerç, que ha de ser-
vir per posar a disposició de la
ciutadania els estudis i les dades
del sector.

La comissió va ser una petició de l’oposició. Foto: Ajuntament

Comerciants i restauradors,
crítics amb la gestió de Colau

Llengua | Fragments literaris als mercats
El Centre de Normalització Lingüística de Barcelona impulsa la campanya ‘A l’abril cada paraula val per mil’

als mercats de la ciutat amb la col·laboració de Mercats de Barcelona. Fins al 29 d’abril hi haurà exposada
una col·lecció de cartells amb fragments romàntics d’obres literàries en català a les parades dels mercats.
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Esports
Bitllet a Gènova: l’Atlètic jugarà
la Final Eight de la Champions

Gènova ja espera l’Atlètic Barce-
loneta. La victòria que els de
Chus Martín va aconseguir a la
piscina de l’OSC Budapest (6-8)
el passat dia 18, l’equip s’ha as-
segurat ser un dels vuit conjunts
que lluitaran per aquesta edició
de la Champions. Els mariners,
que afrontaran dues jornades
intranscendents entre aquest
mes i principis de maig (contra el
Brescia a la piscina de Sant Se-
bastià i al Pireu contra l’Olym-
piakos, que podria servir fins i tot
perquè l’equip tanqui la fase de
grups en primer lloc), voldran al-
çar una competició que només
van guanyar la temporada 2013-
14. Els partits pel títol es jugaran
entre els dies 7 i el 9 de juny.

Abans, però, el conjunt ma-
riner haurà d’afrontar el play-off

de la Divisió d’Honor. L’Atlètic ja
sap que la ronda de quarts de fi-
nal serà contra el Canoe, el vui-
tè classificat. Els mariners volen
sumar el tretzè campionat con-
secutiu, que també seria el divuitè
per a les vitrines del club.

Per altra banda, institucio-
nalment, el club celebrarà l’As-
semblea General Ordinària el

pròxim dijous 26 a la tarda la Sala
Alfons Cánovas.

A PUNT PER AL ‘PLAY-OFF’
Per la seva banda, el CN Barce-
lona pensa també en la post
temporada després d’haver com-
pletat una primera fase excel·lent.
L’any passat, l’equip va caure a les
semis contra l’Atlètic.

» L’equip es pot centrar ara en el ‘play-off’ de la Divisió d’Honor
» El CN Barcelona, preparat també per a la post temporada

Evitar la promoció, l’últim
objectiu del CB Ciutat Vella

Ara que ja fa unes
quantes jornades
que el CB Ciutat Ve-
lla es va quedar sen-

se opcions de jugar el play-off per
pujar de categoria, l’objectiu en
la recta final de la temporada per
als homes d’Àlex Gil ha passat a
ser un altre: evitar haver de jugar
la promoció per la permanència. 

La gran competitivitat de la
Copa Catalunya ha provocat,
precisament, que el conjunt ne-
gre hagi passat en poc més d’un
mes amb la il·lusió de somiar
amb una hipotètica lluita per

EBA amb la batalla per no baixar
a la Primera Categoria. Tot i
això, els de Ciutat Vella depenen
d’ells mateixos per continuar,
un curs més, en la màxima divi-
sió del bàsquet del país.

Després de rebre la visita
d’un històric com el Círcol Co-
tonifici, l’equip afrontarà l’úl-
tim derbi del curs, a Nou Barris
contra el SESE, el dissabte 28,
mentre que l’últim partit (si l’e-
quip no ha de disputar la pro-
moció) serà el diumenge 6 de
maig al parc de la Ciutadella
contra el CB Santa Coloma.

El Barceloneta Futsal dirà
adéu a la temporada a casa

El Barceloneta Futsal
jugarà dues de les da-
rreres tres jornades
del grup 3 de la Sego-

na Divisió B del futbol sala esta-
tal davant la seva afició.

La temporada encara la rec-
ta final i, amb l’equip matemàti-
cament salvat, l’objectiu de cara
a aquests últims partits serà su-
mar el màxim nombre de punts
possibles per acabar en una po-
sició més alta. Ara mateix, els de
la Barceloneta són novens, però
potencialment podrien acabar
a la setena plaça, sempre que

guanyin els seus partits i el Salou
i la Unión de Santa Coloma no
puntuin tant.

D’ençà que va començar el
mes de febrer, l’equip només ha
perdut un partit (2-4, contra
l’Escola Pia Sabadell) i tancarà els
partits del mes d’abril el pròxim
dissabte 28 a casa contra el Cer-
danyola FC. El darrer desplaça-
ment d’aquesta temporada serà
el 12 de maig, a la pista de la
Unión de Santa Coloma, mentre
que l’últim partit del curs 2017-
18 serà el 19 de març a casa
contra el poderós FS Manresa.

Natació | La 7a Copa Marnaton es posa en marxa al districte
El pròxim dissabte 5 de maig arrencarà la 7a edició de la Copa Marnaton, una prova de
natació en aigües obertes que es farà a la platja de Sant Sebastià. Durant aquest dia es

faran proves de 2 i 4 quilòmetres (masculines i femenines), curses per relleus i infantils.

Els mariners tornaran a jugar una final continental. Foto: CNAB

Pau Arriaga
LA BARCELONETA

La suspensió de la Barcelona
World Race porta cua

VELA4“Una sèrie de circums-
tàncies desfavorables” entre les
quals hi apareixen la “manca
d’estabilitat política” o “el canvi
de criteri en l’ús de suports pu-
blicitaris per part del ministeri
d’Hisenda” són els arguments
que van portar la Fundació Na-
vegació Oceànica Barcelona
(FNOB) a suspendre la quarta
edició de la Barcelona World
Race, que havia de començar a
principis de gener del 2019.

La notícia es va fer pública el
passat 29 de març i a banda de
reaccions als mitjans i a les xar-
xes socials, tots els grups polítics
amb representació al Ple (excepte
la CUP) van criticar la manca de
compromís del govern d’Ada
Colau amb aquesta prova i amb
els grans esdeviments esportius
que se celebren a la ciutat.

La FNOB, però, confia en
poder celebrar una nova edició
de la regata el 2022.
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Una dona pèl-roja i una mort acciden-
tal. Aquests dos elements capgiren la
vida d’un mestre i el seu aprenent en
la Istanbul posterior al cop d’estat 
de 1980.  

Orhan Pamuk reflexiona sobre les
diferents formes de paternitat i els mi-
tes d’Orient i Occident en la seva
novel·la més venuda a Turquia.

Llibres

La dona pèl-roja  
Orhan Pamuk

L’adaptació de 10 negritos d’Agatha
Christie torna al Teatre Apolo de Barce-
lona amb l’objectiu de convidar el pú-
blic a trobar l’assassí entre els perso-
natges de l’obra. 

La història comença amb deu per-
sones tancades a l’Illa del Pirata i, a par-
tir d’aquí, el misteri i l’humor negre
marcaran el desenllaç de l’espectacle.

Teatre

Y no quedará ninguno
Ricard Reguant

És el mític bateria d’Els Pets, però fa
temps que va molt més enllà de la per-
cussió. Tant que ara ha editat un disc
en solitari, de títol homònim.

Joan Reig ha aprofitat l’aturada de
dos anys d’Els Pets per publicar un re-
cull de cançons pròpies, readaptacions
i versions d’artistes que l’han marcat. I
tot plegat finançat a través de Verkami.

Música

A Rampage, Dwayne Johnson encarna
un primatòleg molt actiu en la lluita
contra els furtius que té una gran rela-
ció amb George, un goril·la albí.

Tot i això, un experiment fa que el
primat creixi i es converteixi en una
criatura agressiva que vol destruir San
Diego. El goril·la, però, no és l’únic ani-
mal afectat per aquesta toxina.

Pelis i sèries

Rampage
Brad Peyton

Joan Reig
Joan Reig

Miserachs, fotògraf referent
La Pedrera de Barcelona acull fins al pròxim 15 de juliol l’ex-
posició ‘Xavier Miserachs. Epíleg imprevist’, una mostra que
fa un recorregut per la trajectòria de Xavier Miserachs, un
dels fotògrafs catalans de referència. A la mostra el públic

pot aprofundir en la figura d’un Miserachs amb un estil
marcat pel temps que li va tocar viure, la segona meitat del
segle XX. Un fotògraf que, sobretot, va demostrar tenir una
mirada compromesa, reflexiva i de compromís amb el pú-
blic, més que no pas amb el tema. Les fotos que es poden
veure són una selecció global del seu extens i valuós arxiu.   

La finalista d’Operación Triunfo i veïna de Sant Climent
de Llobregat, Aitana Ocaña, acaba de treure el seu pri-

mer single en solitari. Es tracta de Arde, una reedició del
tema que va competir per representar Espanya a Eurovi-

sió. La del Baix Llobregat ha renovat aquesta cançó
que parla sobre els immigrants i el respecte entre ra-
ces i religions. Tota una declaració d’intencions que

ha estat composada per Alba Reig, integrant del
grup juvenil Sweet California, i Maria Palae. Per altra
banda, Aitana ha fet un pas més en la seva incipient

carrera de cantant en solitari després de l’expe-
riència d’OT. I és que acaba d’obrir un canal de
YouTube on mostrarà els seus projectes. Tot i
això, Aitana ja sap el que és triomfar amb una

cançó. Amb Lo malo, la de Sant Climent va fer pa-
rella amb Ana Guerra, en un tàndem que queda-
rà per a la història amb el nom d’Aitawar, parella

de la qual ja se n’han fet paròdies a les xarxes. 

A I T A N A  O C A Ñ A

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMOSA PER...

OBRE UN CANAL A YOUTUBE...

Ser la segona finalista d’Operación Triunfo
Va quedar per darrere d’Amaia, la guanyadora del ‘reality’

Famosos

Ha llançat el seu primer single, ‘Arde’
Es tracta d’una nova versió d’aquesta cançó

On hi penjarà els seus projectes
L’artista ha arrencat una carrera en solitari

QUÈ HA FET?
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No t’ho perdis

Viu en línia | God of War
Després de molts anys d’espera, les aventures de Kratos, 

el semidéu fill de Zeus i Calisto, arriben a la PlayStation 4.
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P R O P O S T E S
TOTS ELS DIVENDRES
20:30 Art, de Yasmina Reza, una de les obres més

populars dels últims anys, torna al Goya
protagonitzada per Orella, Arquillué i Villa-
nueva. / Teatre Goya.

TOTS ELS DISSABTES
12:00 La tradició és viva. Cada dissabte al

migdia, la Casa dels Entremesos organitza no-
ves sessions, obertes a tothom, per aprendre
a ballar sardanes. Cal inscripció prèvia. /
Casa dels Entremesos.

TOTS ELS DILLUNS
19:30 La professora Muntsa Holgado coordina,

des del passar dia 23, el taller Cuina per a prin-
cipiants, que ensenya a què els alumnes per-
din la por als fogons i que aprenguin recep-
tes bàsiques. / Centre Cívic Pati Llimona.

FINS AL 13 DE MAIG
Tarda Terry O'Neill. El rostre de les llegendes és

el nom de la mostra d’imatges d’aquest fo-
tògraf que va saber captar moments íntims
d’algunes de les grans estrelles de la televi-
sió, música i cinema. / Filmoteca.

TOT EL MES
Matí-TardaDes del mes passat es pot visitar l’ex-

posició Arxiu Paco Gómez. L’instant poètic i la
imatge arquitectònica, que inclou més de cent
cinquanta fotografies i altres materials com
revistes i publicacions. / FPF Colectània.

DIJOUS 26 D’ABRIL
18:00 El llop cantaire dels tres porquets i la Ca-

putxeta serà un espectacle de titelles que co-
ordinarà la companyia Pengim-penjam. Re-
comanat per a nens i nenes majors de 3 anys.
/ Espai Francesca Bonnemaison.

DIJOUS 17 DE MAIG
17:30 Gisela Llimona s’encarregarà de la segona

sessió de la sessió Contes a la mà, que forma
part del cicle Lletra petita - Sac de rondalles.
/ Espai Francesca Bonnemaison.

DISSABTE 28 D’ABRIL
18:30 Partit de futbol sala de la penúltima jor-

nada del grup 3 de la Segona Divisió B entre
el Barceloneta Futsal i el Cerdanyola FC. / Pa-
velló CEM Marítim.

Roberta Bridda serà l’encarregada de
l’activitat infantil Bestioles estrafolà-
ries: fes el teu pop-up. / Biblioteca
Gòtic - Andreu Nin.

Tot a punt per a un nou
taller de descoberta infantil

Dijous 10 de maig a les 16:45

El professor Carlos Maldonado coor-
dinarà un taller d’un mes i mig de du-
rada per introduir-se en el món de la
fotografia amb càmera reflex. / Cen-
tre Cívic Pati Llimona.

En marxa un curs d’iniciació a
la fotografia amb càmera reflex

A partir del 26 d’abril a les 19:30

Julio Manrique destaca al capdavant
de la darrera adaptació d’Èdip, un
dels grans noms de les tragèdies del
dramaturg de la Grècia clàssica Sòfo-
cles. / Teatre Romea.

Julio Manrique protagonitza
una adaptació d’’Èdip’

Tots els diumenges a les 18:30

Partit de waterpolo de la penúltima jor-
nada de la Champions League entre l’A-
tlètic Barceloneta i l’AN Brescia. / Pis-
cina de Sant Sebastià.

L’Atlètic tanca la fase prèvia de
la Champions a Sant Sebastià

Dissabte 28 d’abril a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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