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La sentència del cas de la Mana-
da ha sacsejat la societat. Rebuig
social, indignació... L’impacte ha
estat majúscul. També –i espe-
cialment–  en les entitats i col·lec-
tius feministes, que a banda d’ex-
pressar amb contundència la seva
oposició a la decisió del tribunal es
plantegen quins canvis poden fer
a partir d’ara. Cap on han de fo-
calitzar el seu missatge? Han de va-
riar la seva manera d’actuar? Més
enllà del debat sobre la possible ne-
cessitat de reformar el Codi Penal,
apareixen altres qüestions per
traslladar a l’esfera pública.

Dolores Pulido, del col·lectiu
feminista Ca la Dona, afirma a
aquesta publicació que “replan-

tejar” no sap si és ben bé la pa-
raula, “però sí que s’han de revi-
sar coses”. “De fet, tenim previst
organitzar un espai de reflexió
per decidir cap on ens hem d’en-
caminar”, afegeix. 

L’EDUCACIÓ, CLAU
Pulido posa com a exemple la ne-
cessitat d’insistir en qüestions
que van més enllà de possibles re-
formes legals. “Hi ha d’haver una
formació des d’una perspectiva de
gènere molt més gran, per exem-
ple en el cas dels jutges, on no s’ha
fet mai”, afirma. La integrant de
Ca la Dona també remarca la im-
portància de l’educació escolar i
considera que a tots els cursos “hi
hauria d’haver assignatures sobre
prevenció”. Tot i no focalitzar el
seu discurs en les qüestions legals,
també demana que les lleis con-
templin que “una violació també

es pot produir sense violència ex-
plícita”. 

Una anàlisi molt similar la
fan des de la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere,
des d’on remarquen que caldrà in-
sistir més en la “coeducació, des
dels infants fins a la sensibilitza-
ció ciutadana”. També posen el fo-
cus en la necessitat d’una “for-
mació especialitzada dels pro-
fessionals”.

EL PERILL DE NO DENUNCIAR
Una de les qüestions de les quals
s’ha tornat a parlar després de la
sentència de la Manada, com ja
havia passat en altres ocasions, és
el perill que dones víctimes d’a-
gressions físiques i sexuals vegin
que denunciar el seu cas pot no
servir-los de gaire. Així ho creuen
des de la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere,

des d’on diuen que aquesta sen-
tència “pot dissuadir dones de de-
nunciar”. A més, afegeixen que
“diàriament veiem quantitat de
notícies de dones que havien de-
nunciat, fins i tot de vegades tenint
una ordre de protecció, i que aca-
ben assassinades”.

ACOMPANYAMENT 
Més enllà d’aquestes qüestions, des
de l’entitat Hèlia Dones, una as-
sociació de suport a les dones que
pateixen violència de gènere, tam-
bé consideren que la sentència re-
ferma “la necessitat d’un acom-
panyament a les víctimes durant
el seu procés de recuperació i em-
poderament”. Un acompanya-
ment, fet “de dones per a dones”,
on es creï “un espai de seguretat on
les dones no se sentin jutjades, sinó
escoltades i cregudes”. Uns espais,
insisteixen des d’aquest col·lectiu,

que són “fonamentals perquè les
dones es puguin vincular per rebre
acompanyament psicosocial i ju-
rídic, així com altres mesures de
protecció per assolir el ple empo-
derament”. 

NO NOMÉS REFORMES PENALS
Pel que fa a les qüestions més legals,
tant des de la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere
com des d’Hèlia Dones creuen
que la reforma del Codi Penal és
“necessària”, tot i que afegeixen que
“ja tenim eines jurídiques que vet-
llen pels drets de les dones”. El pro-
blema, consideren, és la interpre-
tació “de classe, patriarcal, sense
formació especialitzada i amb pre-
judicis i estereotips masclistes”
que se’n fa. El que cal, després d’u-
na sentència com la de la Manada,
insisteixen, és “visibilitzar aques-
ta injustícia patriarcal”.

I a partir d’ara què?
» Les entitats feministes demanen canvis, sobretot socials, després de la sentència del cas de la Manada
» Volen més formació a les escoles, una justícia amb perspectiva de gènere i més suport a les víctimes 

Albert Ribas
BARCELONA

El feminisme es planteja cap on ha de focalitzar el seu missatge després de la polèmica sentència de la Manada. Foto: Oscar Murillo/Línia 
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La lupa

per Laura Pelay

Universitat sota sospita

Primer va ser Cristina Cifuentes amb el
seu famós màster de la Juan Carlos I. I
ara arriba el de Pablo Casado, vicesecre-
tari general de comunicació del PP, en
dues parts: primer amb un altre màster
de la mateixa universitat, i ara planen da-
munt seu sospites sobre com va obtenir
la llicenciatura en Dret en un centre
adscrit a la prestigiosa Universitat Com-
plutense de Madrid.

Sembla mentida que aquella dreta li-
beral amant de la meritocràcia i que dei-
xa a l’individualisme el camp
lliure com a model social,
ara fulmini el prestigi de la
universitat amb impunitat.

Als nostres centres su-
periors, els alumnes fan ver-
daders esforços diaris per
estudiar: a Catalunya espe-
cialment, amb unes taxes desorbitades,
uns horaris impossibles de combinar
amb la feina i un futur incert. Allà con-
viuen amb un professorat doblement víc-
tima de les retallades. Han patit dismi-
nucions salarials a la vegada que veuen,
impotents, com la precarietat ja és es-
tructural als centres. On abans els asso-
ciats eren un complement, avui fan un pa-
per nuclear a la docència esdevenint fal-

sos associats o falsos interins associats. A
més a més, tot el col·lectiu d’investigadors
predoctorals, postdoctorals, col·labora-
dors, lectors i agregats interins pateixen
una forta incertesa.

Però els mals són endèmics. Amb pro-
blemes de transferència i de connexió
amb l’empresa, amb greus dificultats
per atreure talent.

I malgrat tots els malgrats, la uni-
versitat, orgullosa, ha resistit. Gràcies a
la feina del professorat, alumnes, PAS...

és a dir, de tot el col·lectiu que ha tirat en-
davant amb un model infrafinançat i in-
fradotat de personal.

I tota aquesta gent no es mereix que
la sospita plani sobre la universitat.
Aquestes persones formen part d’una co-
munitat el prestigi de la qual rau, en
bona part, en fer que la societat avanci.
I de cap de les maneres pot haver-hi om-
bra de sospita que uns alumnes tenen

privilegis i que no s’han d’esforçar tant
com els altres. Perquè en el fons, deva-
luem la institució. I una societat amb una
universitat sense prestigi és una socie-
tat sense ànima.

En els pròxims dies caldrà estar
atents.

Durant tota la setmana el sector de
l’ensenyament universitari viurà mo-
bilitzacions i vagues per demanar
que es regularitzi d’una vegada per to-
tes la figura dels associats, que es posi

fi a la contractació fraudu-
lenta i per reclamar que es
reobri una taula de diàleg
“efectiu”.

També haurem de veu-
re com es desenvolupen les
investigacions sobre el cas
dels màsters i la carrera.

Tant de bo tot fos una confusió, però
no serà així. Sembla que hi ha hagut es-
tudiants de primera i de segona. Per-
sones que no dormen per passar exà-
mens i altres que amb una trucada ho
aproven tot. I el pitjor que podria pas-
sar és que aquests casos quedessin re-
solts amb impunitat.

Publicat a El Nacional.cat

Hi ha persones que no dormen per 
passar exàmens i altres que amb 

una trucada ho aproven tot

Els semàfors

Gala Pin
El Museu de Cera ha denunciat l’ocupa-
ció d’un pis de la seva propietat, que ha

acabat convertit en narcopis. Tot i que el
Districte que lidera Gala Pin ha pres di-
ferents mesures per frenar aquesta pro-

blemàtica, encara queda feina per fer. 
pàgina 8

Janet Sanz
L’Ajuntament, amb el departament 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que
encapçala Sanz, ha anunciat que a partir
del setembre començarà la transforma-

ció de la ronda de Sant Antoni un cop 
el nou mercat ja ha obert portes. 

pàgina 9

Amics de la Rambla
El Tast a la Rambla, que organitza Amics

de la Rambla juntament amb el grup
GSR, arriba a la seva cinquena edició

consolidat com una de les millors cites
gastronòmiques de carrer de la ciutat. El

Tast es farà entre el 7 i el 10 de juny. 
pàgina 9

Parlen els
veïns

Sharon
Fora de les zones del
centre, on hi ha més
turisme, tampoc se
n’hi veuen tantes,
perquè les voreres
tampoc ho perme-
ten. De fet, fins i tot

estaria bé tenir més terrasses a més llocs
de la ciutat, per poder gaudir-les. Jo en po-
saria més, i també més zones verdes.

Lucas
Hi ha barris, com el
Raval o el Gòtic, on
ja estan limitades
perquè els carrers
són estrets i és im-
possible caminar si
hi ha terrasses. De

fet, en general on hi ha voreres amples és
on s’habiliten espais per posar terrasses.
Estic conforme amb la situació actual.

Sandra
Crec que la quantitat
que hi ha ara està bé.
Les terrasses formen
part de la nostra cul-
tura de fer molta
vida al carrer. Crec
que més que limitar

el nombre de terrasses als carrers amb vo-
reres estretes, potser seria millor intentar
arreglar i ampliar aquestes voreres.

Xavier
Crec que s’ha de tro-
bar un punt inter-
medi entre el lleure i
el descans dels veïns,
per no molestar nin-
gú, però la sensació
general que tinc és

que moltes vegades fins i tot en falten, per-
què sempre estan plenes. Caldria obrir-les
a llocs que no fossin conflictius.

Creus que hi ha massa terrasses o veus bé les que hi ha?
per Toni Enguix
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Barcelona s’ha convertit en
la capital dels problemes.
Són paraules seves. Tan

malament veu la ciutat avui dia?
Bé, és que fins i tot allò que funcio-
nava s’ha problematitzat. L’actual
govern de la ciutat s’ha dedicat a
generar nous problemes. S’ha fet
del turisme un problema, quan jo
entenc que també és una oportu-
nitat. Una altra cosa és el model tu-
rístic, perquè evidentment s’ha de
canviar. Barcelona pot decidir si és
París o si és Cancun, però això és
una altra cosa. També s’ha conver-
tit en un problema el Congrés de
Mòbils, quan és una gran sort tenir-
lo. Un altre cas és el tramvia. Hi ha
apostes del govern municipal que
eren estrella i que s’han acabat
convertint en un problema gros
per a la ciutat. Un altre exemple
seria les Glòries.

Podem dir que la història d’ERC
amb els Comuns és la història
d’un desengany? Van començar
bé però han acabat malament.
El que ha passat és que nosaltres
no som haters, no odiem, no tenim

prejudicis. Vam fer un vot de con-
fiança en un equip que prometia
que facilitaria l’accés a l’habitatge,
que erradicaria les desigualtats so-
cials... Però la confiança no és
eterna, perquè ens devem als ciu-
tadans.

Creu que la ciutadania està des-
enganyada amb aquest govern?
Sí, crec que sí. Nosaltres ho estem i
crec que coincidim amb bona part
dels ciutadans, fins i tot amb molts
dels que els van donar la seva con-
fiança a les urnes.

És això el que fa que en totes les
seves aparicions el veiem molt
convençut de les seves possibili-
tats? Creu que poden guanyar
les eleccions?
Això diuen les enquestes i les elec-
cions que s’han fet últimament. I, si
m’ho permeteu, també ho diu el
nostre projecte. He mirat el pro-
jecte de ciutat de les altres forma-
cions i em costa veure’l. El nostre és
molt clar: una capital global de les
persones, amb les persones i per a
les persones. Una gran ciutat a es-
cala humana i que s’ha fet gran a
partir de les persones. El nostre pe-
troli és la gent. La nostra fórmula és
aprofitar el talent de la gent, i la ciu-
tat que volem és una capital mun-

dial de grans oportunitats on la di-
mensió humana es mantingui.

Ara ens parlava de les enquestes,
però el 2015 també deien que ERC
podia guanyar les eleccions. Per
què creu que ara serà diferent?
Tenim cinc regidors. El 2015 vam
més que doblar, ja que veníem de
dos. Ara no caldria que augmen-
téssim en la mateixa proporció per
guanyar. I la situació ara és diferent,
les enquestes són més bones i som
una opció forta, amb caràcter. I
hem fet d’alternativa a Colau. Hi ha
gent que ens situa com els líders de
l’oposició. I el fet de tenir un pro-
jecte molt marcat i definit, que
posa la ciutat per davant, ens dóna
moltes possibilitats. Ens sentim
forts i notem que connectem molt
bé amb l’esperit ciutadà. Les vibra-
cions que tinc són molt positives.

Ara que deia això de posar la ciu-
tat per davant, fa temps que es
parla d’una possible candidatura
unitària de l’independentisme.
També s’hi ha afegit Jordi Grau-
pera. Sembla que vostè no ho
acaba de veure amb bons ulls.
Tota iniciativa que provingui de l’in-
dependentisme, o d’on sigui, per tal
d’ajudar la ciutat i aportar idees, em
sembla estimulant. Ara bé, a l’hora

de parlar amb altres opcions,  per
veure si coincidim o no, hem de
parlar de ciutat. Ens estem presen-
tant a Barcelona per decidir l’alcal-
dia i el govern local. Estem obligats
a anar amb un projecte de ciutat
per davant, perquè si no, no estem
parlant clar a la gent.  Diguem-ho
d’una altra manera...

Endavant.
Interessa més tenir la vara d’alcalde
i el poder o servir la gent i millorar la
ciutat? Si interessa millorar la ciutat,
que és el que jo entenc, aleshores va
per davant el projecte. A mi em
sembla que dir que hem d’anar a
buscar l’alcaldia és posar el carro per
davant dels bous. Diga’m quina ciu-
tat vols i jo et diré si ens podem en-
tendre. La ciutat va per davant, em
sembla de calaix. Seria un error no
fer-ho així. Una altra cosa és explorar
vies d’acord amb forces que puguin
ser properes, que sempre és positiu.

Amb això ens vol dir que la pro-
posta de Graupera obvia el pro-
jecte de ciutat?
És que no estic parlant de la pro-
posta de Graupera, parlo de la nos-
tra. Nosaltres posem la ciutat per
davant. A partir d’aquí, hi ha algú
més que s’interessi per això? Hi ha
algú més que coincideixi amb la

Barcelona que vol ERC? Si hi coin-
cideixen, parlem-ne, però sempre
a partir d’aquesta proposta. 

I amb el seu lideratge?
Bé... No ho sé... Amb el lideratge
d’un equip que ha definit una pro-
posta de ciutat. Som els primers
que hem triat candidat, tenim
equip, formació, projecte, priori-
tats... Crec que hem definit força bé
la Barcelona que volem i anirem per
aquí. Precisament, en els últims
anys el que hem vist és una falta de
direcció. La ciutat està desorientada
i algú ho ha de resoldre.

No són els únics que es postulen
per fer-ho. Sembla que podrien
tenir un rival important, amb el
possible candidat estrella Manuel
Valls. Com hi pensa fer front?
Barcelona no es pot construir con-
tra una part dels barcelonins, com
diu Valls que vol fer. La millor ma-
nera per aturar Valls, i tots els que
pensen que necessitem ser sal-
vats, és fer un projecte ampli, inte-
grador i que posi les persones per
davant de les dèries ideològiques.
La millor manera de derrotar qui
utilitza la ciutat com a trampolí
personal és oferint un projecte
col·lectiu. I això és el que farem per
aturar el paracaigudisme.4

Alfred Bosch
Candidat d’ERC a l’alcaldia

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Lola Surribas

“L’actual govern de la ciutat s’ha 
dedicat a generar nous problemes”
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3Gairebé és obligatori que co-
mencem a parlar dels temes con-
crets de ciutat preguntant-li pel
tramvia.
Caram, no m’ho esperava! [som-
riu].

Han dit que no a la connexió amb
l’argument que la inversió rever-
tiria en l’operador privat. Però
això ha estat interpretat, per ex-
emple per la FAVB o Unim els
Tramvies, com una excusa per
justificar una posició, diuen, “par-
tidista i estratègica”. Tenen raó?
El que és partidista i electoralista
és portar la proposta a votació
ara, a un any de les eleccions.
També és electoralista portar a
votació un protocol, quan no es fa
mai, o plantejar-la simplement
per fer-se la foto. Perquè la con-
nexió no es farà en aquest man-
dat, no es posarà ni un raïl, no hi
ha temps. No han fet els deures,
no hi ha ni el projecte executiu fet. 

Ens dóna la sensació que la gent
no ho percep així. Fins i tot
Greenpeace ha dit que la seva
decisió és un bloqueig i no mira
per la ciutadania.
Greenpeace es dedica als tramvies?

Suposem que li preocupa la
contaminació, que té relació
amb el tramvia.
Qui ha bloquejat el tramvia és Ada
Colau i el seu govern, perquè du-
rant tres anys només hem vist titu-
lars i grans cimeres. A les Glòries
han rescindit el contracte de les

obres i ho han deixat tot fet un
fangar, quan allà és on ha d’anar
l’interconnector perquè el tramvia
pugui arribar fins a Francesc
Macià. I resulta que la culpa és
d’ERC. Quina barra...

Deixem el tramvia però seguim
amb temes de mobilitat. Vostè
ha parlat d’un nou pla de mobi-
litat per a la ciutat. Evitaria que
s’incompleixin de forma regu-
lar els límits de contaminació
que marca la UE?
Ajudaria a complir aquests objec-
tius, és clar. Ara bé, hi ha coses amb
les quals ens hi hem de posar. Pri-
mer, completar la xarxa de trans-
port públic, sobretot de metro.
També acabar la xarxa ortogonal
de bus. I tenim un problema gros

amb Rodalies. La part central de la
ciutat està prou coberta i la primera
corona de l’àrea metropolitana
també, però la segona corona és un
drama. Hi ha centenars de milers de
persones que no poden entrar i
sortir de Barcelona en transport pú-
blic perquè no el tenen. Hi ha in-
versions necessàries des de fa molt
de temps, s’ha d’acabar la Sagrera...
Hi ha molts fronts oberts i alguns
depenen de les autoritats locals. La
saturació actual de la ciutat ve de la
quantitat de cotxes que entren i
surten cada dia.  

Un altre dels grans reptes de ciu-
tat és l’habitatge. Colau, abans
de governar, semblava que tenia
les solucions, però s’ha vist que
no era ben bé així. Vostè ha dit
que no hi ha varetes màgiques.
La gent ha d’acceptar que és un
problema que no té una solució
fàcil i ràpida?
No hi ha varetes màgiques però
s’han de començar a buscar solu-
cions amb determinació. I no és el
que hem vist. Amb Colau hem anat
enrere, estem en mínims històrics
d’inici d’habitatge social. Hem anat
als barris i hem comprovat el que
està en marxa. No s’arriba als 500
habitatges nous començats durant
els tres anys de mandat. Menys que
durant el mandat de Trias i els man-
dats dels socialistes. Estem davant
d’un drama de gestió on, fins i tot el
projecte estrella, el de l’habitatge,
ens ha fet recular.  

Vostè com ho faria?
Cal implicar-hi tots els agents per-
què ajudin i col·laborin. S’ha de
comptar amb el sector privat, amb
els propietaris grans i petits, també
amb el tema de la rehabilitació. El
98% dels habitatges de Barcelona
són privats, i d’aquí plora la criatura
en bona part. D’aquí tres o quatre
mandats ja arribarem a un nivell
d’habitatge públic més europeu,
però de moment hem de col·labo-
rar amb els agents principals.
També amb el tercer sector i el sec-
tor cooperatiu, però els privats són
molt importants i tenen ganes de
col·laborar. Ara bé, no se’ls fa cas. 

Un tema que també té relació
amb l’habitatge és el potencial
turístic de la ciutat. Ens ha dit que
cal tenir clar el model que volem.
Quin és el seu?
Barcelona és una de les destina-
cions preferents mundials i, per tant,
podem triar què volem ser. Si volem
el millor turisme, el podem tenir. I jo
crec que hem de triar un turisme
molt cultural. Per exemple, el pro-
jecte de l’Hermitage és bo, perquè
enfoca la ciutat cap a aquest tipus
de turisme. El turisme de diversió
ens acaba fent mal. Amb això no dic
que la gent de butxaca modesta no
pugui venir a Barcelona, però és evi-

dent que alguna cosa no s’està fent
bé si es pot dormir per 20 euros al
centre de la Rambla. No s’està valo-
ritzant la ciutat. 

En aquesta línia, una de les seves
propostes estrella és fer de Bar-
celona la capital de la cuina me-
diterrània. Com es concreta això
i quin benefici pot tenir per als
barcelonins?
Barcelona ha de ser un destí de
cuina i vins de qualitat. Si som un
centre de referència de la cuina
mediterrània, i a més fem el nostre
servei com a capital de Catalunya, a
partir d’això també podem anar re-
orientant el model. Imagineu-vos
que la Rambla, en lloc de ser cone-
guda per paelles prefabricades i

vins i sangria de mala qualitat,
acaba sent coneguda pel seu nivell
cultural (òpera, música clàssica,
grans festivals...) i gastronòmic. Si
canviem això, estarem canviant la
ciutat com a destinació turística. 

Una de les seves propostes que
ha cridat més l’atenció és la de la
Regidoria de les Petites Coses.
Què és exactament?
Podem canviar-li el nom? Us dono
una exclusiva: Regidoria d’Atenció
a les Persones. És a dir, tot allò que
entra dins del paraigua d’atenció a
les persones. Tant les que són vul-
nerables i estan en risc d’exclusió
com les que no ho estan però que
també tenen problemes. Per ex-
emple, el control dels sorolls noc-
turns; el civisme, que la gent posi
les escombraries on toca; que si es
fa malbé un banc o es trenca un
arbre s’hi posi remei.... Coses que
semblen menors però que preocu-
pen a la gent i que s’han de solu-
cionar amb rapidesa. En definitiva,
parar atenció a les persones, que
de vegades això se’ns perd amb la
magnitud de la ciutat.

Què és el primer que farà si es
converteix en l’alcalde de Bar-
celona?
Anar a veure els rivals, aquells que
puguin tenir més diferències amb
mi, i dir-los que també vull ser el seu
alcalde. Perquè ho has de ser de tot-
hom. I, per tant, has d’anar a veure i
parlar, sobretot, amb els que pen-
sen diferent de tu. I en aquest as-
pecte, amb el govern actual també
tenim un problema.<

“Qui ha bloquejat el tramvia és Colau:
en tres anys només hem vist titulars”

“Fins i tot amb 
el projecte estrella,
l’habitatge, la gestió

és un drama 
i hem reculat”

“Alguna cosa
no s’està fent bé
si es pot dormir

per 20 euros
a la Rambla”

– Sembla que podria tenir un 
rival important, amb la irrupció 
de Manuel Valls... Com ho veu?

– Barcelona no es pot construir
contra una part dels barcelonins,
com diu Valls que vol fer.

– Com hi pensa fer front?

– La millor manera de derrotar
qui utilitza la ciutat com a
trampolí personal és oferint
un projecte col·lectiu.
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SEGURETAT4La delicada situació
que pateix Ciutat Vella, especial-
ment amb la problemàtica rela-
cionada amb els narcopisos del
Raval i el Gòtic, ha provocat que
l’alcaldessa Colau i el principal
partit de l’oposició, el PDeCAT,
hagin deixat de banda les seves
discrepàncies. I és que el passat 25
de maig les dues formacions van
tancar, just abans de la celebració
del Ple municipal,  un pacte per
implantar un pla de xoc per llui-
tar contra el deteriorament que
pateix el districte. El principal
objectiu, tal com expliquen des de
l’Ajuntament, és “garantir el ci-
visme i la seguretat als carrers  i
protegir el descans dels veïns”.

El pla de xoc, que tindrà un
pressupost de cinc milions d’euros,
contempla diverses actuacions de
cara aquest estiu. Es reforçaran els
equips d’informadors i tècnics
que actuen a l’espai públic, espe-
cialment a les zones d’oci nocturn
i a les escales de veïns on hi ha pro-

blemes de convivència. Pel que fa
a la problemàtica amb el tràfic de
droga, des del consistori expliquen
que  “s’augmentaran els recursos
i es treballarà per coordinar els di-
ferents cossos policials”, especial-
ment als barris del Raval i de
Sant Pere, Santa Caterina i la Ri-
bera. També es crearà una taula de
treball específica sobre els narco-
pisos, el problema que més preo-
cupa els veïns. 

Per últim, el pla de xoc  tam-
bé contempla mesures  –patrulles
específiques de la Guàrdia Urba-

na i la intervenció de mediadors–
per lluitar contra la venda ambu-
lant al parc de la Ciutadella i per
evitar que s’hi quedi gent a dormir.

CRÍTIQUES DE PSC, PP i Cs
Durant el Ple, el pla de xoc també
va tenir el vot favorable d’ERC i el
regidor Gerard Ardanuy, mentre
que PSC, PP i Cs s’hi van oposar.
Alberto Fernández Díaz (PP) va dir
que no era un acord de ciutat,
mentre que Collboni (PSC) va la-
mentar haver conegut el docu-
ment un dia abans.

Colau i Trias, durant la seva trobada abans del Ple. Foto: Ajuntament

Colau i Trias busquen frenar
el deteriorament de Ciutat Vella

» BComú i PDeCAT pacten un pla de xoc de cara a aquest estiu
» S’invertiran cinc milions per “garantir el civisme i la seguretat”

Un pis propietat del Museu 
de Cera, convertit en narcopis

HABITATGE4El Museu de Cera
va denunciar el passat 22 de
maig que un pis que té en pro-
pietat al número 5 del carrer An-
selm Clavé, a la zona sud del Gò-
tic, i que s’utilitza de magatzem
del mateix museu, ha estat ocu-
pat i convertit en un narcopis.

En un comunicat, el mateix
museu i la comunitat de veïns de
l’edifici van denunciar que ha-
vien patit diversos intents d’o-
cupació “amb atacs continuats i
organitzats a diferents espais i pi-
sos de la finca”. Uns intents d’o-
cupació, alerten des del museu
i els veïns, que van anar acom-

panyats de “moments de vio-
lència i d’intimidació als veïns
per part dels delinqüents”. Tot i
que els veïns van ser capaços de
canviar el pany d’un dels pi-
sos –el museu té dos entresòls en
propietat–, els ocupes van acon-
seguir entrar a l’altre. Tot i haver
denunciat el cas, els ocupes han
respost amb una altra denúncia
al·legant violació de domicili.

Davant d’aquests fets, des
del museu i la comunitat de
veïns exigeixen una actuació
“amb la major rapidesa i con-
tundència possible” per part de
les autoritats.

Nova operació contra
els narcopisos al barri Gòtic

DROGUES4La lluita policial
contra els narcopisos que hi ha
al barri Gòtic continua. El pas-
sat 25 de maig els Mossos d’Es-
quadra i la Guàrdia Urbana van
dur a terme una operació al
número 15 del carrer d’Ataülf,
convertit en narcopis des de
feia uns tres mesos, que va aca-
bar amb la detenció de dos ho-
mes per un presumpte delicte
contra la salut pública. 

En el moment de la detenció,
després d’un operatiu de dues
hores, els dos detinguts tenien a
l’immoble 16 grams de cocaïna,

dos grams d'heroïna, 1.085 euros
en efectiu i diversos mòbils.

Aquesta nova operació tam-
bé ha servit perquè els Mossos
d’Esquadra hagin volgut deixar
clar que la situació del Gòtic, en
relació als narcopisos, no és
comparable a la del Raval, on
d’altra banda a principis de maig
una nova operació policial va
permetre desmantellar dos punts
més de venda de drogues. I és
que al Raval, durant aquest any,
s’hi han fet 27 operacions contra
narcopisos, mentre que al Gòtic
se n’han fet tres.  

La contaminació acústica 
del Raval i el Gòtic, perillosa

SOROLL4El Raval i el Gòtic te-
nen uns nivells de soroll peri-
llosos per a la salut. Aquesta és
una de les conclusions, tal com
ha avançat La Vanguardia, d’un
informe municipal que ha ana-
litzat la contaminació acústica al
districte.

Així doncs, aquest estudi cer-
tifica que en aquests dos barris
se supera la majoria del temps
els decibels que es consideren
més nocius per a la salut, els db

(A). L’estudi ha detectat que la
xifra d’aquests decibels arriba a
70 la bona part del dia, quan, se-
gons l’OMS, a partir de 42 db (A)
ja es poden patir trastorns en el
son i a partir de 50 db (A) hi ha
més possibilitat de patir malal-
ties com la hipertensió arterial o
altres complicacions cardiovas-
culars. Molts d’aquests sorolls te-
nen el seu origen en els conflic-
tes diaris que es viuen als carrers
d’aquests barris.

Urbanisme | Fer arribar fins al mar el parc de la Ciutadella
L’Ajuntament ha fet públic recentment que vol fer arribar el parc de la Ciutadella fins al mar. Con-
cretament, per sobre de l’actual zona de vies i sortejant la ronda Litoral, dues infraestructures que

funcionen com a barrera. Una comissió redactarà un pla al respecte que es presentarà a finals d’any.
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GASTRONOMIA4La cinquena
edició del Tast a la Rambla, la
fira gastronòmica que permet
degustar tapes d’una quarante-
na d’establiments, anirà molt
més enllà del seu propòsit ori-
ginal aquest any. De fet, els or-
ganitzadors ja han anunciat que
es farà un acte d’homenatge a les
víctimes de l’atemptat del 17
d’agost del 2017. El Tast, que se
celebrarà entre els dies 7 i 10 de
juny (gairebé 10 mesos després
de l’atac) donarà un davantal als
xefs en els quals s’hi podrà llegir
la llegenda #Notenimpor.

Com és habitual, la rambla de
Santa Mònica serà l’escenari
d’aquesta trobada, organitzada
per Amics de La Rambla i el grup
GSR en la qual tornaran a par-
ticipar uns 40 locals. El Casal
d’Infants del Raval serà una de
les entitats que també partici-
paran en el Tast.

ESCRIBÀ, JUBANY O KAO
Així, amb aquest record pre-
sent, el Tast presentarà, un cop

més, una alineació de luxe amb
alguns dels grans noms de la cui-
na del país. D’aquesta manera, fi-
gures com el pastisser Chris-
tian Escribà o xefs com Nandu
Jubany, José María Kao o el
francès Romain Fornell exhibi-
ran el seu talent als fogons per
preparar plats d’autor, tapes o
petites joies de la rebosteria.

En l’edició d’enguany, els es-
tabliments que participin en el
Tast es dividiran en funció de la
seva temàtica: cuina tradicional,
cuina d’autor, tapes i platillos,
pastisseria o Asia Street Food.
Una de les grans novetats d’a-
quest 2018 és la inclusió d’una
paradeta on es cuinaran plats per
a vegatarians i per a vegans.

El cinquè Tast a la Rambla
recordarà les víctimes del 17A

URBANISME4Amb l’obertura
del Mercat de Sant Antoni l’A-
juntament ja pot començar a
pensar en la futura reforma,
que passa per una pacificació, de
la ronda de Sant Antoni. De fet,
el consistori ja ha posat data a l’i-
nici de les obres, que es posaran
en marxa a partir del mes de se-
tembre.

El primer pas per començar
a encarar la reforma d’aquest ca-
rrer que separa el Raval i Sant
Antoni serà la retirada de les car-
pes que durant nou anys han
acollit el mercat provisional.
Posteriorment, a partir del se-
tembre, començarà una trans-
formació que deixarà una ronda
de Sant Antoni amb voreres més
amples, un carril bici bidirec-
cional i un únic carril per sentit
per tal de donar, tal com expli-
quen des del consistori, “més
protagonisme als vianants, les bi-
cicletes i el transport públic”.

DUES FASES
Les obres, que tindran un pres-
supost de 5,6 milions d’euros, es
faran en dues fases.  La prime-
ra, entre els carrers del Comte
d’Urgell i de Floridablanca, i la

segona, des del carrer de Flori-
dablanca fins a la plaça de la Uni-

versitat. La primera tindrà una
durada de vuit mesos, mentre

que la segona ja es deixarà per al
següent mandat. 

EL MERCAT, INAUGURAT
D’altra banda, el Mercat de Sant
Antoni va obrir les seves portes
el passat 23 de maig després de
nous anys d’obres. El cap de
setmana dels dies 26 i 27 de maig
es va celebrar la inauguració
oficial, durant la qual es van or-
ganitzar diferents activitats per
a tots els veïns i visitants.

Una reproducció de la futura ronda de Sant Antoni. Foto: Ajuntament

La transformació de la ronda
de Sant Antoni, al setembre 

ComerçNovetat | La Boqueria, escenari d’òpera
Els veïns de la Rambla van poder gaudir d’una nit diferent el passat dia 18.
El mercat de la Boqueria va ser l’escenari d’una de les actuacions del cicle
Òpera al Comerç, amb la interpretació de Lascia ch’io pianga, de Rinaldo. 

Love of Lesbian celebra 
20 anys de carrera al Liceu

CONCERT4La banda de pop-
rock Love of Lesbian serà el prò-
xim 9 de juny, i també el 9 de ju-
liol, a partir de les nou del vespre
al Liceu per oferir dos concerts en
el marc de la celebració del seu
20è aniversari. Les entrades dels
dos concerts ja estan esgotades.

Els concerts del grup que li-
dera Santi Balmes,  el primer està
emmarcat en el Suite Festival
2018, serà un recorregut a través
de la seva llarga carrera. En un co-
municat, la banda va explicar fa
uns mesos que aquestes actua-
cions seran “un retrobament
amb cançons que fa temps que

ens reclamen, de nou, el seu pro-
tagonisme com a part de la seva
història, i probablement la de
moltes persones”.

DVD COMMEMORATIU 
Per tal d’arrodonir la celebració
de dues dècades a dalt dels es-
cenaris, Love of Lesbian ha pu-
blicat aquesta primavera un
DVD que repassa les triomfals
actuacions que van firmar a
Madrid i a Barcelona a finals de
l’any passat en el marc d’El
Gran Truco Final’, els concerts
que van servir per rematar la
gira d’‘El Poeta Halley’.

Demanen protegir la rebotiga 
de l’antic restaurant Pitarra

PATRIMONI4Tot i que des del
mes passat l’històric i centenari
restaurant Pitarra ja és un pub ir-
landès, la lluita al Gòtic per in-
tentar recordar el passat d’a-
quest establiment continua viva. 

Per això, el passat 9 de maig
desenes de persones es van con-
centrar a les portes del local, al
carrer Avinyó, per demanar la
conversió de la rebotiga de l’es-
tabliment en un establiment

emblemàtic. L’historiador Dani
Cortijo, el bibliotecari David Do-
mènech o l’alcaldable per ERC,
Alfred Bosch, van ser alguns
dels assistents a aquesta troba-
da, que va celebrar-se sota el
lema Salvem la rebotiga.

En aquest sentit, segons va in-
formar Betevé, els propietaris del
local estarien disposats a fer-ho si
l’Ajuntament els permet fer una
ampliació a la finca del costat.

El London Bar reobre de 
la mà de l’amo del Circ Raluy

ESTABLIMENT4Des del passat 17
de maig un dels locals més em-
blemàtics del Raval torna a estar
obert. Es tracta del London Bar,
que va tornar a posar-se en mar-
xa després de dos anys tancat, i que
ha reobert de la mà de Carlos Ra-
luy, el director del Circ Raluy. La
seva anterior propietària, Eli Ber-
tran, va morir l’any 2016. La fes-
ta d’inauguració i la reobertura es
van celebrar el mateix dia 17.

D’aquesta manera, amb l’arri-
bada de la família Raluy, l’històric
local del carrer Nou de la Rambla
pren un nou impuls, tot i que
continua la seva clàssica aposta per
la música i els espectacles en di-
recte. També s’ha ampliat la zona
de bar per multiplicat l’oferta gas-
tronòmica.

Durant el segle passat, figures
com Ernest Hemingway o Antoni
Gaudí n’eren clients habituals.

Una imatge de l’edició de l’any passat. Foto: TalR

La reforma donarà
protagonisme als
vianants, les bicicletes
i el transport públic
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TURISME/ Front comú contra la turistització al sud d’Eu-
ropa. El moviment que durant els últims anys s’ha anat ges-
tant en algunes ciutats i regions del Mediterrani ha cris-
tal·litzat en la creació de la Xarxa SET. Aquest organisme
agrupa i vehicula tots els moviments de denúncia, mo-
bilització i resistència davant els processos de turistitza-
ció. D’aquesta manera, es coordina el treball que es fa en
ciutats com Venècia, Lisboa, Sant Sebastià, La Valletta o
Barcelona, entre moltes altres.

En aquest sentit, el passat 26 d’abril es va presentar
el manifest fundacional d’aquesta xarxa a Barcelona. L’es-
cenari escollit va ser l’Espai Veïnal Calàbria 66, al barri de
Sant Antoni, un dels punts de la ciutat que més ha viscut
aquesta situació en els últims anys. Els convocants van as-
segurar que aquest barri del sud de l’Eixample és, ac-
tualment, “un dels exemples més paradigmàtics de tu-
ristització i gentrificació”.

En el cas de Barcelona, l’Assemblea de Barris per un
Turisme Sostenible (ABTS) és l’entitat que ha abanderat
la lluita en aquest front, però moltes més entitats s’han
adherit a aquest manifest. Són, entre altres, Fem Sant An-
toni, la PAH, Ecologistes en Acció, la FAVB, el Grup d'Ha-
bitatge de Sants, el Sindicat de Llogaters, l’Observatori
DESC o Resistim al Gòtic.

Neix una xarxa europea de ciutats 
que lluiten contra la ‘turistització’ CAMPANYA/ A mitjans del mes passat, la FAVB va anun-

ciar que el seu projecte Mudances de protesta ha superat
la primera fase de la campanya de micromecenatge (és
a dir, ha recaptat 8.000 euros) i afronta, per tant, el segon
tram des del passat 17 d’abril. L’objectiu d’ara és assolir la
quantitat d’11.700 euros i, per fer-ho, s’ha donat temps fins
al dia 23 de maig.

Tot i això, la FAVB ja ha avisat, en el text explicatiu de
la iniciativa que hi ha al portal de Goteo.org, que tothom
que es vegi obligat a mudar-se ja pot contactar amb la fe-
deració per rebre ajuda en aquest procés. La cooperati-
va Alencop també participa en aquest projecte.

La primera d’aquestes mudances, de fet, ja es va fer el
passat dissabte 5 de maig al barri del Poblenou.

‘Mudances de protesta’
enceta la seva segona fase

veïns en línia

Milers de persones surten al carrer per protestar contra la gentrificació i l’especulació

“La ciutat no està en venda”
MANIFESTACIÓ/ La lluita contra l’espe-
culació immobiliària, la gentrificació i la
batalla dels barris per una ciutat digna i
cosmopolita van ser els arguments que
van portar el passat 12 de maig més de
2.500 persones a sortir al carrer i mani-
festar-se pel centre de la ciutat. La con-
vocatòria la van liderar les entitats
impulsores de la campanya Barcelona no
està en venda.

La manifestació de Barcelona no va ser
l’única. També van sortir al carrer les ciu-
tats de Madrid, València, Pamplona, Gra-
nada, Las Palmas de Gran Canària, Gijón,
Sevilla, Palma de Mallorca o Màlaga. D’a-
questa manera, i fent servir de nou el
lema #BCNnoEstàEnVenda, els organitza-
dors van fer una nova crida als veïns i a la
resta de col·lectius i entitats de la ciutat a
tornar a sortir al carrer per protestar con-
tra “les conseqüències de les polítiques
neoliberals dels fons d'inversió i dels grans
tenidors que controlen la ciutat”. 

La manifestació va arrencar a les sis de
la tarda des dels Jardinets de Gràcia i va
recórrer part de la ciutat per deixar clar
que “els voltors no són benvinguts” a Bar-
celona. Els manifestants també van enviar
un altre missatge: “Hem decidit lluitar per
quedar-nos als barris i no pararem de llui-
tar fins a aconseguir que la ciutat sigui per
viure-hi dignament i no per especular
amb els barris i les nostres vides”.

VUIT DEMANDES
Els organitzadors de la concentració, a més,
havien elaborat i publicat uns dies abans un
manifest amb vuit demandes que recullen

l’esperit de les seves reivindicacions i que
exigeixen a les administracions que les por-
tin a terme. Primer de tot, reclamen la de-
rogació de la Llei d’Arrendaments Urbans
vigent. En aquest sentit, sol·liciten assegurar
contractes estables (amb renovació auto-
màtica, excepte en els casos de necessitat

familiar de primer grau en l’habitatge en
qüestió), acabar amb els privilegis de les So-
cietats Anònimes Cotitzades d’Inversió Im-
mobiliària (SOCIMI), que no paguen
l’impost de béns immobles, i multar els
grans propietaris que tinguin pisos buits
durant més de dos anys. També aposten
per un canvi en la reforma laboral actual,
que consideren que ha promogut la ines-
tabilitat i l’augment dels treballs precaris i
mal remunerats.

La resta de demandes van ser la crida
a un turisme respectuós amb la convi-
vència veïnal, que l’espai públic serveixi
per gaudir de la ciutat i conviure, i no pas
per fer negoci, l’aturada de la destrucció
del comerç de proximitat, la necessitat de
frenar la contaminació, la urgència per im-
pulsar polítiques d’igualtat de gènere i la
derogació de la Llei Mordassa.

Altres ciutats com 
Madrid, València,

Palma, Sevilla o Gijón
també han protestat
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NOU BARRIS/ L’associació de
Veïns i Veïnes de Ciutat Meridiana
va entrar, el passat 23 d’abril, al
Mercat de Núria, que està tancat
des del passat mes de gener. A l’in-
terior de l’equipament van cele-
brar una fira alternativa de Sant
Jordi i van aprofitar per reivindicar
la seva reobertura immediata. 

En un comunicat que van pu-
blicar l’endemà, van anunciar que
estan treballant per crear una co-
operativa de veïns i veïnes que s’en-
carregui de la gestió de l’edifici, una
entitat que ha de servir per “donar
un treball digne a les persones de
la zona que el necessitin, que ga-
ranteixi un comerç de proximitat i
que reactivi el barri”.

Ocupen el Mercat
de Núria per
demanar que reobri

PARTICIPACIÓ/ En la sessió plenària del
passat 10 d’abril (la que es va suspendre a fi-
nals de març), el Ple de l’Ajuntament va des-
cartar la celebració de dues consultes
populars que, malgrat haver rebut les sig-
natures corresponents, no se celebraran. Els
vots contraris de tots els grups de l’oposició
van evitar-ho i la FAVB va valorar aquesta ne-
gativa com “un dia trist per a la democràcia”.

Les dues propostes en qüestió que els
veïns i les veïnes de la ciutat podrien haver
votat en aquesta multiconsulta que l’Ajun-
tament volia impulsar eren sobre la possi-
bilitat de remunicipalitzar la gestió de
l’aigua i sobre el canvi de nom de la plaça
Antonio López per plaça Idrissa Diallo, però
la FAVB considera que “la por a la demo-
cràcia s’ha imposat per sobre del respecte

a les pròpies normes”. En el cas de la gestió
de l’aigua, la FAVB es pregunta “si el vot ne-
gatiu es deu només a una de les maniobres
que es fan uns partits als altres o perquè
afectava uns interessos massa poderosos”.

IMPUGNACIÓ DEL PLE
De fet, el malestar de la FAVB per aquesta
negativa va portar la federació a anunciar,
una setmana després de la celebració de la
sessió, el procés per impugnar-la, que s’ha
materialitzat en la presentació d’un recurs
de reposició que qüestiona l’acord de Ple-
nari adoptat en relació amb la multicon-
sulta. Ara la FAVB espera que els grups
reconsiderin el seu posicionament i “no
haver d’anar més enllà”, amb un possible
recurs contenciós administratiu.

La FAVB lamenta que el Ple impedeixi 
la celebració de la multiconsulta 

POLÈMICA/ La problemàtica dels
narcopisos, que va arrencar fa
uns mesos al Raval, també ha arri-
bat a un altre dels barris de Ciu-
tat Vella, el Gòtic.

De fet, els veïns d’aquesta
zona van sortir al carrer el passat
dimecres 11 d’abril per protestar
contra el fenomen de la narcoes-
peculació. La plaça dels Traginers,
un dels punts més emblemàtics
del barri, es va convertir en l’epi-
centre de la reivindicació, que
va demanar que hi hagi “una ac-
ció immediata i diària” per evitar
que proliferin aquests casos i va
servir per fer una crida als veïns
perquè s’involucrin en la lluita
contra aquesta xacra.

Protesta al barri
Gòtic contra la
‘narcoespeculació’

TROBADA/ El passat dissabte 7
d’abril es va celebrar la 46 edició
de l’Assemblea General de la
FAVB, que va tenir com a lema Ba-
rris lliures d'especulació i exclusió.

Des de les 10 del matí, el Cen-
tre Cívic Sant Martí va ser l’esce-
nari de la trobada, en la qual es
van dibuixar les línies mestres
del pla de treball que la federació
vol seguir en aquesta recta final
de mandat municipal.

De fet, l’alcaldessa Colau va
participar en l’Assemblea, en la
qual els assistents van transmetre-
li la seva inquietud en temes com
la unió del tramvia, l’ampliació del
Port, l’ordenança de terrasses o el
turisme, entre altres.

La FAVB celebra
la 46a edició de 
la seva Assemblea

veïns en línia

Llum verda a un Espai Barça 
que els veïns consideren “il·legal”

URBANISME/ El passat 12 d’abril
el FC Barcelona i l’Ajuntament
van escenificar l’acord que per-
metrà tirar endavant l’Espai Barça
(es va aprovar al Ple del 27 d’a-
bril), una reforma integral del
Camp Nou i la seva rodalia que
transformarà l’estadi, però també
el seu entorn.

I precisament aquest punt és
un dels que xoca amb la postura
dels veïns, que després que s’a-
nunciés que el projecte tira enda-
vant ja van mostrar el seu rebuig.
La FAVB, la Coordinadora de Veïns
i Veïnes de les Corts, l’Associació
de Veïns i Veïnes de les Corts, la
Coordinadora de Veïns i Veïnes de
Mejía Lequerica i l’Associació de
Veïns i Veïnes de la Zona Universi-
tària (amb l’assessorament de
quatre arquitectes) van emetre un
comunicat lamentant la seva “pro-
funda decepció per la manca de li-
deratge i imparcialitat de l'equip
de govern municipal”, alhora que
aprofitaven per denunciar “la ma-
nipulació envers el paper que el
veïnat ha jugat en aquest procés,
tant per part de l'Ajuntament com
de la majoria de partits polítics de
l’oposició”.

De fet, els veïns asseguren
que no és cert que hagin accep-
tat el projecte “com falsament es
va anunciar el 12 d’abril” en una
presentació a la qual no va assis-
tir cap dels seus representants. En
aquest sentit, estan convençuts
que “existeix una il·legalitat mani-
festa en la requalificació de sòl
d’equipament esportiu a terciari
(oficines i hotel)”, perquè consi-
deren que juga “perversament

amb el carrer i amb algunes
zones verdes ja existents”. El pro-
jecte, asseguren, és “un incompli-
ment de la legalitat urbanística
vigent que l’Ajuntament ha ob-
viat enfront dels interessos pri-
vats del Barça”.

Les associacions diuen que no
estan en contra que el Barça ob-
tingui beneficis d’aquest procés,
però creuen que en el projecte
que s’acabarà plasmant només hi
surt guanyant el club a curt termini
i la resta de parts hi surten perdent.
Per això, demanen “la retirada de
l’actual proposta” i que s’obri “un
procés negociador, imparcial i

amb lideratge públic”, on es pugui
“acordar una solució justa, legal i
positiva per a totes les parts”.

SATISFACCIÓ ENTRE ELS GRUPS
Malgrat la postura dels veïns, tots
els grups municipals (menys la
CUP, que hi va votar en contra) van
valorar positivament aquesta
transformació a les Corts.

La representant demòcrata
Sònia Recasens, el republicà Alfred
Bosch, el socialista Daniel Mòdol,
el popular Alberto Fernández-Díaz
i la taronja Carina Mejías van
aplaudir l’acord FCB-Ajuntament.

El veïnat denuncia
que s’ha obviat 
la legalitat per als 
interessos del FCB
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El mandat d’Ada Colau ha portat de tor-
nada vells problemes que Barcelona ja
tenia quasi superats relacionats amb el
tràfic de drogues, sobre tot en Ciutat
Vella, on pisos, generalment ocupats
de manera il·legal són utilitzats com a
punts de distribució i venda de drogues.
Ja fa un any que els veïns del Raval ad-
verteixen de la proliferació de ‘narcopi-
sos’ i ja des de l’estiu passat, l’Alberto
Fernández ve reclamant un pla de xoc
policial contundent, amb el que Guàr-
dia Urbana i Mossos d’Esquadra treba-
llin de manera conjunta, i la compra de
pisos buits per part de l’Ajuntament, per
acabar amb les ocupacions irregulars
que faciliten la instal·lació al barri de
punts de distribució d’estupefaents.

Alberto Fernández també ha la-
mentat que en l’últim Consell Plenari
de maig, Colau y PDeCAT van pactar
un acord precipitat, que lluny de solu-
cionar el problema manté narcosales
al districte, destina agents cívics en
comptes de destinar més Guàrdia Ur-

bana com volen els veïns, no reforça
els equips de recollida de xeringues i
no dóna solucions a la problemàtica de
pisos buits que inclou molts de propie-
tat municipal. A més, el Grup Popular
continua defensat el desallotjament ex-
prés de pisos ocupats il·legalment, fet
que dificultaria el creixement de narco-
pisos’ però que Colau no contempla.

Són imprescindibles mesures ur-
gents. Els veïns del Raval mereixen
viure al seu barri amb totes les ga-
ranties de seguretat i convivència, tot
i que de moment la inacció de Colau
està expulsant els veïns de tota la
vida i estenent el problema a altres
parts del districte com el barri Gòtic i
la Barceloneta.

‘Narcopisos’ fora de control

@pp_bcn644 720 266

Segueix-nos:

El multifracaso de Colau

www.albertofernandez.com

www.ppcatalunya.com

/ppc.barcelona

Cuando queda poco para cumplirse el
tercer año de mandato de Ada Colau
al frente del Ayuntamiento de Barce-
lona, la alcaldesa puede constatar lo
difícil que es gobernar contra todos y
en minoría. Una muestra, el Pleno
municipal del 10 de abril, recordado
como el pleno de la derrota. Ese día,
Colau vio como sus grandes símbo-
los de mandato –la unión del tranvía por
la Diagonal y la multiconsulta- se des-
vanecían al no tener apoyos suficien-
tes por parte de la oposición. Durante
este tiempo, Colau se ha estrellado
contra la realidad de gobernar en mi-
noría el Ayuntamiento, con sus retos,
dificultades y exigencias. 

Tras superar por la puerta de atrás
una cuestión de confianza para poder
aprobar los presupuestos de 2018,
Colau quería gastarse más de 3 mi-
llones de euros en la multiconsulta,
que ya empezó con dudas legales
sobre la hipotética cesión de datos
personales del padrón, especial-

mente los que afectan a menores de
edad, una cuestión sobre la que Fis-
calía está investigando. Lo que no
tiene sentido es hacer una multicon-
sulta en Barcelona en la que solo se
pregunta por aquellos temas que solo
interesan a Colau y a sus afines, y no
por lo que interesa a todos los barce-
loneses. 

Colau considera prioritaria una in-
fraestructura como el tranvía, con un
coste de 158 millones de euros, y que,
además, le corresponde financiar a la
Generalitat. Sería más lógico finalizar
las obras de la L9 y L10 de metro, eva-
luar el impacto en la movilidad de los
barceloneses y realizar actuaciones
más económicas, como ampliar la red
de bus eléctrico de alta capacidad y, a
partir de aquí, hacer un planteamiento
final sobre el tranvía. Además, la alcal-
desa no puede menospreciar la con-
sulta de 2010, en la que el 80% de los
barceloneses dijo ‘NO’ al tranvía por el
centro de la Diagonal. 

A todos estos despropósitos del
gobierno Colau tenemos que
sumar la problemática de los ‘nar-
copisos’ y la venta de droga en las
calles, el aumento de los hurtos y la
inseguridad, las ‘okupaciones’ ile-

gales, la dejadez con el top manta y
las acampadas en Plaza Catalu-
nya, mientras Colau, para ‘tapar’ su
mala gestión y ‘multifracasos’, se
dedica a cambiar nombres de ca-
lles y retirar estatuas. 

Ciutat Vella Elisabeth Jiménez
Consellera del PP al

districte de Ciutat Vella

La Barceloneta se
mueve con el PP

Ante la amenaza del gobierno de
Colau de aislar a la Barceloneta cer-
rando los accesos al barrio por Via
Laietana, y ante la ambigüedad de
los demás partidos, el PP pusimos
encima de la mesa la aprobación de
un Compromiso del Pleno de Ciutat
Vella para garantizar la salida y en-
trada al barrio por su principal arte-
ria. ¡Y lo logramos!  A pesar de que
Colau, PSC y ERC no lo apoyaron,
el PP sacó adelante el compromiso
del pleno de Ciutat Vella por la mo-
vilidad de la Barceloneta.

La otra gran noticia es que en el
último pleno logramos por unanimi-
dad la ampliación del recorrido del
Bus de barri 120 para que pase por
la Barceloneta. ¡No podía ser que el
120 diera servicio a todos los barrios
del distrito menos a la Barceloneta!
Desde el Partido Popular llevamos
años luchando por los vecinos de un
barrio que no merece ser menos
que los demás.



Campions (de nou): l’Atlètic
guanya la tretzena lliga seguida

Tretzena lliga consecutiva i di-
vuitena en total, igualant el pal-
marès del CN Barcelona. L’Atlè-
tic Barceloneta continua fent
gran la seva llegenda i el passat di-
jous 24 va sumar una nou cam-
pionat domèstic a les vitrines del
club. Els de Chus Martín van al-
çar la copa després d’una tem-
porada gairebé perfecta (només
han cedit un empat, en l’avant-
penúltima jornada de la fase re-
gular, a la piscina del CN Mata-
ró) i de superar totes les rondes
del play-off per la via ràpida.

Els quarts de final de la com-
petició van permetre tornar a
gaudir d’un enfrontament contra
el Canoe, un equip que durant els
anys del canvi de segle es dispu-
tava les lligues contra l’Atlètic.
Ara, però, els madrilenys no són
l’equip que eren fa gairebé dues
dècades, de manera que els de
Martín van guanyar de forma
clara a Sant Sebastià (18-9) i

també a la capital de l’Estat es-
panyol (7-17), de manera que va
tenir uns dies per preparar el der-
bi que disputaria a les semifinals.

L’eliminatòria contra el Bar-
celona, repetició de la de la tem-
porada passada, es va resoldre de
la mateixa manera: amb un
triomf per la via ràpida. L’equip
va guanyar els dos partits de for-
ma contundent: a casa per 15-2 i
a la Nova Escullera per 1-11 (en el
partit en el qual va tornar a jugar
Dani López Pinedo).

Així, el rival per a la final sor-
tiria d’entre els equips del Vallès
Occidental, i finalment va ser el
Terrassa, que “va plantar cara i va
posar les coses molt complica-
des”, com havia vaticinat Martín.
El primer partit va ser, de nou, a
la Barceloneta i l’Atlètic va guan-
yar per un ajustat 7-5 el passat dia
22. Així, els mariners tenien un
match ballper sentenciar la lliga
a les primeres de canvi i ho van
fer: 4-8 i el títol a la butxaca.

OBJECTIU GÈNOVA
El triomf per la via ràpida, a més
d’assegurar el títol, serveix perquè

l’equip ja pugui posar els cinc sen-
tits en preparar la Final Eight de
la Champions que se celebrarà a
la piscina Sciorba de Gènova. 

El primer rival de l’Atlètic en
aquesta ronda de quarts de final
serà l’Eger hongarès. El partit es
jugarà el 7 de juny, i si els de Mar-
tín superen l’enfrontament, ac-
cediran a la semifinal contra el
vencedor del partit entre l’Olym-
piakos i l’Spandau 04 de Berlín
l’endemà. La final es jugarà el dia
9 a dos quarts de nou del vespre.

EL CNB ES QUEDA A LES SEMIS
Per la seva banda, el CN Barce-
lona va tornar a quedar-se a les
portes de jugar la final de la com-
petició contra els seus veïns, una
situació idèntica a la que es va viu-
re la temporada passada.

Els de Toni Esteller van su-
perar la ronda de quarts de final
amb autoritat contra el CN Ma-
taró (per 7-6 a la Nova Escullera
i per 4-5 a la Joan Serra del Ma-
resme), però no van tenir cap op-
ció de competir contra l’Atlètic.
L’equip ja està de vacances i pen-
sarà en el curs 2018-19.

» La Champions, que es jugarà a Gènova, serà l’últim repte del curs
» El CN Barcelona torna a caure a les semifinals contra el futur campió

El CB Ciutat Vella acaba 
la lliga en la sisena posició

El CB Ciutat Vella
no tindrà la recom-
pensa de lluitar per
l’ascens després

d’una temporada més que no-
table. L’equip ha tancat el curs
2017-18 en una magnífica sise-
na posició al grup 2 de la Copa
Catalunya masculina, i s’ha que-
dat a només quatre partits de la
quarta plaça, que finalment ha
estat per al CB Alpicat.

El conjunt d’Àlex Gil, però, ha
protagonitzat la millor tempora-
da de la trajectòria recent del club,
que va millorant de forma pro-

gressiva. Així, fa dues tempora-
des, el CBCV es va haver de jugar
la permanència en el play-out, el
curs passat l’equip va ser setè i en-
guany puja un esglaó més en la
seva evolució en la màxima ca-
tegoria del bàsquet del país.

EL FEMENÍ, CINQUÈ
Per la seva banda, el sènior femení
va tancar la temporada en la cin-
quena posició de la Tercera Ca-
talana. L’equip, que va guanyar
l’últim partit a casa contra el filial
del BAM, presenta un balanç fi-
nal de 16 victòries i 8 derrotes.

Una mala recta final deixa 
el Barceloneta en l’onzè lloc

Un final de temporada
discret, amb només
un triomf en els da-
rrers cinc partits, va

fer que el Barceloneta Futsal
perdés posicions en la classifi-
cació final de la Segona Divisió B.
L’equip, que durant tota la tem-
porada ha ocupat posicions de la
zona tranquil·la de la classifica-
ció, ha acabat en onzè lloc.

Tot i això, l’equip ha tornat a
aconseguir l’objectiu que s’havia
marcat a principis de tempora-
da: mantenir la categoria, asse-
gurar-se la plaça a la divisió de

bronze del futbol sala estatal el
curs que ve, sense patir massa a
final de temporada.

D’aquesta manera, el Barce-
loneta tanca la temporada 2017-
18 amb un balanç final de 10 par-
tits guanyats, 7 empatats i 13 per-
duts, amb un total de 37 punts,
unes xifres sensiblement mi-
llors que les de la temporada
passada, quan l’equip va acon-
seguir-ne 30, empatant amb el
Ripollet, que va perdre la cate-
goria. Enguany, el Barceloneta
ha superat la xifra de 100 gols
(101) i n’ha encaixat 114.

Futbol | El CF Barceloneta, campió de lliga i a Tercera Catalana
Retorn a Tercera Catalana. El CF Barceloneta es va proclamar campió de lliga a finals del
mes passat (finalment ha sumat 80 punts, vuit més que el Turó de la Peira) i s’ha guanyat

l’ascens de categoria. Els de Francisco José Llerena només han perdut dos partits en el curs.

L’equip va guanyar el títol a Terrassa. Foto: CNAB

Pau Arriaga
LA BARCELONETA

Esports
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Llibres

Que nos quiten lo bailao és la nova refe-
rència de la mítica banda de rock’n’roll
dels seixanta i setanta. En la seva sego-
na joventut s’han deixat assessorar per
Pep Sala a la producció i per primer cop
es llancen a cantar en català en quatre
cançons. Part del disc va ser gravada en
directe en un concert a la sala Luz de
Gas de Barcelona.

Música

Els fanàtics de l’univers Star Wars po-
den gaudir d’una nova història que, en
aquesta ocasió, viatja enrere en el
temps per descobrir els orígens de
Han Solo, el contrabandista interpretat
normalment per Harrison Ford. Aquest
títol mostra la joventut del personatge
i les seves primeres aventures amb
Chewbacca i Lando Calrissian.

Pelis i sèries

Solo: a Star Wars story
Ron Howard

Que nos quiten lo bailao
Los Sírex

ÉS FAMÓS PER...

QUÈ HA FET?

J U S T I N  T I M B E R L A K E

Ser un dels cantants i actors del moment
Va començar amb NSYNC, però ja fa temps que actua sol

Ha anunciat un concert a Barcelona
Serà el 12 de juliol, a la discoteca Opium

‘Man of the woods’, cinquè disc en solitari
Inclou temes de pop, r&b, funk i musica electrònica

Viu en línia

25 anys d’imatges del Sònar
El Centre d'Art Tecla Sala de l’Hospitalet acull fins al 23 de

juny l’exposició  ‘Ni flyers ni pòsters. 25 anys d'imatge Sónar’,
que recorre l’imaginari visual dels pòsters, flyers i vídeos que

han format part de les diferents edicions del festival. Sergi
Caballero, un dels tres directors del Sònar, és l’artífex d’a-

questa mostra, que reuneix 50 peces icòniques que es com-
plementen amb vídeos, escultures, documentació i fotogra-
fies amb l’objectiu de qüestionar la realitat de l’espectador. A

banda, hi haurà tres visites guiades de la mà de diferents
personatges que han protagonitzat la imatge del festival. 

QUI ÉS?

| Dark Souls Remastered
Gwyn, la bruixa d’Izalith o Nito, el rei del cementiri, són els grans

protagonistes d’aquesta remasterització del clàssic Dark Souls.

Seguint l’exemple d’altres estrelles de talla mundial com Kylie
Minogue o Kiefer Sutherland, Justin Timberlake també ha esco-

llit una sala de petit format per fer el seu pròxim concert a Bar-
celona. El passat dia 16, la discoteca Opium (situada al

passeig Marítim) va anunciar que el cantant de
Memphis oferirà un concert en aquest local el 12
de juliol. Uns 1.800 fans podran gaudir del darrer
disc de l’artista nord-americà, Man of the woods,

en una actuació en la qual també interpretarà
els seus grans èxits, com Sexyback, Can’t stop the
feeling o Rock your body, entre altres. Timberlake

va començar a ser un conegut per al gran pú-
blic gràcies a les seves actuacions amb la
boy band NSYNC, però des de l’any 2002

s’ha centrat molt més en la seva carrera en
solitari. Va ser parella de Britney Spears i va
ser un dels protagonistes del recordat Nip-

plegate amb Janet Jackson durant l’actuació
del descans de la Superbowl de l’any 2004. 

La fitxa

No t’ho perdis

NOU TREBALL...

Una obra sobre l’amor i la seva evolu-
ció des de la idea romàntica que repre-
senta a l’inici fins a la realitat de la con-
vivència. Els protagonistes són una pa-
rella que, durant la celebració del seu
aniversari de noces, es retreuen tots els
sentiments que han anat amagant al
llarg del temps. 

A la Sala Muntaner de Barcelona.

Teatre

Ara que ho tenim tot
Jordi Coromina

Un becari de 19 anys que treballa en un
diari s’endinsa en la vida de Daniela
Costa, una dona que amaga un misteri:
mai no ha pogut plorar. 

En el seu retorn, Gaspar Hernàndez
ens descobreix els secrets de la Daniela
i el motiu que l’ha portat a reprimir les
seves emocions a través d’una novel·la
narrada pel seu amant.

La dona que no sabia plorar
Gaspar Hernàndez

Famosos
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DIJOUS 7 DE JUNY
21:00 I want u back és un espectacle tribut a Mi-

chael Jackson que recupera els grans èxits de
la llarga carrera de l’indiscutible Rei del Pop.
/ Teatre Poliorama.

DIVENDRES 1 DE JUNY
10:30 Darrera sessió del curs Dansa integrada,

impartit per Emilio Bravo, un espai artístic i
creatiu que ha creat rutines a través de la dan-
sa i la improvisació. / Centre Cívic Convent de
Sant Agustí.

4, 11 I 18 DE JUNY
18:30 El professor Ciro Berenguer coordinarà la

recta final del taller Pilates, gimnàstica pos-
tural per aconseguir balanç i benestar per al
dia a dia. Cal inscripció prèvia. / Centre Cívic
Drassanes.

TOT EL MES
Tot el dia Continua en marxa la mostra ano-

menada Port, territori de frontera, que fa una
passejada per la història del Port de Barce-
lona i totes les seves cares. / Museu Marítim
de Barcelona.

TOT EL MES
Matí-Tarda Des de finals del mes passat està

en marxa la mostra Antonio López, que posa
en contacte l’arquitectura modernista del Pa-
lau amb les obres d’aquest artista. / Palau de
la Música Catalana.

DIMECRES 6 DE JUNY
18:00 La contacontes Noemí Caballer s’enca-

rregarà de la pròxima sessió del cicle Lletra
petita - Sac de rondalles amb la història Con-
tes d'arrera la finestra. / Biblioteca Gòtic - An-
dreu Nin.

DIMARTS 12 DE JUNY
18:00 Roberta Bridda serà l’encarregada de co-

ordinar el taller anomenat Bestioles estrafo-
làries: fes el teu pop-up. / Espai Francesca Bon-
nemaison.

CADA DIA
Matí-Tarda Com sempre, l’Ajuntament proposa

rutes per conèixer el districte caminant. N’hi
ha fins a quatre, que oscil·len entre els tres
i els quatre quilòmetres.

Un any més, i ja en van 12, la Ciutadella
serà l’escenari del Festival de la Cièn-
cia, pensat per als més menuts. / Parc
de la Ciutadella.

El parc de la Ciutadell acull
el 12è Festival de la Ciència

9 i 10 de juny durant tot el dia

El professor Héctor Osvaldo Flores co-
ordina, des de mitjans del mes passat,
aquest curs d’introducció a la guitarra
que encara la seva recta final. / Cen-
tre Cívic Barceloneta.

Recta final del taller per
aprendre a tocar la guitarra

Tots els dijous a les 20:00

Santi Balmes i la seva banda, Love of
Lesbian, arribaran al Liceu per oferir un
concert amb els seus grans èxits en el
marc del Suite Festival. / Gran Teatre
del Liceu.

El Liceu, a punt per ser l’escenari
d’un concert de Love of Lesbian

Dissabte 9 de juny a les 21:00

Partit de waterpolo de quarts de final
de la Champions League entre el Club
Natació Atlètic Barceloneta i el ZF
Eger d’Hongria.

L’Atlètic es juga els quarts de
final de la Champions League

Dijous 7 de juny a les 17:30
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