
redacció: 93 458 87 80 – liniaciutatvella@comunicacio21.com | anuncia’t:  93 530 96 22 – publicitat@comunicacio21.com

Publicació mensual · Juny 2018 · Núm. 82 · liniaciutatvella.cat barcelona
líniaciutatvella       

PROPOSTA VEÏNAL pàg 8

Salvem les Drassanes vol
pisos socials al solar on
s’havia de fer l’hotel Praktik

L’OPOSICIÓ S’HI NEGA pàg 9

Rebuig a la idea de fer el
CAP del Raval Nord a la
capella de la Misericòrdia

COMERÇ pàg 10

La Q de Qualitat de BCN
Comerç arriba a la Boqueria

ESPORTS pàg 14

El Barceloneta tanca el curs
amb un bronze europeu

Drogues i pressió immobiliària:
Ciutat Vella no aixeca el cap

Denuncien un nou cas “d’extorsió” a llogaters al Raval i una baralla per drogues acaba amb un mort al Gòtic pàg 8

LA FESTA DEL CASC ANTIC pàg 9

Alfons Solà, propietari de la 
drogueria Solà, protagonista
del pregó d’aquest any 

TOP MANTA pàg 3

Els comerciants es queixen
de desprotecció i amenacen
de denunciar l’Ajuntament

Neus Munté · Candidata del PDeCAT a l’alcaldia

“M’agradaria una candidatura unitària
independentista, però és aviat”

pàgs 6 i 7



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22Juny 2018

| 2

líniaciutatvella.cat



3 | 

líniaciutatvella.catJuny 2018Reportatge

“Ens sentim menyspreats i des-
emparats per l’Ajuntament. Des-
atesos i desprotegits, com a ciu-
tadans i com a comerciants, i
també com a usuaris de la via pú-
blica”. Són paraules de les 28
entitats comercials i veïnals  de la
ciutat agrupades al voltant de la
Plataforma d’Afectats pel Top
Manta i la Venda Il·legal Ambu-
lant, que el passat 6 de juny van
presentar un requeriment escrit al
consistori per reclamar a l’actual
govern municipal que prengui
mesures urgents contra el Top
Manta. Es tracta d’un avís que, si
no canvien les coses, pot acabar
amb una denúncia contra l’A-
juntament.

I és que els comerciants con-
sideren que la situació cada ve-
gada és pitjor. “No estem d’acord
amb l’explotació de persones,
però tampoc podem tolerar una
activitat que genera sobreocupa-
ció i saturació de determinats es-
pais i vies públiques”, va afirmar
el portaveu de la plataforma, Fer-
mín Villar, després de presentar
el requeriment. Villar va afegir que
el Top Manta “degrada el medi
ambient, afecta la salubritat, res-
tringeix injustificadament la lli-
bertat de moviment de la gent, ge-
nera sorolls excessius i constitueix
un greuge deslleial per a totes les
activitats que requereixen una
llicència municipal”.

“PASSIVITAT I PERMISSIVITAT”
Les entitats firmants del text
també van voler deixar clar que
les seves queixes es dirigeixen cap
a l’Ajuntament, per la seva “in-
suficient” resposta envers aquest
fenomen, i no cap als venedors
del Top Manta. La denúncia, va
afirmar Villar, és contra l’activi-

tat il·legal i la “passivitat i per-
missivitat” del consistori, “en
cap cas contra les persones que
l’exerceixen”. Diuen que estan en
contra que les persones que es
dediquen a la venda ambulant
il·legal siguin expulsades de la
ciutat perquè “tenen tot el dret a
buscar-se una vida millor”, però
lamenten que ho facin “mitjan-
çant activitats il·legals empa-
rant-se en una deixadesa de to-
tes les administracions”.

2.000 VENEDORS
Des de la plataforma asseguren
que el paper de l’Ajuntament ha
provocat un “efecte crida” que ha
fet créixer la xifra de persones que
es dediquen al Top Manta fins als
2.000 venedors. Segons Villar, no-
més a la Barceloneta hi ha gaire-
bé mil venedors que estan pro-
vocant “una situació insostenible
i asfixiant comercialment tot el ba-
rri”. És per això que reclamen al
govern municipal que actuï amb

“la mateixa contundència” amb
què ho fan per garantir que es
compleixi la normativa de te-
rrasses o altres ocupacions de la
via pública. 

L’AJUNTAMENT ES DEFENSA
Des del consistori responen a les
crítiques de la Plataforma d’Afec-
tats pel Top Manta amb xifres.
Fonts municipals recorden que  “el
2017 es van posar més de 64.000
denúncies per venda ambulant
sense autorització a l’espai públic
de qualsevol producte, per col·la-
borar amb la venda ambulant o
per comprar o adquirir productes
de la venda ambulant”. Una dada
que de moment aquest 2018 és,
afegeixen les mateixes fonts mu-
nicipals, de 6.337 denúncies.

D’altra banda, des del con-
sistori també recorden que amb
la Plataforma d’Afectats pel Top
Manta han fet “reunions de for-
ma sistemàtica, més de 10 en els
darrers mesos, amb el primer ti-

nent d’alcalde i el comissionat de
seguretat”.

PARLEN ELS MANTERS
Qui també té molt a dir en tot ple-
gat són, evidentment, els manters.

Lamine Bathily fa 10 anys que és
manter i també és portaveu del
Sindicat de Manters. En declara-
cions a aquesta publicació afirma

que les paraules dels comerciants
“no són noves”, ja que són “les
mateixes de cada any quan arri-
ba l’estiu”. Bathily considera que
la solució per acabar amb el Top
Manta “no és treure la policia al
carrer perquè ara a la Barcelone-
ta, per exemple, hi ha 500 man-
ters que, si se’ls expulsa d’allà, ani-
ran cap a la plaça Catalunya”.
Aquest portaveu del Sindicat de
Manters afegeix que el seu col·lec-
tiu vol “seure amb els comer-
ciants i els partits polítics per so-
lucionar la situació” però lamen-
ta que de moment no ha estat pos-
sible. Respecte del paper de l’ac-
tual govern municipal, Bathily
celebra la creació de la coopera-
tiva de recollida de ferralla i els
plans de formació, però recorda
que “en 3 anys s’han tret 65 man-
ters del carrer, cosa que vol dir que
els processos són lents”.

Sembla, doncs, que a curt
termini el problema continuarà
sense resoldre’s.

Albert Ribas
BARCELONA

Problema enquistat
» Els comerciants es queixen de desprotecció pel Top Manta i amenacen de denunciar l’Ajuntament

» El consistori diu que persegueix la venda ambulant i els manters demanen asseure’s i negociar

La venda ambulant il·legal, diuen els comerciants, ha augmentat en els últims anys. Foto: Línia

PENES DE PRESÓ
DE FINS A 2 ANYS

4La legislació espanyola
tipifica que la venda am-
bulant és il·legal i contem-
pla penes de presó de fins
a dos anys. Des del Sindicat
de Manters denuncien que
el fet que un manter pugui
tenir antecedents penals
fa que no pugui formar
part de programes socials o
regularitzar la seva situació.
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La lupa

per Bernat Dédeu

Propaganda

Els governs empren la propaganda amb
tota la impunitat del món per un motiu
de senzilla practicitat: generalment, la
cosa els funciona. Fixeu-vos en el cas de
Pedro Sánchez i el seu nou govern que,
sense ni una sola llei o un simple decret
aprovat, s’ha guanyat el fervor popular
d'enquestes i l’aprovació de mitja Europa
amb la sonora i demagògica acollida d’un
vaixell ple de dissortats que vaguen pel
Mediterrani. No en tingueu cap mena de
dubte, la passarel·la solidària de Valèn-
cia, amb Carmen Calvo fent de mestra
de cerimònies, conforma tot
un cabaret de pornografia
sentimental, sucre i dema-
gògia de difícil ingestió.

Però no tota la propa-
ganda és necessàriament
estulta i seria ben tanoca no
admetre que els camàlics
de la sala de màquines de ZP-Sánchez
han tingut una bona pensada. A dife-
rència de Rajoy, que va entregar el re-
lat de bonhomia sentimental a l’inde-
pendentisme, Sánchez pretén utilitzar
casos com el de l’Aquarius per recor-
dar al món que Espanya no és aquell
estat que celebrava l’enviament de
policies a cascar la padrina el dia 1-0
(¡A por ellos, oéééé!), sinó que la seva
administració conjuga una paleta d’e-
mocions prou nodrida com per anar
pel món amb la cara neta. La jugada no
és casual: acollint els migrants d’Eu-
ropa, el president torna a guanyar la

bonhomia moral que Espanya havia
perdut al llarg del procés indepe. A
partir d’ara, quan algú acusi els espa-
nyols de no respectar els drets humans,
els assessors de Sánchez correran a
cercar les fotos dels nouvinguts a Va-
lència, instantànies de mares ploroses
que agraeixen i besen les faldilles de les
infermeres que alimenten els seus
nadons i requadres d’homes destruïts
per la guerra i altres quenòcies que fi-
nalment poden tastar una paella com
Déu mana. És la foto, estúpid! Volies

sentimentalisme, Catalunya? Doncs
entoma i digues Lluíííís!

“El cínic es creu intel·ligent, però és
idiota perquè no gaudeix”, deia fa poc
el col·lega Javier Gomà a La contra de
La Vanguardia. La frase té aparença de
brillantor, però resulta notòriament
analfabeta, car precisament, si hom
agafa com a mesura el gaudi, no hi ha
cap diferència entre que hom perpetri
una acció moralment bona o dolenta.
Els propagandistes, que sempre són una
mica cínics, gaudeixen com pepitus
amb l’acompliment dels seus objectius:
i per això es dediquen a la política i no

a fer de simples oficinistes o a vendre as-
segurances.

De fet, amb la propaganda de l’A-
quarius, els sequaços de Sánchez ja han
aconseguit que el gruix de l’indepen-
dentisme s’acontenti protestant per
acostar els presos a garjoles catalanes.
Per més que Sánchez i Torra s’esba-
tussin en públic i per més que el presi-
dent repeteixi que els presos mai no se-
ran moneda de canvi de res, el sotabosc
de l’independentisme ja sospira per un
pacte d’indult a partir del qual es pugui

tornar a la normalitat auto-
nòmica de tota la vida, un
acord que legitimi els dos
governs en una pax romana
i a partir del qual tothom
pugui rearmar-se per con-
tinuar gaudint del poder
institucional. Tot això sem-

bla ciència-ficció, però comprovarem
ben aviat com els presos (i fins i tot les
seves consorts) preparen un retorn a la
política aprofitant la seva eixida de la
presó, amb la qual cosa Espanya no no-
més es rentarà la cara de la repressió de
l’1-O, sinó que aconseguirà tenir els po-
lítics que marcaran els nous temps a Ca-
talunya collats sota l’amenaça de tor-
nar-los a la trena quan es portin mala-
ment. La propaganda, insisteixo, fun-
ciona. I, si tens un Estat al darrere, ja
ni t’ho explico.

Publicat a El Nacional.cat

Acollint l’Aquarius, Sánchez torna a 
guanyar la bonhomia moral que Espanya

havia perdut al llarg del procés indepe

Parlen els
veïns

Elisabet
És una gran notí-
cia, perquè la músi-
ca és cultura. A més,
tots aquests certà-
mens fan que vingui
gent de molts paï-
sos, de manera que

també gasten diners en hotels i negocis lo-
cals. I també fa que es parli de la ciutat, que
la seva imatge es vegi arreu del món.

Marcel
Si al darrere d’a-
quests festivals, si-
guin més grans o
més petits, la inten-
ció que hi ha és pro-
moure la cultura, hi
estic totalment a fa-

vor. Però s’ha de vetllar que aquests siguin
accessibles per a tothom, per als veïns i
també per als turistes que puguin venir.

Noemí
Sí, sempre és positiu
tenir tantes opcions
de lleure. L’atractiu
de Barcelona fa que
en pugui gaudir to-
thom, els fans del
pop, el rock, el jazz...

tothom té la possibilitat d’escollir. Però cal
tenir cura del lloc on se celebren per no mo-
lestar els veïns.

Maria
D’entrada sí, li dóna
molta projecció i fa
que els visitants con-
sumeixin i gastin di-
ners a la ciutat. Tot i
això, els festivals
haurien de ser cohe-

rents amb Barcelona i amb el medi am-
bient, que no siguin només una font de mo-
lèsties per als veïns.

T’agrada que la ciutat aculli tants festivals de música?
per Toni Enguix

Els semàfors

Salvem les Drassanes
La plataforma Salvem les Drassanes ha
proposat recentment que l’Ajuntament

recuperi el projecte d’habitatge públic
per als solars del Portal de Santa Ma-

drona que havien d’acollir un doble 
hotel de la cadena Praktik. 

pàgina 8

Atlètic Barceloneta
La temporada per al conjunt mariner ha

acabat de forma magnífica: amb la ter-
cera posició a la Champions. El conjunt
de Chus Martín només va perdre contra

el campió, l’Olympiakos, en la Final
Eight que es va disputar a Gènova. 

pàgina 14

Joan Subirats
L’oposició ha rebutjat la idea de l’Ajunta-

ment d’escollir l’antiga capella de la Mise-
ricòrdia, que ha d’acollir l’ampliació del

MACBA, com l’espai per ampliar el CAP
del Raval Nord.El comissionat de Cultu-

ra, Joan Subirats, ha rebut crítiques.  
pàgina 9
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El cinquè Tast a la Rambla 
recordarà les víctimes del 17A1

2 Love of Lesbian celebra 
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Campions (de nou): l’Atlètic guanya
la tretzena lliga seguida

Un pis propietat del Museu de Cera,
convertit en narcopis
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Les claus

En el moment històric que estem
vivim se’ns diu un mantra repetit
mil vegades que Catalunya, amb
la declaració d’independència, va
de dret cap al precipici. Quin serà
el nostre futur? Sembla que pitjor
que fins ara, amb un Estat espa-
nyol que ens va en contra, no hi
anirem. Les passarem magres du-
rant un temps, però al final la in-
dependència serà millor per a tota
la societat catalana, tant per als
independentistes com també per
als que no ho són. Si l’Estat castiga
els catalans “rebels” castigarà tots
els catalans.

Un triumvirat, format pel PP,
PSOE i Ciudadanos, va prendre la
decisió d’aplicar l’article 155, peti
qui peti sense la més mínima fle-
xibilitat per intentar entendre què
és el que passa a Catalunya. La
pregunta que ens podríem fer és:
No serà Espanya qui va cap al pre-
cipici? Si es creuen que amb la re-
pressió acabaran amb el conflicte
català ho tenen fotut. Intervenir el
Parlament, el Govern i altres cor-
poracions catalanes és una forma
de no voler acceptar la realitat. I
mentre no es reconeguin els mo-
tius de la revolució d’una gran
part de la societat catalana i que
Catalunya és subjecte polític esta-
rem en un atzucac sense sortida.
Amb l’experiència que tenim de
com Espanya ens ha tractat des de
fa molts anys, albirem que el nos-
tre futur, de continuar com fins
ara, és terriblement dur i negre.
Mantenint presos i exiliats polítics
com a ostatges el nou govern es-
panyol no resoldrà el conflicte.

Veient l’actitud altiva i prepo-
tent del bàndol unionista, hom
s’adona que els independentistes
estem en el costat correcte. Adéu!

Cap al precipici
per Jordi Lleal 

Solidesa sonora
per Xavier Graset

El primer dia de Sònar, Fina
Puigdevall, la xef del gran res-
taurant Les Cols d’Olot, era dar-
rere els fogons del festival. I tant.
En aquests 25 anys del festival de
música i arts avançada, a més
d’enviar senyals a l’espai i d’ex-
plorar la recerca tecnològica,
també s’ha arrelat a la terra. Els
seus directors, aquests tres reis
que són Enric Palau, Ricard Ro-
bles i Sergio Caballero, han anat
fornint la seva proposta amb
elements complementaris al de
la idea i convocatòria musical i
troncal.

I aquests últims anys també
la cuina, els noms de l’alta cuina,
per bé que en una àrea més res-
tringida, també hi ha tingut ca-
buda. Fina Puigdevall m’expli-
cava la possibilitat que han obert
a Les Cols de començar una vi-
sita al seu hort a la Vall de Bianya,
veure com treballen les verdures
i fruites, com van les gallines i
com reciclen els sobrants del
restaurant, i com d’altra banda
creixen i es cuiden els aliments
que després transforma la cuina.
M’ho explicava mentre al mig de
la fira on es fa el Sònar de Dia aca-
baven d’arrencar les primeres
sessions musicals, o mentre po-

dies contemplar en una cúpula de
360 graus un seguit de peces d’art
audiovisual, o et podies fer una
foto dalt d’un unicorn o menjar-
te un gelat del Rocambolesc de
Jordi Roca, o fer una copa de vi
de Torres. El Sònar ha generat
aquesta atracció per creadors i
elaboradors de tota mena. 

El Sònar fa 25 anys en un
temps en què els ministres de
Cultura, ara que el govern espa-
nyol havia recuperat la cartera,
duren una setmana. El contrast
entre les dues velocitats ens fa
preguntar què ha sabut bastir el
festival. Una imatge de solidesa,
de flexibilitat, i un model d’ofer-
ta cultural, festiva i també d’oci
que ha servit de model per a al-
tres empresaris i emprenedors
que han fet els seus festivals.
Aquest efecte de mirall, aquest
coratge que han sabut destil·lar
i que pot haver inspirat els altres
no es pot menystenir. A banda,
és clar, de la capacitat d’exportar
el Sònar i de seguir programant
el més nou i el més clàssic de l’e-
lectrònica, ara que fa tants anys
que l’electrònica és arreu i enmig
de la música que sentim.

Publicat a El Punt Avui

Vist al Twitter

@GSugranyes: Pablo Casado anuncia la seva
candidatura a presidir el PP. Després d'haver-
se tret mitja carrera de Dret en 6 mesos no em
direu que no és un xicot molt capaç!

@jordiborras: La justícia és igual per a tots.
Per això Urdangarin ha pogut triar presó i
ha escollit un penal de dones on és l'únic
home, amb pavelló propi de 5 cel·les.

#PresóALaCarta

@gcapdevila: El xou mediàtic de l'Aquarius
està molt bé, però convé recordar que Itàlia
porta anys rebent una mitjana de 3 vaixells
com l'Aquarius CADA DIA.

#Aquarius #CampanadaAlPP

Les millors
perles

Viatges gratis a tota la xarxa de metro de París fins als 25 anys.
Aquest és l’obsequi que la companyia de transport públic de la
capital francesa, RATP, ha decidit atorgar a un nadó que va néi-

xer en un tren fa dies a l’estació d’Auber, després d’un part accidentat.
Ell sí que ha nascut amb un pa –en forma d’abonament– sota el braç.

Seguint a França, el president Macron va esbroncar un jove
estudiant per dirigir-se a ell de manera massa col·loquial, al
seu entendre, durant un acte. "Com va, Manu?", li va dir el

jove. La resposta del president, sorprès, va ser: "A mi em dius se-
nyor president de la República o senyor".

Iun que també es fa dir senyor ha tornat a aixecar polèmica per un
comentari racista. Parlem del Pequeño Nicolás, que va publicar
un text al seu compte d’Instagram on va dir: “Aprofiteu ara per

dormir que està jugant Perú i ningú us trucarà de Vodafone...”. L’allau
de crítiques que va rebre donaria per a centenars de perles.

Mentrestant, la tortura, amputació i mort d’un gosset han
canviat l’agenda política a Turquia just abans de les
eleccions. Les brutals imatges, que s’han fet virals, han

fet reaccionar el president Erdogan, que assegura que modifica-
rà les lleis sobre els drets dels animals si és reelegit.

Iparlant d’animals, fa pocs dies va morir als 62 anys Puan, l’orangu-
tan més vella del món. L’animal, que vivia al zoo de Perth (Austrà-
lia), ha estat clau en la perpetuació de l’espècie de Sumatra, que

estava en perill d’extinció. Com a llegat deixa 11 cries i 54 descen-
dents, i una entrada al Llibre Guinness dels Rècords.
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Autocomplaent i sense un
bri de crítica. Així diu que
va ser el balanç que va fer

Colau dels seus tres anys de man-
dat. Quin és el que en fa vostè?
Vaig dir això del seu discurs perquè
em va semblar excessivament opti-
mista, a banda d’apropiar-se d’ini-
ciatives que van néixer en l’anterior
mandat o que tenen altres prota-
gonistes, com el sector empresarial.
Hagués preferit un discurs que va-
lorés el potencial de la ciutat i que
es marqués un repte per a la prò-
xima legislatura, que ha de passar
per tenir més consens polític i social.

Li hem sentit dir que les úniques
coses que funcionen a la ciutat
les va començar Trias. Tan mala-
ment ho està fent Colau?
Valoro la feina feta durant l’etapa
Trias perquè sovint ens oblidem que
era el moment de la crisi i que hi
havia un Ajuntament fragmentat.
Colau ha tingut un discurs extre-
madament acomplexat amb de-
terminades qüestions, com ara la
seguretat. També va fer moltes
promeses sobre habitatge que no

s’han pogut complir, ja que va
creure que tot depenia de l’Ajun-
tament. Hi ha hagut mancances
de gestió i una excessiva ideologia.

Sigui com sigui, hi ha enquestes
que apunten que Colau podria
tornar a guanyar les eleccions.
No menystinc cap enquesta ni cap
tendència, però estic parlant amb
molta gent i conec molts sectors
que es manifesten clarament dece-
buts amb la gestió de Colau. Si jo
hagués de fer la meva enquesta
particular, no trobaria per enlloc
que hi hagi un ambient procliu a
què pugui revalidar la seva victòria. 

Segons les mateixes enquestes,
vostès ho tindrien complicat per
guanyar les eleccions, amb la pu-
jada d’ERC, la possible irrupció
de Manuel Valls...
No sabem si Manuel Valls serà can-
didat o no... De moment no ho és.
El que sí que mostren les enquestes
és un escenari que crec que serà
real: el de la fragmentació. I això em
porta a treballar per la màxima uni-
tat dels partits sobiranistes perquè
no es pugui tornar a repetir el que
va passar fa tres anys. 

Ara que treu el tema de la unitat,
parlem de la possible candida-

tura unitària independentista...
Fa poc Alfred Bosch ens deia que
no ho acaba de veure clar. Ell de-
fensa que s’ha de posar per da-
vant un projecte de ciutat.
Jo també reivindico un projecte de
ciutat, amb aspectes en els quals
podem coincidir plenament amb
Bosch, com ara la capitalitat de Bar-
celona. Estic d’acord amb ell que
l’alcaldia ha de ser per millorar la
ciutat, per fer polítiques públiques i
per defensar els drets i les llibertats,
que en aquests moments es troben
força en entredit. Amb Bosch n’hem
parlat i en continuarem parlant.

Com han anat les converses?
Bé. Molt cordials i molt correctes.
N’estic contenta.

Però apunten cap a la llista uni-
tària?
És molt aviat per dir-ho, però en tot
cas som molt honestos l’un amb
l’altre posant sobre la taula els nos-
tres plantejaments. En el meu cas,
també el desig de poder treballar
conjuntament. Ara bé, és veritat
que hi ha diferents maneres d’a-
proximar-se a aquesta unitat.

No cal que sigui amb una candi-
datura unitària?
A mi m’agradaria. Jo defenso les

candidatures unitàries. Pertanyo
a un partit que les ha defensat
des de fa molts anys. En tot cas,
queda temps i podem continuar
treballant per aproximar-nos, fent
sempre compatible aquesta idea
amb el projecte de ciutat, que és
importantíssim.

Perquè una candidatura unitària
pogués prosperar, algú l’hauria
de liderar. Bosch defensa el seu
lideratge. En el seu cas, és una
condició irrenunciable la d’en-
capçalar la llista?
Crec que el plantejament de Bosch,
i que jo comparteixo, és molt legítim,
atès que jo també he estat escollida
pel meu partit en unes primàries. Dit
això, les circumstàncies en les quals
ens trobem des de fa temps ense-
nyen que en determinats moments
cal prendre decisions que inicial-
ment no es consideraven. Si parlem
d’assumir un lideratge, en els darrers
mesos i anys hem vist que hi ha
hagut molta generositat.

Els famosos passos al costat.
Jo defenso la meva candidatura. De
moment és molt aviat per obrir
noves portes, però també és agosa-
rat tancar-les totes. Jo em presento
per ser alcaldessa, però el context i la
necessitat de posar-nos d’acord aca-

barà determinant quina decisió s’ha
de prendre. I si aquesta decisió im-
plica generositat per part de tots, hi
haurà de ser.

Vostè estaria disposada a fer
unes primàries obertes, tal com
demana Jordi Graupera? Recent-
ment s’han reunit...
En la trobada, que va ser molt
cordial i positiva, Graupera ens va
explicar el seu plantejament i jo
vaig poder fer-li algunes pregun-
tes. En tot cas, crec que la seva
proposta comença la casa per la
teulada. Hem d’analitzar primer
què volem.

En això coincideix amb el que diu
Bosch.
[Somriu] Perfecte! Hem de compar-
tir molt el que volem des del punt
de vista de ciutat i, en tot cas, de les
primàries només en puc dir coses
bones, però hem de desvincular una
cosa de l’altra. Amb Graupera coin-
cidim en la necessitat d’anar junts, o
al màxim de junts possible, perquè
la victòria d’un alcalde o alcaldessa
independentista sigui factible. Però
fer-ho dependre gairebé tot d’unes
primàries obertes no ajuda que ens
aproximem. I queden moltes coses
per discutir sobre el funcionament
de les primàries que ell planteja.4

Neus Munté
Candidata del PDeCAT a l’alcaldia

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Oscar Murillo

“Conec molts sectors clarament 
decebuts amb la gestió de Colau”



7 | 

líniaciutatvella.catJuny 2018Entrevista

3I el moviment de Ferran Mas-
carell com el veu?
Mascarell és una persona que conec
molt. És molt interessant, molt culte
i té Barcelona al cap. Pot fer aporta-
cions interessants a la futura gover-
nabilitat de Barcelona. 

El veuria com un possible cap de
llista de la candidatura unitària?
El veig com una persona que pot
aportar molt, no m’atreviria a dir si
com a cap de llista o no.

De consens, ens referim. Perquè
si vostè no cedeix, Bosch tampoc
i han d’anar junts, algú hauran de
trobar. 
Persona de consens, segur, i per-
sona que té coses molt interes-
sants a dir sobre Barcelona també.
Però la diferència és que estem
parlant d’uns candidats escollits
pels seus partits i d’altres que s’es-
tan aglutinant entorn de diferents
idees o estructures amb qui tenim
la responsabilitat de parlar.

Acabi havent-hi candidatura uni-
tària o no, quina llista té al cap?
Pensem en els actuals regidors
del PDeCAT, per exemple. Creu
que alguns haurien de fer un pas
al costat perquè puguin entrar
cares noves?
Les cares noves sempre són neces-
sàries en tota etapa que comença.
Dit això, el conjunt  de la llista, en ter-
mes del PDeCAT, ha de passar per
un debat que farem per aprovar un
reglament sobre la seva confecció.
És una altra novetat, a banda de les

primàries. Segurament hi haurà l’ex-
cepció d’uns pocs llocs, ja que és
comprensible que el cap de llista
pugui disposar d’uns mínims llocs
per ubicar-hi persones que consi-
deri que poden enriquir la candida-
tura. Però tot ha de passar per un
debat obert amb els associats.

Ha parlat de noms que els triarà
la cap de llista.
Més que noms, perfils.  

Pensa en perfils que vindran de
fora o que ja són al partit?
A mi les aportacions de persones
independents m’atrauen moltíssim. 

Una certa renovació es veurà, per
tant.
És que crec que forma part d’allò

que toca quan es comença qualse-
vol nova etapa. És imprescindible. 

Joaquim Forn, el qual Trias havia
triat com el seu possible successor,
ara és a la presó. Pot tenir algun
paper en el seu projecte?
Tant de bo el pugui tenir. Si Forn no
es trobés injustament a la presó,
molt probablement seria ell el que
seria aquí responent aquestes pre-
guntes. Té totes les portes obertes
per poder participar i dir-hi la seva,
ell ho sap. Però també hem d’enten-
dre que la seva situació personal és
de molta duresa, tot i que m’encan-
taria que pogués reforçar el nostre
projecte amb condicions de norma-
litat i llibertat. 

Vostè no ha fet mai política mu-
nicipal. Creu que això pot perju-
dicar el seu projecte?
És cert que estrictament no he fet
mai política municipal, però tant
des de la UGT com des del Govern
sempre he tingut una relació molt
intensa amb el món municipal. Re-
conec que no tinc experiència mu-
nicipal, però sí que en tinc de govern.
I ja estic trepitjant molt la ciutat.

Un dels grans temes de ciutat és el
tramvia. Vostè ha dit que aposta
pel bus elèctric. La FAVB o Unim
Els Tramvies, per exemple, no ho
veuen així. Tindrà en compte la
seva opinió?
Sí, i voldré parlar amb ells, per des-
comptat. El projecte de la unió del
tramvia ha quedat bloquejat políti-
cament i està cremat, atès que la
gestió ha estat molt erràtica. Escol-
taré tothom i també traslladaré el
meu punt de vista. Crec que hi ha
maneres més sostenibles econòmi-
cament i mediambiental que no
passen només pel tramvia. La ideo-
logia també ha estat massa present
en aquest debat i el que vull és re-
cuperar els consensos.

En el cas de l’habitatge, hi ha un
gran consens en què és un dels
principals reptes. Lloguers cars,
gent jove amb problemes per tro-
bar pis, desnonaments... Si vostè
és alcaldessa, aconseguirà millo-
rar el que ha fet Colau?
La primera lliçó que tots podem ex-
treure de la gestió de Colau és que
hem de ser molt conscients de qui-
nes són les competències de l’Ajun-
tament. Les polítiques d’habitatge
són polítiques a mitjà i llarg termini
i, per tant, no es pot funcionar a cop
de titular com va fer l’alcaldessa. Ella
va basar el seu discurs com a candi-
data a dir que milloraria el que creia
que no s’havia fet bé, però ara tot el
que podrà exhibir al final del man-
dat és el que va començar Trias. Jo
prometré allò que estigui conven-
çuda que es pot dur a terme. Crec
que cal una gestió molt més rigo-
rosa de la que s’ha fet fins ara.

Una qüestió que té a veure amb
l’habitatge és el turisme. És im-
prescindible per a l’economia de
la ciutat però té efectes negatius
i el rebuig d’una part dels veïns.
Es veu capaç de trobar un equili-
bri que deixi tothom satisfet?
Sí. El primer que hem de fer és ana-
litzar perquè es produeixen deter-
minades accions de rebuig i fer
molta pedagogia. Hem d’explicar
molt bé la importància que té el tu-
risme, però també aïllar aquestes
externalitats negatives i resoldre-
les.  I vèncer les resistències que hi
pot haver, que no són majoritàries
però que també depenen molt del
to i de la relació que l’Ajuntament
mantingui amb el món del turisme. 

Amb això vol dir que part d’a-
quest rebuig pot tenir relació
amb la forma d’actuar de l’actual
govern municipal?
Sí, els ho diré ras i curt: durant els pri-
mers anys del mandat es va incenti-
var un discurs antiturístic de manera
clara. Després s’ha anat rebaixant.
Sentia fa pocs dies l’alcaldessa de-
fensant el turisme com una oportu-
nitat per a Barcelona dins d’un ordre
i una regulació. Bé, aquest és el dis-
curs que el PDeCAT ha mantingut
sempre. L’hemeroteca, però, és molt
tossuda.

Si arriba a l’alcaldia, veurem un
partit amb polítiques més d’es-
querres? Vostè ja ha deixat clar
que defensa un salari mínim de
ciutat, per exemple.
Hi estic totalment a favor. De fet, és
una proposta de Trias que no va tenir
temps d’implementar. No sé si el que
vull fer és d’esquerres o no tan d’es-
querres. En tot cas, vull que la ciutat
i tot el seu potencial acompanyin les
persones que tenen més dificultats.
Barcelona ha de ser inclusiva amb
tothom, però en aquests moments
hi ha moltes mancances socials. A
Colau li reconec que ha mantingut
uns nivells d’inversió social molt im-
portants, però ha treballat des de la
desconfiança amb el tercer sector
social, que crec que és un aliat im-
prescindible.

Què és el primer que farà si es
converteix en alcaldessa?
Identificar quins són els temes de
ciutat que requereixen un acord
ampli i convocar la resta de partits
per posar-nos a treballar. <

“Els primers anys d’aquest mandat 
es va incentivar un discurs antiturístic”

“Les cares noves
sempre són 

necessàries en tota 
etapa que comença.
És imprescindible”

“No tinc experiència
estrictament 
municipal, 

però sí que en tinc 
de govern”

– Estaria disposada a fer unes 
primàries obertes, tal com 
demana Graupera?

– Crec que la seva proposta
comença la casa per la teulada.

– En això coincideix amb el que
diu Alfred Bosch.

– Fer-ho dependre gairebé tot
d’aquestes primàries no ajuda
que ens aproximem.
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SOCIETAT4Ciutat Vella, espe-
cialment el Raval i el Gòtic, en-
cadenen males notícies. Els pro-
blemes relacionats amb l’habi-
tatge i amb el tràfic de drogues,
que per a les entitats són la ma-
teixa cara de la moneda en molts
casos, continuen succeint-se. Els
veïns ja fa temps que fan servir el
terme “narcoespeculació”.

Aquest juny deixa nous exem-
ples, alguns relacionats amb el trà-
fic de droga i d’altres no. Un
d’ells es va conèixer el passat dia
19. Un grup de veïns del número
6 del carrer Espalter (Raval) van
denunciar que el propietari de l’e-
difici, un inversor israelià que el
va comprar ara fa un any, els està
“extorquint” perquè marxin. Al pis
hi viuen sis famílies, dues d’elles
amb fills menors d’edat. Excepte
una veïna que té contracte inde-
finit, la resta està sense contrac-
te des de fa més d’un any, ja que
no se’ls va renovar. Diuen, però,
que no han marxat perquè no po-
den pagar els preus actuals. El
passat dia 7 van aconseguir atu-
rar un desnonament previst, men-
tre que n’hi ha un altre de pro-
gramat per al 27 de juliol.

El mateix dia 19, el Raval
també va ser l’epicentre de dues
mobilitzacions contra dos des-
nonaments més que hi havia pre-
vistos. Tots dos, un al carrer de la
Cera i l’altre al carrer de Sant Pere
Mitjà, van ser finalment aturats.

CRIM AL GÒTIC 
Els successos relacionats amb el
tràfic de drogues fa temps que
han arribat al Gòtic. El 5 de juny
un home va morir després d’una
baralla amb armes blanques per
un conflicte relacionat amb les

drogues. Els fets van tenir lloc al
carrer d’En Groc, a l’antic bar
Shangó. Fa un temps el bar va ser
traspassat i el local, tornem al pro-
blema de l’habitatge, es va con-
vertir en un punt de venda de dro-
ga. Segons La Vanguardia, la víc-
tima tenia deutes amb un grup de
narcotraficants. 

Seguint amb el tràfic de dro-
gues, l’endemà d’aquests fets dues
operacions policials van acabar
amb quatre persones detingudes
al Raval i dues a la Barceloneta. En
el cas del Raval, l’operació va ser
al carrer Santcliment, on els agents

van escorcollar tres habitatges
que eren narcopisos. La policia va
decomissar cocaïna i heroïna. En
el cas de la Barceloneta, els dos de-
tinguts  distribuïen, presumpta-
ment, droga des de dos pisos. 

En declaracions als mitjans, la
regidora Gala Pin va afirmar que
cal actuar en l’arrel d’aquesta
problemàtica, que segons ella
són les vies d’arribada de la dro-
ga a la ciutat. Per la seva banda,
l’alcaldessa Colau va proposar, en
una entrevista a TV3, convertir els
narcopisos, dels quals val dir que
són un “problema greu”, en pisos
de lloguer social.

MANIFESTACIÓ
Per últim, diferents entitats veïnals
han convocat per al 30 de juny una
manifestació sota el lema ‘Barris
no resignats a l’especulació’. En-
titats com Acció Raval o Acció Gò-
tic denuncien que els narcopisos
i la situació de l’habitatge, amb els
efectes del turisme inclosos, són
part del mateix problema. Ho re-
sumeixen amb el terme “narco-
especulació”. També critiquen “la
connivència de les administra-
cions amb l’especulació i la in-
dústria turística”. 

Roda de premsa per denunciar el cas del carrer Espalter. Foto: AccioRaval

Drogues i pressió immobiliària:
Ciutat Vella no aixeca el cap

» Alerten d’un nou cas “d’extorsió” a llogaters al barri del Raval
» Un mort al Gòtic en una baralla relacionada amb el tràfic de drogues

Entreguen les claus de 39 pisos
de protecció oficial al Raval

HABITATGE4L’Ajuntament va
entregar el passat 15 de juny les
claus dels 39 pisos de protecció
oficial construïts a la plaça de la
Gardunya, al barri del Raval. 

Es tracta d’uns habitatges
construits en dret de superfície,
cosa que significa que les famí-
lies tenen el dret a viure-hi du-
rant 75 anys. 34 dels 39 pisos
són gestionats per la coopera-
tiva Fem Ciutat i els cinc res-
tants per l’Ajuntament. El 50%
dels pisos s’han destinat a veïns
del districte, mentre que la res-

ta són per a altres veïns de di-
ferents punts de la ciutat.

Els nous inquilins van cele-
brar l’entrega dels pisos, després
de gairebé tres anys d’espera,
amb una petita festa en el marc
d’un acte organitzat pel Distric-
te. Aquestes famílies, amb baixos
ingressos econòmics, van ser
les afortunades durant l’adjudi-
cació, a la qual es van presentar
219 persones. La superfície dels
pisos és d’entre 60 i 85 metres
quadrats i el preu va dels
105.000 als 207.000 euros. 

Els veïns volen pisos socials on
s’havia de fer l’hotel Praktik

DRASSANES4Salvem les Dras-
sanes va presentar el passat 16 de
juny un projecte per als solars del
Portal de Santa Madrona on
s’havia d’haver fet el doble hotel
de la cadena Praktik que demana
la construcció d’habitatge social. 

Després d’una llarga reivindi-
cació que va acabar amb l’Ajun-
tament denegant els permisos
per a l’hotel, ara els veïns plante-
gen recuperar els 66 pisos socials
que el pla especial de reforma in-
terior (PERI) de 1985 contem-
plava. Des de l’entitat afirmen
que “el sector Drassanes és una de

les zones més maltractades del
centre històric i del Raval, i els so-
lars entre els carrers de Portal de
Santa Madrona i l’Arc del Teatre
en són un exemple palpable”.
Salvem les Drassanes recorda
com en el seu moment “es va eli-
minar el Mercat del Carme, es va
permetre un hotel a l’edifici de
l’antic Cine Colón i els mateixos so-
lars van ser entregats a l’especu-
lació i es van suprimir 66 habi-
tatges previstos”. L’entitat també
proposa una nova plaça, un nou
Mercat del Carme, un casal d’avis
i un espai polivalent per als veïns.

Habitatge | Presenten la Guia del Llogater en Perill
La Comissió d’Habitatge de la Barceloneta va presentar el passat 9 de juny, al mateix

barri de la Barceloneta, la Guia del Llogater en Perill. Es tracta d’un manual que 
recull informacions pràctiques per detectar i combatre l’assetjament immobiliari.

CRÍTIQUES DEL GRUP
DEMÒCRATA I EL PSC

4El Grup Municipal De-
mòcrata ha exigit “liderat-
ge polític” a l’alcaldessa
Colau perquè tiri endavant
el Pla de Xoc per al distric-
te que el PDeCAT i el go-
vern municipal van acordar
el mes passat. Un pla de xoc
que, segons el PSC, és una
“cortina de fum i un acord
de cara a la galeria”.
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El Casc Antic viu una nova
edició de la seva Festa Major

CELEBRACIÓ4El Casc Antic, for-
mat pels barris de Sant Pere,
Santa Caterina i la Ribera, viu la
seva Festa Major des del passat 21
de juny. Fins al pròxim 2 de ju-
liol els veïns podran gaudir d’un
programa farcit d’activitats.

El tret de sortida es va fer el
passat dia 21 amb una gran cer-
cavila, que va tenir quatre punts
de sortida. La música, la per-
cussió i els gegants van ser els
protagonistes d’una cercavila
que va acabar confluint al Cen-
tre Cívic del Convent de Sant
Agustí, on es va donar pas a la
lectura del pregó. 

Aquest any l’encarregat de
pronunciar-lo va ser Alfons Solà,
que és la sisena generació de pro-
pietaris de la drogueria Solà, si-
tuada al carrer Mestres Casals i
Martorell. Des de fa gairebé 50

anys Solà, que també s’ha im-
plicat en accions veïnals per de-
fensar els interessos del barri, és
al capdavant del negoci. En de-
claracions a Línia Ciutat Vella,
Solà afirma, tirant d’ironia, que
“em van enganyar”. “La veritat és
que fa molts anys que tenim el
negoci al barri i em va fer il·lu-
sió que m’ho proposessin”.

D’altra banda, durant el pri-
mer cap de setmana es van ce-
lebrar molts més actes, com ara
la 26a Mostra Internacional de
Films Dones de Barcelona, ta-
llers infantils, teatre, concerts de
corals i especialment, la revetlla
de Sant Joan. El passeig Lluís
Companys, concretament als
peus de l’Arc de Triomf, va aco-
llir un sopar popular i un concert
en una nit on les fogueres van ser
les protagonistes.

EQUIPAMENTS4Tots els grups
de l’oposició van instar el passat
19 de juny al govern municipal a
fer marxa enrera en la seva idea
d’ubicar el Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) del Raval Nord a
l’antiga capella de la Misericòrdia.
Aquesta antiga capella és l’espai
escollit, des del 2013, per acollir
l’ampliació del Macba. 

Durant la celebració de la
Comissió de Drets Socials, Cul-
tura i Esports tots els grups de l’o-
posició van votar a favor d’una
proposta del Grup Municipal De-
mòcrata que demana respectar el
conveni firmat entre el MACBA
i l’Ajuntament fa cinc anys. Tam-
bé va tirar endavant una proposta
del PSC que demana a l’Ajunta-
ment que busqui amb urgència
un altre espai per a l’ampliació del
CAP del Raval Nord. 

A la comissió hi van ser, a pe-
tició de Ciutadans, els comis-
sionats de Cultura, Joan Subi-
rats, i de Salut, Gemma Tarafa.
Subirats, durant la seva inter-
venció, va afirmar que l’amplia-
ció del MACBA es podria fer en
un altre punt de la ciutat, com
ara l’antiga Fàbrica de Canyons
del final de la Rambla. També va
posar al damunt la taula l’opció
de la Tecla Sala de l’Hospitalet.
Les dues idees, especialment

aquesta última, van ser molt
criticades pels partits de l’opo-
sició. Jaume Ciurana (Grup Mu-
nicipal Demòcrata) va criticar la

“improvisació” del govern mu-
nicipal, mentre que Marilén Bar-
celó (Ciutadans) va acusar l’A-

juntament de crear problemes
on no n’hi ha. 

Per la seva part, Tarafa va ex-
plicar que la Generalitat ha re-
butjat tots els espais que l’Ajun-
tament ha proposat per a l’am-
pliació del CAP del Raval Nord.
Tarafa, que va afegir que si es pro-
posen noves opcions s’acceptaran,
també va explicar que la consellera
de Cultura, Laura Borràs, amb qui
s’han de reunir aviat, contempla
un nou solar on seria possible ubi-
car el CAP. D’aquesta manera, el
MACBA podria seguir amb el seu
projecte d’ampliació.

Una imatge de l’antiga capella de la Misericòrdia. Foto: Google Maps 

Rebutgen la idea de fer el CAP 
del Raval Nord a la Misericòrdia

L’antiga capella és
l’espai escollit des del
2013 per a l’ampliació
del MACBA
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Tast a La Rambla: 630.000
visites i 120.000 degustacions
GASTRONOMIA4La cinquena
edició del Tast a La Rambla, que
es va celebrar entre el 7 i el 10 de
juny, va aconseguir unes xifres
de rècord després d’arribar, du-
rant els quatre dies, a les
630.000 visites i a les 120.000
degustacions.

Els responsables del Tast a
La Rambla, Fermín Villar (pre-
sident d’Amics de la Rambla) i
Roser Torras (directora del grup
gsr) van mostrar la seva satis-
facció després dels quatre dies
per “haver aconseguit l’objectiu
d’afluència de públic local, un
80% dels 630.000 visitants, i

per haver incrementat la xifra de
consumicions”.

La tapa més demanada d’a-
questa edició va ser l’entrepà de
calamarsets de Casa Nova, se-
guit del caneló fred de salmó
marinat amb teriyaki, guaca-
mole i emulsió d’espirulina del
restaurant Nectari i l’hambur-
guesa ibèrica del Filete Ruso.

Enguany l’esdeveniment
també va tenir un toc asiàtic, ja
que el restaurant Dos Palillos,
que celebra el seu desè aniver-
sari, va organitzar diferents ac-
tivitats relacionades amb la gas-
tronomia i la cultura asiàtica.

DISTINTIU4L’aposta de la Fun-
dació Barcelona Comerç ‘Q Co-
merç de Qualitat’, nascuda fa
gairebé un any per crear un dis-
tintiu que certifiqui els locals de
referència del comerç de la ciutat,
continua creixent. Recentment  el
Mercat de la Boqueria s’ha afegit
al projecte i 25 parades d’aquest
emblemàtic espai ja disposen del
distintiu Q de Qualitat.

Precisament, el mateix mer-
cat va ser l’escenari el passat 18
de juny de l’acte de presentació de
l’arribada d’aquest distintiu a la
Boqueria. Durant l’acte, el vice-
president de la Fundació Barce-
lona Comerç, Lluís Llanas, que va
estar acompanyat del president
de l’Associació de Comerciants
del Mercat de la Boqueria, Sal-
vador Capdevila, va explicar que
la implementació d’aquests dis-
tintius a les parades  significa un
nou pas per “millorar i anar im-
plementant el model de parada
que volem per la Boqueria”. 

Per aconseguir aquest segell
de qualitat fa falta que les para-
des  compleixin una sèrie de re-

quisits que acreditin el seu valor
afegit.  Oscar Ubide, gerent de la
Boqueria, explica que des del
mercat calculen que un 70% del
total de parades (710) aconse-
guiran la Q de Qualitat.

EIX RAVAL
L’arribada de la Q de Qualitat a la
Boqueria ha estat possible gràcies

a la campanya que ha posat en
marxa l’Eix Comercial del Raval,
que també aposta per desplegar
aquest segell de qualitat a les bo-
tigues del barri. Alguns dels ne-
gocis que ja tenen la Q de Quali-
tat són la pastisseria La Estrella,
Calçats Queisalós, Bodega Valls,
Forn Paral·lel, Sastreria Sospedra
o Casa Almirall, entre d’altres.

Presentació de la Q de Qualitat a la Boqueria. Foto: Línia Ciutat Vella

La Q de Qualitat de Barcelona
Comerç arriba a la Boqueria

Concurs | El bar Pinotxo de la Boqueria guanya el Joc de Cartes
El famós bar Pinotxo de la Boqueria es va proclamar el passat 20 de juny guanyador de 
l’edició del programa Joc de Cartes de TV3 que escollia el millor restaurant de cuina de 

mercat. Al Pinotxo hi treballa, des de fa més de 60 anys, el mític cambrer Juanito Bayen

Una imatge de l’edició d’aquest any. Foto: Tast a La Rambla
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Els coneguts com ‘nois de la cola’
s'han apoderat del barri de Sant
Pere. Atemoreixen i amenacen els
comerciants, roben, trafiquen amb
droga, són violents... I què fa Colau?
Res. Mentre el PP estem denunciant
aquest drama des dels seus inicis,
Ada Colau culpa la Generalitat, i no
mou un dit. En definitiva, no es res-
ponsabilitza d’aquest problema so-
cial i de seguretat, culpa als altres i
deixa tot un barri i un munt de me-
nors, en molts casos totalment des-
arrelats, a la seva sort.

Fa dos anys, davant la inacció
del govern de Colau, el PP vam
presentar una moció al ple del Dis-
tricte, consensuada amb els comer-
ciants i els veïns, per incrementar la
presència policial i establir uns ser-
veis socials més efectius per com-
batre aquest problema. La manca
de compromís de Colau, PSC i
ERC amb el barri va fer que no s'a-
provés. Una oportunitat perduda,

davant una proposta que era sen-
sata i eficaç.

Novament l’any passat, Alberto
Fernández, juntament amb la conse-
llera del districte Elisabeth Jiménez,
van insistir que és imprescindible una
actuació integral des de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i Ado-
lescència (DGAIA) per abordar
aquest problema amb un pla integral
de seguretat i serveis socials. Des del
vessant social, tenint en compte que
molts d‘aquests joves són menors, i

d’altra banda, des de l’àmbit policial,
reforçant la presència de la Guàrdia
Urbana o els Mossos d’Esquadra per
evitar que continuïn els episodis de
delinqüència.

La permissivitat de Colau ha pro-
vocat l’enquistament del problema
dels ‘nois de la cola’ al barri de Sant
Pere, tot i que des del PP fa dos anys
que alertem d’aquesta situació que
està provocant la degradació del
barri tot i els esforços de veïns i co-
merciants per evitar-ho.

Els nois de la cola

@pp_bcn644 720 266

Segueix-nos: www.albertofernandez.com

www.ppcatalunya.com

/ppc.barcelona

Ciutat Vella Elisabeth Jiménez
Consellera del PP al

districte de Ciutat Vella

Y ahora ‘narcolocales’
en la calle Hospital

Cuando el problema de los narcopisos sigue
creciendo sin que Colau tome medidas re-
ales y contundentes para acabar con ellos,
varios comercios de la calle Hospital han for-
mado una asociación para defenderse de la
degradación del barrio.

Esta asociación nace de la indefensión
que sienten ante el intento de ‘OPA hostil’
que varias personas, especialmente pakis-
taníes, intentan hacerles en sus tiendas
amenazándoles con la intención de deva-
luar la zona para conseguir que dejen sus
comercios y quedarse sus locales a bajo
precio. De hecho, los comerciantes denun-
cian que uno de estos grupos de pakista-
níes tiene ya una peluquería donde se
trafica con droga.

El nivel de desesperación de esos co-
merciantes es muy alto porque el gobierno
municipal ni les escucha, ni les ayuda, a
pesar de denunciarlo continuamente. Como
consellera del PP que se implica en los pro-
blemas de los vecinos y comerciantes estoy,
igual que ellos, deseando que lleguen las
elecciones en nuestra ciudad para cambiar
este ‘desgobierno’ por uno que sepa y quiera
hacer de Barcelona una ciudad mejor.

Pàgines especials

Balance de 3 años de Colau
Este mes de junio se cumplen tres
años de la llegada de Ada Colau a la
alcaldía del Ayuntamiento de Barce-
lona, gracias a una victoria mínima de
11 regidores sobre un total de 41. La
mayoría son 21. Colau se presentó
como la alcaldesa de todos, la que iba
a cambiar las cosas y el adalid de la
transparencia y austeridad. Pero el día
a día de la gestión municipal es difícil,
y la alcaldesa ha comprobado como
aquellas propuestas de escaparate
que vendía tanto en campaña como
en sus primeros días de alcaldesa, se
han ido diluyendo.   

Poca gente se imaginaba que
aquella activista antidesahucios que
aparecía en los medios de comunica-
ción con una camiseta verde, mos-
trando una señal de ‘Stop’, se
convertiría en alcaldesa de Barcelona
por sorpresa. Más, cuando siempre
aseguraba que no tenía la intención
de entrar en política, rechazando in-
cluso ofertas de partidos como ICV o

la CUP. Ahora, su mal gobierno se ha
convertido en un ‘Stop Barcelona’. El
gobierno Colau suspende licencias de
hoteles y terrazas, aplica moratorias
para todo aquello que no pueden ges-
tionar como ellos quieren, es permi-
sivo con el top manta y los okupas,
frena inversiones y creación de em-
pleo, no promueve la vivienda social
que necesita la ciudad, no construyen
los equipamientos públicos necesa-
rios y aquella participación ciudadana
que tanto destacaba Colau en cam-
paña, ahora brilla por su ausencia.
Quiso imponer una multiconsulta que
finalmente ha sido un fracaso. Y ade-
más, no escucha a los vecinos, como
sucede en el Raval con los narcopi-
sos, en la Ronda de Dalt con la co-
bertura o en el Poblenou con la
‘Superilla’.  

Recordemos que la candidata Ada
Colau anunció como gran bandera de
su mandato que construiría 8.000 vi-
viendas sociales si se convertía en al-

caldesa. Tres años después de aque-
lla promesa electoral, las cifras nos
demuestran que esa propuesta se
quedará finalmente a medias, sin
cumplir, ya que a falta de un año para
acabar el mandato, la cifra se rebaja
aproximadamente a un total de 3.200
viviendas. Además, desde que Colau
llegó a la alcaldía, la inversión anual
en vivienda pública se ha recortado
132M€, los alquileres se han encare-
cido un 24% y la media anual de des-
ahucios en Barcelona es de 4.000.
Mientras, el Ayuntamiento tiene 83 so-

lares públicos vacíos en los que se
podría construir hasta 6.000 viviendas
sociales. 

Cuando queda un año para las
elecciones municipales, es necesario
empezar a configurar una alternativa a
la alcaldesa Colau, porque si ha go-
bernado, no ha sido por tener socios
de gobierno, sino cómplices en la opo-
sición, como el PSC, que ha sido su
socio en el Ayuntamiento. Incluso Ciu-
dadanos y el PDeCAT le apoyaron su
propuesta estrella: el fracasado Plan
de Vivienda. 
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De reina a hacker. Aquesta és l’evolució que ha fet Claire Foy
amb el seu nou repte professional. L’actriu, coneguda pel
seu paper d’Isabel II a la sèrie de Netflix The Crown, va vi-

sitar la setmana passada Barcelona per presentar la
nova pel·lícula que protagonitzarà dins del certamen

CineEurope 2018. En aquest cas, la britànica donarà
vida a la hacker que va crear Stieg Larson dins de la

saga Millenium. D’aquesta manera, Foy es posarà en la
pell de la rebel Lisbeth Salander, que torna a la gran

pantalla amb Lo que no te mata te hace más fuerte, de la
mà del director Fede Álvarez. Els seguidors de l’actriu

es veuran sorpresos per la transformació física que su-
posa aquest nou repte, ja que la protagonista de Mi-

llenium es caracteritza per una marcada estètica
punk. Anteriorment, Noomi Rpace i Rooney Mara ja

van interpretar Salander i ara és el torn de Foy, la
qual va explicar que li agrada molt el personatge

però va confessar que “és molt complex”. 

C L A I R E  F O Y

La fitxa
QUI ÉS?

QUÈ HA DIT?

El seu paper d’Isabel II a ‘The Crown’
Interpreta el personatge principal de la sèrie de Netflix

Famosos

Serà la protagonista de ‘Millenium’
La pel·lícula es va presentar l’11 de juny a Barcelona

Un personatge “molt complex”
Donar vida a Lisbeth Salander ha sigut un repte per a l’actriu 

QUÈ HA FET?

ÉS FAMOSA PER...

Llibres

Nora Navas i Clara Segura protagonit-
zen una obra sorprenent i captivadora
que torna a la cartellera després d’ex-
haurir totes les entrades l’estiu passat.
Aquesta tragèdia de Lorca mostra uns
personatges moguts per la gelosia, la
passió i els seus impulsos vitals.

A la Biblioteca de Catalunya de Bar-
celona.

Teatre

Bodas de sangre
Oriol Broggi

Música Pelis i sèries

Ara que el Mundial ja està en marxa,
des de l’Argentina arriba la pel·lícula El
fútbol o yo. Explica la història d’en Pe-
dro, un fanàtic del futbol que pot es-
tar-se les 24 hores del dia veient partits
de forma ininterrompuda. Això, però,
xoca amb el seu matrimoni, i de sobte
es veu separat de la seva dona, lluny
de les seves filles i sense feina.

El fútbol o yo
Marcos Carnevale

| Black Panther
Seguint l’èxit de la pel·lícula, arriba al mercat aquest títol que farà
que ens convertim en el seu protagonista, el superheroi T'Challa.

El llibre funciona com un manifest fe-
minista que reflexiona al voltant de l’ex-
periència de les dones, el matrimoni i la
maternitat, i aborda polèmiques sobre
temes relacionats amb el gènere. 

Un dels assajos autobiogràfics més
combatius de Virginie Despentes, pu-
blicat el 2006 però que fins ara no s’ha
pogut llegir en català.

Teoria King Kong
Virginie Despentes

No t’ho perdis

Una crítica global
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) exposa

fins al pròxim 7 d’octubre l’exposició ‘Mostra i artifici’, la re-
trospectiva més completa de l’artista britànica establerta a

Mèxic Melanie Smith. Smith té com a objectiu fer una crítica
a l’hiperconsumisme, l’impacte del colonialisme, la globalit-

zació i la modernització que ha suposat el capitalisme. A tra-
vés de fotografies, pel·lícules, escultures i performances que

fan referència a la pintura, aquesta artista mostra una obra
artística molt visual que s’estructura a partir de temàtiques

que tenen a veure amb el color, la naturalesa o el cos.   
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Nyandú ha publicat el primer senzill
del que serà el seu tercer disc, que sor-
tirà al setembre. El club dels 27 és el pri-
mer single del nou àlbum, amb el qual
la formació de la Torre d'Oristà (el Llu-
çanès) manté intacta l'actitud rockera i
les melodies pop que els van dur a co-
ronar-se amb el Sona9 l'any 2011. 
El títol del disc encara s'ha de revelar.

El club dels 27
Nyandú
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DIJOUS 5 DE JULIOL
20:30 La importància de ser Frank és una de les

principals propostes teatrals per a aquest es-
tiu. L’obra s’estrenarà el pròxim 5 de juliol. /
Teatre Poliorama.

DIMARTS 3 DE JULIOL
20:00 El professor Bernat Jiménez serà l’enca-

rregat d’impartir totes les sessions d’un curs
anomenat Combo flamenc / rumba, pensat per
a alumnes que ja tinguin una base. / Centre
Cívic Drassanes.

4, 9 I 11 DE JULIOL
17:30 A principis del mes que ve es farà un ta-

ller de tres sessions d’introducció a tècniques
de veejing amb VDMX. Ho coordinarà Xarle-
ne Visuals, el preu és de 21 euros. / Centre Cí-
vic Convent de Sant Agustí.

TOT EL MES
Tot el dia Des de finals del mes passat, Ferran

Adrià col·labora en aquesta mostra sobre la
cuina en la vida i l’obra de Picasso en la col·lec-
ció anomenada La cuina de Picasso. / Museu
Picasso.

FINS AL 8 DE JULIOL
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

podrà visitar la mostra La Mulassa de Barce-
lona: 450 anys, un homenatge a la figura més
entremaliada del bestiari festiu de la ciutat.
/ Casa dels Entremesos.

6 I 13 DE JULIOL
19:00 Darreres dues sessions d’Exploradors de

la Reial, una gimcana col·lectiva que convi-
da els més menuts a conéixer a fons els se-
crets més ben guardats de la plaça. / Plaça
Reial.

TOTS ELS DIVENDRES
17:30 El Robert i els paisatges del mar és el nom

de l’activitat que es fa un cop a la setmana.
La coordinen els Serveis Ambientals Marins.
/ Centre Cívic Barceloneta.

14 I 15 DE JULIOL
Matí-Tarda El segon cap de setmana del mes

que ve se celebrarà la cinquena edició de la
Regata Maremagnum Trofeu Port de Barce-
lona de Rem.

Juan Carlos Muñoz dirigeix Giaco, una
obra de teatre familiar que combina
clown, malabars i el màgic món de les
titelles. / Sala Fènix.

‘Giaco’, una proposta
artística multidisciplinar
7,8, 14 i 15 de juliol a les 17:00

Els quatre primers dilluns del mes
que ve es farà un curs de cuina per
aprendre a preparar receptes amb
aliments de temporada. / Centre Cívic
Barceloneta.

Un curs per aprendre a cuinar
productes de temporada
A partir del 2 de juliol a les 19:00

En el marc dels actes del festival Grec,
el músic madrileny Coque Malla, ex-
líder de Los Ronaldos, oferirà un do-
ble concert amb tots els èxits de la seva
carrera. / Sala BARTS.

Coque Malla serà una de
les estrelles del Grec 2018

17 i 18 de juliol a les 21:00

L’últim dia d’aquest mes s’aprofitarà
per celebrar la 91a edició de la Travessia
Nedant al Port, una prova mítica en ai-
gües obertes.

La Travessia Nedant al Port
celebra la seva 91a edició
Dissabte 30 de juny a les 09:00

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Esports
L’Atlètic Barceloneta tanca 

el curs amb un bronze europeu

La temporada 2017-18 s’acaba
amb una medalla de bronze a la
Champions League. L’Atlètic
Barceloneta va posar el punt fi-
nal a un nou curs excel·lent amb
la tercera posició en la màxima
competició continental de clubs;
el conjunt de Chus Martín només
va perdre a Gènova contra el
futur campió, l’Olympiakos de
Grècia, i va poder treure’s aquest
mal regust de boca guanyant la fi-
nal de consolació.

La Final Eight de la Copa
d’Europa va reunir a la piscina
Sciorba de Gènova vuit dels mi-
llors equips del continent entre
els dies 7 i 9 d’aquest mes, de ma-
nera que el focus del waterpolo
mundial va estar en aquesta ciu-
tat italiana, que estrenava un
nou format amb vuit aspirants en
lloc dels sis que havien competit
en els anys anteriors.

Els de Chus Martín van co-
mençar el seu camí contra un
equip que afrontava la seva
quarta presència consecutiva
en una final, l’Eger hongarès.
L’equip mariner va obtenir una
victòria còmoda (4-9) gràcies a
una segona meitat esplèndida en
defensa en la qual no va encai-
xar cap gol. Del 4-5 que mos-
trava el marcador al descans es
va passar al 4-9 final. Alberto
Munárriz, amb 4 gols, va ser el
referent ofensiu de l’equip.

Aquest triomf, però, dibui-
xava un camí duríssim cap a la
final, ja que l’endemà esperava
l’Olympiakos. Durant els tres
primers parcials, els mariners
van saber trobar resposta a to-
tes les ofensives del conjunt
grec. Blai Mallarach, Álvaro
Granados, Felipe Perrone i Jo-
sip Vrlic van equilibrar les tres
vegades que els del Pireu s’ha-
vien avançat. L’últim parcial,
però, va ser diferent; l’equip no
va tenir la mateixa punteria que
anteriorment, cosa que els ho-
mes de Thodoris Vlachos van
aprofitar per marcar dos gols (4-

6) que deixaven els de la Barce-
loneta fora de la lluita per la
Champions.

Així, de cara a l’últim dia, to-
cava jugar el partit per la terce-
ra posició, que va coincidir amb
una nova exhibició de l’equip. Va
ser contra el campió de fa dues
temporades, el Jug de Dubrovnik
(14-8), en un partidàs de Fran-
cisco Fernández, autor de quatre
gols. El madrileny va estar acom-
panyat en l’aspecte ofensiu pels
doblets de Munárriz, Martin Fa-
mera i Roger Tahull.

» L’equip només va perdre contra el campió, l’Olympiakos del Pireu
» La World League i l’Europeu, repte per als mesos de juny i juliol

NATACIÓ4Una de les primeres
ocasions que tindran els nedadors
per ‘donar la benvinguda a l’es-
tiu’ competint serà la tradicional
Travessia Nedant al Port de Bar-
celona, que el pròxim dissabte 30
se celebrarà per 91a vegada.

Al punt de les 9 del matí, es
donarà el tret de sortida de la pro-
va, que també serà la tercera
etapa de la quarta edició de la
Copa d’Espanya de natació en ai-
gües obertes, mentre que la no-
vetat d’enguany és que la com-
petició, que va camí del centenari,
també passa a convertir-se en el

primer Trofeu Internacional Ciu-
tat de Barcelona d’aigües obertes.

Els infantils seran els pri-
mers que es llençaran a l’aigua
per cobrir els 1000 metres de la
prova. Tot seguit ho faran els més
joves (nascuts entre 2004 i
2006), i després, a un quart i cinc
minuts de 10, començarà la pro-
va absoluta, de 5000 metres. La
categoria general, la prova màs-
ter i la cursa  per a persones amb
discapacitat, de 2500, 1000 i
400 metres, respectivament, se-
ran les darreres cites esportives
del matí al Port.

El juliol, un mes de 
regates a Ciutat Vella

VELA4L’arribada del bon temps
convida a fer més vida al carrer
i a la disputa de diferents disci-
plines esportives d’aigua. Així,
durant el mes de juliol tindrà un
gran protagonisme amb una re-
gata i una competició de rem de
prestigi que tindran les aigües
del districte com a epicentre.

La primera d’aquestes com-
peticions serà l’onzena edició
de la Regata Barcelona Vela
Clàssica Trofeu Puig, una de les
competicions amb més caris-
ma dels darrers anys, que com és
habitual és una de les proves

puntuables del Campionat d’Es-
panya de Vaixells Clàssics i d’È-
poca. La prova es disputarà en-
tre els dies 11 i 14 del mes que ve.

El calendari, a més, ha volgut
que el mateix dia 14, quan s’ha-
gi acabat aquesta primera prova,
es posi en marxa una altra, la cin-
quena Regata Maremagnum Tro-
feu Port de Barcelona de Rem. 

La tercera gran cita, que tam-
bé organitzarà el Reial Club Ma-
rítim, es farà durant el cap de set-
mana del 21 i el 22 de juliol, i serà
la quarta edició de l’Open Inter-
nacional Barcelona Coastal.

Futbol sala | Segon campus del Barceloneta FSE
A partir del dia 25 d’aquest mes i fins al 27 de juliol, el Barceloneta Futsal
Esportiu celebra la segona edició del seu campus, a la pista esportiva de la
Maquinista, i que està coordinat per un entrenador i un psicòleg esportiu.

L’eufòria dels mariners a Gènova. Foto: CNAB

Pau Arriaga
LA BARCELONETA

TORN PER A LES
CITES DE SELECCIONS

4Amb la temporada de
clubs acabada, alguns ju-
gadors del CNAB també
van guanyar una medalla
de bronze amb la selecció
estatal de David Martín en
la World League. El pròxim
repte, també amb les se-
leccions, serà el campionat
d’Europa, que es disputarà
a les Picornell.

La Travessia Nedant
al Port arriba a la 91a edició
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Governar una gran ciutat sovint
implica allunyar-se dels proble-
mes més quotidians, de pre-
ocupacions que no estan en
cap agenda política però afec-
ten igualment la vida dels veïns
i veïnes. Per aquest motiu, és
imprescindible saber trobar els
mecanismes per escoltar tot-
hom i atendre les seves reivin-
dicacions; perquè també és
important actuar si una llam-
borda està trencada, un banc
en mal estat o un carrer on la
neteja és insuficient. I de la ma-
teixa manera, cal trobar eines
per copsar les opinions dels
barcelonins i barcelonines en
relació a la ciutat, per saber què
pensen i com la millorarien.
 Des d'Esquerra Republi-

cana hem iniciat un gran pro-

cés participatiu que porta per
nom Dibuixem Barcelona; un
procés per conèixer el pols de
la ciutat i saber què preocupa
realment els veïns i veïnes de
Barcelona. És per això que,
durant els pròxims mesos, Es-
querra Republicana organit-
zarà fins a 200 actes a
cadascun dels 73 barris de la

ciutat, perquè escoltar les opi-
nions de tothom implica tre-
pitjar el carrer i sortir a recollir
propostes a cada carrer i a
cada barri. Cadascun d'a-
quests actes servirà per deba-
tre les problemàtiques que
afecten més cada barri i reco-
llir suggeriments i idees dels
veïns i veïnes.

Aquest procés s'acompanya
també de l'espai web dibui-
xem.barcelona, on qualsevol
ciutadà pot accedir a fer les
seves propostes i donar la seva
opinió sobre els debats que s'hi
plantegen en temes com la gra-
tuïtat de les escoles bressol o les
infraestructures de transport pú-
blic a la ciutat. 

T'emplacem a participar
d'aquest gran procés participa-
tiu per dibuixar la nostra ciutat,
perquè la teva opinió també
compta. Des d'ara i fins al mes
de desembre serem al carrer,
molt a prop de casa teva, per
recollir les teves propostes.
Entra al web dibuixem.barce-
lona i descobreix on i quan!

Dibuixem Barcelona
Esquerra Republicana organitza més de 200 actes als 73 barris

de Barcelona per repensar la ciutat

esquerrabcn.cat/districtes @ERC_BCN_Vella facebook.com/ercbcnvella
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