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Barcelona és una ciutat cada
vegada més diversa. Aquesta és
una de les principals conclu-
sions de les noves dades que es
desprenen del padró municipal
d’aquest 2018 fet públic recent-
ment. I és que per primera ve-
gada la població nascuda a l’es-
tranger ha superat la barrera
de les 400.000 persones, una xi-
fra que representa gairebé una
quarta part del total del més
d’1,6 milions de barcelonins.

Així doncs, el padró també
mostra com els veïns nascuts a
la ciutat només són el 51% del to-
tal. Darrere d’aquest grup hi ha
el de les persones d’origen es-
tranger (24,6%), mentre que  les

nascudes en altres punts de l’Es-
tat són el 17%. Per últim, la gent
que té els seus orígens en altres
poblacions catalanes representen
el 7,4%.

LLATINOAMÈRICA PREDOMINA
Els principals països d’origen
dels barcelonins nascuts a l’es-
tranger són, com és habitual, lla-
tinoamericans. En primer lloc hi
ha el Perú, amb una mica més de
24.000 persones. En segon i
tercer lloc, amb més de 23.000
i amb molt poca diferència en-
tre ells, hi ha l’Argentina i l’E-
quador. El quart país és Co-
lòmbia i el primer que no és lla-
tinoamericà és el Pakistan, que
és cinquè. El primer europeu,
Itàlia, és el sisè.

Aquest retrat, però, és força
diferent del que queda una ve-
gada es dóna un cop d’ull a les

principals nacionalitats, a ban-
da de l’espanyola, de la ciutat. La
variació es deu al fet que en els
últims anys moltes persones
d’origen llatinoamericà s’han
nacionalitzat espanyoles. Això
provoca que a la llista de les na-
cionalitats més freqüents la ita-
liana sigui la primera amb
31.500 persones, la xinesa la
segona amb una mica més de
20.500 i la pakistanesa la terce-
ra amb més de 19.200. La po-
blació de nacionalitat estrange-
ra, doncs, supera per primera ve-
gada les 300.000 persones i
equival al 18,5% del total.

DIVERSITAT ABSOLUTA
Una altra de les característiques
principals d’aquest retrat socio-
lògic és que la població estran-
gera de Barcelona és extraordi-
nàriament diversa, ja que cap

col·lectiu nacional arriba, ni de
bon tros, a representar el 2% del
total. Al mateix temps, tota
aquesta població està bastant
repartida pels diferents distric-
tes i barris. 

Des de l’Ajuntament afirmen
que aquest augment de la po-
blació estrangera a la ciutat  que
s’ha experimentat en els dos úl-
tims anys es deu als “fluxos mi-
gratoris vinculats a la millora
de la situació econòmica i a les
oportunitats d’ocupació que ofe-
reix la ciutat”, així com a “l’in-
crement de sol·licitants d’asil i re-
fugiats que estan arribant”.

25 ANYS DE TRANSFORMACIÓ
Qualsevol persona que compari
la Barcelona de fa 25 anys amb
l’actual veurà dues ciutats com-
pletament diferents. Fins ben
bé entrats els anys 90 la pobla-

ció estrangera representava un
2% o menys del total. Durant la
primera dècada del segle XXI es
va produir el gran salt, ja que es
va passar del 5% al 18,5%. A par-
tir del 2010, amb l’esclat de la cri-
si econòmica, el creixement es va
frenar, mentre que a partir del
2015 va començar un nou incre-
ment de la població estrangera. 

MÉS DONES QUE HOMES
El padró d’aquest any 2018 tam-
bé deixa una altra xifra rellevant
relacionada amb la població
barcelonina d’origen estranger.
Per primer cop hi ha més dones
de nacionalitat estrangera
(151.249) que homes (150.377)
i la seva mitjana d’edat és de
33,6 anys, molt inferior als 46,3
anys de mitjana d’edat de la
població femenina de naciona-
litat espanyola.

(Encara més) cosmopolita
» La població de Barcelona d’origen estranger, 400.000 persones, ja representa una quarta part del total
» El Perú, l’Argentina i l’Equador són els principals països d’origen dels barcelonins nascuts a l’estranger

Albert Ribas
BARCELONA

Una quarta part de la població de Barcelona és d’origen estranger. Foto: Arxiu
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La lupa

per Francesc Reina 

Fonts tèrboles: el treball vergonyós

Quan el vell Bauman va advertir sobre
l'alta probabilitat que les classes mit-
janes puguin caure en la pobresa,
ningú li donava crèdit. No obstant això,
no va trigar a arribar aquesta angoixa
aclaparadora que els ressorts de la glo-
balització neoliberal van voler amagar
per fer ridícula la seva afirmació. On
sí que van encertar els indicadors és en
la millora substancial de les classes po-
deroses, un abisme entre les rendes
molt elevades i aquelles extraordinà-
riament modestes, és a dir: s'extremen
les diferències socials, o,
dit d'una altra manera,
cada vegada hi ha més per-
sones i llars per sota del
llindar de la pobresa.

No poques vegades s'ha
denunciat la situació de
l'anomenat treball escom-
braries. Ocupacions explotadores,
mal remunerades, que excedeixen les
hores legals, amb cobertures sanità-
ries inadequades, amb precaris drets
laborals als quals acollir-se... Però
qüestionar la feina en temps de crisi
sembla un gran disbarat, almenys
això és el que se'ns diu. La impunitat
del saqueig i de l'especulació d'uns
contrasta amb els sectors més humils.
Hi va haver un temps que als pobres
se'ls penjava... Es van veure obligats
a trencar la indolència dels treballa-
dors des del seu naixement amb una
mena de transferència social i biolò-

gica que va consistir a incrustar en les
ments de les persones normals doc-
trines econòmiques, jurídiques i mo-
rals per reprimir els pecats nascuts de
la necessitat, amb la violència com a
hàbit comú i així deixar-la registrada
en la memòria col·lectiva.

David Graeber escriu en el seu lli-
bre Deute que moltes feines avui són
essencialment inútils, que no hau-
rien d'existir. Un càrrec vergonyós és
una tasca tan innecessària que fins i tot
la persona que l’exerceix així ho creu.

Sembla que proliferen més que mai. La
burocràcia en el sector administratiu,
els anomenats comandaments inter-
medis, la zona de confort bancària...
Gent que hi és per donar a la gent tre-
ball que no cal, o per supervisar la gent
que no necessita supervisió. Li dema-
nes a algú que truqui a algú perquè al
seu torn cridi a algú, i així van ja tres
empreses diferents. Un sistema inefi-
caç creat amb material públic o privat,
que suposadament fa les coses més efi-
cients. Això sí, són personatges trac-
tats amb respecte, cobren bé, tenen bo-
nes prestacions; quan hi ha queixes

formen una comissió d'investigació,
fan veure que no sabien el que estava
succeint, aparenten que es posaran
mans a l’obra, reben elogis per la
quantitat de personal que acomia-
den, que redueixen, i al qual posen
pressa. Només hi són per lluir-se.

Tot això acaba desmoralitzant. Hi
ha depressió, ansietat, aquestes ma-
lalties psicosomàtiques que fins i tot
empitjoren pel fet que no es comprèn
quins motius tenim per caminar tan
disgustades.

Al taller de les ciutats,
on abans hi va haver sub-
urbis, les històries viscudes
des de baix i que tant ha
costat aixecar-les mostren
amb dramàtica claredat la
comèdia humana dels que
no arriben, mentre se se-

gueix justificant que el treball és i ha
de ser penós doncs és un càstig de Déu
que va infligir als homes. Les dones ho
tenen encara pitjor, un munt de tas-
ques on la fita és no fer mal a ningú
sinó tot el contrari, cuidar-nos. Les do-
nes que netegen banys tenen almenys
la dignitat de saber que estan fent al-
guna cosa beneficiosa per als altres.

Darrere de tot es mouen aquestes
ocupacions per a titelles, perquè se
sentin bé amb ells mateixos. Se sap qui
són i per on caminen, encara que no
se'ls veu. Els pocs que els distingeixen
són els encarregats de posar-los aquí.

Ocupacions explotadores,
mal remunerades, que excedeixen

les hores legals, amb precaris drets...

Seria un error, crec, in-
terpretar la #CridaNa-

cional en clau d'opa hostil
a ERC. Les apel·lacions a la unitat formen
part del manual, els actors crec que saben
perfectament que el tema no és ERC, sinó
la pugna Puigdemont-PDeCAT pel lide-
ratge d'un espai. A veure si això d'avui és
el pas definitiu cap a la pacificació.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Quan la mentida esde-
vé una patologia, un

oblida fins i tot el que ha
dit! I cal recordar que, després de dir que
calia desinfectar la societat catalana,
Josep Borrell se'n va fotre del físic de
@junqueras tot comparant-lo amb un ca-
pellà mentre els assistents a l'acte d'ex-
trema dreta reien!

@XSalaimartin

Passejo la gossa. Passo
pel davant d’un home

assegut al graó d’una bo-
tiga. Em xiula i em llança petonets i «ts-
ts». Dic a la gossa: «Hendrix, que et sa-
luden; saluda!». La gossa s’abraona so-
bre ell i l’omple de baves. Ell s’aixeca de
cop i em mira espantat. Ric. Continuo
caminant.

No puedo soportar la
risa y la fiesta de los

que se alegran de que
haya presos políticos y políticos en el
exilio... ¡Son personas que aman la li-
bertad y que luchan pacíficamente por
su país! Les han arrancado de su fami-
lia y en "prisión preventiva" les vulne-
ran sus derechos.

@sorluciacaram@merinsmirrors@eduardvoltas

Els semàfors

Janet Sanz
El departament d’Urbanisme que lidera

Sanz ha posposat les obres de la plaça
Antoni Maura, a la Via Laietana, després

que ho demanessin els comerciants.
Una decisió que no hagués fet falta 

si se’ls hagués escoltat abans. 
pàgina 10

La Boqueria
La Boqueria s’ha afegit recentment a
una iniciativa que agrupa alguns dels
millors mercats del món, la ‘Magnifi-

cient 7’. Aquest club de mercats té com
a objectiu crear una relació fluida entre

ells per afrontar reptes conjunts.  
pàgina 11

Gala Pin
El Districte ha tancat, durant els últims

tres anys, un total de 46 clubs cannàbics
il·legals gràcies a un pla d’inspecció. Els

clubs es dedicaven a captar clients, prin-
cipalment turistes, al carrer per dur-los

al local i vendre’ls la marihuana. 
pàgina 11
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Entrem a la recta final del seu
mandat. Governar la ciutat
ha estat com s’esperava?

Era difícil de preveure que ens to-
caria governar, no només una ciu-
tat tan gran i tan important com
Barcelona, sinó fer-ho en un dels
períodes de la democràcia recent
més complicats. Tant pel tema na-
cional, que ha marcat l’agenda po-
lítica bona part del mandat, com
també pel pitjor atemptat terrorista
que ha patit la ciutat en els darrers
30 anys.  Han passat coses que eren
impossibles de preveure.

Creu que el seu govern ha estat a
l’altura de les expectatives que
va generar?
Pel que fa a les mesures concretes
del programa, ja hem superat el
70% de compliment. Anem a bon
ritme. Però és evident que ens en-
frontem a temes estructurals que
no es poden resoldre en un sol
mandat i tenim diferents limita-
cions, com ara governar en mino-
ria. Això fa que algunes coses no
vagin tan de pressa com voldries. I
més enllà del programa, hem com-

plert amb el canvi d’agenda. El
canvi de prioritats, posar les perso-
nes al centre... En poc temps Barce-
lona és líder en inversió social i
transparència a tot l’Estat, ciutat
líder a Europa en polítiques de po-
bresa energètica, ara estrenem l’o-
perador energètic municipal, hem
fet un punt d’inflexió en les políti-
ques d’habitatge...

Ara que parla d’habitatge... Hi ha
força unanimitat que és el princi-
pal problema de la ciutat. Van ser
agosarats amb algunes prome-
ses que van fer?
Sincerament, crec que vam prome-
tre fer el màxim possible i estem
complint. Això no vol dir que el pro-
blema estigui resolt, evidentment.
Venim d’un problema estructural,
d’un dèficit de polítiques públiques
d’habitatge... Una política que no
s’ha fet en 40 anys no es resol en un
mandat, però l’important és que
s’ha capgirat la situació: s’ha multi-
plicat per quatre la inversió, hi ha 66
promocions d’habitatge en marxa...
Amb dos mandats preveiem doblar
el parc públic que ens vam trobar. I
la qüestió clau de l’habitatge, els llo-
guers, depèn de l’Estat.

Fa tres anys, en el seu programa
es queixaven que el preu mitjà

del lloguer fos de 702 euros i, se-
gons les últimes dades munici-
pals, a finals del 2017 era de 889
euros. La realitat és aquesta.
Totalment. Però nosaltres fem tot el
que està a les nostres mans. Hem
augmentat les ajudes al lloguer,
estem canviant la regulació perquè
no hi hagi cap ajuda a la rehabilita-
ció a un privat si no manté els preus
de lloguer... Tot el que està a les
mans de l’Ajuntament ho estem
utilitzant per combatre l’especula-
ció, i estem pressionant per canviar
la llei dels lloguers, que és estatal.

Una altra de les seves banderes era
la participació, “i en això estan fa-
llant”. Ho deia fa poc Ana Menén-
dez, presidenta de la FAVB. És així?
El moviment veïnal sempre ens ha
de demanar més i, per tant, ben-
vinguda sigui la crítica de la FAVB i
de qualsevol altra entitat.

La crítica era dura. Deia que els in-
fantilitzen i que estan farts de go-
mets.
Suposo que es referia a alguns
casos concrets, però segur que la
FAVB, i així em consta, valora molt
positivament que hem tirat enda-
vant demandes històriques en par-
ticipació que feia dècades que el
moviment veïnal demanava, com

ara un reglament de participació.
Entenc que la FAVB ens demani
més, perquè amb nosaltres ho ha
de fer. Sé que a un govern com el
nostre se li demana molt més que
a qualsevol altre, i em sembla bé. 

Sí? Té la sensació que li exigeixen
més que a altres governs?
Sí, segur. Perquè venim d’on venim
i nosaltres vam dir que prioritzaríem
la política per a aquells que més ho
necessitaven. I espero i dono per fet
que a nosaltres ens demanaran més
que a altres. I això està bé.

Els grups de l’oposició també són
exigents. Li han retret manca de
cintura política per arribar a acords.
Què els respon?
Malauradament, la política de par-
tits porta constantment a la crítica,
cosa que és estèril, absurda... I la ciu-
tadania n’està farta. Hem de supe-
rar la fase de la crítica partidista i
centrar-nos en la ciutat i en objec-
tius concrets. Però tot i aquestes di-
ficultats, hem desbloquejat grans
temes, com la Model, el pla urba-
nístic del Barça...

Aquest últim molt criticat per la
FAVB i per diverses entitats de la
zona.
Molt criticat per la FAVB però també

amb molt consens. S’ha guanyat
molt espai verd i públic, un munt
d’equipaments i s’ha rebaixat l’afec-
tació comercial. I no és l’únic exem-
ple que els volia posar.

Segueixi.
Aquest estiu arriba el metro a la Ma-
rina, Glòries i Sagrera s’han reactivat,
la cobertura de la ronda de Dalt, l’i-
nici de la pacificació de la Meri-
diana... I hem fet grans acords amb
els grups municipals que vull valo-
rar: el Pla de Barris, un pla de lluita
contra les desigualtats... Queda molt
per fer i no vull ser autocomplaent,
però hi ha un munt d’acords que els
partits farien bé d’atribuir-se’ls. Insis-
teixo, la política no pot reduir-se a la
crítica entre partits. 

Sembla que prefereix estalviar-
se retrets a l’oposició.
Prefereixo no entrar en el pim-pam-
pum. La ciutadania n’està farta.

Se la veu especialment molesta
amb això.
El que més m’ha decebut d’a-
quests tres anys és el rol dels par-
tits. S’hauria de reformar el sistema
de partits perquè responguin del
seu dia a dia a la ciutadania. També
per impulsar que l’oposició tingui
un paper més constructiu.4

Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Oscar Murillo

“La ciutadania rebutjarà les
candidatures en clau nacional”
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3Vostè quan feia campanya era
molt dura amb el partit que go-
vernava... Li havia dit màfia.
Perquè hi ha casos de corrupció
que estan als jutjats. No m’ho he in-
ventat jo això de màfia. A CiU li he
dit màfia perquè era un partit que,
de forma organitzada i estructural,
va tenir multitud de casos de cor-
rupció gravíssims.  

També havia fet servir el mateix
adjectiu per parlar del PSC...
I m’havia referit a casos concrets de
corrupció a Ciutat Vella, al Palau de
la Música...

I després van governar junts.
Sí. Però nosaltres sempre ens hem
centrat en un programa, en acords
concrets i a fer que les males praxis
del passat no es tornin a produir. El
mandat de la ciutadania era diàleg i
pacte i la nostra responsabilitat era
fer acords. I els hem buscat amb les
forces d’esquerres. 

Parlant del PSC, ara és molt crític
amb vostès. Va ser una decisió en-
certada trencar el pacte amb ells?
Jo no volia que es trenqués cap
pacte. De fet, volia acords encara
més amplis amb ERC. Però el PSC
ha fet coses molt greus, com aban-
donar la seva tradició d’esquerres i
catalanista i ajuntar-se amb el PP
per fer una cosa tan inaudita en de-
mocràcia com és intervenir l’auto-
govern de Catalunya i avalar una
estratègia de repressió que ha por-
tat a tenir líders polítics a la presó.
El PSC està molt perdut. Amb la ir-
rupció de nous partits polítics fa
temps que està desorientat.

Queden 10 mesos per a les elec-
cions. Fa tres anys va guanyar en
54 dels 73 barris de la ciutat. Es
veu capaç de repetir aquests re-
sultats?
L’última paraula la tindrà la ciutada-
nia, però jo aspiro que la gent valori
el que hem fet en aquest mandat.
Espero, no només reeditar l’èxit que
vam obtenir, sinó ampliar el suport
per tenir més força per seguir amb
l’agenda de canvi. 

El 2015 l’onada de Podemos i
Pablo Iglesias estava a dalt de
tot. Ara sembla anar de baixada...
Més enllà d’això, les pròximes
eleccions municipals tindran un
grandíssim interès. De fet, ja s’està
veient ara, perquè hi ha gent que
un any abans ja està en campa-
nya. Tothom diu que la batalla de
Barcelona serà emocionant. La
ciutadania veu que les ciutats són
el lloc per millorar i reinventar les
nostres democràcies. Crec que la
política municipal en els pròxims
anys serà molt més sexi del que ha
estat en el passat. 

I en aquest escenari, què creu
que la pot perjudicar més: una
llista unitària independentista o
la possible irrupció de candidats
estrella com Manuel Valls?
Formen part del mateix. Hi ha par-
tits que creuen que no són prou
atractius en termes municipals i
tenen la temptació de traslladar el
bloqueig viscut a la política nacio-
nal a Barcelona. Seria un gran error
i els mateixos barcelonins ho impe-
diran. A Barcelona hi ha molt orgull
de ciutat i hi ha temes molt impor-
tants dels quals parlar. Aquelles
candidatures que es plantegin en
clau nacional, la mateixa ciutadania
les rebutjarà.  

A la ciutat hi ha molts temes im-
portants, ara ho deia. Un d’ells és
la situació de Ciutat Vella, sobre-
tot dels barris del Raval i el Gòtic.
Pateixen problemes lligats al trà-
fic de drogues i a la pressió im-
mobiliària. Arriben tard amb el
pla de xoc pactat amb Trias?
El tema del narcotràfic ens pre-
ocupa perquè és molt seriós. Però
no hem de permetre que s’estig-
matitzin el Raval, el Gòtic i Ciutat
Vella en el seu conjunt. El Raval és
un barri meravellós, que ha fet una
gran transformació. El narcotràfic
s’ha d’abordar d’arrel, és un tema
internacional que mou molts di-
ners i és competència dels Mossos
d’Esquadra. Va més enllà de la ciu-
tat. Estem parlant del Port, de l’ae-
roport, de xarxes internacionals...
La feina d’investigació policial s’ha
d’intensificar. 

Però l’Ajuntament també té res-
ponsabilitats al respecte.
I tant, i nosaltres som a peu de
carrer. Cada setmana s’entra en un
o dos pisos. Però el problema no
s’acaba aquí, perquè tenim una
aliança perversa entre narcotràfic
i especulació. Tenim desenes de
pisos buits de bancs i fons d’in-
versió. Per això pressionem la Ge-
neralitat i l’Estat per canviar la
legislació, perquè aquests pisos
buits haurien de ser per a lloguer.
Nosaltres, amb la Guàrdia Urbana,
hi hem posat més hores extres
que ningú, amb un cost de 12 mi-
lions d’euros. I ara afegirem 116
nous Guàrdies Urbans i la majoria

aniran a Ciutat Vella. Ningú pot dir
que no hem actuat, però no ho
podem fer sols. 

Precisament fa temps que els
sindicats de la Guàrdia Urbana i
diversos partits de l’oposició de-
nuncien que la plantilla del cos
és curta. Es parla d’un augment
necessari de fins a 500 agents.
Fem més ampliacions que mai,
però hem de pensar que venim de

la Llei Montoro, que ha restringit
competències.

D’acord, però de vegades es té la
sensació que tot és culpa de la
Generalitat o de l’Estat.
És que l’Estat també ha recentralit-
zat respecte dels municipis. Però
això no és una excusa, perquè nos-
altres hem actuat.

Canviem de tema. La unió del
tramvia no ha estat possible. Si
torna a ser alcaldessa, repensarà
el projecte o insistirà a aconse-
guir-lo?
Estic tan convençuda o més de la
necessitat d’unir el tramvia ara que
abans. Hi ha més consens que mai:
entitats, municipis de l’àrea metro-
politana, la Generalitat... Unir els
tramvies seria un salt endavant per
a la mobilitat de la ciutat. El pro-
blema és que l’ERC d’Alfred Bosch
va decidir no votar-hi a favor mal-
grat que ho portava al programa. 

Un altre dels grans temes de ciu-
tat és el turisme. “El turisme  ens
agrada molt”, deia fa dies, afe-
gint, certament, que té efectes
negatius. Ha canviat la seva visió
respecte d’aquest sector?
Segur que en tinc una visió més
completa i l’he enriquit. Ara bé,
pel que fa a la idea bàsica, segu-
eixo pensant el mateix i crec que
aquests anys al govern ens han

donat la raó. Quan vam entrar ens
van tractar de bojos per dir que
s’havia de regular el turisme i els
allotjaments turístics, que estaven
descontrolats. Tres anys després,
els hotelers diuen que Barcelona
és la ciutat que més actua contra
els pisos turístics il·legals. Avui
ningú discuteix la regulació que
hem fet ni les actuacions per tan-
car els il·legals. El problema no és
el turisme, és qui vol especular
amb l’habitatge per treure’n be-
neficis astronòmics amb aparta-
ments turístics il·legals.

Si l’any que ve guanya les elec-
cions i torna a ser alcaldessa, què
és el primer que farà?
Donar continuïtat al Pla de Barris i
consolidar polítiques de canvi, com
l’operador energètic, per exemple.
I impulsar la unió del tramvia i la fu-
nerària pública, que han quedat
pendents per partidisme.

Estaríem davant del segon i últim
mandat d’Ada Colau o n’hi podria
haver un tercer?
No he pensat a fer més de dos man-
dats en cap moment. Ara bé, falten
anys... Quan estiguem al final del
segon mandat serà el moment de
plantejar-s’ho, però ara com ara la
idea són dos mandats.<

“Jo no volia 
que es trenqués 
cap pacte, però 

el PSC ha fet
coses molt greus”

Li han criticat certes afirmacions públiques sobre la seva
vida privada i afectiva, algunes en shows televisius...
Crec que cadascú ha de parlar de la seva vida privada, in-
closa la seva orientació sexual, quan vulgui, si és que vol, i
com vulgui. I això mai no és censurable perquè és una de-
cisió sobirana de cadascú. Anem malament si en una so-
cietat democràtica comencem a jutjar les persones perquè
parlin de la seva orientació sexual en l’àmbit que sigui.

Com es pren les crítiques que l’acusen de frivolitzar?
Quan ets una persona que té molta projecció pública
sempre hi ha algú que et qüestiona per algun motiu. 

Però la sorprenen?
Crec que denoten que determinats debats encara no els
tenim superats. Hi ha temes que sembla que siguin
tabús o que no estiguin totalment normalitzats. S’ha
avançat molt gràcies a la lluita de determinats col·lec-
tius, però queda molt per fer. 

Ens pot posar algun exemple de la disrupció que s’ha
trobat a l’Ajuntament per ser bisexual i d’origen humil?
Quan ets diferent del patró habitual (home, gran, heterose-
xual i que normalment s’ha mogut en àmbits de poder), in-
comodes. Quan arriba una dona a l’alcaldia, en aquest cas
bisexual, d’origen humil i que no s’ha mogut en els cercles
d’elit de la ciutat, es generen disrupcions. Però prefereixo
no posar exemples, perquè vull evitar la morbositat. 

La regidora Pin creu que explicar aquestes situacions 
és la millor manera de combatre-les. Fa poc denunciava
que era l’enèsima vegada que la tractaven de “noia”...
Sí... [Silenci]. A mi m’han arribat a dir nena i a tocar-me de
forma paternalista... Algun gran empresari o algun alt re-
presentant institucional que, com que s’incomoda per-
què no està acostumat a tractar amb algú tan normal,
diria jo, et toca la galta. I tu penses, què està fent?! Què
està fent?! Però bé, és una anècdota, i més enllà de l’a-
nècdota no vull alimentar la morbositat.

“M’han arribat 
a dir nena i a 

tocar-me la galta”

“No he pensat
a fer més de

dos mandats en cap
moment. Ara bé, 

falten anys...”

“Quan vam entrar
ens van tractar
de bojos per dir
que s’havia de 

regular el turisme”
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4El Departament de Salut de la
Generalitat ha posat en marxa el
nou Protocol de seguiment de
l’embaràs a Catalunya, que pretén
desmedicalitzar l’atenció a les
gestants tant com sigui possible
i oferir, alhora, les activitats pre-
ventives i de promoció de la sa-
lut més adients a cada moment. 

El nou Protocol, que actualit-
za el del 2005, està dotat amb
més de 330.000 euros i s’aplica-
rà de forma progressiva. Princi-
palment, s’adreça als embarassos
que tenen la consideració de
normals, que són la majoria a Ca-
talunya, però a la vegada inclou
recomanacions adients per a tots
els nivells de risc que es puguin
donar.

El document detalla un ca-
lendari molt més pautat de les vi-
sites i actuacions a realitzar i s’a-
vança la primera visita abans de
les 10 primeres setmanes de ges-
tació, la qual fins ara es feia abans
de les 12 setmanes. D’altra ban-

da, s’eviten exploracions inne-
cessàries com l’exploració ma-
mària o el tacte vaginal.

Una de les principals novetats
és la incorporació de la prova de
l’ADN fetal en sang materna per
detectar anomalies cromosòmi-
ques, com la síndrome de Down,
la de Patau o la d’Edwards, que
són les més freqüents. Aquesta

prova pot evitar fins a 1.200 pro-
cediments invasius a l’any (biòp-
sia o amniocentesi), les quals com-
porten un cert risc d’avortament. 

El test consisteix en una anà-
lisi de sang de la mare per de-
tectar-hi cèl·lules del fetus i po-

der analitzar-ne l’ADN. S’oferirà a
les gestants que presentin un risc
alt i intermedi, després del triple
screening o test combinat de cri-
bratge bioquímic i ecogràfic que
es fa al primer trimestre d’em-
baràs. 

La prova dona una certesa del
99% i això suposarà una gran
seguretat en els casos negatius,
mentre que en els positius
s’haurà de confirmar amb les
proves invasives. Aquest test es
començarà a aplicar a partir de
setembre per a les gestants amb
alt risc i posteriorment s’amplia-
rà de forma progressiva a les de
risc intermedi. Fins ara, a les ges-
tants amb un risc alt se’ls oferia
únicament la possibilitat de fer
una amniocentesi o una biòpsia
de còrion, mentre que a partir
d’ara se’ls oferirà la possibilitat de
triar entre la prova invasiva di-
rectament o bé fer-se la prova de
l’ADN fetal en sang materna com
a pas previ. A les gestants de

risc intermedi que fins ara no
se’ls feia cap prova, a partir d’a-
quest nou protocol se’ls oferirà la
possibilitat de fer-se també la
prova de l’ADN.

SALUT MENTAL
Una altra de les novetats del Pro-
tocol és el seguiment durant tot
l’embaràs i el postpart del be-

nestar emocional de la mare, i
s’incorpora un cribratge siste-
màtic universal per detectar es-
tats depressius i ansiosos. Aques-
ta avaluació es porta a terme a
través d’un qüestionari anomenat
de Wholey que el llevador o lle-

vadora fa a totes les gestants
durant diferents moments de
l’embaràs i del postpart. En cas
que s’identifiqui el risc de patir al-
gun símptoma de depressió o an-
sietat, es deriva la dona a l’aten-
ció especialitzada perquè pugui
fer el tractament adequat.

S’estima que una de cada
quatre embarassades podria pa-
tir un problema de salut men-
tal –els més comuns: l’ansietat i
la depressió–; una de cada deu
una depressió postpart i una de
cada mil presentarà una malal-
tia aguda greu com la psicosi
postpart. 

VIOLÈNCIA MASCLISTA
El nou Protocol també inclou un
cribratge universal a totes les
gestants per detectar i atendre si-
tuacions de violència masclista.
Cada professional haurà de trobar
la manera més adient per fer el
qüestionari a la dona per tal que
rebi l’atenció més adequada.

Cuidant l’embaràs
» La Generalitat posa en marxa el nou Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya

» Uns qüestionaris detectaran problemes de salut mental i situacions de violència masclista

S’avança la primera
visita abans de les 10
setmanes de gestació

Serveis

canalsalut.gencat.cat

S’hi inclou la prova 
de l’ADN fetal per 
detectar anomalies
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El Protocol també incorpora
millores en la detecció i actuació
en casos de consum de tabac, al-
cohol i altres drogues. A més, re-
cull les actualitzacions d’alguns
cribratges de malalties emer-
gents, com la del virus del Zika o
la malaltia de Chagas. Al mateix
temps, s’elimina el cribratge uni-
versal en algunes determina-
cions, com ara la toxoplasmosi,
per a les quals no hi ha evidèn-
cia, i s’insisteix en les recomana-
cions dietètiques i higièniques
per prevenir-la.

D’altra banda, també s’in-
clou al Protocol la recomanació
de les vacunacions contra la tos
ferina i contra la grip per a les do-
nes gestants. I, finalment, cal
esmentar que s’hi reforça el pa-
per de la parella o de les perso-
nes de l’entorn més proper de la
dona en el seguiment de l’em-
baràs. L’objectiu és que s’impli-
quin i participin en les visites de
control i seguiment de l’embaràs,

així com en les classes de pre-
paració al part.

Aquests són alguns dels as-
pectes més destacats del Protocol

elaborat pel Departament de Salut
i que ha comptat amb la participa-
ció de més de 180 professionals i
amb el suport de l’Associació Cata-
lana de Llevadores i la Societat Ca-
talana d’Obstetrícia i Ginecologia.<

4La natalitat ha baixat un 20% els últims 10
anys fins a arribar als 67.118 naixements el
2017. Paral·lelament, el nombre de dones
que tenen fills cada vegada més tard ha aug-
mentat als països europeus. A Catalunya,
l’any 2016, el percentatge de gestants amb
edats de més de 34 anys se situava al voltant
del 40%, concretament un 38,3%, segons da-
des del Registre de salut maternoinfantil del
Departament de Salut.

La dificultat en el moment del part –vagi-
nal respecte a cesària– també resulta incre-
mentada amb l’edat materna i, a Catalunya,
s’observa que el percentatge de cesàries se si-
tua en el 27,4%. No obstant això, hi ha un aug-

ment de les conductes saludables, com l’aug-
ment de l’inici de l’alletament matern, que se
situa entorn del 90%, o la disminució del con-
sum de tabac, que passa del 22,5% a l’inici de
l’embaràs al 12,4% després del part.

També és una bona dada la disminució de
més d’un 25% en els darrers tres anys de la
taxa d’embarassos en les adolescents, que ha
passat d’un 22,8 per mil el 2013 al 16,7 per
mil el 2016.

L’increment de l’edat de les gestants i les
gestacions múltiples, que el 2016 es van si-
tuar en el 5,6%, podrien ser dos dels motius
que explicarien que un 7,6% dels nadons si-
guin de pes baix.<

canalsalut.gencat.cat

La natalitat, en xifres
» Els naixements han baixat un 20% els últims 10 anys
» Un 40% de les dones tenen fills a partir dels 34 anys

DIABETIS: MILLORA
DE LA DETECCIÓ

4El nou Protocol també
inclou una modificació del
cribratge de la diabetis. A les
dones amb factors de risc
s’avança al primer trimestre
la detecció d’aquesta ma-
laltia. En aquest supòsit es
fa un test de cribratge de
glucèmia basal en les pri-
meres visites amb l’objectiu
de detectar hiperglucèmies.
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MOBILITAT4Ciutat Vella ha de
posar en marxa una transforma-
ció del seu model de mobilitat que
passi per reduir la presència del
cotxe, fer créixer la de la bici i afa-
vorir el vianant. Aquesta és la idea
a partir de la qual el govern mu-
nicipal ha creat el nou Pla de
Mobilitat 2018-2023 per al dis-
tricte, que inclou un total de 170
mesures que tenen com a horit-
zó l’any 2025 per estar del tot im-
plementades. Una de les més
destacades és la voluntat muni-
cipal de prohibir travessar el dis-
tricte amb cotxe privat.

El pla va ser presentat el
passat 9 de juliol per la regido-
ra Gala Pin. Pin va explicar que
l’objectiu és “posar el vianant al
centre”, especialment aquells
que són veïns del districte. Per
aconseguir aquest objectiu, Pin
va dir que s’han de “tenir xarxes
centrals més de barri” i “reduir
el vehicle de pas amb sistemes de
control”. Sobre la prohibició de

creuar el districte amb cotxe, la
regidora va afegir que s’aplicarà
en determinades franges horà-
ries, tot i que de moment enca-
ra no s’han establert.

XARXA DE CARRILS BICI
Un dels grans objectius d’aquest
pla és crear una xarxa contínua de
carrils bici connectada a la de la
resta de la ciutat. Tot i això, les bi-
cis també poden patir una futura

restricció en el cas del Gòtic nord,
on el Districte es planteja vetar-ne
la circulació entre dos quarts d’u-
na del migdia i les vuit del vespre.
Segons Pin, actualment ja és “bas-
tant inviable” travessar aquesta
zona en bici.

Entre les 170 mesures, que te-
nen un pressupost de 82,6 milions
d’euros,  n’hi ha de molt impor-
tants, com ara la pacificació de la
Rambla i la Via Laietana. 

La Via Laietana, un dels punts amb més trànsit del districte. Foto: Arxiu

Creuar el districte en cotxe
estarà prohibit abans del 2025

» Gala Pin presenta el nou Pla de Mobilitat de Ciutat Vella, que té com
a objectiu que els vianants i les bicis siguin els grans protagonistes

El col·lectiu Àgora Juan Andrés
Benítez reivindica l’espai

MANIFESTACIÓ4Els integrants
del col·lectiu de l’Àgora Juan An-
drés Benítez es van manifestar el
passat 12 de juliol per reivindi-
car la seva continuïtat en aquest
solar del carrer de l’Aurora, al ba-
rri del Raval, que van ocupar a fi-
nals de l’any 2014.

La manifestació va arrencar
a la rambla del Raval i va avan-
çar fins a l’Àgora. L’acte, que va
acabar amb un pregó de la filò-
sofa Marina Garcés, també va
servir per donar el tret de sorti-
da a la Festa Major alternativa
del barri.

La jornada reivindicativa
arribava després que el passat 6
de juny el col·lectiu rebés una no-
tificació d’una demanda per part
de la propietat del solar. La no-
tificació judicial insta els veïns a
abandonar el solar i a indem-
nitzar l’empresa Triquell i Gar-
cia S.L. per l’ocupació. 

De fet, el passat 19 de juliol
es va conèixer que el jutjat de
primera instància número 3
de Barcelona ha situat pel prò-
xim 17 d’octubre el judici per la
demanda de desallotjament del
solar presentat per la propietat.

L’Ajuntament posposa 
les obres de la Via Laietana

URBANISME4Les obres de la
plaça Antoni Maura, que havien
de començar la pròxima tardor
en el que havia de ser l’inici de la
reforma de la Via Laietana, s’han
ajornat a petició dels comer-
ciants per tal que no coincideixin
amb la campanya de Nadal.

Els comerciants havien mos-
trat les seves reticències a la re-
gidora Gala Pin i a la tinent
d’alcalde d’Urbanisme, Janet
Sanz, cosa que va provocar que
el consistori, finalment, hagi de-
cidit esperar als resultats del
procés participatiu que ha de ser-

vir per dissenyar la transfor-
mació de la Via Laietana

D’altra banda, els mateixos
comerciants rebutgen que la re-
forma d’aquesta avinguda im-
pliqui una reducció dels carrils
de circulació, tal com vol l’A-
juntament. Recentment han pre-
sentat una proposta de reforma
dissenyada per la UPC que apos-
ta perquè el disseny de la nova
avinguda tingui quatre carrils de
circulació. Els comerciants con-
sideren que la Via Laietana ha de
mantenir el seu paper de con-
nector de barris.

El Raval viu quatre dies
intensos de Festa Major

CELEBRACIÓ4El Raval va viure
entre el 12 i el 15 de juliol una nova
edició de la seva Festa Major,
que un any més va omplir el ba-
rri de diferents activitats.

Un any més la cultura popular
va ser tornar a ser una de les
grans protagonistes. Les cercavi-
les de les Societats Corals i  dels ge-
gants i capgrossos del Raval, jun-
tament amb el pregó, van servir
per donar el tret de sortida a la fes-
ta. Alguns dels actes més destacats

van ser la cursa atlètica, el Puti-ver-
mut de les festes alternatives o els
diferents concerts, com per exem-
ple el de la Raval’s Band. En-
guany també es va viure un mo-
ment molt especial amb la festa per
celebrar la rehabilitació de Can 60.

AGRESSIÓ HOMÒFOBA
La taca negra de la festa va ser la
denúncia d’un jove per haver
patit una agressió homòfoba la nit
del 14 de juliol.

Protesta | Cassolada per denunciar la “degradació” del Gòtic
Un grup de veïns del Gòtic es van concentrar el passat 18 de juliol davant de l’Ajuntament per fer
una cassolada de protesta per denunciar la “degradació” del barri. Amb el lema ‘Un altre Gòtic és

possible’, van denunciar la massificació turística, els narcopisos i els clubs il·legals de cànnabis. 
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EQUIPAMENTS4El Mercat de la
Boqueria s’ha unit recentment a
la iniciativa ‘Magnificient 7’ (‘7
Magnífics’), una aliança inter-
nacional impulsada pel Borough
Market de Londres que reuneix
alguns dels mercats més impor-
tants del món.

Aquesta aliança té com a ob-
jectiu, tal com expliquen des de
la Boqueria, crear una “interre-
lació fluida perquè els dirigents
dels diversos mercats implicats
puguin intercanviar experièn-
cies i coneixement”. Els mercats
que la formen són, a banda del
Borough Market de Londres, el
Markthalle Neun de Berlín, el
Central Market Hall de Buda-
pest, el Sydney Fish Market de
Sydney, el Queen Victoria Mar-
ket de Melbourne i el Pike Pla-
ce Market de Seattle. 

Des de la Boqueria desta-
quen que el fet de pertànyer a
aquest club de mercats els per-
metrà “compartir coneixements
en àrees com la promoció de la
qualitat, la sostenibilitat i un en-

focament dels aliments i la seva
producció des d’un punt de vis-
ta mediambiental”. 

REPTES COMUNS
L’entrada de la Boqueria al ‘Mag-
nificient 7’ es produeix, tal com
explica el seu gerent, Òscar Ubi-
de, perquè “les oportunitats i els

reptes” dels altres sis mercats
“són els mateixos” que els que té
la Boqueria. “L’aliança ens aju-
darà a créixer i seguir mantenint
els nostres mercats en el seu lloc
legítim, al centre del proveï-
ment d’aliments frescos per a ca-
dascuna de les nostres ciutats i
països”, afegeix Ubide.

La Boqueria, el mercat més famós de la ciutat. Foto: Marta Rubio (La Boqueria)

La Boqueria s’afegeix al grup
dels set millors mercats del món

SALUT PÚBLICA4La proliferació
dels clubs cannàbics al conjunt del
districte havia estat una cons-
tant en els darrers anys. Ara, tal
com ha informat el Districte, ha
quedat clar que molts d’aquests
establiments no respectaven el
marc legal. I és que en els darrers
tres anys el pla d’inspecció mu-
nicipal ha permès tancar un total
de 46 clubs cannàbics que no te-
nien llicència.

A principis de juliol tècnics
municipals van precintar un club
al número 65 del carrer Ferlan-
dina. Els propietaris del local ja
havien estat advertits per tal que
aturessin la seva activitat però no
en van fer cas. Això va provocar
que finalment l’Ajuntament tan-
qués el negoci.

Aquest club cannàbic del ca-
rrer Ferlandina ha estat l’últim
dels 46 que el govern municipal
ha tancat. Des del Districte ex-
pliquen que aquests 46 locals
basaven el seu negoci, princi-
palment, en la captació de tu-
ristes. També provocaven, afe-
geixen des del Districte, mo-
lèsties als veïns.

A banda d’aquests 46 locals
que el Districte ja ha aconseguit

tancar, n’hi ha set més que estan
en procés de ser precintats i vuit
als quals se’ls està fent un segui-
ment però que ja no estan actius.
Això fa que el total de clubs ins-
peccionats des del 2015 hagin
estat 61, juntament amb els 34
que tenen llicència i que també se-
’ls ha fet un seguiment.

13 CAPTADORS DETINGUTS
D’altra banda, una operació con-
junta dels Mossos d’Esquadra i la

Guàrdia Urbana contra el tràfic
de drogues va permetre el passat
12 de juliol detenir un total de 13
captadors de quatre clubs can-
nàbics. La seva tasca era captar
clients, principalment turistes,
per dur-los al club perquè com-
pressin marihuana per al seu
consum. Cal recordar que aquests
clubs, segons la normativa actual,
han de ser sense ànim de lucre,
amb garanties per a la salut i els
consumidors han de ser associats.

Imatge d’un dels clubs cannàbics precintats. Foto: Districte

El Districte ha tancat 46 clubs
cannàbics en tres anys

ComerçComerç local | Targeta de fidelització
Els comerços de proximitat dels diferents eixos de la ciutat i dels mercats municipals han
creat per primera vegada una targeta unificada de fidelització de clients. Es podrà fer servir
a tots els establiments de la ciutat que estiguin associats als eixos comercials i als mercats.

El Raval s’uneix per un barri
“lliure de tràfic de drogues”

TEIXIT VEINAL4Una vuitante-
na d’entitats del Raval van fer pú-
blic un manifest el passat 9 de ju-
liol per llançar un crit d’alerta
contra “l’alt risc d’enquistament
o cronificació” de la problemàti-
ca relacionada amb la droga que
viu el barri.

Les entitats afirmen que “si no
s’actua de manera immediata, co-
ordinada i persistent, anant a
les arrels dels diferents fenò-
mens que estan confluint” la pro-
blemàtica no se solucionarà.  En
el manifest les entitats recorden
que en els últims mesos  els con-
flictes relacionats amb el tràfic i
el consum de drogues  “han anat
en augment” a causa de diversos
factors, com ara “la presència

d'organitzacions criminals inter-
nacionals que trafiquen amb es-
tupefaents, l'impacte del turisme
atret pel seu consum, la situació
geogràfica del barri, la gran quan-
titat d'habitatges buits i una man-
ca de normativa adequada per fer
front a aquest fenomen”. Da-
vant d’aquesta realitat, dema-
nen unitat d’acció i coordinació
institucional. 

NOVA OPERACIÓ POLICIAL
Les operacions policials al Raval
continuen. El passat 12 de juliol
agents de la Guàrdia Urbana i els
Mossos d’Esquadra van entrar a
tres pisos on presumptament es
venia droga. L’operació va acabar
amb quatre detinguts.

GUARDÓ4La quarta edició dels
Premis Talent va premiar el Tast
a la Rambla, en reconeixement a
la seva trajectòria, durant l’acte de
celebració del lliurament dels
guardons que es va celebrar el 5 de
juliol als Jardins del Recinte Mo-
dernista de Sant Pau.

El guardó el va recollir el pre-
sident d’Amics de la Rambla, Fer-
mín Villar, que és l’entitat que or-
ganitza, juntament amb l’empre-
sa GSR, aquestes jornades gas-
tronòmiques on els millors res-
taurants de la ciutat ofereixen di-

ferents degustacions dels seus
productes. Durant el seu discurs,
Villar va agrair a Joan Oliveras Ba-
gués, expresident d’Amics de La
Rambla, i a Roser Tiana, vicepre-
sidenta primera, l’impuls del pro-
jecte, i a Roser Torras, directora de
GSR, la seva implicació en un es-
deveniment que s’ha convertit en
referent.

Els Premis Talent, impulsats
per l’organització ‘Welcome Talent
Society’, reconeixen les contribu-
cions a millorar la imatge de mar-
ca de Barcelona i de Catalunya.

El Tast a La Rambla guanya
un dels premis Talent
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Llibres Teatre

A Pásame la sal. De copblas, la Cobla
Bisbal Jove i el grup Los Gazpacho vo-
len donar un nou color a la música de
rumba i al so de la cobla fusionant dos
estils ben diferents amb uns resultats
sonors molt sorprenents. Aquesta ini-
ciativa, dirigida per Xavi Molina, inten-
ta apropar l’estil de la rumba i la sonori-
tat de la cobla a públics molt diferents. 

Música Pelis i sèries

Pásame la sal
Los Gazpacho, Cobla Bisbal Jove

La musa de Dalí 
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) exposa fins al
14 d’octubre la mostra Gala Salvador Dalí. Una habitació prò-
pia a Púbol, on explora la vida de qui va ser la dona i musa de

Salvador Dalí. A través d’un total de 315 pintures, dibuixos,
fotografies i documents relacionats amb Gala, l’exposició

mostra fins on va arribar la importància d’aquesta dona en
tot l’univers de Dalí. Enigmàtica i intuïtiva, Gala, nascuda el

1894 en una família d’intel·lectuals de Kazan (Rússia), 
va ser la protagonista d’algunes de les pintures de Dalí i va

acabar evolucionant fins a ser una artista de ple dret. 

A M A I A

Guanyar ‘Operación Triunfo 2017’
La cantant està treballant en el seu primer disc

Ha anunciat que es muda a Barcelona
Estarà més a prop de la seva parella, Alfred

Es dissipen els rumors de ruptura
Els fans ho veuen com la confirmació que continuen junts

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

QUÈ HA FET?

Des que Amaia va sortir de l’Acadèmia d’Opera-
ción Triunfo 2017 com a guanyadora, no ha

parat d’aconseguir èxits professionals. I
sembla que a nivell personal la vida

també li somriu, perquè ha anunciat
que a partir del setembre s’indepen-

ditzarà de la casa dels seus pares, a
Pamplona, i es traslladarà a viure a Barcelona. La

cantant, que actualment està treballant en el llança-
ment del seu primer disc, no ha especificat la zona

on es mudarà, però tot apunta que serà a prop de la
seva parella, Alfred. Sigui com sigui, l’anunci que ha
fet a través de les xarxes ha servit per dissipar els ru-
mors de ruptura que apuntaven que Amaia i Alfred

podrien haver deixat la seva relació perquè no puja-
ven cap foto junts als seus comptes d’Instagram. Els

fans de la parella han rebut amb molta alegria la notícia i
han felicitat la cantant a través de les xarxes.         

La fitxa

El popular actor i exlluitador Dwayne
Johnson encarna Will Sawyer, un exlí-
der de l'Equip de Rescat d’Ostatges de
l'FBI i veterà de guerra de l'exèrcit dels
Estats Units, que després de retirar-se
avalua la seguretat dels gratacels. Du-
rant un viatge a la Xina es veu involu-
crat en un incendi en el qual, a més,
haurà de rescatar la seva família.

El gratacels
Rawson Marshall Thurber

| Sonic Mania Plus
Els fanàtics de l’eriçó més ràpid del món podran gaudir de

les seves aventures en aquest pack amb els seus millor jocs.

En aquesta obra, Brian Friel, considerat
el Txèkhov irlandès per la seva capaci-
tat de retratar les relacions de parella,
entre pares i fills i les amistats, parla
d’allò més profund i fràgil amb sinceri-
tat i intel·ligència. Sílvia Munt dirigeix
un excepcional grup d’actors encapça-
lat per Emma Vilarasau i David Selvas.

Al Teatre Goya de Barcelona.

La Resposta
Brian Friel

Una dona lesbiana amb pensaments
suïcides, amant del sexe i els llibres, és
la protagonista d’aquesta obra escrita
en forma de monòleg reivindicatiu on
s’expressa la dualitat entre la vida i la
mort. Permagel és la primera novel·la
d’Eva Baltasar i una de les revelacions
de la temporada, guanyadora del Pre-
mi Llibreter 2018.

Permagel  
Eva Baltasar

Famosos
Viu en línia

QUI ÉS?
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

P R O P O S T E S
DIUMENGE 5 D’AGOST
18:30 Emma Vilarasau, David Selvas, Àngels Gon-

yalons i Àlex Casanovas són els protagonis-
tes d’un dels èxtits de la temporada, La res-
posta. / Teatre Goya.

TOTS ELS DIJOUS
19:30 Cada dijous d’aquest mes es farà una nova

sessió del curs de Dance hall, el taller per
aprendre a ballar aquest estil que arriba des
de Jamaica i que té arrels africanes. / Centre
Cívic Drassanes.

TOTS ELS DIJOUS
18:00 Recta final del curs intensiu de massat-

ge tailandès que ha coordinat la professora
Salvana Vilallonga i que ha permès fer una
aproximació a aquesta disciplina. / Centre Cí-
vic Barceloneta.

TOT L’ESTIU
Matí-TardaDame pank y dime tonto és el nom

de la mostra antològica al voltant de la tra-
jectòria del realitzador audiovisual Kikol
Grau, des dels inciis de la seva carrera. / La Vi-
rreina Centre de la Imatge.

TOT L’ESTIU
Matí-Tarda Flames a la Frontera. Catalunya i la

Gran Guerra és el nom de la mostra que es po-
drà visitar fins al novembre. Explica els efec-
tes de la Primera Guerra Mundial al país. / Mu-
seu d'Història de Catalunya.

DISSABTE 18 D’AGOST
20:30 Com cada tercer dissabte de mes, se ce-

lebrarà una nova sessió de El Palau Güell se-
cret, amb visites a racons d’aquest edifici que
habitualment estan tancades al públic. / Pa-
lau Güell.

DIMARTS 21 D’AGOST
18:00 Dibuixos amb henna, a càrrec de Komal

Naz, serà una de les propostes del cicle Lle-
tra petita - Tallers de descoberta. / Bibliote-
ca Sant Pau - Santa Creu.

FINS AL 31 DE JULIOL
12:00 Recta final del cicle Activa't als parcs, amb

les darreres sessions de tai-txi i txi-kung, que
tornaran a posar-se en marxa el mes de se-
tembre. / Parc de la Ciutadella.

Primera representació de Rutines, un
espectacle de titelles inspirat en la tra-
dició popular europea. / La Puntual -
Putxinel·lis de Barcelona.

La Puntual acull l’estrena
de la representació ‘Rutines’
Divendres 3 d’agost a les 19:00

Des de principis de mes està en mar-
xa el taller anomenat Cuina de mercat
amb productes de temporada, que es
fa tots els dilluns del mes. / Centre Cí-
vic Barceloneta.

Recta final del curs 
de cuina de proximitat
Dilluns de juliol a les 19:00

En el marc dels actes del Grec 2018, la
Filmoteca de Catalunya ha preparat un
cicle de cinema sobre el director in-
dependent filipí Lav Díaz. / Filmoteca
de Catalunya.

Un cicle de cinema sobre
el director filipí Lav Díaz

Fins al 27 de juliol

Partit de futbol corresponent a la pri-
mera jornada de Tercera Catalana en-
tre el CF Barceloneta i el Júpiter B. / Mu-
nicipal Parc Catalana.

El CF Barceloneta debuta 
a Tercera Catalana 

Dissabte 1 de setembre a les 17:45

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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Esports
500 nedadors completen 
la Travessia Nedant al Port

NATACIÓ4El passat dissabte 30
de juny, les aigües del Port van
omplir-se amb mig miler de ne-
dadors, que no van voler deixar
escapar la possibilitat de parti-
cipar en la 91a edició de la Tra-
vessia Nedant al Port. La prova
també va ser la tercera etapa de
la quarta edició de la Copa d’Es-
panya de natació en aigües ober-
tes i, per primera vegada, va
servir com a Trofeu Internacio-
nal Ciutat de Barcelona d’aigües
obertes.

Ángel de la Oña, de l’Inacua
Málaga, i María Claro, del Mai-

rena del Aljarafe, van ser els
vencedors de la travessia abso-
luta, de 5.000 metres, mentre
que dos nedadors de l’Atlètic
Barceloneta, Pol Gareta i Sabina
Martínez, van ser els més ràpids
en la prova de 2.500 de les cate-
gories absolutes.

Pel que fa a les proves de ca-
tegoria màster, George Savescu
i Sabina Martínez van pujar al
primer calaix del podi en la dis-
tància de 2.500 metres, mentre
que Michelle Orru i Mònica Per-
nau van ser els més ràpids en la
prova d’un quilòmetre.

BÀSQUET4Durant la tarda del
passat dijous 19, un dels millors
jugadors catalans de bàsquet de
l’actualitat, el masnoví Ricky
Rubio, va ser al districte presen-
tant la seva fundació. El jugador
dels Utah Jazz, que també és am-
baixador dels Special Olympics,
va escollir la seu de l’NBA Café,
un local situat al número 120 de
la Rambla, per escenificar la po-
sada en marxa de l’entitat.

“Li vaig prometre a la meva
mare que faria tot el possible per

ajudar altres persones”, va dir el
jugador. La seva mare, Tona, va
morir víctima d’un càncer l’any
2016, i d’aleshores ençà, Rubio
s’ha involucrat molt en activitats
impulsades per l’NBA (el pro-
grama NBA Cares) i a partir d’a-
ra també podrà desenvolupar
projectes propis.

De fet, una de les primeres
iniciatives que ha dut a terme la
Ricky Rubio Foundation va ser
fer una aportació d’uns 90.000
euros per canviar el paviment de

la pista del Complex Esportiu
Municipal del Masnou, on el ju-
gador va començar a jugar.

JORNADA LÚDICA
De forma paral·lela a aquest acte
institucional, a la pista de bàsquet
de la plaça de Terenci Moix (una
de les pistes urbanes més em-
blemàtiques de la ciutat) es van
organitzar partits de bàsquet per
a nens, es van fer sortejos de ma-
terial esportiu i va haver-hi dife-
rents actuacions musicals.

El Ricky Rubio més solidari

L’Atlètic Barceloneta, base de la
selecció espanyola masculina

10 dels 13 jugadors que confor-
men la selecció espanyola mas-
culina, que està disputant el
Campionat d’Europa a les Pisci-
nes Picornell de Montjuïc, juguen
als dos equips de la Barceloneta.
Un cop més, l’Atlètic és el club
que aporta la base al combinat de
David Martín (López Pinedo,
Fernández, Granados, Larumbe,
Mallarach, Bustos, Munárriz,
Perrone -després de rebre la na-
cionalitat- i Tahull), però en
aquesta convocatòria també hi va
entrar el porter del CN Barcelo-
na, Edu Lorrio.

El combinat estatal ha co-
mençat el campionat amb bon
peu, amb dues victòries contra
Malta (21-4) i França (7-4) que
convertien el tercer partit, contra
Montenegro en la batalla per

saber quin equip accedia a la ron-
da de quarts de final directament
i quina selecció ha de jugar abans
la ronda de classificació per a
aquesta fase de l’Europeu. L’en-
frontament contra els balcànics
es va disputar el passat divendres
20, quan ja s’havia tancat aques-
ta edició de Línia Ciutat Vella.

Si Espanya passa com a pri-
mera de grup, jugarà el partit de

quarts el dimarts 24 a la tarda,
mentre que si necessita jugar la
ronda anterior, hauria de dispu-
tar un partit més, que haurà es-
tat el diumenge 22 contra el ter-
cer classificat del grup D (Rússia,
Romania o Eslovàquia).

Passi el que passi en aquests
partits, les semifinals de l’Euro-
peu seran el dijous 26 i la gran fi-
nal el dissabte 28.

» Nou jugadors del CNAB i el porter Edu Lorrio, del CN Barcelona,
estan competint en els Europeus que es disputen a les Picornell

Pau Arriaga
LA BARCELONETA

Perrone, en una acció del partit contra França. Foto: WPBCN

Atletisme | Obren les inscripcions per a la Cursa de la Mercè
Des de principis d’aquest mes estan obertes les inscripcions per a la 40a edició de la

Cursa de la Mercè, la prova atlètica organitzada en honor de la patrona de la ciutat. El
preu de les inscripcions per a la prova és de 5 euros, que es lliuraran a causes solidàries.
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Ciutat Vella
Què podem fer per

l’habitatge a Barcelona?
Segons el darrer Baròmetre
de l'Ajuntament, un 85% dels
barcelonins i barcelonines
considera que la situació de
l'habitatge és greu o molt
greu. De fet, Barcelona aca-
barà aquesta legislatura amb
l'augment més alt del preu de
l'habitatge en les darreres dè-
cades. A dia d'avui, és pràcti-
cament impossible trobar un
pis de lloguer per menys de
1.000€. 

Aquesta escalada del preu
dels pisos se suma al fet que
mai no s'havia construït tan
poc habitatge social com fins
ara. El govern de Barcelona en
Comú va arribar a l'alcaldia
prometent un habitatge digne
per a tothom i acabarà el man-
dat amb menys de 800 pisos
socials finalitzats, menys que
en els governs de Xavier Trias o
Jordi Hereu. 

Aquest rècord negatiu en

habitatge social es deu, en
bona part, a la mala gestió
del govern municipal, que ha
paralitzat molts projectes que
ja estaven iniciats a principis
de mandat. De fet, es calcula
que 400 pisos socials del
mandat anterior estan para-
litzats per l'actual govern. A
això cal sumar-hi també els
pisos socials propietat de l'A-
juntament que estan acabats
però segueixen buits, una si-
tuació que es dóna a distric-
tes com Ciutat Vella.

Durant aquests 3 anys de
legislatura, Esquerra Republi-
cana ha proposat mesures per
incentivar la construcció de
pisos socials i frenar l'augment
de preus. Per exemple, vam
demanar destinar el 25% de la
inversió municipal a construir
pisos socials, una proposta in-
comprensiblement rebutjada
pel govern Colau. Esquerra ha

proposat també declarar Bar-
celona ciutat de tanteig i re-
tracte; això significa que
l'Ajuntament té prioritat de
compra en edificis sencers o
solars. Aquesta mesura ser-
veix per frenar les pràctiques
dels grans fons d'inversió i les
grans immobiliàries, que ad-
quireixen edificis en mal estat
per fer-hi pisos de luxe.  

Però més enllà de mesu-
res concretes, Barcelona ha
de plantejar un pacte de ciu-
tat per resoldre la difícil situa-
ció que viu l'habitatge a la
ciutat. En aquest sentit, Es-
querra Republicana ha propo-
sat un gran acord que incorpori
les administracions, les enti-
tats del tercer sector i el sector
privat (propietari del 98%

dels habitatges a la ciutat).
Sense la implicació de tots
els actors no podrem posar
els fonaments per a una so-
lució al problema de l'habi-
tatge. La gent es mereix
poder continuar vivint a Bar-
celona i que no s'hagi de
plantejar marxar de la ciutat
per la impossibilitat de trobar
un pis de lloguer assequible.

La Comissió de Presidència, Se-
guretat i Drets de Ciutadania de
l'Ajuntament de Barcelona ha
aprovat aquest mes de juliol una
proposició d'Esquerra Republi-
cana per "incrementar les actua-
cions contra l'incivisme" a zones
com la Barceloneta. La proposi-
ció demana també augmentar
les inspeccions als habitatges
d'ús turístic il·legals, després que
els republicans alertessin fa uns
dies que el nombre d'actuacions
s'havia reduït a la meitat aquest
2018.

El portaveu d'Esquerra Repu-
blicana a l'Ajuntament, Jordi Coro-
nas, ha assegurat que "compartim
les propostes que fa l'associació
de veïns de la Barceloneta de mi-

llorar la convivència i buscar un
model turístic de més qualitat".
"El problema fa temps que dura i
va a més, i el govern municipal
està abaixant la guàrdia", ha aler-
tat Coronas.

Els republicans, a més, han
tornat a proposar la "creació
d'una unitat turística de la Guàr-
dia Urbana", així com intensificar
les inspeccions als pisos turístics
il·legals i les campanyes de pre-
venció i la formació en mediació.
Coronas també ha demanat
donar un major protagonisme a
les actuacions dels agents cívics
i educadors de carrer. La proposi-
ció s'ha aprovat amb els vots a
favor de tots els grups municipals
excepte la CUP.

 Barcelona incrementarà les actuacions
contra el turisme incívic a proposta d'ERC
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