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“El porno és ciència-ficció pura i
dura”. Així de contundent es
mostra Elena Crespi, psicòloga i
sexòloga, que afegeix que “si tin-
guéssim clar que és ficció no hi
hauria cap problema”. Yaiza Re-
dlights, portaveu del Saló Eròtic,
va més enllà i explica que “no sa-
bem distingir si allò que veiem és
cert o no, si ens estan enganyant”.
La qüestió és que, actualment,
molts nois i noies aprenen el que
saben sobre sexualitat a través de
les pel·lícules pornogràfiques.
Així ho denuncia el vídeo de pro-
moció que ha elaborat aquest
any el Saló Eròtic.

Des de la seva experiència,
Crespi assegura que, a diferència

de generacions anteriors, els ado-
lescents actuals tenen molt més
accés a la pornografia. Això im-
plica que molts d’ells, quan es dis-
posen a mantenir la primera re-
lació sexual amb una altra per-
sona, tenen molta informació.
Però com ella apunta, el proble-
ma és que el porno “ens ha mal
ensenyat” el que sabem sobre
sexe i això provoca confusions.

Lourdes Esteve, infermera que
treballa en un punt d’informació
de salut jove a l’àrea metropolita-
na, explica que, en les seves pri-
meres relacions, que en molts ca-
sos comencen amb 15  anys, els
nois i les noies “repeteixen els mo-
dels que han vist a les pel·lícules”.

REFERENTS MASCLISTES
El problema és que, com denun-
cia el vídeo del Saló Eròtic, la por-
nografia actual mostra rols mas-

clistes amb pràctiques atlètiques
impossibles de reproduir, on s’in-
visibilitza la dona, que és un sim-
ple instrument dedicat a pro-
porcionar plaer a l’home. Un
dels casos més evidents, com de-
nuncia Redligths, és el del porno
lèsbic, que està pensat perquè el
consumeixin els homes i que no
excita les dones.

Els homes, a més de repetir
els patrons masclistes en les se-
ves relacions, també agafen com
a referent l’actitud dels actors
porno i, com explica Crespi, es
pensen que han de tenir erec-
cions que duren moltes hores i
que han de tenir l’orgasme en el
moment just, cosa que “de cap
manera ha de ser així”. De fet, ella
mateixa adverteix que “hi ha
molt consum de Viagra entre
joves, sense que ho necessitin”,
per complir amb aquesta imatge.

Una assignatura pendent
» La sexualitat encara és un tema tabú que molts adolescents aprenen a través de la pornografia

» Els experts consideren que això provoca comportaments masclistes i que cal educar a casa

Pau Massip
BARCELONA

El porno “ens ha mal ensenyat” el que sabem sobre sexe, alerten els experts. Foto: Pexels

FAMÍLIA4Tots els experts
coincideixen en dos punts.
Primer, que l’educació sexual
no s’hauria de començar a
tractar a l’adolescència, quan
els fills i filles ja van a l’institut,
sinó des de ben petits. I, segon,
que els pares són els primers
responsables sobre la qüestió.
Així ho explica Lourdes Este-
ve, infermera d’un punt d’in-
formació de salut jove, que
diu que “la societat hauria de
tenir clar que l’educació sexual
comença a casa, a la primera
infància”.

La psicòloga i sexòloga Ele-
na Crespi, que ofereix tallers so-

bre sexualitat a instituts, con-
sidera que s’hauria de treballar
des del parvulari com qualsevol
altra assignatura, però afegeix
que, del que es tracta, és de fo-
mentar l’autoestima i el sentit
crític perquè es puguin “des-
envolupar relacions saludables
en tot”, també en el sexe.

Per la seva experiència, Es-
teve diu que “no hem evolu-
cionat com a pares” i que molts
adolescents reconeixen que
els seus pares no volen parlar
de sexe. A més, deixa clar un
punt: “Tots els nois i noies, arri-
bats a certa edat, experimen-
taran vulguin o no els pares”.

Treballar l’educació sexual 
a casa i des de ben petits
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La lupa Els semàfors

per Francesc Reina

La química de la raó

Conec persones que prefereixen no be-
sar per raons sanitàries, i on les abra-
çades no formen part del seu codi cul-
tural quotidià. Com escrivia el vell poe-
ta Mario Benedetti, prefereixo l'estu-
pidesa d'un enamorament a la difi-
cultat per manifestar el que sento. Cal-
drà aprendre a estimar-nos? La nos-
tra cultura s'ha construït al voltant del
conflicte entre el dolor i el plaer.

Una de les comeses de la neuro-
ciència resideix en informar-nos sobre
el que passa al nostre or-
ganisme. Ens mostra el tre-
ball de certes hormones
per procurar-nos benestar
i ajudar-nos a regular les
nostres conductes: grans
possibilitats de treballar
amb predisposició per con-
ciliar, per evocar records feliços i
adoptar actituds positives... Media-
dores de l'equilibri, la dopamina, l'o-
xitocina, endorfines i serotonines for-
men el conegut quartet de la felicitat,
i al costat d'aquestes, una gran casca-
da d'obreres amb el mateix objectiu.
Quan la química interna funciona bé,
sorgeix el plaer de la tranquil·litat i la
bellesa; potser tot influeixi per tenir
més salut. S’ha detectat un cert grau de
relació entre la bellesa i la salut a tra-
vés de l'harmonia.

Avui dia, moltes conductes inde-
sitjables tenen a veure amb les emo-

cions i amb la facilitat d’arribar a un
conflicte social. Quan parlem de do-
minar els nostres comportaments, la
ciència suggereix que tal qüestió no es
pot aconseguir només a través de la
raó. Com melodies denses, tenim tan-
ta capacitat per fer coses positives
com per fer-les terribles, ambdues
habiten en nosaltres. Som capaços
de fer-nos mal -tot sembla que és in-
herent a l'ésser humà-. Ja no es trac-
ta de ser bones o males persones, po-

dem ser destructius quan les emocions
d'ira, por o menyspreu generen agres-
sions i violència. La nostra química és
capritxosa, pot donar-nos alegria i
felicitat, o pena i tristesa... O encara
pitjor.

Diu el pensador Antonio Damasio
que l'error de Descartes va estar en no
invertir la seva fórmula "penso, per
tant existeixo", ja que primer és l'ésser
i després el pensar. Parla d’allò tan
desafortunat que pot ser saber sense
sentir. L'efecte sobre les emocions i els
sentiments de determinades ferides
són els que ens motiven per inventar

solucions als nostres problemes, per
desenvolupar abric i protecció contra
un fred de qualsevol classe.

Els sistemes morals es van cons-
truir en adonar-nos de la quantitat de
dolor que causaven els assassinats, el
robatori o la tortura. Cal que els líders
polítics i educatius prenguin bona
nota i s'esforcin a entendre l'important
de les emocions i els sentiments, ja que
no reflexionar ens portaria a conside-
rar que estem encara en una mena de

desert. Deia el gran Edu-
ardo Mendoza en una agra-
dable conversa que el pitjor
no som les persones sinó
les societats, és a dir, que hi
ha entorns més propicis
per fer-ho millor i fer-nos
millors. Per això el paper de

l'educació és tan important en els
contextos socials. S'ha de planificar per
nodrir d'emocions positives com l'a-
mor, l'admiració o el desig, i tantes al-
tres, a molta gent a la qual això no els
arriba.

El paper d'una societat pròspera és
permetre que es conreï el millor i es re-
orienti el pitjor de la naturalesa hu-
mana. L'art suggereix, a més, que a les
qüestions summament importants
sobre la vida, s'arribi a través de la ir-
racionalitat que ens procuren les can-
tonades toves de la poesia, la música
o la imaginació.

El paper d’una societat pròspera és
permetre que es conreï el millor i es 

reorienti el pitjor de la naturalesa humana

Cinquè cònsol de Bar-
celona cessat per pres-

sions del Govern espan-
yol. Grècia s’afegeix a Letònia, Bulgària,
Filipines i Finlàndia. Queda clar que el
PSOE té la mateixa política que el PP
quan es tracta de Catalunya. El piròman
de la diplomàcia @JosepBorrellF des-
enfrenat.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Dels creadors del Con-
sell Assessor per a la

Transició Nacional, Co-
missió d'Estudi del Procés Constituent,
Consell per la República, arriba el Con-
sell Assessor per a l'Impuls d'un Procés
Constituent. Eh, dissimulen millor que
ERC, però quina mateixa cara de ci-
ment armat.

@pilarcarracelas

Cada vez son más las
voces sensatas en Es-

paña que abogan por
una aplicación razonable del derecho,
olvidando consideraciones políticas.
Ahora ha sido el antiguo presidente del
Tribunal Supremo el que ha explicado
que en Cataluña no hubo rebelión.
#sensatez.

Diego Fernández y
Juan Martínez, alum-

nos de la Universidad de
Oviedo con mejores expedientes,
plantan a los Reyes: "La universidad
nada tiene que ver con los Borbones.
Quieren hacerse foto utilizando nues-
tro esfuerzo para tapar sus vergüen-
zas", dicen.

@FonsiLoaiza@jpurias@josepalay

Fundació Tot Raval
La Fundació Tot Raval organitza entre
el 8 i l’11 de novembre una nova edició

del Festival Raval(s), que arriba a la 16a
edició. Enguany l’objectiu del festival és

enviar un missatge contundent contra 
el racisme quotidià i estructural.  

pàgina 10

Gala Pin
El Gremi de Restauració ha acusat la re-
gidora Pin “d’improvisar i generar incer-
tesa” amb la decisió sobre el futur de les

terrasses de l’avinguda Joan de Borbó un
cop acabi la reforma d’aquest carrer. El

Gremi va plantar Pin en una reunió. 
pàgina 16

Joan Subirats
El comissionat de Cultura de l’Ajunta-

ment, Joan Subirats, ha estat l’impulsor
de la Biennal de Pensament Ciutat

Oberta. La cita va aconseguir atraure
2.500 persones en un acte que es va 
celebrar a la plaça Joan Coromines.  

pàgina 11
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El barri del Raval també busca 
regenerar-se a través del comerç1

2 Barceloneta i CN Barcelona, 
a punt per començar la lliga

Protesta al centre de la ciutat 
contra el turisme massiu

Gala Pin admet una retallada 
de sis milions a Ciutat Vella

Veïns i entitats del Gòtic alerten 
de la pèrdua d’assistents socials

3

4

5

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

Les claus

Torna la Filosofia als instituts.
Una assignatura que havia estat
apartada dels temaris ara serà
obligatòria durant els tres últims
cursos, com a matèria comuna,
amb accent als continguts ètics i
també a la història. Hi ha qui es
pregunta: Per ser una assigna-
tura “maria”, per què serveix? Els
programes són per aconseguir un
títol, en una societat que opta pel
màxim benefici material, deixant
de banda altres valors com els
socials i culturals. No serà que la
filosofia ens farà nosa? 

No transcendim més enllà de
les nostres necessitats més pe-
remptòries. Tenir una bona feina
i ben pagada, família, menjar bé,
estones d’esbargiment, amistats,
un bon cotxe i una casa de segona
residència, i potser poder exhibir-
nos davant dels que ens envolten. 

I ja està? Nosaltres som el
centre del món i el món el centre
de l’Univers. Aquesta petitona
esfera, una molècula de polsim
en l’espai infinit, ho és tot per a
nosaltres i aquí s’acaba el brò-
quil, no donem per a més. No es
tracta de rememorar les classes
de “Merlí” d’una sèrie televisiva.
Veure la multitud d’actes pro-
gramats a la Ciutat Oberta Bien-
nal de Barcelona dona pistes de
cap a on va o hauria d’anar la
nostra societat dins del món glo-
bal en el qual estem inserits.
L’assistència de 20.000 perso-
nes és un èxit esclatant i un bon
auguri que la nostra societat és
viva i es compromet a pensar,
perquè amb el pensament autò-
nom i crític de tots nosaltres, es-
pecialment dels joves, és com
podrem aconseguir, en el futur,
una Catalunya millor.

Filosofia
per Jordi Lleal 

Deixalles i rebuig
per Jes Ricart

La història de l’urbanisme i de
l’arquitectura urbana està molt lli-
gada la història de la gestió dels
residus. Des d’Uruk, la primera
ciutat reconeguda, fins a l’actua-
litat (amb 50 ciutats al món que
superen els 10 milions de resi-
dents cada una), la cosa no està
del tot resolta. Es dona per des-
comptat que una comunitat ur-
bana en creixement i amb un alt
nivell de consum ha de produir
unes quantitats nombroses de
porqueria rebutjable. De fet, es
considera que no hi ha produc-
ció ni creixement ni consum
sense deixalles i tot el que supo-
sa en termes d’impacte negatiu al
medi ambient. De la mateixa
manera que no hi ha cos viu sen-
se expulsar la seva femta tampoc
hi ha indústria i modus de vida
urbana que no ho faci. El que sí
que pot fer una comunitat urba-
na és autogestionar el consum
per minimitzar les deixalles. I
quant a aquestes, intentar-les
recuperar amb el reciclatge.

Actualment, les noves tesis de
l’economia alternativa s’apar-
ten de l’espoli insensat dels re-
cursos naturals i del seu embru-
timent ulterior. Com més curt si-
gui el circuit entre producció i
consum, més ecològica serà l’e-
conomia. Això de tants tràilers
transportant d’uns indrets a uns
altres del continent mercade-
ries que es poden fabricar en els
llocs de consum és una de les ir-
racionalitats més criticables.

Fins ara s’ha seguit el crite-
ri que qui contamina paga més
impostos. S’ha arribat a un grau
de saturació de contaminants
que cap diner recuperarà el
benestar de la terra si no s’im-
plementen mesures dràstiques:
des de pautar hàbits de respec-
te si cal a la força amb sancions
importants als incívics que em-
bruten carrers o no fan servir els
containers amb la deixalla. En-
cara és poca la gent que té la cul-
tura de reciclar perquè creu que
no serveix per res o al final de la
recollida tot ho barregen. El
cert és que hi ha informació de
camions que aboquen mate-
rials perillosos com piles elèc-
triques en bidons que enterren
sense cap precaució.

Els veïnats que més reciclin
haurien de veure la seva com-
pensació amb la reducció del
seu IBI. I al revés: els que no re-
ciclen, amb el seu increment.

La lluita contra el plàstic pas-
sant per la reducció de l’embol-
call excessiu per no dir sovint su-
perflu és una lluita per la vida, per
la humana com a espècie i per la
resta de l’animalitat planetària.
Aquesta és una carrera contra el
temps. Si la societat no aprèn a
reciclar tots els seus materials re-
siduals sense excepció, la toxici-
tat acabarà amb la societat. Això
també val com a criteri profilàc-
tic enfront del discurs tòxic d’al-
guns polítics verboferidors i que
ningú els toca el crostó.

Vist al Twitter

@iuforn: La mala notícia pel Barça-
Madrid és que Messi està lesionat. La
bona és que Lopetegui encara és entre-
nador blanc.

@apereirasole: Un consell de la república
sense república i un procés constituent
que no farà cap constitució. Ja em discul-
pareu l’escepticisme.

#RepensarElPaís

@GPursals: No sé com dir-ho amb deli-
cadesa. Han trobat els trossets del perio-
dista Jamal Khashoggi enterrats al jardí
de la residència del cònsol saudita.

#Khashoggi #BarçaMadrid

Les millors
perles

Ryanair és a l’ull de l’huracà després del seu paper en un cas de
racisme que va tenir lloc en un vol Barcelona-Londres. Un
passatger va insultar greument, “negra, lletja i cabrona”, una

dona que tenia a la mateixa fila i, davant la petició que l’home fos
expulsat de l’avió, la companyia va decidir canviar de fila la dona.

Un grup d’arqueòlegs ha anunciat el descobriment del
“naufragi intacte més antic” del món. Es tracta d’un vai-
xell de fa més de 2.400 anys trobat al fons del Mar Negre

per una expedició anglobúlgara d’un projecte d’arqueologia
marítima. La nau fa 23 metres i manté intactes moltes parts.

Xina ha inaugurat el pont més llarg del món sobre el mar, una
espectacular obra d’enginyeria que connecta Hong Kong i les
ciutats de Macao i Zhuai. El viaducte fa 55 quilòmetres de llarg

i ha necessitat una inversió de 16.000 milions d’euros. Per construir-
lo, han fet falta 400.000 tones d’acer utilitzades i nou anys d’obres.

La NASA ha trobat un iceberg d’una mida geomètricament
perfecta a la costa est de la península Antàrtica. Es tracta
d’una enorme peça de gel d’1,5 quilòmetres en forma de

rectangle. Es tracta, tal com ha explicat la mateixa NASA, d’un
iceberg tabular que s’ha desprès de la barrera de gel Larsen C.

Els elefants asiàtics, segons un estudi publicat pel 'Journal of Et-
hology de Springer', tenen una habilitat numèrica més propera
a l’observada en humans que altres animals. L’estudi conclou

que el sentit dels números dels elefants asiàtics no es veu afectat
per la distància, la magnitud ni la proporció de les comparacions.
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Del  1987 al 1999 i del 2003
fins ara com a regidor, més
quatre anys de diputat.

Ha arribat l’hora de l’adéu?
Jo tinc una màxima que és que tots
som necessaris però ningú és im-
prescindible. A partir d’aquí, el que
és important és l’empenta, la il·lu-
sió i el compromís. El nostre grup
municipal ha presentat el 70% d’i-
niciatives de l’oposició: som ple-
nament operatius. Però hi haurà un
moment que el PP obrirà el procés
de selecció de candidat i segur
que la persona que es decideixi serà
la millor per a Barcelona. 

Quan es farà aquest procés?
Espero que es resolgui aquesta
mateixa tardor. De moment no hi ha
res decidit malgrat que queden sis
mesos per a la convocatòria de les
eleccions i vuit per a la seva cele-
bració. No només la política muni-
cipal és canviant, sinó la política en
general, perquè encara hi ha dub-
tes sobre si hi haurà eleccions ca-
talanes o generals abans de les
municipals. Els calendaris electorals
són molt modulables i, fins i tot, en
els partits que havien designat can-
didats s’han produït renúncies. De
fet, no descarto que n’hi hagi més.

El panorama actual és incert, sens
dubte.
Hi ha partits que tenen massa pres-
sa en ‘electoralitzar’ la política mu-
nicipal i jo considero que encara hi
ha temps per treballar per Barcelo-
na des de l’Ajuntament. 

Un cop confirmada la candida-
tura de Manuel Valls, Pablo Ca-
sado va dir que el PP no es pot
permetre no tenir una candida-
tura pròpia i va parlar d’una llis-
ta “potent”.  Sembla clar que hi
haurà renovació...
La llista serà potentíssima. 

I això passa per la renovació, no?
Renovació, canvis... El més important
és presentar la millor llista, que vol
dir que serà potent. El que està clar
és que el PP és una opció nítida de
centredreta, amb projecte per a
Barcelona, amb trajectòria barcelo-
nina i amb compromís. Hi ha un es-
pai que nosaltres hem de cobrir. 

Betevé ha publicat que el partit ha
fet una enquesta interna on pre-
gunta per les preferències sobre
possibles candidats: Andrea Levy,
Dolors Montserrat, Joan López
Alegre i Esperanza García. Sembla
clar que se’l rellevarà...
Potser no sóc en aquesta enquesta
perquè ja em coneixen o perquè ja
fa temps que he transmès una de-
cisió personal...

I no ens la dirà?
No, perquè si no ja tenim el debat
tancat. I tot plegat és molt can-
viant, a banda que hi ha més noms. 

Ens en pot dir algun més?
Bé... N’hi ha d’altres. És que això de
fer enquestes el PP ho ha fet a totes
les grans capitals d’Espanya. 

Remarcava que el PP té perfil
propi. De  Valls  ha recordat que es
descriu com “un home d’esquerres
obert al catalanisme”. Creu que no
pot representar bé el constitu-
cionalisme?
Ell es defineix així i jo ho respecto,
però nosaltres tenim una trajectò-
ria i la nostra carta de presentació no
depèn d’altres candidatures. 

No creu que seria millor per a l’u-
nionisme anar en una sola can-
didatura a les eleccions?
En política dos més dos mai no són

quatre. El que hi ha d’haver són es-
pais que puguin ser coberts amb
projectes propis. 

Tot i això, algunes enquestes au-
guren molt mals resultats al PP si
es presenta sol. Fins i tot podrien
quedar fora del consistori.
El que hem de fer és invertir aques-
tes enquestes, que són d’abans de
l’estiu. Les mateixes enquestes tam-
bé deien que alguns perfils del PP es-
taven molt millor valorats que la
marca del partit.

Podrien acabar fent com Xavier
García Albiol a Badalona, que
amaga les sigles del PP?
Nosaltres som el PP de Barcelona.
Mai no hem amagat les sigles per-
què tenim un projecte molt clar. El
nostre compromís és amb Barcelo-
na, una ciutat que uneix allò que la
independència separa. Els projectes
de ciutat no estan vinculats als sen-
timents de pertinença.

Parlant de projectes de ciutat, fa
uns dies deia que Colau és cul-
pable de “l’incivisme, la insegu-
retat i la immundícia” que veu a
Barcelona. Creu que la ciutadania
també té aquesta percepció?
Sí. La té i la pateix. I la prova és que
cada vegada hi ha més delictes a
Barcelona. Ho diuen les xifres de la
Junta Local de Seguretat, del Con-
sell de Seguretat Urbana i del Mi-
nisteri de l’Interior. Per fi Colau ha
començat a reconèixer el proble-
ma, perquè mentre no el reconei-
xes és difícil que el puguis resoldre.
La situació és greu perquè Colau va
abaixar la guàrdia en seguretat. A
més, ara ens trobem que els bar-
celonins denuncien menys per
desànim. 

La recepta del PP per canviar aques-
ta tendència és més mà dura po-
licial?
Bé, policial no, de govern. El que ne-
cessitem és Guàrdia Urbana i Mos-
sos d’Esquadra. Amb Colau s’han re-
duït els efectius de la Guàrdia Ur-

bana perquè no s’han cobert totes
les places de reposició que la llei
permet.  Pel que fa a la ràtio de Mos-
sos d’Esquadra, n’hi hauria d’haver
4.000 de desplegats i n’hi ha només
3.000. 

El resum seria que a Barcelona fal-
ta policia, doncs?
Falta policia, falta fermesa per part
del govern municipal a l’hora d’exi-
gir el compliment de les normes...

Què insinua, que l’actual govern
no se les creu, les normes?
No se’n creu moltes ni les aplica. Per
exemple, amb el top manta i altres
activitats irregulars a la via pública.
Qualsevol barceloní que no res-
pecta una ordenança és sancionat,
però hi ha altres activitats que no
es persegueixen. Amb una res-
posta social, que hi ha de ser, no s’a-
caba amb la delinqüència. A Bar-
celona hi ha un greu problema de
seguretat i un efecte crida per una
sèrie d’activitats que contribueixen
al deteriorament de la convivència
i el civisme: el top manta, els cam-
paments...

Parlem d’un altre tema important.
L’actual model turístic s’ha de
reinventar o pot donar més de si?
Cap on ha d’anar la proposta tu-
rística que ofereixi Barcelona?
Hem d’atreure el turisme que ens

interessa. Un turisme de qualitat,
que respecti la ciutat i que ens dei-
xi diners. Hem de ser egoistes per
atreure el turisme que ens convé.
I en aquest turisme se li han de po-
sar facilitats i no traves, com les fa-
moses moratòries de Colau.  

Un turisme més elitista, per dir-ho
d’alguna manera?
No, no. Un turisme cívic, cultural, fa-
miliar i que deixi diners. O un tu-
risme que no deixi tants diners
però que respecti la ciutat. La qües-
tió és que el turisme, que és una
oportunitat i genera 100.000 llocs
de treball, s’ha acabat convertint en
un problema per la gestió equivo-
cada de l’Ajuntament. 

Per acabar li volíem preguntar per
l’oficina que van obrir per donar
suport jurídic a les persones que
retiren llaços grocs. Com està
funcionant?
Hem rebut consultes sobre si hi
podia haver algun tipus de penalit-
zació per retirar els llaços. La millor
defensa que té aquesta oficina és la
inacció de la Generalitat, que final-
ment no ha donat instruccions als
Mossos perquè actuïn.

Li agrada que es retirin llaços?
A mi el que no m’agrada és que
se’n posin a l’espai públic. En aquest
àmbit hi ha d’haver neutralitat.

“La llista del PP per a les
eleccions municipals
serà potentíssima”

Alberto Fernández Díaz / President del grup municipal del PP

Alberto Fernández Díaz ens atén quan falten vuit mesos per a les eleccions 
municipals. El PP encara no té candidat confirmat a l’alcaldia, però fa temps que 
el seu relleu és més que un rumor. Tot i que no ho confirma del tot, de les seves 

paraules es desprèn la sensació que està a punt de tancar una etapa política.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Foto: Marta Vall-llebrera

“Tinc una màxima:
tots som necessaris
però ningú és
imprescindible”

Perfil | La política com a estil de vida
Fernández Díaz es mostra afable al llarg de l’entrevista. És un home que ha dedicat tres dèca-

des al PP i reconeix que la política municipal desgasta. Vol moltes hores, i no tothom hi està
disposat. Motorista empedreït, diu que li agradaria tenir més temps per a la seva afició. 
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Tal com era d’esperar –només cal
seguir una mica l’actualitat del dis-
tricte–, a Ciutat Vella els veïns que
tenen la sensació d’haver estat víc-
times d’un delicte van augmentar
notablement al llarg de l’any passat. 

L’Ajuntament fa una vegada a
l’any el que es coneix com a en-
questa de victimització. Fugint
del llenguatge fred i burocràtic de
l’administració, es tracta d’una
enquesta per conèixer la sensació
d’inseguretat que té el veïnat. I les
últimes xifres són contundents: el
36,6% dels veïns, és a dir una mica
més d’un de cada tres, es consi-
deren víctimes d’un delicte.

L’enquesta, que aquest any
ha estat presentada per l’Ajunta-
ment tard i sense roda de prem-
sa, reflecteix com Ciutat Vella viu
el pitjor moment de tot el segle pel
que fa a la sensació de seguretat.
La xifra actual només va ser si-
milar, tot i que no tan alta com ara,
entre els anys 2009 i 2012.

APUNYALAMENTS AL RAVAL
Al barri del Raval és on les coses
estan pitjor. Darrerament els ca-
sos de baralles amb apunyala-
ments estan a l’ordre del dia. Les
protestes veïnals, amb moltes as-
sociacions mobilitzades però amb
diferències de criteris que es visi-
bilitzen en dos blocs, són nom-
broses des de fa temps. La més re-
cent va ser la que van organitzar
el 26 d’octubre des de l’entitat Ac-
ció Riera Baixa, que va consistir a
tallar el carrer Hospital per de-
nunciar els problemes del barri.

A banda, els veïns, veient la re-
alitat, continuen passant a l’acció
pel seu compte. El dia 25 un grup
de persones va aconseguir tancar
un narcopis situat a l’entresòl del
número 21 bis del carrer Peu de la

Creu. Tal com va avançar El Pe-
riódico, els veïns van aprofitar
un moment que no hi havia nin-
gú al pis per avisar el  propietari,
que feia temps que lluitava per re-
cuperar-lo. L’home va poder can-
viar el pany i va posar una alarma. 

Amb aquesta situació al da-
munt la taula, el 22 d’octubre es
va celebrar la Junta de Seguretat
Local, on participen l'Ajunta-
ment, la Generalitat, els diversos
cossos policials i la justícia. A di-
ferència de convocatòries ante-
riors, on els posicionaments en-
tre el consistori i la Generalitat van
ser molt distants, aquesta vegada
hi va haver més entesa i es va
acordar que a partir de l’1 de no-
vembre “els Mossos siguin més vi-
sibles a Ciutat Vella”, en paraules
de Colau.  La realitat, però, és que
la conselleria d’Interior reorga-
nitzarà però no augmentarà la xi-
fra de Mossos, ja que és inviable
fer-ho de forma immediata. És a
dir, agents d’altres punts de la ciu-
tat es traslladaran al districte.

En paral·lel, tal com va avan-
çar La Vanguardia, la Guàrdia Ur-
bana i els Mossos d’Esquadra fa-
ran una ofensiva contra la proli-
feració d’armes blanques. I és
que des de la primavera passada
al districte hi ha hagut una vinte-
na d’agressions amb arma blan-
ca o altres objectes perillosos.

Un moment de la protesta al carrer Hospital. Foto: Línia Ciutat Vella

La sensació d’inseguretat a
Ciutat Vella registra xifres rècord 
» Veïns del Raval tallen el carrer Hospital farts dels problemes del barri
» Tanquen narcopisos i se succeeixen les baralles amb apunyalaments

El 16è  Festival Raval(s), 
contra el racisme quotidià

SOCIETAT4El Festival Raval(s),
consolidat des de fa temps com
una de les principals manifesta-
cions culturals del barri, celebra-
rà la seva 16a edició entre el 8 i l’11
de novembre. Enguany centrarà
la seva programació en el racisme
quotidià i estructural.

El festival també tindrà com a
objectiu difondre els projectes
que actualment tiren endavant al
barri per combatre el racisme. La
intenció és sensibilitzar la ciuta-
dania, fer visible la problemàtica,
generar nous espais perquè els
veïns es puguin conèixer i fer ac-
cions de denúncia des d’un punt
de vista artístic.

Entre les més de 50 activitats
que es faran, destaquen diferents
mostres escèniques i xerrades.  El
festival arrencarà als Jardins de
Rubió i Lluch, que acolliran dife-
rents actes que promouen entitats
del barri. Hi haurà un acte sobre
medicines alternatives, un reco-
rregut per la història de l’antic
Hospital de la Santa Creu i un pro-
grama de ràdio al carrer. 

El festival comptarà amb la
presència de nous participants: El
Espacio del Inmigrante, l’Asso-
ciació Carabutsí, l’Associació
Interacció, l’ECOP (Estudiants
Catalans d'Origen Pakistanès),
LaFundició o les Minah Sisters

L’Àgora Juan Andrés Benítez
no serà desallotjada per ara

MOVIMENTS SOCIALS4El ju-
dici que s’havia de fer el passat
17 d’octubre a la Ciutat de la Jus-
tícia per la demanda presenta-
da per la propietat del solar on
hi ha l’Àgora Juan Andrés Be-
nítez, situada al número 13 del
carrer de l’Aurora (El Raval), es
va suspendre provisionalment a
petició dels demandants per tal
d’explorar una possible media-
ció per part de l’Ajuntament.

El col·lectiu que ocupa l’es-
pai des de fa més de quatre
anys ha celebrat la decisió i ha
recordat que la campanya ‘L’À-

gora es queda al barri’ ha fet,
d’ençà que es va crear, “una in-
finitat d’actes, recollida de sig-
natures i una manifestació du-
rant el quart aniversari de l’o-
cupació. Tot plegat, reivindi-
quen des del col·lectiu, “ha aju-
dat que la suspensió hagi estat
possible”. 

Per últim, des del mateix
col·lectiu afegeixen que mante-
nen el seu compromís per “seguir
lluitant perquè el Raval, els seus
habitatges i els seus espais siguin
per a la gent i no per a l’especu-
lació i el negoci d’uns pocs”.

Albert Ribas
EL RAVAL

Comiat | Adéu a Maria Casas
La il·lustradora i veïna del Raval Maria Casas, nascuda el 1949 al carrer d’en Ro-
badors, va morir a principis de mes. Casas estava molt vinculada a la lluita veïnal

i era membre de la Taula de Memòria Històrica i Democràtica de Ciutat Vella. 

QUEIXES VEÏNALS
A LA BARCELONETA

4A la Barceloneta les quei-
xes per la situació del barri
tampoc afluixen. El dia 19
l’alcaldessa Colau va tenir
una trobada amb veïns, on
ho va poder comprovar de
primera mà. Per altra ban-
da, un grup de joves va
agredir els treballadors
d’un restaurant del barri la
nit de dijous 25 d’octubre.
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Ciutat Oberta reuneix milers 
de persones a Ciutat Vella

HISTÒRIA4La plaça Sant Felip
Neri va acollir el passat 22 d’oc-
tubre l’acte de descoberta d’un fa-
ristol de memòria sobre els bom-
bardejos franquistes que l’any
1938 va patir aquest espai.

Durant l’acte, emmarcat en el
programa de l’Ajuntament sobre
els bombardejos que va patir la
ciutat fa 80 anys, també es va pro-
jectar una petita mostra de l’ex-
posició ‘La màgia de la plaça de
Sant Felip Neri. Entre la vida i la
memòria’, que actualment hi ha
al Centre Cívic Pati Llimona. 

L’alcaldessa Colau, que va
assistir a l’acte, va afirmar que
“aquesta plaça és un símbol de
vida i l’hem de cuidar com un
tresor, amb les seves ferides i la
seva memòria”. 

La plaça de Sant
Felip Neri recorda
el seu passat

TRADICIÓ4La Rambla va cele-
brar entre el 5 i l’11 d’octubre una
nova edició de la Festa del Roser,
que un any més va omplir de flors
l’avinguda més emblemàtica de
la ciutat i les façanes dels edificis
més singulars de la zona gràcies
a La Rambla en Flor, l’activitat
principal de la festa.

La festa, que organitza l’en-
titat Amics de la Rambla, també
va programar altres activitats,
com ara el ball per a la gent gran
o la tradicional xocolatada del
Cafè de l’Òpera.

RAMBLISTES D’HONOR
Una setmana més tard Amics de
la Rambla va celebrar l’entrega
dels guardons Ramblistes d’Ho-
nor. Enguany van ser per a l’es-
criptor Josep Maria Espinàs, la
fotògrafa Isabel Steva ‘Colita’ i el
Teatre Poliorama.

La Rambla celebra
una nova edició de
la Festa del Roser

CULTURA4“Clarament podem
dir que la primera edició de la
Biennal de Pensament ha estat un
èxit”. D’aquesta manera va valo-
rar l’alcaldessa Colau, des del Pati
de les Dones del Centre de Cultu-
ra Contemporània de Barcelona
(CCCB), la celebració de la primera
edició de la Biennal de Pensament
Ciutat Oberta, celebrada entre el
15 i el 21 d’octubre i que va tenir el
districte com el seu epicentre. 

Ciutat Oberta, doncs, va acon-
seguir una cosa que no és fàcil, reu-
nir milers de persones al voltant de
diferents xerrades relacionades
amb les ciutats com a escenaris de
moltes transformacions que es

viuen socialment. Un exemple
són les 2.500 persones que es van
concentrar a la plaça Joan Coro-
mines per escoltar l’entrevista
que l’escriptora Gabriela Wiener
li va fer a l’antropòloga Rita Segato
i la conversa entre les filòsofes Ju-
dith Butler i Fina Birulés.

La mateixa plaça també va
reunir mil persones durant la se-
gona jornada del festival. En
aquest cas el protagonisme va ser
pel filòsof Paul B. Preciado, la fi-
lòsofa Marina Garcés i la profes-
sora de Columbia Gayatri Spivak. 

A banda de la plaça Joan Co-
romines, el CCCB també va ser un
altre dels escenaris del festival

per on va passar més gent. Va aco-
llir, entre d’altres, una conferèn-
cia de la mateixa Segato, un acte
on els més joves van prendre la pa-
raula, diàlegs sobre la diversitat i
una xerrada sobre els refugiats.

MOTIUS DE L’ÈXIT
El comissionat de Cultura de l’A-
juntament i impulsor de Ciutat
Oberta, Joan Subirats, va expli-
car que l’èxit de la Biennal de
Pensament es deu al fet que
“vivim un moment existencial
molt complicat i, com deia Ma-
deleine Albright, ens trobem
davant de reptes del segle XXI
amb idees del segle XX”.La plaça Joan Coromines, plena a vessar. Foto: Ajuntament
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC) és la prestació social
que permet assegurar els mí-
nims d'una vida digna a les per-
sones en situació de pobresa
per tal de millorar la seva situa-
ció, i promoure la seva autono-
mia i participació activa en la so-
cietat. Es tracta d’una prestació
social de naturalesa econòmica
i percepció periòdica per tal que
aquestes persones puguin fer-se
càrrec de les seves despeses es-
sencials o de la seva família.
També és un coixí per a qui no té
accés als drets bàsics, com ara
una feina de qualitat i accés a
l’habitatge. 

Al llarg del primer any de la
posada en marxa d’aquesta ini-
ciativa, més de 113.000 persones
n’han estat beneficiàries. D’a-
questes, 26.958 són famílies -co-
rresponents a uns 68.350 bene-
ficiaris–, a més dels 45.363 pen-
sionistes i beneficiaris de pres-
tacions estatals amb rendes més
baixes que reben el comple-
ment. La seva implementació
ha permès revertir la tendència
dels darrers anys, en què els ex-
pedients de les persones que de-
manaven les diferents ajudes
que oferia la Generalitat ana-

ven disminuint i cada vegada hi
havia menys beneficiaris de 
l’RMI. Amb aquest nou sistema,
més persones poden accedir a
les ajudes del Govern.

Amb tot, en pot ser benefi-
ciària qualsevol persona que,
durant els sis mesos anteriors a
la sol·licitud, tingui ingressos in-
feriors al 91% de l'indicador de
renda de suficiència de Cata-
lunya i que compleixi una sèrie

de requisits. Poden ser persones
sense feina i sense recursos,
pensionistes, perceptors de pres-
tacions i altres subsidis i famílies
monoparentals, entre altres ca-
sos. En aquest any 2018, el llin-
dar d'ingressos se situa en 604
euros al mes en dotze pagues.

De fet, des de la implemen-

tació d’aquesta nova ajuda, la
Generalitat ha rebut més de
66.000 sol·licituds, entre la Ren-
da Garantida de Ciutadania, com-
plements d’altres pensions, pres-
tacions i ajuts i altres comple-
ments. Durant els primers mesos
de l’any, aquest volum de peti-
cions mensuals ha arribat a mul-
tiplicar per més de 15 el nombre
mitjà de sol·licituds que hi havia
sobre l’anterior prestació que
oferia el Govern català, l’RMI. 

Amb l’aplicació d’aquest ajut,
la Generalitat ha incrementat
en 81 milions d’euros el pressu-
post destinat a les persones més
vulnerables, passant dels 228
milions d’euros l’any 2016 amb
la Renta Mínima d’Inserció (RMI)
als 309 d’aquest 2018 amb la
Renda Garantida i els comple-
ments. De fet, preveu ampliar la
prestació a persones sense llar,
a dones víctimes de la violència
masclista, a persones amb ma-
laltia mental ateses en residèn-
cia i també per millorar situa-
cions d’emergència social.

RETORN AL MÓN LABORAL
Una conseqüència de la Renda
Garantida és que afavoreix el
món laboral. Des del setembre

de 2017 fins a l’actualitat, unes
2.655 unitats familiars han acon-
seguit feina amb un contracte de
treball i 1.138 han aconseguit
sortir de la prestació de forma
definitiva. D’altra banda, 11.000
persones s’han tornat a activar
en la recerca de feina. 

Això significa que la seva im-
plementació està complint amb
els objectius que es va marcar la
conselleria d’Afers Socials i Fa-

mílies quan la llei es va aprovar
al Parlament el juliol de l’any pas-
sat, ja que volia impulsar la mi-
llora de les condicions socials i la-
borals dels ciutadans. L’ajuda
també va néixer per tal de com-
batre les desigualtats i garantir
una existència digna als seus
beneficiaris davant l’escassedat

d’ocupació i la precarietat labo-
ral, cosa que ha aconseguit du-
rant el primer any d’existència.

I és que aquesta era una de
les fites que es va marcar el Go-
vern, que treballa perquè les
persones beneficiàries puguin
millorar el seu nivell de vida i
apoderar-les per tal d’ajudar-
les a superar les condicions que
les van portar a necessitar
aquesta prestació. Però per tal
d’aconseguir-ho, els seus be-
neficiaris s’hi han implicat de
manera activa, compromesa i
responsable seguint un itine-
rari d’inserció laboral que els
ha permès recuperar la seva au-
tonomia i la seva independència
econòmica.

MÉS BENEFICIARIS
Tanmateix, la dotació de la pres-
tació s’ha millorat en uns 200 eu-
ros de mitjana, que suposen un
increment del 35%, i s’ha estès a
més persones. A partir d’ara,
persones sense llar, persones
amb malalties mentals ateses
en residències i dones víctimes
de la violència masclista també
podran sol·licitar l’ajuda, que
també servirà per millorar si-
tuacions d’emergència social.

Per una vida digna
» Més de 113.000 persones en situació de pobresa ja reben la Renda Garantida a Catalunya
» La Generalitat vol ampliar-la a dones víctimes de la violència masclista i a altres col·lectius

rendagarantida.gencat.cat

S’ha incrementat en
81 milions d’euros

el pressupost 
destinat a persones

vulnerables

L’ajut afavoreix 
el mercat laboral:
1.138 famílies ja

hi han tornat i han
sortit de la prestació

Els diferents perfils de persones que poden rebre la Renda Garantida de Ciutadania. Infografies: Línia
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Des del passat 15 de setem-
bre hi ha nous llindars -els in-
gressos sota els quals es pot
demanar aquest ajut-, que van
des dels 604 fins als 1.122 euros,
en funció de la situació de la per-
sona. Ampliant els ingressos

que poden tenir les persones
que sol·liciten la Renda Garan-
tida de Ciutadania, la Generali-
tat aconsegueix incloure més
beneficiaris a la prestació d’a-
questa ajuda, que permet alleu-

jar i corregir situacions de po-
bresa i vulnerabilitat que patei-
xen els ciutadans. 

Qualsevol persona que no
disposi de recursos o que els que
tingui no siguin suficients per
afrontar el seu dia a dia té dret
a demanar la Renda Garantida
de Ciutadania. Per fer-ho, la per-
sona ha de demanar cita prèvia
i anar a una Oficina de Treball del
SOC, a una Oficina d’Atenció
Ciutadana o a una Oficina d’Afers
Socials i Famílies. Des que es va
començar a donar la prestació, el
Govern ha atès el 99% de les per-
sones que l’han demanat. A més,
totes les oficines que registren
noves sol·licituds atenen les ci-
tes en menys de dues setmanes.

Els motius més habituals de
denegació d’una sol·licitud són
disposar d’ingressos superiors
als llindars establerts o que el ti-
tular o beneficiari treballi a jor-
nada completa.<

La Generalitat
ha aconseguit
incloure més
beneficiaris 

a la prestació

rendagarantida.gencat.cat

4L’objectiu del Govern és arribar a totes les
persones que, pel motiu que sigui, no arriben
a l’indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya (IRSC), situat en uns ingressos de 664
euros al mes. Per tal d’aconseguir-ho, es va
marcar un període de transitorietat que va co-
mençar el setembre del 2017 i acabarà l’abril
del 2020.

Si l’any passat se’n beneficiaven el 85% de

les persones que estaven per sota d’aquest in-
dicador, amb el canvi de llindars, aquest any se’n
podran beneficiar fins al 91%. Si s’és una úni-
ca persona i es cobra menys de 604 euros, s’hi
pot accedir –en comparació amb els 564 euros
de l’any passat–. Per a dos membres, la xifra
s’incrementa fins als 896; 969 euros si són tres
membres, 1.042 per a quatre i, en els casos que
siguin cinc membres, és de 1.122 euros.<

» Els canvis en els ingressos màxims permeten que hi
hagi més persones que es beneficiïn d’aquesta ajuda

Nous llindars
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La FAVB i diferents associacions de veïns tornen a exigir progressos en el transport

Clam veïnal pel metro
MOBILITAT/ A principis del passat mes de
setembre es va resoldre una de les de-
mandes històriques pel que fa a la mobi-
litat a la ciutat: l’arribada del metro al barri
santsenc de la Marina (amb dues esta-
cions, Foc i Foneria, de l’L10 Sud). Ara bé,
les entitats veïnals no ho consideren sufi-
cient i continuen reclamant millores per a
l’actual xarxa d’aquest transport públic.

En aquest sentit, el passat dimarts 2
d’octubre, la FAVB va publicar un comuni-
cat en el qual exigia, un cop més, “el des-
bloqueig de la xarxa”, és a dir, una sèrie de
reivindicacions que la federació considera
que són urgents i necessàries. La FAVB ja
les havia traslladat als representants de
l’Àrea de Mobilitat del Departament de
Territori de la Generalitat en una de les da-
rreres trobades que van mantenir amb l’e-
xecutiu, que segons expliquen va ser a
finals del mes de juliol. En aquesta reunió,
els representants veïnals van “reiterar la
indignació, el cansament i la necessitat de
resoldre aquests temes pendents”.

En concret, les demandes que van
traslladar als responsables de Territori van
ser la necessitat de completar el projecte
de la línia L9 (unint els ramals Nord i Sud i
permetent totes les connexions previstes
amb la resta de línies), la connexió de les
línies L1 i L9 amb l’L4, entre les estacions
de La Pau (Sant Martí) i La Sagrera (Sant
Andreu) i, per últim, la connexió de les lí-
nies L5 i L1 entre Trinitat Vella (Sant An-
dreu) i Trinitat Nova (Nou Barris).

La FAVB apunta que en els tres casos
bona part de l’obra (túnels i estacions) ja
està feta, de manera que cal accelerar la

recta final i la seva finalització, perquè su-
posaran una millora substancial per al
transport públic de la ciutat. 

Tot i això, malgrat assegurar que bona
part de les infraestructures estan molt
avançades, consideren que el projecte està
“aturat” i reiteren que acabar l’L9 i millorar
la xarxa actual de metro és “una necessitat
social i ambiental fonamental” i que ha
estat “bloquejada massa temps”. El comu-
nicat s’acaba celebrant que el metro hagi
arribat per fi a la Zona Franca, però que
això ha de tenir continuïtat amb l’execució

de la resta de les millores. Per últim, des de
la FAVB fan una nova crida als responsables
de la Generalitat i a la resta de polítics que
treballin de veritat per desencallar el tema.

RESPOSTA DEL GOVERN
En aquest sentit, la Generalitat assegura
que la culminació de l’L9 depèn d’un crè-
dit del Banc Europeu d’Inversions (BEI) de
740 milions d’euros, i que aquesta serà la
inversió prioritària. D’aquesta manera, el
Govern assegura que els altres dos pro-
jectes es posaran en marxa quan aquesta
ja sigui una sola línia.

MANIFESTACIÓ/ Aprofitant la celebració del Dia Mundial
del Turisme, l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS) va organitzar el dia 27 de setembre una manifestació
per expressar que en aquest data “no hi ha res a celebrar”.
Els manifestants, una mica més d’un centenar, van començar
el seu recorregut des de la plaça Catalunya.

La protesta, que va consistir en una marxa simbòlica que
representava l’enterrament d’un Bus Turístic, es va dirigir
fins a la plaça Sant Jaume, on els manifestants van acabar
el seu recorregut. Es van poder veure pancartes a favor del
decreixement turístic o contràries a les plataformes de llo-
guer de pisos turístics com Airbnb.

Des de l’ABTS afirmen que el turisme és “una indústria
extractiva de les més contaminants, basada en l’acumulació
per despossessió i que provoca terribles i creixents des-
igualtats, mentre els llocs de treball que genera es de-
mostren cada dia més precaris, injustos i explotadors”. Els
integrants de la plataforma veïnal recorden que “fa anys que
poblacions locals i moviments socials de diversos indrets
denunciem públicament els danys que la indústria turís-
tica provoca per tal de continuar lucrant-se i expandint-se”.

El mateix dia va haver-hi reivindicacions de la Xarxa del
Sud d’Europa davant la Turistització (SET), i van sortir al ca-
rrer veïns de Sevilla, Màlaga, Malta, Girona o Venècia.

Enèsima protesta al centre de 
la ciutat contra el turisme massiu TURISME/“Ja n’hem tingut prou d’hotels, de la gentrificació

i de posar el barri al servei del capital global i del turisme”.
Amb aquestes paraules, les entitats veïnals del barri de Pro-
vençals del Poblenou expressen el seu rebuig a la construcció
del que anomenen un “macrohotel” al carrer Cristóbal de
Moura.

L’hotel tindrà 14 plantes i, segons aquestes entitats, es
construirà a causa del nou eix verd, del qual ja han començat
les obres, que ha d’unir els barris del Poblenou i el Besòs.
L’eix verd, afegeixen, “ha aconseguit atreure els fons inver-
sors que ara hi volen fer un hotel, beneficiant- se de l’espai
públic que hem pagat entre tots i totes”.  En un manifest pu-
blicat fa pocs dies, les entitats asseguren que la construc-
ció d’aquest nou hotel no hauria estat possible “sense el pla
urbanístic del 22@ i l’actual regulació del PEUAT, que per-
met la construcció de nous hotels en aquesta zona”.

‘No’ dels veïns a un hotel 
a Provençals del Poblenou

veïns en línia

L’arribada de l’L10 
a la Zona Franca és 

una bona notícia, però 
volen més millores 
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HISTÒRIA/ L’antic camp de softbol, al peu
de l’accés al Jardí Botànic, va ser l’escenari,
el passat diumenge 7 d’octubre, d’una tro-
bada de veïns que van viure als barris de
barraques d’aquesta muntanya i d’altres
punts de la ciutat. La jornada es va orga-
nitzar amb motiu del 50è aniversari del
trasllat més nombrós que es va fer entre
1967 i 1968 als barris de nova creació.

Els participants van començar a arribar
a les 10 del matí i una hora més tard la
banda La Joia de Montjuïc va voler sumar-
se a l’homenatge amb una actuació musi-
cal. Després d’aquesta, representants dels
ajuntaments de Barcelona, Badalona, el Prat
i Sant Boi i bona part d’aquests mateixos
veïns van fer els parlaments institucionals.
Les últimes activitats programades abans

del dinar popular de germanor van ser un
ball, una visita guiada al Jardí Botànic, la
projecció del documental Será tu tierra i una
nova actuació de la Joia de Montjuïc.

Ja a la tarda, els assistents van poder
gaudir del grup de teatre Katalaska de Ba-
dalona i dels grups de ball de la Casa de
Cadis de Sant Boi i de hip-hop de l’Associa-
ció de Veïns del barri de Sant Cosme de
Santa Coloma de Gramenet.

30.000 VEÏNS
El fenomen va arribar a tenir unes grans di-
mensions a la muntanya i, de fet, en un
cens de l’any 1957 hi havia comptabilitzats
uns 30.000 veïns en més de 7.000 barra-
ques. Moltes d’elles van començar a ende-
rrocar-se durant la dècada de 1960.

Montjuïc commemora 
els 50 anys de la fi del barraquisme

PROTESTA/ El passat dissabte 6
d’octubre, la plataforma de Jubi-
lats de Macosa-Alstom afectats
per l'amiant va organitzar una
concentració internacional de
víctimes d’aquesta substància a
la plaça de Sant Jaume.

Sota el lema Las víctimas del
amianto tienen nombres. Las res-
ponsables de sus muertes, tam-
bién,  la trobada va comptar amb
la presència del Col·lectiu Ronda
i de l’AVAAC, l’associació de vícti-
mes de Catalunya. 

L’amiant era un dels mate-
rials que més es feia servir en
construcció fa anys, però la seva
toxicitat ha fet que de mica en
mica s’hagi anat retirant.

Concentració de
víctimes de l’amiant
a Sant Jaume

PUBLICACIÓ/ Perspectiva de gè-
nere sobre el dret a l'habitatge i la
pobresa energètica a Barcelona.
Aquest és el títol d’un estudi
que la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH) va presentar
durant la tarda del passat dijous
4 d’octubre a la Lleialtat Santsenca.

L’informe és el fruit d'un in-
tens treball de camp que l'entitat
ha fet al llarg del 2017 i 2018 i vol
denunciar “la feminització de la
pobresa” que la ciutat ha viscut
darrerament.

L’Observatori DESC, Engin-
yeria Sense Fronteres, l'Agència
de Salut Pública de Barcelona i l’A-
PE van ser algunes entitats pre-
sents en aquest acte a Sants.

La PAH presenta el
seu estudi sobre la
pobresa energètica

veïns en línia

Satisfacció a la FAVB perquè el 30%
dels nous pisos hauran de ser socials
HABITATGE/ El passat 28 de se-
tembre, el Ple de l’Ajuntament va
aprovar la mesura que obligarà
tots els promotors a reservar el
30% dels nous pisos o grans reha-
bilitacions –les que superin els
600 metres quadrats– a habitatge
assequible. Aquesta votació, però,
era un tràmit, ja que des d’una
setmana abans (després de la Co-
missió d'Ecologia, Mobilitat i Ur-
banisme) se sabia que aquest
punt de l’ordre del dia acabaria
prosperant, ja que tenia el suport
del govern d’Ada Colau, d’ERC i
del PSC. Finalment, a més, el PDe-
CAT i els regidors no adscrits (Ge-
rard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé)
també van votar-hi a favor.

Aquesta decisió ha estat re-
buda amb satisfacció per part de
la FAVB (i altres entitats involucra-
des en aquesta lluita, com la PAH
o el Sindicat de Llogaters), que ho
considera “una victòria veïnal” i
“un pas importantíssim per a l'ha-
bitatge assequible a la ciutat”. La
federació recorda que això ha
estat possible “gràcies a l’empenta
de les entitats socials” que fa un
any i mig van presentar una
moció per sol·licitar-ho.

I és que, segons la FAVB, aug-
mentar la quantitat de pisos de
protecció oficial era tan important
com aturar els desnonaments o
frenar la nova bombolla del llo-
guer i l'expulsió del veïnat. La fe-
deració també denuncia que,
actualment, a la ciutat només un
1,5% dels pisos són públics, una
xifra molt allunyada de la mitjana
dels països europeus, on se situa
entre el 15 i el 20%.

Amb aquesta mesura, la FAVB
calcula que cada any la ciutat pot
guanyar uns 400 habitatges pro-
tegits. A més, la federació consi-
dera que no es pot deixar la
creació d'habitatge protegit
només en mans dels pressupos-
tos públics i que també cal exigir
responsabilitats i aportacions al
sector privat, com es farà a partir
d’ara després de l’aprovació.

PIONERS A CATALUNYA
Aquesta decisió, apunten des de la
FAVB, és “un punt d’inflexió” en la
gestió de l’habitatge i també una
acció pionera, ja que és la primera

ciutat de Catalunya que decideix
aplicar-la, cosa que ja s’ha fet a ciu-
tats com París o Nova York. Al ma-
teix temps, la federació considera
que això ha de ser l’espurna que
porti altres municipis del país (co-
mençant pels de l’àrea metropoli-
tana) a voler impulsar mesures
d’aquesta naturalesa.

Amb el sí ja assegurat, la FAVB
va celebrar una trobada el passat
20 de setembre a la Lleialtat Sant-
senca, en la qual van tornar a ex-
plicar la importància de la mesura
que canviarà el panorama de l’ha-
bitatge a la ciutat.

Només l’1,5% dels
pisos de la ciutat
són públics, lluny
de xifres europees

HOMENATGE/ El passat dimarts
16 l’Associació de Veïns de la Sa-
grada Família va organitzar un úl-
tim acte en la memòria de Joan
Balañach, l’històric activista d’a-
quest barri, vicepresident de la
FAVB i del Consell de Turisme i
Ciutat, que va morir el passat 10
de setembre.

Sota el lema Records d’un llui-
tador, l’acte va servir per reivin-
dicar la memòria i la feina que Ba-
lañach va fer, tant al barri com a
la ciutat, durant les últimes dè-
cades. L’activista va ser una de les
figures clau en el canvi de la pla-
ça de les Glòries i també es va in-
volucrar en la lluita per l’habitat-
ge i l’espai públic.

Darrer acte de
record en memòria
de Joan Balañach
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FIRA4La fira Mercat de Mercats
va celebrar el cap de setmana del
19 al 21 d’octubre la seva novena
edició amb un balanç molt posi-
tiu. Durant els tres dies la zona de
l’avinguda de la Catedral es va
omplir de gent, ja que van passar
per la fira més de 230.000 per-
sones, que van poder gaudir d’u-
na oferta gastronòmica molt va-
riada amb la proximitat i la sos-
tenibilitat com a protagonistes.

Segons va informar l’Ajunta-
ment, es van vendre un total de
60.000 degustacions. El podi de
les racions de més èxit el van for-
mar el risotto de bolets silvestres
i trufa negra del Cecconi’s, l’arròs
del Delta d’ortigues de mar i
maionesa d’algues del Xerta Res-
taurant i l’ou a baixa temperatu-
ra amb brandada de bacallà al pil-
pil de la Bacallaneria Perelló
1898, del Mercat del Ninot.

A banda de l’oferta gastro-
nòmica de diferents restaurants
de la ciutat, que va tenir una gran
acollida entre el públic, el Mer-
cat de Mercats també va servir
perquè 13 paradistes dels di-

versos mercats de la ciutat mos-
tressin els seus productes de
qualitat i proximitat.

AULA DE MERCAT
Un altre dels aspectes més des-
tacats de l’esdeveniment van ser
les 25 conferències que es van
poder escoltar a l’espai anome-
nat Aula de Mercat. La més des-
tacada va ser la ponència ma-

gistral dedicada als restaurants
de l’interior dels mercats, que va
comptar amb la participació de
Quim Márquez, el xef d’El Quim
de la Boqueria.

El regidor de Comerç i Mer-
cats, Agustí Colom, va destacar
que Mercat de Mercats “s’ha
consolidat com un espai per fer
visible el que representen els
mercats municipals”.

El temps va acompanyar durant els dos dies. Foto: Línia Ciutat Vella

El novè Mercat de Mercats
reuneix 230.000 persones

La Rambla | Les llicències de les antigues ocelleries, en perill
L’Ajuntament, tal com ha avançat Betevé, ja pot suspendre les llicències de les antigues ocelleries

de la Rambla després de rebre el permís de la Generalitat. Des de l’associació Antics Ocellaires
diuen que les llicències rebudes el 2010 per transformar els seus negocis van ser idea del consistori. 

Polèmica pel futur de les
terrasses de Joan de Borbó

ESPAI PÚBLIC4Els propietaris de
diferents restaurants del passeig
Joan de Borbó estan en peu de
guerra amb el Districte pel futur
de les seves terrasses un cop aca-
bi la reforma d’aquesta avinguda. 

El passat 9 d’octubre una
reunió entre el Gremi de Res-
tauració i la regidora Gala Pin per
tractar l’ordenació de les terras-
ses en aquest passeig, del qual
acaba de començar la reforma, va
acabar amb els restauradors
plantant Pin. Des del Gremi de
Restauradors acusen la regidora
“d’improvisar i generar incerte-
sa” sobre el futur de les terrasses
i afegeixen que van decidir aban-
donar la reunió perquè els re-
presentants del Districte van in-

sinuar que les terrasses es po-
drien reduir un 25%. Uns dies
més endavant, el 18 d’octubre, les
queixes del Gremi ja es van fer
extensibles a la situació de les te-
rrasses de tot el districte, ja que
van denunciar, en una concen-
tració de protesta a davant de
Santa Maria del Mar, que el con-
sistori està retirant taules de di-
ferents punts de Ciutat Vella.

Per la seva banda, des del
Districte neguen que es vulgui
aplicar una normativa específi-
ca en alguns punts de Ciutat
Vella. Per últim, des de la FAVB
i altres entitats veïnals del dis-
tricte acusen el Gremi de Res-
tauració de “tensar Ciutat Vella
amb la seva voracitat”.
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¿Se puede permitir que en tres fincas
de propiedad municipal haya, desde
hace años, pisos patera, pisos “oku-
pados”, pisos-almacén de lateros,
narcopisos e incluso áticos edificados
de forma ilegal? 

La respuesta es NO. La situación
de la Calle Lancaster 7-9-11 es del
todo insostenible. No solo el comercio
ha desaparecido, sino que por la tarde
esta calle está literalmente tomada
por las drogas, el consumo de alcohol
y el incivismo. Los pocos vecinos que
aún se resisten a dejar el barrio tienen
miedo de salir de sus casas cuando
empieza a anochecer.

Además, también hay centros de
cannabis ilegales, así como viviendas
y bajos que albergan pisos turísticos
ilegales, sin licencia. Por eso, el Par-
tido Popular propuso en el pleno de
Distrito un plan de mejora para C/Lan-
caster, que por responsabilidad Colau
debería poner en práctica. 

Mientras, Gala Pin, la regidora de
Ciutat Vella, se exculpa diciendo que
no puede hacer nada ante tal situa-
ción. Un hecho doloroso para los veci-
nos, debido a la dejadez del gobierno
Colau que acaba fomentando la de-
gradación del barrio, y trasmitiendo un
mensaje de total impunidad al inci-
vismo y la delincuencia.

En definitiva, si Gala Pin como
gobierno municipal puede hacer
algo, le proponemos que vaya puerta
a puerta para comprobar la lamenta-
ble situación que viven los vecinos.
Es necesario establecer medidas y
actuar cuanto antes para solucionar
este problema y devolver los pisos a
su legalidad. 

Recuperar la calle 
Lancaster para los vecinos

@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

La dejadez de Colau
inunda el Raval

El Raval se ha inundado tres veces
en menos de dos meses, en parte
por la dejadez del gobierno de Colau,
que dejó en un cajón la ejecución de
la segunda fase de las obras del co-
lector del Paral·lel, una mejora im-
prescindible para evitar inundaciones
ante la posibilidad de lluvias intensas. 

El Gobierno municipal no ha sa-
bido actuar, y mientras vecinos y co-
merciantes han visto sus casas y
comercios inundados, con las enor-
mes pérdidas materiales que esto
conlleva, ni Colau ni la regidora de
distrito, Gala Pin, han visitado a los
damnificados; eso sí, se niegan a
pedir la declaración de zona catas-
trófica, abandonando a más de cien
familias afectadas.

El Partido Popular en Ciutat Vella
pide una auditoría para que se dé
explicaciones de cuales han sido los
fallos que han llevado a esta situa-
ción y se inicien los trámites para
declarar las áreas más afectadas
como zona catastrófica. 

Recuperemos la mejor Barcelona
La  palabra ‘orgullo’  es la que
más veces sale a relucir cuando
a un barcelonés se nos pre-
gunta sobre lo que sentimos por
nuestra ciudad. Pero desde
hace tres años, Barcelona pa-
dece una doble adversidad: su
alcaldesa y el independentismo.
Ada Colau quiere convertir el
Ayuntamiento en su comuna de
populismo extremo, mientras
que el independentismo pre-
tende que la ‘Casa Gran’ sea un
casal independentista.  

Colau en su mandato ha ol-
vidado los barrios, que ahora se
manifiestan contra ella y ha igno-
rado a sus vecinos a los que
tanto decía que iba a escuchar.
Su política de vivienda y su pro-
puesta estrella es de cartón-pie-
dra, solo fachada. Continúan los
desahucios, incluso en viviendas
públicas, más de 3.000 al año,
los alquileres se han encarecido

un 20% en los últimos dos años
y más de 80 solares públicos si-
guen vacíos, pese que en ellos
se podrían construir 5.000 vi-
viendas sociales. 

La de Colau es una Barce-
lona hostil con los emprendedo-
res pero amigable con los
antisistema, okupas, incívicos,
manteros e inmigración irregular,
en la que, el turismo es malo, el
comercio injusto, la propiedad
sospechosa, la policía culpable
y que llena de trabas al tercer
sector social, que atiende a las
personas más vulnerables.

La ciudad fuera de la ley se
multiplica y la victimización
crece: uno de cada cuatro bar-
celoneses reconoce haber su-
frido un robo el último año,
mien tras la delincuencia se dis-
para un 20%. Problemas como
los narcopisos, el aumento de
robos en plena calle, el incivismo

en barrios, son una clara mues-
tra de que Ada Colau ha bajado
la guardia en seguridad, cuando
deberíamos ser una ciudad de
Ley y Ordenanzas, con firmeza
10 contra la delincuencia y tole-
rancia cero para  que los espa-
cios públicos sean de todos.   

No es momento de resig-
narse y menos de rendirse, sino
de movilizarse y de ilusionarse.
Barcelona es capital de Catalu-
nya y gran capital de España.
Epicentro de una gran región del
sur de Europa y del Mediterrá-
neo, y que tiene en sus lenguas,
catalán y castellano, un patrimo-
nio a preservar.  

Se ha de pasar de la ciudad
convulsa a la integradora; del
gobierno que gesticula a la efi-
caz gobernanza; del revanc-
hismo y la exclusión, a la
conciliación e integración; de la
Generalitat que niega a Barce-

lona, las inversiones, la financia-
ción y servicios que nos corres-
ponden, a un govern de Catalunya
que lo respete y respalde; de la
confrontación estéril con el Estado,
a una colaboración exigente; y de
la Barcelona en Común de Colau,
a la ciudad con sentido común.

Creo en una Barcelona líder
y referente en el ámbito social y
de atención a las personas, em-
presarial, cultural, docente, sani-
taria, de innovación y deportes.
Defendiendo sin complejos los
siguientes principios ideológicos
sólidos que deben ser aplicados

a la gestión municipal: la colabo-
ración pública-privada y la liber-
tad de elección en servicios, el
ejercicio de la autoridad y el de-
recho de propiedad y a la inicia-
tiva privada, que por ser social
es de interés público y apoyo a
las clases medias. Y es impres-
cindible una Barcelona que
ofrezca seguridad jurídica, sol-
vencia económica y estabilidad
institucional para atraer y desar-
rollar nuestro potencial y oportu-
nidades. Una ciudad en valores,
con sentido social y de ley, para
recuperar la mejor Barcelona.



El Barceloneta s’estrena 
a la Champions derrotant l’Eger

El camí europeu, el gran objec-
tiu de cada temporada de l’Atlè-
tic Barceloneta, ha començat
amb bon peu. El conjunt de Chus
Martín, enquadrat en el grup A
de la Champions League, va co-
mençar la fase de grups amb
una victòria el passat dia 17 de-
rrotant l’Eger (12-7) en un partit
que els mariners no van acabar
de decantar al seu favor fins als
darrers vuit minuts.

El líder provisional de la com-
petició és el poderós Pro Recco
(vigent subcampió de la compe-
tició), mentre que l’FTC Budapest
i el Brescia també van aconseguir
guanyar en la seva estrena a la
màxima competició continental.
El pròxim repte dels mariners a
la Champions serà la visita del
dissabte 3 de novembre a la pis-

cina de l’Estrella Roja. Els serbis
van perdre en la primera jorna-
da contra el Pro Recco. El segon
partit europeu del novembre serà
el dia 21, també a domicili, amb
una visita a la piscina del Dyna-
mo de Moscou.

Com és habitual, però, els de
Martín aniran intercalant els par-

tits de la Copa d’Europa amb les
jornades de lliga. I la pròxima, el
dimarts 6 de novembre, serà un
dels partits més especials de
l’any, el derbi de la Barceloneta a
la Nova Escullera contra un Bar-
celona renovadíssim. Les visites
del Sant Andreu i del Mediterra-
ni a Sant Sebastià i el viatge a la
piscina de Sant Jordi, la casa del
CN Catalunya, conformaran els

reptes d’un novembre molt exi-
gent a la Divisió d’Honor.

SENSE EL PREMI DE L’EUROCUP
L’arrencada de temporada, en
canvi, ha tingut un episodi amarg
per al CN Barcelona. Els de Toni
Esteller, que han començat la
temporada 2018-19 amb unes
sensacions excel·lents, van que-
dar fora de l’Eurocup en la se-
gona ronda de qualificació des-
prés d’aconseguir només una
victòria en els partits d’aquesta
fase (11-8 contra el Mornar Split).

Així, doncs, els cenebistes
podran centrar tots els seus es-
forços en la Divisió d’Honor,
una competició en la qual han
aconseguit uns resultats perfec-
tes en les primeres jornades.

A banda del derbi contra el
Barceloneta, el calendari do-
mèstic del mes que ve del conjunt
d’Esteller els portarà a visitar la
Josep Vallès del Mediterrani, a re-
bre el Catalunya a la Nova Escu-
llera i a desplaçar-se a Madrid per
jugar contra el Ciudad Lineal.

» L’equip de Chus Martín afronta un mes exigent, també a la lliga
» El Barcelona dona una gran imatge, però es queda sense Europa

Ciutat Vella, tercer 
per la cua al Correbarri

ATLETISME4Antepenúltima po-
sició. Ciutat Vella va ser el vuitè
districte en la classificació gene-
ral del Correbarri, que es va dis-
putar el passat dia 14 gairebé ín-
tegrament pels carrers del dis-
tricte per setè any. Els atletes de
Ciutat Vella van aconseguir un
total d’11.313 punts, 121 més que
el setè, Gràcia.

Més de 3.000 atletes van
participar, un cop més, en una
prova organitzada pel Club Na-
tació Atlètic Barceloneta i que,
per tercera edició consecutiva, va
adjudicar-se Sant Andreu.

Pel que fa a les actuacions in-
dividuals, Juan Manuel Álvarez
va obtenir el millor resultat, una
quarta posició, quedant-se a les
portes del podi. El vencedor de
l’edició de l’any 2013 (i el millor
atleta de Ciutat Vella en totes les
edicions excepte la primera) va
aturar el cronòmetre en 32 mi-
nuts i 54 segons.

Mercè Puigdueta, per la seva
banda, va acabar en la setena po-
sició amb una marca de 42 mi-
nuts i 41 segons. L’atleta és la vui-
tena corredora diferent amb mi-
llor marca per al districte.

El CB Ciutat Vella comença 
el curs amb bones sensacions

Les primeres con-
clusions que es po-
den obtenir de l’ini-
ci de curs del sè-

nior masculí del CB Ciutat Vella
són positives. El conjunt d’Àlex
Gil només ha perdut un partit en
aquest tram inicial de competició
(en la tercera jornada, la visita a
la pista del Sol Gironès Bisbal) i
és ben a prop de les posicions
d’honor del grup 1 de la Copa Ca-
talunya masculina.

De cara al mes de novembre,
el conjunt blau marí afrontarà l’e-
xigent visita a la pista del líder, els

Lluïsos de Gràcia, rebrà el filial
del CB Mollet, es desplaçarà al
Maresme per jugar a la pista del
Platges Mataró i rebrà l’altre
equip gracienc de la categoria, el
Vedruna, al Parc de la Ciutadella.

EL SÈNIOR FEMENÍ, IRREGULAR
Un pèl més irregular, en canvi, ha
estat l’arrencada del primer equip
femení en el grup 4 de la Terce-
ra Categoria. L’equip ocupa una
de les posicions de la zona tran-
quil·la i, el mes que ve, jugarà con-
tra el JAC Sants, el QBasket i el
Club Bàsquet Guinardó.

Futbol sala | El Barceloneta Futsal guanya el seu primer partit
El passat dia 6, el Barceloneta Futsal Esportiu va aconseguir la primera victòria a la lliga després
de no fer-ho en les tres primeres jornades. L’equip va derrotar el Futsal Lleida (5-3) però segueix
immers en la zona baixa de Segona B. El mes que ve jugarà contra el Salou, el Pallejà o el Manresa.

La piscina de Sant Sebastià, de nou escenari continental. Foto: CNAB

Pau Arriaga
LA BARCELONETA

Estrella Roja i Dynamo
de Moscou seran els
dos reptes continentals
del Barceloneta
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A mitjans de setembre va obrir les
seves portes Roots&Rolls, un restau-
rant únic amb disseny nòrdic-industrial
i amb un menú totalment elaborat
amb ingredients d’arrels. Amb 400
m2, Roots&Rolls és el restaurant
més gran de Barcelona amb un
menú 100% vegetal.

La idea de Roots&Rolls va néixer
quan els seus fundadors, Sandra de
Jong (35, danesa) i Erik van Leeuwen
(42, holandès), van notar que a Bar-
celona feien falta restaurants amb
menús completament fets a base
de plantes i que oferissin plats va-
riats i diferents, en especial sushi.

De tota la seva oferta gastronò-
mica, destaca el sushi elaborat a base
de plantes. Aquesta proposta diferen-
cia per complet a Roots&Rolls, ja que
aposta per deixar de banda els pro-
ductes làctics, el peix i la carn per
concentrar-se a combinar de forma
original, atractiva i deliciosa ingre-
dients vegetals. La qualitat dels in-
gredients és una de les raons d’orgull
per al nou restaurant. Tots els plats
són casolans, mentre que la majoria
dels productes que es fan servir en l’e-

laboració dels plats són ecològics i, en
gran mesura, obtinguts de produc-
tors locals.

Roots&Rolls va néixer amb l’objec-
tiu d’oferir noves opcions als amants
del sushi, el menjar saludable i, el més
important, fer que el menjar vegetal
sigui interessant per a tot el públic.

En els seus viatges arreu del món,
Sandra de Jong i Erik van Leeuwen van
conèixer diferents cultures i costums
alimentaris més saludables. Això els
va dur a decidir obrir un restaurant a
Barcelona i introduir, en l’escena gas-
tronòmica, noves formes de fer ser-
vir ingredients d’origen vegetal,
amb plats deliciosos que sorprenen
pel seu  gust.

Sandra de Jong i Erik van Leeuwen
són els responsables de dur a la ciutat
comtal aquest concepte de restaurant,
però asseguren que no hauria estat
possible sense el suport de tot l’equip
que hi ha al darrere del projecte.
Compten amb un grup de persones
provinents d’Holanda, Bèlgica i els Es-
tats Units: Vincent van Leeuwen, Steve
van Soest y Vinnie Wright, tots ells
amb més de 15 anys d’experiència en

el sector de l’hostaleria a Barcelona i
de la cuina vegetariana.

Tot i que tots els seus plats són ve-
getarians, Roots&Rolls espera que qual-
sevol persona pugui sorprendre’s del
seu enorme gust i passar una bona es-
tona. “Tothom podrà gaudir dels nostres
plats”, afirma Sandra de Jong, l’empre-
nedora danesa que hi ha darrere del
projecte. De Jong afegeix que
“Roots&Rolls és una opció saludable i in-
novadora per a l’escena gastronòmica de
Barcelona i també interessant per a la
gent que mengen carn i peix”.

El concepte Roots&Rolls està pen-
sat per oferir una experiència acollidora
i extraordinària a tots els seus comen-
sals. El disseny nòrdic-industrial del res-
taurant plasma el concepte ‘hygge’, la
filosofia de Dinamarca que proposa
transformar els espais en llocs càlids i
feliços per a tots aquells que els han de
travessar. Per aquesta mateixa raó, el
restaurant també centra els seus esfor-
ços a oferir un servei que permeti als
clients notar que realment han viscut
una experiència única i positiva. En
aquesta línia, De Jong es mostra molt
satisfeta i explica que “durant el primer

mes hem tingut un feedback molt posi-
tiu i la gent està repetint”.  Al mateix
temps, afegeix que “entra molta gent
amant de la carn i el peix però acaben
sortint molt contents”.

Tot plegat fa que Roots&Rolls hagi
arribat a Barcelona per oferir una al-
ternativa saludable, accessible i deli-
ciosa tant als barcelonins com als
turistes. Els seus rotlles de sushi desta-
quen per combinar una gran varietat
d’ingredients a base de plantes i estan
fets per sorprendre pel seu gust i apa-
rença extraordinària. Tot això en un
local amb un marcat caràcter nòrdic
en el seu disseny i el seu ambient res-
pira calidesa i qualitat. Un lloc creat per
gaudir d’una bona companyia, men-
jar de forma saludable i tastar una ex-
periència diferent.

El restaurant està situat al carrer
Consell de Cent 401 i té capacitat per a
120 comensals. 

Carrer Consell de Cent 401, baixos, 08009, Barcelona · Telèfon: 931 717 902
Horaris: Dilluns - Dimecres 12h a 16h ·  Dijous - Diumenge 12h a 00h

» Els emprenedors que hi ha darrere del projecte, Sandra de Jong & Erik van Leeuwen, 
han portat a Barcelona un concepte irresistible i sorprenent de sushi a base de plantes

Roots & Rolls, el restaurant 
vegetal més gran de Barcelona
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Llibres Teatre

Miedo és una obra de teatre i un disc,
però el disc, després d’alimentar el mu-
sical, va acabar donant voltes i tombs
per ser una obra seriosa que viu més
enllà de les necessitats dramàtiques
del teatre. I és que cada cançó de l’àl-
bum és una peça diferent de la seva
corresponent a l’obra teatral. Això sí, la
temàtica és la mateixa: la por.

Música Pelis i sèries

Miedo
Albert Pla i Raül Refree

L’esperit de Montmartre
El CaixaForum de Barcelona acull fins al 20 de gener l’exposi-

ció ‘Toulouse-Lautrec i l’esperit de Montmartre’,  una mostra
sense precedents a Catalunya que tracta els principals as-
pectes de l’art francès radical de finals del segle XIX. L’any

1880 Montmartre era un lloc marginal, empobrit i apartat
de París, però en un període relativament breu es va trans-

formar en el centre literari i artístic de París. Un esperit, el del
títol de la mostra, que va ser un estat d’ànim i una mentalitat

avantguardista que van practicar nombrosos artistes, 
el més destacat dels quals va ser Henri de Tolouse-Latrec.     

No t’ho perdis

M À X I M  H U E R T A
La fitxa

ÉS FAMÓS PER...

ELS FANS...

Ser un periodista d’àmbit estatal
Es va donar a conèixer al programa d’Ana Rosa Quintana

Presentar el seu nou llibre a l’FNAC
Es tracta d’una guia de la capital francesa, París

Li donen el seu suport incondicional 
Després del seu pas fugaç pel ministeri de Cultura

QUÈ HA FET?

Bárbara Lennie, Marisa Paredes, Àlex
Brendemühl o Oriol Pla conformen el
repartiment d’una de les pel·lícules es-
panyoles més interessants de la tardor.
Petra no sap qui és el seu pare i tot just 
després de la mort de la seva mare co-
mença una cerca que la porta a conèi-
xer el Jaume, un artista plàstic poderós
i que té pocs escrúpols.

Petra
Jaime Rosales

L’escriptora salvadorenya Claudia Her-
nández s’estrena en el món de la no-
vel·la amb ‘Roza tumba quema’, un lli-
bre que narra les dificultats d’una mare
que ha de lluitar per les seves filles en-
mig d’una societat en reconstrucció
després d’haver patit una de les gue-
rres més sagnants que es van viure a
Amèrica Central el segle passat.

Roza tumba quema
Claudia Hernández

Aquesta paròdia sobre els Jocs Florals
on Rusiñol denunciava l’idealisme
exaltat d’un certamen que s’havia con-
vertit en instrument de propaganda
del nou catalanisme polític va provo-
car molta crispació a la societat de l’è-
poca. Ara, Jordi Coll la torna a posar en
escena en forma de musical esbojarrat. 

Al Teatre Nacional de Barcelona.

Els Jocs Florals de Can Prosa
Santiago Rusiñol

El periodista Màxim Huerta va omplir dijous 18 d’oc-
tubre l’FNAC del Triangle de Barcelona per presentar
el seu darrer llibre Paris sera toujours Paris. En aquesta
ocasió, l’escriptor dona forma a una guia de la capital

francesa ambientada en els anys vint que compta
amb les il·lustracions de l’artista Maria Herreros. L’acte

va tenir una repercussió mediàtica especial perquè
va ser una de les primeres aparicions públiques de

Huerta després del seu pas fugaç pel ministeri de
Cultura. Sobre aquest tema, el que va ser col·la-
borador del programa d’Ana Rosa Quintana no

va voler fer massa referències, però va afirmar
que se sentia molt orgullós d’aquest episodi

de la seva vida. A més, Huerta va assegurar
que el llibre Paris sera toujours Paris tenia un

significat molt especial per a ell i va afegir que
gràcies a aquesta publicació editorial recupera

“la il·lusió adormida, que no perduda”.

Viu en línia | Just Dance 2019
Aquest títol farà que ens aixequem del sofà per ballar amb 

vuit coreografies diferents de temes musicals d’estils variats.

QUI ÉS?

Famosos
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Viu en línia

DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE
17:30 Darrera representació d’Inmortal, una co-

mèdia dramàtica futurista on Bruno Oro es
desdoblarà en multitud de personatges. / Te-
atre Club Capitol.

TOTS ELS DIMARTS
19:00 La professora Ana Yanini s’encarrega, des

de principis d’aquest mes, de totes les sessions
del curs Cant i tècnica vocal, dirigit a cantants,
a actrius i actors i a tothom que desitgi ex-
plorar la seva veu. / Centre Cívic Drassanes.

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
16:30 Les professores Laura Alcalà i Emma

Riba seran les encarregades de la sessió
monogràfia Travesses (Dansa) en la qual es
tocaran temes com la improvisació o la com-
posició. / Centre Cívic Barceloneta.

TOT EL MES
Matí-Tarda Stanley Kubrick és la mostra que ofe-

reix un recorregut cronològic per l'obra del ge-
nial creador novaiorquès, autor de títols
com The Clockwork Orange o 2001: A Space
Odissey. / CCCB.

TOT EL MES
Matí-Tarda Una infància sota les bombes és el

nom de la mostra sobre les infanteses trun-
cades per una guerra que va fer perdre el seu
món a molts nens i nenes. / El Born Centre de
Cultura i Memòria.

DIMECRES 14 DE NOVEMBRE
18:00 El llop cantaire dels tres porquets i la Cap-

tuxeta és el nom de l’espectacle del cicle Lle-
tra petita - Llibres a escena, del qual s’enca-
rrega la companyia Pengim-penjam. / Bi-
blioteca Barceloneta - La Fraternitat.

DIJOUS 15 DE NOVEMBRE
17:30 Gisela Llimona s’encarregarà de coordi-

nar la primera sessió de Contes a la mà del ci-
cle Lletra petita - Sac de rondalles. / Espai Fran-
cesca Bonnemaison.

DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE
12:30 Partit de bàsquet corresponent a la se-

tena jornada del grup 1 de la Copa Catalun-
ya masculina entre el CB Ciutat Vella i el CB
Mollet B. / CEM Parc de la Ciutadella.

La contacontes Gina Clotet s’encarre-
garà de coordinar la pròxima sessió de
l’activitat Contes a la mà. / Biblioteca
Barceloneta - La Fraternitat.

Gina Clotet coordina
una sessió de narracions

Dimecres 7 de novembre a les 17:30

El professor Diego Molina s’encarregarà
de coordinar les darreres sessions del
taller anomenat Cuina catalana reno-
vada. Cal inscripció prèvia. / Centre Cí-
vic Ateneu Fort Pienc.

Diego Molina fa les darreres 
classes del curs de cuina catalana

Dimarts fins al 13 de novembre

Mercè Arànega es posa en la pell de
Shirley Valentine, una mestressa de
casa de Liverpool empresonada en un
matrimoni sense vida i sense amor. /
Teatre Goya.

Mercè Arànega és ‘Shirley
Valentine’ al teatre Goya

Diumenge 4 de novembre a les 18:30

Partit de waterpolo corresponent a la
cinquena jornada de la Divisió d’Ho-
nor entre el CN Barcelona i l’Atlètic Bar-
celoneta. / Piscina Nova Escullera.

Derbi a la vista: el
Barcelona rep l’Atlètic

Dimarts 6 de novembre a les 20:45

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S



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

| 22

líniaciutatvella.cat



23 | 

líniaciutatvella.catOctubre 2018

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

Ciutat Vella
Pàgines especials

El fins ara candidat d'Esquerra
Republicana de Catalunya a
l'alcaldia de Barcelona, Alfred
Bosch, ha demanat al partit
que proposi Ernest Maragall
perquè encapçali la candida-
tura dels republicans a la ca-
pital catalana. En un discurs
en obert pronunciat davant la
militància, Bosch ha assegu-
rat que "les hores difícils volen
coratge, generositat i intel·li-
gència", i ha remarcat que ha
pres aquesta decisió després
de parlar els darrers dies amb
Oriol Junqueras i Marta Rovira.

Sobre Ernest Maragall,
Bosch ha destacat la gran
tasca que ha fet com a parla-
mentari i com a Conseller d'A-
fers Exteriors. "Coneix molt bé
la ciutat i l'Ajuntament, i porta
el cognom del millor alcalde

que ha tingut mai la ciutat, el
seu germà Pasqual", ha asse-
gurat. D'aquesta manera, el
líder republicà ha demanat al
partit que "obri un nou procés
de primàries i que tots els mi-
litants, simpatitzants i amics i
amigues donin suport sense
fissures  a Ernest Maragall".

Per a Bosch, "avui les am-
bicions personals passen al
darrere, perquè hem vist els
nostres companys ingressar a
la presó i a l'exili". "La gran-
desa sempre demana en-
trega. Jo no puc fer altra cosa
que el que faig avui, per sentit
ètic i per coherència amb els
valors republicans que ens
inspiren", ha conclòs.

Un cop anunciada la re-
núncia d'Alfred Bosch, Esquerra
Republicana ha convocat un

nou procés de primàries obert
a tota la militància per escollir
el cap de llista a les pròximes
eleccions municipals a la ciutat
de Barcelona. La votació està

oberta als més de 4.000 mili-
tants, simpatitzants, amics i
amigues que té el partit a la
capital catalana, així com a la
militància del Jovent Repu-

blicà de Barcelona. El procés
de primàries finalitzarà amb
un Congrés Regional que ofi-
cialitzarà l’elecció de la per-
sona cap de llista.

Alfred Bosch proposa a ERC nomenar 
Ernest Maragall nou candidat per Barcelona

A l’últim consell plenari, Es-
querra Republicana ha denun-
ciat que el govern d’Ada Colau
ha dut a terme retallades so-
cials de 6 milions d’euros al
districte, contràries al d’un go-
vern que cerca l’equitat. 

El conseller de districte,
Marc Borràs, s’ha mostrat pre-
ocupat per les informacions
aparegudes sobre l’ordre de
Colau de restringir les ajudes a
famílies pel que fa a despeses
escolars, d’alimentació, salut o
transport. El conseller també
ha lamentat les alertes públi-
ques de CCOO, UGT i CGT que
apunten que els directors dels

centres de serveis socials han
rebut instruccions de no con-
cedir noves prestacions o fer
les mínimes. 

Borràs considera alarmant
la situació de col·lapse que viu
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
la plaça de Sant Miquel, amb
veïnes i veïns als quals se’ls ha
denegat la Targeta Barcelona
Solidària. 

Esquerra Republicana la-
menta que el govern d’Ada
Colau hagi variat els criteris i re-
quisits per denegar les renova-
cions de la targeta així com les
noves justificacions respecte
als criteris de l’any 2017.

ERC denuncia una retallada social 
de 6 milions d’euros a Ciutat Vella 
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