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La campanya de Nadal és per al
comerç local el moment més im-
portant de l’any. De fet, tradicio-
nalment, gairebé una quarta part
de les vendes anuals era al des-
embre. L’aparició fulgurant del
Black Friday, però, ha trencat
l’esquema clàssic del petit co-
merç, que veu com aquesta jor-
nada comercial dels Estats Units
ha arribat per quedar-se.

Un cop el sotrac de la crisi ha
començat a quedar enrere, el co-
merç local encara amb determi-
nació aquest nou repte. Des de la
Fundació Barcelona Comerç, Llu-
ís Llanas, vicepresident de l’enti-
tat, afirma que  “el comerç local ha
de jugar a tot i adaptar-se al Black

Friday”. Tot i això, Llanas admet
que el que representa el Black Fri-
day “és un model diferent del que
nosaltres proposem”. I és que el vi-
cepresident de Barcelona Comerç
remarca que el petit comerç ha d’a-
postar “pel concepte de l’slow
shopping, que vol dir un comerç
que aconsella, que fa temporades
llargues amb preus lògics i que no
aposta per la venda impulsiva”. A
banda, Llanas afegeix que el Black
Friday s’acaba convertint en unes
“rebaixes encobertes perquè s’a-
caben fent descomptes més dies”.  

Des de l’entitat RETAILcat, la
Unió d’Entitats de Retail de Ca-
talunya,  es mouen, amb matisos,
en la mateixa línia. Consideren que
la consolidació del Black Friday
“obliga a una revisió del model del
comerç”. L’entitat,  de la mateixa
manera que bona part del co-
merç de proximitat, veu amb re-

cança el model que imposa el
Black Friday, però admet que “les
campanyes promocionals de cur-
ta durada són atractives per als
clients”. Això fa, afegeixen des de
l’entitat, que ara el comerç “s’ho
juga tot en pocs dies i ha de pre-
parar-se bé i veure com pot com-
pensar la pèrdua de marges”.

LES VENDES NO CREIXEN
Aquesta realitat fa que les com-
pres de Nadal quedin condicio-
nades, ja que els hàbits de la gent
estan canviant. Des de RETAIL-
cat calculen que una de cada dues
compres del Black Friday són
una anticipació de les compres na-
dalenques. “En el fons no es pro-
dueix un creixement real en ven-
des, perquè són vendes que es dei-
xen de fer en dies anteriors i pos-
teriors”, afegeix el president de
l’entitat, Joan Carles Calbet.  

El nou repte del comerç
» La consolidació del Black Friday ha abocat el petit comerç a apostar per aquesta jornada comercial
» Els botiguers admeten que ara el que toca és “veure com es pot compensar la pèrdua de marges”

Albert Ribas
BARCELONA

El Black Friday ha arribat per quedar-se. Foto: Kippelboy

XIFRES4El comerç de la ciu-
tat es va recuperant després
dels efectes d’una crisi econò-
mica que va tenir un fort im-
pacte per a la seva salut. I és
que el nombre de treballadors
contractats en el comerç mi-
norista va créixer un 1,6%  en-
tre el 2016 i el 2017. En aquest
mateix període també es va
arribar als 80.031 afiliats a la
Seguretat Social, segons les
xifres del quart trimestre del
2017 difoses per l’Ajuntament.

Les xifres també mostren
com, amb autònoms inclosos,
el comerç representa més del
14% del total d’ocupació de la

ciutat, amb més de 150.000
persones treballant en el sec-
tor. Pel que fa a la facturació,
aquesta també va créixer. En el
tancament del 2017 l’incre-
ment respecte de l’any anterior
va ser de l’1,5% i es van factu-
rar gairebé 13 milions d’euros.

Des del consistori també
han explicat que gairebé un
40% dels responsables dels
establiments a qui s’ha en-
trevistat consideren que el
volum de negoci augmentarà
en els pròxims anys. 

Per últim, els barcelonins
posen un notable alt (8,2) a
l’oferta comercial de la ciutat.

L’ocupació al comerç arriba
als nivells previs a la crisi
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per Francesc Reina 

La saviesa de la gent petita

Entre l'espasa i la paret hi ha un país on
habiten els miracles. No hi ha més opció
que creure en ell. Eduardo el va trobar no
fa gaire per casualitat; la famosa frase del
vell Einstein va reviure de sobte en la seva
curiositat nua de prejudicis, i es va ado-
nar que era cert, que és imprescindible
una biblioteca.

Ell, que venia de ser expulsat del men-
jador social perquè cobrava una presta-
ció mínima, va prioritzar el
menjar i va abandonar l'ha-
bitació on dormia per esperar
el més urgent: sentir de pri-
mera mà com es mou el si-
lenci de la nit.

Allà va descobrir Tintín,
aquest xaval adult que des-
granava emocionants misteris; Corto
Maltès, l'últim representant d'un món
desaparegut fa molts anys; el Capitán
Trueno lluitant entre cantonades en om-
bra per portar-nos una llibertat impen-
sable... Submergits en un món d'imatges,
darrere les cobertes, s'obre un univers per
explorar més enllà dels murs, i al costat
d'altres companyes, s'instruïa en els me-
nesters socials acariciant lletres amb la
punta dels dits, xiuxiuejant un so sord,
com si aprengués a llegir.

Llavors aquest lloc es converteix en

una treva de la derrota. Gairebé místics,
els cossos imperfectes donen voltes en-
tre les parets. No és obra de l'atzar, això
només ho pot aconseguir un déu enig-
màtic entre el va costum de buscar un
sentit a aquest món tan impenetrable.
Sembla com si preparessin una història
minuciosa sobre el seu futur, un tractat
que es podria recollir com un llibre
perdut on escapar-se de fosques male-

diccions que els conduïssin a profunds
túnels, com llibres enganyosos.

Una comunitat sense lletres és un es-
pai sense horitzons. El pretext és molt més
que protegir-se del fred, de la calor, de la
mala gent o d'una desaforada esperança.
Allà en la comoditat de les butaques i la
tranquil·litat del sofà, és on la paraula ciu-
tadania aconsegueix un sentit autèntic, un
pelegrinatge a la recerca d'un llarg som-
ni. Per aquest afany fa bona falta la mi-
rada maternal de la directora, el gest ama-
ble de l'empatia que sempre haurà de fer

front al comentari narcisista de les peti-
tes diferències.

Després, amb certa intolerància,
les autoritats presents, com una secta
blasfema, es veuran obligades a infor-
mar de les ordres extremes: hem de tan-
car. Amb la seva infància perduda a so-
bre, surten per trobar el seu lloc a l'in-
fern. Aniquilats a la nit impia, infinita-
ment solitaris, insisteixen en una divi-

nitat que delira, i marxen,
pelegrins del no-res, a
aquest altre habitatge, un-
tant-se en la pell els diaris
del dia. Hi haurà més ganes
de saber?

Els que s'atreveixin a
jutjar els limitats, que sàpi-

guen que hi ha eterns viatgers que tra-
vessen qualsevol direcció, com nòma-
des, amb el mateix desordre que alegra
la solitud. Molta gent petita es mor a la
vora del pou del qual mai no ha pogut
sortir. Eduardo se n’ha anat aquest es-
tiu mort de fred, però content de ser una
mica més savi. Ens va llegar aquesta or-
fandat absurda que tant costa d’em-
passar-se. Tant de bo la seva memòria
suri pel menjador dels que no són res,
i sobretot, que acompanyi a pessics els
que fan ús legal de l'estupidesa.

Molta gent petita es mor a la vora
del pou del qual mai no ha pogut sortir,

mentre altres fan ús legal de l’estupidesa

“No he pronunciado
la palabra Catalunya”,

dice Juan Marín, candi-
dato de Ciudadanos, en el #Debate-
AndaluciaRTVE. Ha hablado de “golpe
a la democracia” y “negociar en la cár-
cel” cuando le preguntaban sobre de-
pendencia. Pero se refería a un tema lo-
cal de Granada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No era fácil prever una
entrada de Vox tan fuer-

te. Había competencia
apretada en la derecha y los temas es-
trella ultras (machismo, racismo, anti-
política...) no estaban altos en la agen-
da. Pero menospreciamos el peso del
debate nacional. Ahí el caldo de cultivo
era perfecto.

@apuente

Surto de la presó de
Lledoners, de veure en

@RaulRomeva. Sensació
d’interinatge; és ell qui hauria d’estar
al capdavant del departament d'Acció
Exterior. Hem coincidit que cal seguir
explicant al món què passa a Catalunya
i la nostra defensa dels valors demo-
cràtics.

Borrell és el ministre
que Espanya envia al

món a revertir la mala
imatge de l'Estat. Un tipus que s'apro-
fita d'informació privilegiada per be-
neficiar-se'n. Segur que a Europa ho tro-
ben d'allò més normal. Com posar po-
lítics a la presó i pegar gent pacífica que
vol votar.

@KRLS@AlfredBosch @DaniSUgart

Safari Raval
El Safari Raval són unes rutes pel barri

del Raval que diferents entitats locals
promouen per mostrar la cara positiva

del barri. La iniciativa busca trencar 
la imatge negativa que molt sovint 

el Raval té als mitjans de comunicació 
pàgina 10

Generalitat
La Generalitat té dos posicionaments,

un des del departament de Cultura i l’al-
tre des de Salut, al voltant del conflicte
que hi ha al Raval amb les ampliacions

del CAP Raval Nord i el MACBA, que es
disputen la Casa de la Misericòrdia. 

pàgina 11

MACBA
El Museu d’Art Contemporani de Barce-

lona (Macba) acull fins a finals d’abril
una gran exposició dedicada a l’artista

Jaume Plensa. Feia 22 anys que Barcelo-
na no acollia una mostra sobre Plensa,

l’artista català més internacional. 
pàgina 10
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Invictes: l’Atlètic Barceloneta, 
imparable a la lliga i a Europa1

2 El Port presenta el nou 
projecte per a l’Hermitage 

Veïns del Raval planten cara 
a cinc desnonaments en un matí

L’emblemàtic Cinema Maldà 
podria tancar les portes

Cassolada contra els narcopisos 
del Raval tot i el reforç policial

3

4

5

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

Les millors
perles

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Ciutat Vella no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Safata d’entrada

Ja fa temps que als llocs on s’han
de produir les discussions políti-
ques i l’enfrontament de progra-
mes i idees entre els diferents par-
tits polítics s’estan desenvolupant
uns espectacles d’allò més tristos,
quan s’han perdut les formes d’e-
ducació política, social i democrà-
tiques. De moment, no s’ha arribat
a les mans com s’ha vist en alguns
parlaments i fòrums polítics, però
poc n’hi falta, per com els insults,
desqualificacions i les mentides van
pujant de to, acabant amb baralles
de pati d’escola o de taverna, amb
la presidència intentant, sense
èxit, calmar la grada.

Modernament s’ha posat en
pràctica que quan una criatura es
comporta malament, fa una rebe-
queria o una malifeta se l’envia al
“racó de pensar”. Allà s’estarà uns
minuts per calmar-se i potser ar-
ribar a entendre que ha actuat de
forma incorrecta, i la persona que
està tutelant-la li farà les oportu-
nes recomanacions perquè canviï
d’actitud i no hi torni.

Potser seria hora que la pre-
sidència de la Cambra, quan els
oponents entressin en una pica-
baralla fora d’uns mínims d’edu-
cació i comportament correcte,
enviés els contendents al “racó
d’insultar”, que estaria en una ha-
bitació, fora de la sala general, que
seria degudament condicionada,
insonoritzada i sense objectes
contundents a l’abast, no fos cas
que prenguessin mal en la conte-
sa. Allà tindrien l’oportunitat de
poder-se dir el nom del porc, es-
bravar-se en privat i no donar el
trist espectacle públicament, per
a vergonya dels que comparteixen
escó i per decepció dels que els hi
paguem el sou. 

Al racó d’insultar
per Jordi Lleal 

Quan ens vinguin a buscar
per @ModernetdeMerda

Casado desitjant afusellar el dis-
sident en cada declaració. Her-
nando penjant vídeos en què
iguala independentisme i nazis-
me. Mitjans de comunicació ava-
lant-ho als seus informatius. A
Twitter la Guardia Civil fent likes
a VOX. La Falange, tranquil·la-
ment, ocupant el mantell de la
Virgen del Pilar. Les agressions
a Femen. L'auge i la impunitat de
l'extrema dreta arreu. Home-
natges gratuïts i públics al dicta-
dor i al franquisme. I una prete-
sa esquerra que s'ho mira sense
sentir-se interpel·lada.

Tot va cap a una mateixa di-
recció, la de situar l'indepen-
dentisme (i una determinada
esquerra) a la diana. La diana,
cada cop més, literal. Només cal
anar repassant les imatges del
que s'està vivint en aquest país.
Són clares, explícites, loquaces.

Tot va cap a una mateixa di-
recció i encara hi ha qui afirma
que la història ara ja no pot re-
petir-se, com si no fes segles i
mil·lennis que els homes repetim
la història. I encara hi ha qui creu
que al segle XXI les coses van d'u-
na altra manera i les prioritats de
la gent són unes altres, com si els
humans no ens haguéssim de-
mostrat infinitat de vegades que,
de cop, la passió malaltissa per la
pàtria ens altera aquestes prio-
ritats i ens fa monstres.

I encara hi ha qui declara que
Europa no ho permetrà, com si
no fos precisament Europa la que

bressola aquest terror per tota la
seva geografia.

Podem negar-nos-ho tant
com vulguem, podem tractar de
bojos tots aquells qui gosin rela-
cionar el pitjor passat amb el pre-
sent, però ara ja queden pocs
dubtes que es va cap a una pèr-
dua de drets i llibertats, cap a un
nacionalisme foll i agressiu una
altra vegada i cap a l'eliminació
de tot allò que no combregui amb
la violència patriòtica estatal.

Un moment òptim, doncs,
per recuperar l'article d'Andreu
Barnils de dissabte passat i per
plantejar-nos dues preguntes
més (a respondre al més aviat
possible):

1. Què farem cadascú de nos-
altres quan siguem conscients
que poden venir a buscar-nos.
¿Estarem disposats que ens vin-
guin a buscar, o ho evitarem re-
nunciant a creure en els nostres
ideals per entregar-nos -no sen-
se remordiments- al silenci cò-
mode del feixisme?

2. Què faran amistats i fami-
liars quan vegin que ens vénen a
buscar. ¿Estaran disposats a im-
pedir o denunciar que ens vénen
a buscar, o renunciaran a creu-
re en la seva gent per entregar-se
-no sense remordiments- al si-
lenci còmode del feixisme?

Cadascú de nosaltres se sap lo
seu i és capaç d'intuir les seves res-
postes. I si hi ha algú que encara
no, ha de saber que arriba el mo-
ment de començar a intuir-les.

Vist al Twitter

@MarPoyato: La jutgessa del Cas Màster
processa Cristina Cifuentes i la deixa a un
pas del judici. Està acusada d'un delicte de
falsificació de documents públics.

@jmangues: Borrell: “Als EUA l’únic que van
fer va ser matar quatre indis”. Qui diu qua-
tre diu més del 80% dels indígenes exter-
minats, no? Quin ridícul i quina vergonya.

#ALaCordaFluixa

@AlbanoDante76: La vaga del personal
sanitari ho ha remogut tot. Tots els partits
que han estat al poder són responsables
de la situació -en diversa mesura- . 

#FiDeLaVaga #AUnPasDelJudici

Primer atropellament mortal amb un patinet elèctric. Va passar
a Esplugues de Llobregat, quan una dona de 92 anys va morir
atropellada per dos joves que circulaven en un aparell d’a-

questes característiques. Es tracta del primer accident mortal cone-
gut a Catalunya d’aquest tipus.

El franquisme "no era una dictadura" i el feminisme és "una
actitud agressiva". Així pensa el candidat de Vox per Màla-
ga, Eugenio Moltó, el qual assegura també que el movi-

ment LGTBI ensenya coses que els menors "no estan preparats
per entendre".

Han condemnat l'asseguradora Zurich a indemnitzar amb un
milió d’euros una pacient que va quedar incapacitada a cau-
sa d'un retard en el diagnòstic d'un ictus, que a l'Hospital de

Calella (Maresme) van confondre amb una intoxicació de cànnabis.
La pacient arrossega com a seqüeles una invalidesa absoluta.

El científic xinès que va modificar genèticament dos na-
dons ha defensat l'experiment i ha anunciat un segon em-
baràs. He Jiankui afirma que les nenes van néixer "sanes i

felices" mentre el ministeri de Ciència de la Xina diu que està
"molt preocupat" pel cas.

Alfred i Amaia, famosos després del seu pas per Operación
Triunfo, haurien trencat la seva relació sentimental després 
de més d'un any junts. La revista ‘Lecturas’ ha publicat en 

portada les imatges que confirmarien la presumpta ruptura, 
les quals de seguida han corregut per la xarxa.



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

7 | 

líniaciutatvella.catDesembre 2018



| 8

líniaciutatvella.cat Desembre 2018 Entrevista

Pot garantir que serà el can-
didat del PSC a les eleccions
municipals del maig?

Sí, és clar.

Li diem perquè també ho havia
de ser Alfred Bosch d’ERC i no ho
serà, sembla que podria passar
el mateix al PDeCAT amb Neus
Munté...
Sí, sí... Bé... Nosaltres vam fer primà-
ries el mes de maig i jo soc el can-
didat. 

Els últims mesos han sonat noms
alternatius al seu... Fins i tot el de
l’exalcalde Jordi Hereu. Com ho
ha viscut tot plegat?
Amb tranquil·litat. Quan em vaig
presentar a les primàries ningú més
ho va fer. Mirin si ho he viscut amb
tranquil·litat.

El cert és que el primer secretari
Miquel Iceta, cada cop que li pre-
gunten per vostè, el confirma com
a candidat.
És que em va confirmar la militàn-
cia del partit. I ningú més es va pre-
sentar. Així de tranquils estem.

On queda clar que no veurem
Jaume Collboni, si res no canvia,
és a la llista de Manuel Valls. El
preocupa que l’exprimer minis-
tre francès pugui restar molts
vots al PSC?
El que em preocupa és que no es
parli de la ciutat. Fa tres o quatre
mesos que vivim amb balls de
noms, estrelles convidades... Amb
una mena d’Operación Triunfo de
candidats en la qual no s’ha parlat
ni d’habitatge, ni de transport, ni
de seguretat... Això és el que em
preocupa, que no es parli de la ciu-
tat de Barcelona.

En aquesta entrevista en parla-
rem, però si abans ens deixa fer-
li unes quantes preguntes més
en clau electoral...
Sí, sí... Ho dic perquè crec que als
ciutadans això ni els interessa ni en
volen saber res. Quan vas a un
barri, et demanen més seguretat,
més habitatge, millor transport pú-
blic... No si un ha dit que pactarà
amb un altre o si ja veurem quin
serà el candidat de quina força.
Més aviat hi ha un cert desconcert. 

Creu que les expectatives que
s’han generat entorn de la figura
de Valls són exagerades?
A mi la gent em parla del transport,

de l’habitatge, de la seguretat... No
em parla del ball de noms ni de
pactes. Això és una cosa que
agrada molt als polítics i als perio-
distes, però a la gent li interessa el
dia a dia de la ciutat.

Sigui com sigui, si la llista de Valls
fos la més votada, el PSC li podria
donar suport i fer-lo alcalde?
Jo em presento per guanyar les
eleccions. Per ser alcalde. Nosaltres

intentarem sumar una coalició de
ciutat la més àmplia possible. Fa
uns dies es va presentar una plata-
forma amb noms força transver-
sals. Aquesta és la nostra línia i
estem convençuts que serà gua-
nyadora. 

A la foto d’aquesta plataforma
que comentava, Compromís per

Barcelona, no s’hi veia cap cara
especialment jove. 
Els dic per què?

Digui.
Perquè era al matí, que és quan la
gent jove treballa. Aquesta és l’ex-
plicació [somriu].

No és que el PSC hagi deixat de ser
un partit atractiu per als joves...
En absolut. Tenim gent jove. Però a
les 11 del matí la gent jove treballa. 

Abans deia que es presenta per
ser alcalde, però en cap enquesta
apareix amb possibilitats de gua-
nyar les eleccions. Se’ls fa difícil as-
sumir aquest rol més secundari,
de crossa de govern, que sembla
que ara els atorga l’electorat?
No, perquè no tenim ni aquesta vo-
cació ni aquesta psicologia de par-
tit. Nosaltres som una formació que
estem governant Espanya, que
vam governar Catalunya, que go-
vernem gran part dels ajuntaments
metropolitans... Som un partit de
govern. A la vida hi ha cicles histò-
rics i ara venim d’un cicle baix, però
totes les enquestes indiquen que
anem pujant. 

Al principi també citava les primà-
ries. El PSC en va fer, però com deia

només s’hi va presentar vostè. El
mateix ha passat a ERC, les del
PDeCAT no van despertar gaire in-
terès... Què falla?
Jo defenso les primàries. Són un
mecanisme més participatiu i que
compromet més la militància d’un
partit. Però és evident que, quan no
hi ha competència, tenen menys
interès. Si no hi ha final incert... I a
banda d’això, quan una cosa es
normalitza és menys notícia. Però
és un sistema útil i vàlid. Jo hi crec
fermament.

Per què creu que generen tantes
crítiques, doncs, les primàries que
està impulsant una part del sector
independentista a Barcelona?
No ho sé, perquè com que és un
espai polític que em costa d’enten-
dre... En tot cas, és una cosa molt en
clau independentista. Tampoc s’està
parlant de la ciutat. 

Parlem de la ciutat. La seguretat
serà un dels cavalls de batalla de
la campanya. 
Nosaltres estem dient des de fa
mesos que la ciutat ha perdut clima
de seguretat. Anant als barris i par-
lant amb els veïns i comerciants ja
vèiem que no hi havia un missatge
prou clar per part del govern que hi
ha unes normes i s’han de complir.4

Jaume Collboni
Candidat del PSC a l’alcaldia

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Marta Vall-llebrera

“Hem pagat el màster a alguns
membres del govern a un preu molt alt”

“Fa mesos que 
vivim una mena

d’Operación Triunfo
de candidats sense
parlar de la ciutat”
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3I el govern de la senyora Colau,
en lloc de prendre’n nota i pensar
que alguna cosa estava passant
de fons, ens deia que fèiem alar-
misme. Bé, després les xifres ho
han corroborat. I aquest és un
tema que a mi personalment em
preocupa molt. Perquè si una ciu-
tat no està neta i segura, la resta
no funciona. 

La recepta de ciutat neta i segura
s’associa normalment als partits
de dretes.
Mentre a Barcelona el repunt de la
inseguretat és d’un 20%, a Madrid
és d’un 1%. I allà també governa
l’esquerra. El risc és justament asso-
ciar la presència de l’esquerra en un
govern amb el fet que no hi hagi se-
guretat. Perquè la inseguretat so-
bretot perjudica els barris més
vulnerables i les famílies que no
tenen recursos. Perquè la gent més
rica, si necessita més seguretat, la
paga. Per tant, el discurs de la segu-
retat és un discurs d’esquerres. Hi ha
una part preventiva, de lluita contra
les desigualtats, però després hi ha
la part d’autoritat pública. I l’es-
querra l’ha de defensar, perquè si
no li regalem a la dreta.

Ha promès que si governa con-
vocarà 1.000 places a la Guàrdia
Urbana en els pròxims cinc anys.
És viable econòmicament?
Sí. A l’última etapa de l’alcalde Hereu
ja es va fer. I els càlculs que hem fet
tenen a veure amb el que ja es va fer.

Creu que fan falta?
Si volem complir les ràtios òpti-
mes que el propi Parlament de Ca-
talunya va establir en el seu dia, sí.
Perquè és veritat que de vegades
és molt més important la dissua-
sió, gràcies a una bona presència
al carrer, que les actuacions en si
mateixes. I què està fent el govern
de Colau? En lloc de reconèixer
que això s’ha de fer així, està redu-
int el nombre de policies. En ma-
tèria de seguretat, la prevenció i la
proximitat és el binomi que més
ha fallat en l’etapa Colau.

S’ha fet la policia de barri.
No, no s’ha fet. Se n’ha parlat molt,
però no s’ha fet.

Ara el govern ha anunciat el seu
desplegament a tres districtes
més i ja s’havia implementat en
dos.
Jo no en veig cap. I els veïns no en
veuen cap. S’anuncia ara, al quart
any de mandat, i quan tens com a
principal problema a la ciutat la
seguretat. 

Potser l’experiència de govern et
fa veure les coses diferent.
A un govern s’hi ha d’arribar après.
Crec que els barcelonins i les bar-
celonines hem pagat el màster a al-

guns membres del govern a un
preu molt alt. Descobrir, per exem-
ple a Ciutat Vella i al quart any de
mandat, que el paper de la policia
és importantíssim per donar segu-
retat als veïns... Això explica moltes
de les coses que han passat. 

La cultura també ha estat un àmbit
controvertit en aquest mandat.
Vostè diu que “Barcelona serà cul-
tural o no serà”. 
Sí. Jo crec que l’ADN del projecte de
ciutat de Barcelona és la cultura. És
el que ens diferencia, el que ens
dona identitat... I, per tant, la cultura
sempre ha estat l’eix vertebrador
del meu projecte per a Barcelona.
De fet, quan vam fer el pacte de go-
vern amb Colau, el primer que vam
demanar nosaltres va ser Cultura,
per sorpresa de tothom. Jo hi crec
molt, també en clau d’àrea metro-
politana. 

El turisme és un altre pilar de la
ciutat, però sembla que el model
actual mostra símptomes d’es-
gotament. Què s’ha de fer?
El turisme ha d’estar al servei de la
ciutat, i no la ciutat al servei del tu-
risme. Nosaltres no som una ciutat
turística, som una ciutat amb tu-
risme. I al final, el turisme que tin-
drem dependrà de la Barcelona
que expliquem al món. Per tant,
hem de decidir què volem expli-
car. Si expliquem una Barcelona
que té oferta cultural, experiències
gastronòmiques, botigues singu-
lars... Vindrà un turisme que encai-
xarà amb aquesta proposta. 

En resum, fer un altre tipus de
promoció de Barcelona.
Fer promoció no només és dir “vin-
guin i visiti’ns”. Jo no estic defensant
la idea incrementalista del turisme.
El que hem de dir és “vinguin a
veure aquesta Barcelona”. Perquè
quan ho fem, ja ens estem adreçant
a un públic determinat. Un públic
que respecti la ciutat, més enllà del
seu poder adquisitiu.

Un altre dels grans temes de ciutat
és l’habitatge. Vostè acusa Colau
de “triomfalisme” en aquesta ma-
tèria. Es podien fer més coses de
les que s’han fet?
El que més preocupa la gent ara és
l’accés a l’habitatge. Els preus s’han
encarit molt. L’Ajuntament pot fer
molt, no tot, però pot fer molt per

apaivagar els efectes de l’augment
de preus a la ciutat. Per exemple,
posar més habitatge assequible al
mercat. Hi ha 82 solars disponibles
per fer-hi habitatge. Durant la dar-
rera etapa socialista, es van cons-
truir 4.000 habitatges assequibles.
En aquest mandat se n’hauran fet
800. Es podria haver fet molt més.
És un dels grans fracassos de les po-
lítiques de Colau.

Precisament era una de les seves
banderes electorals.
Com deia la meva àvia, una cosa es
predicar y otra dar trigo. I predicar
és molt fàcil quan estàs en una en-
titat, d’activista, i també és molt le-
gítim. Però governar Barcelona no
és apte per a activistes. És apte per
a gent que pot tenir un projecte
polític molt ambiciós però que
també compta amb equips tèc-
nics, planificació, objectius clars... I
que és realista. Jo crec que tot això
ha fallat en aquesta etapa.

Què creu que és el millor i el pit-
jor que ha fet Colau?
Hi ha hagut un intent no reeixit de
donar un paper més actiu a la ciu-
tadania, a través de la participació.
Aquesta voluntat de donar veu a la
gent crec que ha estat la part més
positiva. I la part més negativa és
que no ha estat una alcaldessa de
tots i per a tots. Colau s’ha dedicat
a governar pensant només en els
seus i ha oblidat grans parts de la
ciutat. 

Amb tot el que ens diu, es plan-
tejarien tornar a pactar amb Bar-
celona en Comú després de les
eleccions del maig vinent?
Una de les bases de l’acord que vam
establir amb Barcelona en Comú
deia que el més important seria el
projecte de ciutat. I la coalició la van
trencar ells quan aquest principi
bàsic no es va respectar. I ja els hi
deia al principi de l’entrevista. Per a
nosaltres, després de les eleccions,
els acords que hi puguin haver han
de ser sobre la base que el més im-
portant, i el que ha de prevaldre, és
la ciutat de Barcelona. 

Els podrien donar una segona
oportunitat?
Bé, jo últimament els veig molt de
bracet d’ERC. Crec que és força evi-
dent que estan mirant a veure si in-
tercanvien cromos entre els suports
al Parlament de Catalunya i els su-
ports a l’Ajuntament de Barcelona.
Ells sabran. Però insisteixo: nosal-
tres, sobre la base d’un projecte que
posi Barcelona per damunt del pro-
cés independentista, si es pot fer, ho
farem. Ara bé, justament per això
Barcelona en Comú va trencar el
pacte amb nosaltres fa mesos. Si ells
es plantegen anar de bracet de la
lògica de l’independentisme, evi-
dentment nosaltres no hi serem.<

“Durant l’última etapa socialista vam fer
4.000 pisos socials: Colau n’ha fet 800”

“Si una ciutat no 
està neta i segura, 

la resta no funciona.
Això és un discurs

d’esquerres”

– Es plantejarien tornar a pactar
amb Barcelona en Comú?

– Els acords que hi puguin haver
han de fer prevaldre Barcelona.
I la coalició amb nosaltres la van 
trencar ells quan aquest principi 
bàsic no es va respectar.

– Els podrien donar una segona
oportunitat?

– Si ells es plantegen anar 
de bracet de la lògica de
l’independentisme, nosaltres 
evidentment no hi serem.
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SOCIETAT4El Raval acostuma a
ser notícia, especialment en els
últims temps, per qüestions poc
agradables: narcopisos, bara-
lles... El barri, però, té una altra
cara i diferents veïns lluiten per
mostrar-la i reivindicar-la. Ho
fan a través del Safari Raval o
Zafari Raval, una ruta per mos-
trar la tasca que fan diferents
veïns i entitats i que el passat 1
de desembre va celebrar la seva
tercera edició. El projecte l’im-
pulsen diferents col·lectius lo-
cals, com ara l’Espai de l’Immi-
grant o Acció Raval. 

Així doncs, el tour de l’1 de
desembre va reunir una vintena
de veïns d’altres barris. Abans de
començar la ruta una de les
prostitutes del col·lectiu Putes
Indignades, la Janet, va donar la
benvinguda als assistents. Ho va
fer reivindicant que el Raval “és
un barri digne on la gent tractem
de viure en pau”. Després de les
seves paraules, el Safari es va po-

sar en marxa. Va començar des
de l’Espai de l’Immigrant i la pri-
mera aturada va ser per visitar el
col·lectiu Forn de Teatre Pa'to-
thom, una entitat especialitzada
en el Teatre de l'Oprimit que tira
endavant projectes de defensa
dels drets humans.

CONTRA L’ESPECULACIÓ
La ruta va continuar amb les ex-
plicacions dels representants de

les entitats veïnals Acció Raval i
Acció Riera Baixa, que van de-
nunciar que el tràfic de drogues
està directament relacionat amb
“l’especulació que fa fora la gent
de casa seva”.

El tram final de la ruta va
consistir en visites a la botiga Top
Manta, el negoci d’un grup d’an-
tic venedors ambulants, al tem-
ple de la comunitat Sikh i al
gimnàs social Sant Pau. 

El Safari va incloure una visita a la botiga Top Manta. Foto: Safari Raval

El Raval mostra la seva millor
cara amb el tercer Safari pel barri
» Es tracta d’una ruta per reivindicar projectes que diverses entitats

impulsen i també denunciar “l’especulació” que pateixen molts veïns

El Macba dedica una gran
exposició a Jaume Plensa 

ART4El Plensa “més íntim i
conceptual”. Així és com ha de-
finit el director del Museu d’Art
Contemporani de Barcelona
(MACBA), Ferran Barenblit,
l’exposició que el museu acull so-
bre l’artista Jaume Plensa des del
passat 1 de desembre i fins al
pròxim 22 d’octubre.

La mostra és tot un esdeve-
niment, ja que repassa 40 anys
de trajectòria d’aquest gran ar-
tista internacional i, al mateix
temps, suposa trencar una xifra
que costa d’entendre: feia 22
anys que Barcelona no li dedi-
cava una exposició a Plensa.

Durant la presentació de la
mostra, Barenblit i Plensa van
explicar que l’exposició és el
més semblant a fer una vista a
l’estudi de l’artista. El recorregut
mostra la cara menys coneguda
de l’artista i comença amb un in-
terrogant i una escultura aèria
inspirada en el cel de París, que
té com a objectiu que el públic
miri cap amunt. 

A la mostra, que té una part
a l’exterior del museu, hi ha
obres dels anys 80, entre les
quals destaca ‘Prière’, una mos-
tra de ferro colat que evoca un
poema de Charles Baudelaire

Una placa a la Rambla per
recordar les víctimes del 17-A

ATEMPTATS4L’Ajuntament ha
anunciat com serà el memorial de
record a les víctimes dels atemp-
tats terroristes del 17 d’agost del
2017, que van provocar 16 morts
a la Rambla i Cambrils. El con-
sistori col·locarà una placa a te-
rra, a tocar del mosaic de Joan
Miró, el punt exacte on un dels te-
rroristes es va fugar després d’a-
tropellar desenes de persones.

La placa tindrà una frase que
ha estat escollida entre més de
5.000 missatges de solidaritat
que la ciutadania va escriure
aquells dies. Concretament, la

frase triada diu el següent: “Que
la pau et cobreixi, oh, ciutat de la
pau”. Estarà escrita en àrab, ca-
talà, castellà i anglès i la van triar
les víctimes i els familiars després
d’escollir 10 finalistes. Al costat
de la inscripció hi haurà gravat el
dibuix de la paraula Barcelona
que l’artista Frederic Amat va fer
després de l’atemptat. També
hi haurà inscrita la data i l’hora
de l’atemptat: 17 d’agost del
2017. 16.50 h.

La placa, que es col·locarà du-
rant la pròxima primavera, serà de
coure i farà 12 metres de llarg.

Maria Casas i els estibadors
del port, Medalles d’Honor

RECONEIXEMENT4El Saló de
Cent de l’Ajuntament va acollir el
8 de novembre l’entrega de les Me-
dalles d’Honor. En el cas del dis-
tricte, els guardons van ser per a
Maria Casas i l’organització d’es-
tibadors portuaris de Barcelona.

Casas, que va morir a l’octubre,
era una activista veïnal i va con-
tribuir en diferents iniciatives co-
munitàries i de recuperació de la
memòria històrica. Pel que fa als
estibadors, el guardó reconeix

que és una professió arrelada a la
Barceloneta i valora que el sindi-
cat d’estibadors ha estat clau en la
lluita contra el decret de l’estiba.

L’ENTITAT XAMFRÀ, PREMIADA
D’altra banda, l’entitat Xamfrà ha
rebut el premi al millor projecte
de conscienciació i rebuig ciuta-
dà i col·lectiu contra les violències
masclistes vers infants i adoles-
cents pel seu projecte ‘Resist’Art:
Raval Antimasclista’.

Política | Valls, rebut amb hostilitat al Raval
El candidat a l’alcaldia Manuel Valls va visitar el Raval el 4 de desembre per fer una roda de premsa
que es va acabar celebrant enmig d’una sonora protesta veïnal. L’endemà Valls també va ser incre-

pat, juntament amb Rivera i Arrimadas, abans de participar en un acte al Liceu sobre la Constitució.
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Resistim Al Gòtic celebra dos
anys amb una protesta festiva
ENTITATS4La plataforma veï-
nal Resistim Al Gòtic va celebrar
el passat 1 de desembre el seu se-
gon aniversari amb una protes-
ta festiva batejada amb l’etique-
ta #VeniuAVeureElPiset. 

L’acció va consistir en una
petita representació satírica per
denunciar, tal com ha fet la pla-
taforma des del seu primer dia,
“l’especulació que pateix el ba-
rri”. A banda de la petita actua-

ció de protesta, l’aniversari tam-
bé va consistir en un vermut i en
diferents parlaments de mem-
bres de l’entitat.

Resistim Al Gòtic és una pla-
taforma formada per un grup de
veïns del barri per “lluitar i resistir
a l’especulació i l’assetjament
immobiliari a través del suport
mutu”. Una part important de la
seva acció es concentra en lluitar
contra els desnonaments.

Arxivada la causa contra
l’Àgora Juan Andrés Benítez

SOCIETAT4L’Àgora Juan An-
drés Benítez va conèixer a finals
de novembre una molt bona no-
tícia pels seus interessos. La cau-
sa judicial oberta que podia pro-
vocar el desallotjament del solar
va ser arxivada pocs dies abans de
celebrar-se el judici. 

L’arxivament de la causa va
arribar després que la propietat
del solar, l’empresa Triquell y
García, demanés al jutge que l’ar-
xivés. A l’escrit presentat al jutge,
l’advocat de la propietat va argu-
mentar els motius de la decisió
“per les contínues pressions que
està patint l’administrador per
part dels ocupants il·legals de la
finca de la seva propietat”. Un cop

coneguda la decisió, des del
col·lectiu que ocupa aquest solar
van recordar que “des del 2009 el
solar es va convertir en un lloc d’a-
bocament d’escombraries, amb
rates i amb pràctiques de dro-
gaddicció i va ser el veïnat qui el
va transformar en un espai de dig-
nitat humana en el primer ani-
versari de la mort del veí Juan An-
drés Benítez a mans de les forces
de l’ordre públic”.

Per celebrar la decisió, tot i
que falta el tancament definitiu
de la causa, des de l’Àgora, que
alerten que “el procés judicial
tard o d’hora tornarà”, van or-
ganitzar una jornada festiva el
passat 9 de desembre. 

EQUIPAMENTS4El conflicte obert
al Raval entre el Macba, l’Ajunta-
ment i la Generalitat per les am-
pliacions del museu i del CAP Ra-
val Nord, amb la Casa de la Mi-
sericòrdia en disputa, va viure el
5 de desembre un nou episodi.
Aquest dia, just en el moment del
tancament d’aquesta edició, els
responsables del patronat del
museu, amb la directora de Pa-
trimoni del Govern, Elsa Ibar, al
capdavant, van proposar una
nova proposta basada en un estudi
tècnic que podria satisfer les dues
parts (Macba i Departament de
Salut). L’estudi proposa que la re-
habilitació i ampliació del CAP del
Raval Nord es faci per la plaça de
Terenci Moix, cosa que permetria
al museu poder fer l’ampliació a la
Casa de la Misericòrdia.

Uns dies abans d’aquesta pro-
posta el Servei Català de la Salut
havia anunciat que apostava per
fer el nou CAP Raval Nord a la
Casa de la Misericòrdia. El con-
flicte amb el Macba –on la Gene-
ralitat és una part important–neix
perquè aquest espai també és el
que vol fer servir el museu per ti-
rar endavant la seva ampliació. De
fet, l’edifici fa anys que està cedit
per l’Ajuntament al Macba.

Ara, la proposta que fan des
del museu contempla que l’am-

pliació del CAP Raval Nord es
faci pel costat mateix de l’edifi-
ci actual, el Dispensari Antitu-
berculós de Barcelona de Josep
Lluís Sert.  L’estudi tècnic plan-
teja que l’equipament sanitari
creixi aprofitant el desnivell amb
la plaça Terenci Moix.  Es cons-
truiria un edifici allargat de 400
metres quadrats amb 42 con-
sultes mèdiques. 

VISIONS DIFERENTS AL GOVERN
Un cop presentada aquesta pro-
posta, ara la pilota és a la teulada
de la conselleria de Salut. Caldrà
veure si Salut la rebutja i manté la
proposta d’ampliar el CAP a la Mi-
sericòrdia o l’accepta. La situació
té tots els ingredients per ser
l’embolic que ja és, ja que la nova

proposta neix d’una comissió
mixta formada per l’Ajuntament
i el mateix govern català. De fet,
l’Ajuntament va criticar fa uns dies
la disparitat de criteris entre els
departaments de Cultura i Salut
i l’alcaldessa Colau va demanar fa
uns dies al Govern que “parli
amb una sola veu”.

En paral·lel, des de la plata-
forma CAP Raval Nord digne
han tirat endavant una petició
perquè el pròxim Ple municipal
demani anul·lar la cessió gratuï-
ta de la Misericòrdia al Macba i
així poder fer el nou CAP en
aquest espai. Una proposta,
doncs, contrària a la que acaba de
proposar el museu i que va en la
línia de la que va fer a finals de no-
vembre el departament de salut. 

La Misericòrdia actualment està cedida al MACBA per l’Ajuntament. Foto: Arxiu

Nova proposta del MACBA 
per quedar-se la Misericòrdia   
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4Catalunya està estretament lli-
gada al voluntariat i cada cop són
més les persones que s’hi dedi-
quen, incorporant-se a un extens
teixit associatiu en constant crei-
xement: el 44% de les actuals en-
titats van ser creades el segle XXI,
aspecte que demostra el dinamis-
me del sector. A més, segons un in-
forme recent promogut per la Ge-
neralitat de Catalunya, el 51% de
les entitats tenen programes de vo-
luntariat, dada que planteja la ne-
cessitat de cercar vies de suport a
les entitats per fer possible que
cada vegada més gent faci el pas
de connectar-se al voluntariat.  

El voluntariat és una manera
d’implicar-se en la construcció de
la societat i de formar part activa en
la seva transformació. La seva con-
tribució és bàsica per generar pro-
grés i benestar social, a través de la
implicació ciutadana i del com-
promís col·lectiu vehiculat a través
de la societat civil organitzada.

Els àmbits d’activitat més pre-
sents són el de l’acció social i el de
la cultura, però n’existeixen molts
altres com el medi ambient, l’es-
port, la cooperació o la lluita veïnal,
un ventall de possibilitats capaç de
fer que tothom trobi el tipus de vo-
luntariat que s’adeqüi a les seves in-
quietuds i desitjos. Per això, és bà-
sic que aquesta oferta estigui re-
collida en un únic espai que facili-

ti la cerca, tant per afinitat com per
proximitat. 

Atesa la necessitat, el Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies -a través de la Direcció Ge-
neral d’Acció Cívica i Comunitària-
ha dissenyat i posat en marxa el
web ‘Connecta’t al voluntariat’
(connectat.voluntariat.gencat.cat),
que recull l’oferta de les entitats
existents i que facilita l’accés dels
ciutadans al món del voluntariat.

‘Connecta’t al voluntariat’ és
una plataforma tecnològica que
permet trobar l’activitat de volun-
tariat ideal per a cada persona i, al-

hora, simplifica i automatitza la cer-
ca de nous voluntaris a les entitats
sense ànim de lucre. 

És, de fet, un espai de trobada
de les entitats de voluntariat i de les
persones que volen fer voluntariat
a Catalunya, que millora la visua-
lització de les diferents propostes
de voluntariat que fan les entitats,
alhora que permet a les persones
que volen fer voluntariat regis-

trar-se a la plataforma, triar les se-
ves preferències (tipus d’activitat
preferida, disponibilitat horària,
àmbit geogràfic...) i trobar aquella
oferta que s’adapta més a les seves
necessitats. 

Per fer-ho possible, s’ha im-
plementat una tecnologia que
combina diferents paràmetres,
cosa que permet generar millors
recomanacions de voluntariat: la
plataforma analitza les propostes
de voluntariat i recomana aquelles
que millor s’ajusten al perfil i a les
preferències de cada persona.

A més, s’hi podran buscar i
trobar propostes de voluntariat, fil-
trades per la seva temàtica, pel ti-
pus de tasca a desenvolupar dins
l’entitat, per municipi... La plata-
forma llistarà les propostes de vo-
luntariat segons les preferències se-
leccionades. 

Amb aquesta iniciativa, la Ge-
neralitat de Catalunya pretén ani-
mar moltes més persones a de-
mostrar el seu compromís per
canviar el món que les envolta i
aconseguir que se sumin a les
més de 500.000 persones que ja
fan voluntariat i que, dia rere dia,
amb la seva acció voluntària,
transformen la vida de moltes
persones, convidant els que no ho
han fet encara a trobar la pro-
posta més adequada que canviï
també la seva.

Impuls al voluntariat
» La Generalitat crea el portal ‘Connecta’t al voluntariat’ amb l’oferta de les entitats existents 
» A Catalunya hi ha entre 23.000 i 25.000 entitats que tenen uns 510.000 voluntaris

aUna tercera part de les organitzacions 
només tenen entre 3 i 30 persones associades.

aEl temps de dedicació setmanal al voluntariat 
més freqüent és de fins a 5 hores setmanals (64%).

aEls àmbits d’activitat més presents són el de l’acció 
social i el de la cultura, amb un 28% i 25%.

aLa forma jurídica predominant és l’associació 
-el 85% de les entitats ho són-.

aEl 43% de les entitats fan la seva activitat 
només en el mateix municipi on tenen la seu. 

aEl 42% de les entitats disposen d’uns recursos 
econòmics anuals que no superen els 15.000 euros. 

aPel que fa a les seus de les entitats, en el 44% 
dels casos se situen en espais públics cedits.

aPer edats, són les persones més joves i més grans 
les que més temps dediquen al voluntariat. 
El 60% de les persones voluntàries són dones.

aPràcticament la meitat de les persones voluntàries         
(48%) compten amb estudis superiors i, en conjunt, 
tenen un nivell d’instrucció elevat. 

aPel que fa a la dedicació principal, el 43% treballa 
i el 29% es troba jubilat/da.

El voluntariat, en xifres

El nou web facilita

l’accés dels ciutadans

al món del voluntariat

Dia rere dia, 500.000 persones ja fan voluntariat i transformen la vida de moltes altres persones. Fotos: Departament de Treball, Afers Socials i Família

connectat.voluntariat.gencat.cat
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4La Maria té 71 anys. És de la Fun-
dació Santa Teresa del Vendrell i fa
de voluntària des que tenia 18 anys.

Va exercir de quiromassatgista
durant 45 anys.

A banda de les seves aficions
com ara anar a caminar, la jardine-
ria o llegir, va començar a ser vo-
luntària des de molt jove perquè,
en paraules seves, “neix de mi. És
una cosa que ja la porto a dins. I
m’hi sento molt bé. Per mi, ser vo-
luntària és un sentiment. És una
ajuda als altres”.

La Maria va conèixer la seva enti-
tat fent txi-kung. Allà, mentre practi-
cava el txi-kung, li van demanar si
volia fer de voluntària amb una per-
sona que volia anar a fer txi-kung i
no podia anar-hi sola. A la Maria li va

faltar temps per dir que és clar, que
l’acompanyava. I així és com va co-
mençar al centre de Santa Teresa.

Un cop cada 15 dies hi dedica un
matí. A banda d’acompanyar perso-
nes al txi-kung, la Maria fa massat-
ges a les persones que li demanen,
aprofitant els seus coneixements
com a quiromassatgista: “Hi ha per-
sones a qui els fa mal l’esquena, a
d’altres és la circulació de les cames.
I llavors jo desenvolupo el que he fet
tota la meva vida.”

La Maria diu que el voluntariat li
ha aportat moltes coses: “M’aporta
que creixo. Cada dia em fa créixer
més. Fer voluntariat és humanitzar
l’ésser humà, perquè estem molt
deshumanitzats. Hi ha un materialis-
me molt gran.”

Maria Lladó / Voluntària a la Fundació Santa Teresa del Vendrell

4L’Alba és una educadora social
de 25 anys que forma part de
l’entitat Orfeó Popular Olotí des
que en tenia quatre. 

Li agrada el teatre i ballar i,
per aquest motiu, sempre ha es-
tat molt vinculada a l’Orfeó.

L’Alba no s’havia plantejat
mai fer de voluntària. Van ser les
circumstàncies que la van portar
a ser-ho: “I estic molt contenta
que m’hi hagin dut. Perquè real-
ment aquí em sento molt a gust.
Per mi, ser voluntària és aconse-
guir el que t’omple de la vida a
partir d’ajudar les persones a fer
una activitat conjunta”.

Va conèixer l’Orfeó Popular
des de molt petita, perquè els
seus pares ja hi havien estat vin-

culats a través de les sardanes i
també del teatre i la van portar
damunt d’un escenari a fer ‘Els
pastorets’ amb només dos me-
sos d’edat.

En créixer, es va implicar del
tot amb l’entitat i actualment es
fa càrrec d’animar els més pe-
tits i els joves a fer teatre. Per
això, és ella qui organitza una
obra anual cada any on puguin
participar-hi. 

L’Alba anima altres perso-
nes a fer de voluntàries bus-
cant la millor opció a partir de
les aficions que cadascú tin-
gui. “Tota persona té una afi-
ció. Si té ganes de fer volunta-
riat, jo l’animo que ho faci per-
què és molt gratificant.”

Alba Soler / Voluntària a l’Orfeó Popular Olotí

4El Vicenç té 67 anys i fa 5
anys que fa de voluntari al Ca-
sal Lambda de Barcelona. 

Va treballar de professor
d’institut ensenyant Ciències
Socials, Geografia i Història i fa
set anys que es va jubilar.

La seva gran afició és el tea-
tre -hi va cada setmana- i tam-
bé... l’amistat. “L’amistat és una
altra de les meves aficions. M’a-
grada molt connectar amb la
gent, parlar i tenir amics i ami-
gues”, explica.

El Vicenç va decidir ser vo-
luntari perquè des que era
adolescent sempre ha tingut
un neguit participatiu, de fer
coses al llarg de la vida. Des
dels moviments socials de ba-

rri fins als moviments sindica-
listes en contra de la dictadura
franquista. 

“Quan em vaig jubilar, vaig
decidir que alguna cosa més
havia de fer i, com que no ha-
via dedicat gaire temps a la co-
munitat LGTBI, vaig pensar que
ara ja em tocava, i per això es-
tic aquí”, explica. Com a volun-
tari, participa en la preparació
d’activitats culturals del Casal
Lambda, com la Mostra de Ci-
nema Gai i Lesbià.

Quan se li pregunta com ani-
maria una persona a fer-se vo-
luntari, ho té clar: “La vida és cur-
ta, i perquè sigui intensa cal im-
plicar-se en les coses que a un li
agradin i llençar-se a la piscina”. 

Vicenç Ferrer / Voluntari al Casal Lambda
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Tsunami Veïnal es va manifestar el 24 de novembre contra l’incivisme i la inseguretat

Volen solucions
MANIFESTACIÓ/ El moviment veïnal més
crític amb la gestió d’Ada Colau al capda-
vant de l’Ajuntament, Tsunami Veïnal, va
tornar a sortir al carrer el passat 24 de no-
vembre. Centenars de persones (gairebé
mig miler segons l’organització i unes 150
segons la Guàrdia Urbana) van manifestar-
se a finals del mes passat per tornar a de-
manar al govern municipal solucions
contra l’incivisme, la inseguretat als barris,
la brutícia o la manca d’il·luminació, entre
altres. La plataforma acull una trentena
d’associacions de veïns de diferents dis-
trictes de la ciutat, però la principal part de
les seves reivindicacions es basen en dis-
trictes com Ciutat Vella o Sant Martí.

El gran motiu d’aquesta concentració,
explicaven, era que un mes després de la
seva darrera trobada amb el govern muni-
cipal encara no s’havia posat en marxa el
calendari de trobades que el govern de
Colau hauria promès per determinar el pla
mitjançant el qual l’Ajuntament ha de com-
batre problemàtiques com la inseguretat,
especialment greus, asseguren, en barris
del centre.  Els assistents, a més, van alertar
que “d’aquí a poc estarem en precam-
panya”, exhortant el consistori que els es-
colti “de manera urgent”. Per això, Tsunami
Veïnal va tornar a demanar a les institucions
que posin fil a l’agulla i que treballin amb
ells per intentar resoldre aquestes proble-
màtiques amb les quals conviuen, com la
dels narcopisos, que en els darrers mesos
han proliferat al Raval. 

Així, cap a les cinc de la tarda, la ma-
nifestació es va posar en marxa des de
diferents punts de la ciutat. Barris com

la Barceloneta, el Raval, el Fort Pienc o
el Besòs i el Maresme van ser els punts
de partida dels veïns, que van recórrer
fins a la plaça de Sant Jaume (a les por-
tes de l’Ajuntament), on van trobar-se
totes les ‘columnes’ de la protesta i que
va ser l’escenari de l’acte de cloenda de
l’acte, cap a les set de la tarda. Davant
del consistori, els veïns van cridar con-
signes com No al turisme de borratxera,
El meu barri no és un parc temàtic, Barce-
lona no està en venda o Barcelona = Ma-
galuf, entre altres.

LA FAVB SE’N DESMARCA
Qui no va participar en aquesta convoca-
tòria va ser la FAVB ni cap de les associa-
cions de veïns que formen part de la

federació. Segons els arguments que ha
expressat en més d’una ocasió, la FAVB no
participa en aquestes protestes per discre-
pàncies en els criteris que Tsunami Veïnal
té d’abordar aquestes problemàtiques.

Ara bé, des de la FAVB deixen clar que
no tenen cap problema amb Tsunami Veï-
nal i que sempre estan disposats a dialogar
”sobre les problemàtiques de la ciutat”.

DOCUMENTAL/ “Un documental per esquerdar el con-
sens turístic”. Aquesta podria ser una sinopsi ràpida de Tot
inclòs, un documental crític que reflexiona sobre les
conseqüències del model turístic a les Illes Balears, i que
es va presentar a la ciutat en tres projeccions durant el mes
passat, una a l'auditori de Can Batlló de la Bordeta, una al-
tra a la Cinètica, un local de Sant Andreu, i, per últim, una
a la Barraqueta de Gràcia.

Segons expliquen els seus creadors, Tot inclòsés un “re-
lat contrahegemònic en format documental que presen-
ta la cara oculta del turisme i desmunta la versió oficial so-
bre els orígens del turisme i els seus suposats beneficis”.
Els diners per poder gravar-lo es van obtenir gràcies a una
campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo.

‘Tot inclòs’, reflexió sobre les
conseqüències del turisme

Les marxes 
van sortir des 

de diversos punts i van
trobar-se a Sant Jaume

ESPAI PÚBLIC/Diferents associacions i entitats veïnals (com
la FAVB o la Fundació ECOM) havien anunciat que estudiaven
denunciar l’Ordenança de Terrasses que l’Ajuntament i el Gre-
mi de Restauració havien acordat i, quan tot just s’ha com-
plert un any de l’acord, ha arribat la impugnació. Així ho van
anunciar el passat dia 4, en una roda de premsa.

La decisió de portar l’ordenança a la justícia, expliquen,
arriba “després d'haver exhaurit, durant més de 2 anys, to-
tes les vies de diàleg i negociació amb els grups municipals
i el consistori”. Segons els veïns, les denúncies es basen “en
l'incompliment de normatives superiors d'accessibilitat i
igualtat d'oportunitats, de contaminació acústica i ambiental
i de procediment administratiu i participació ciutadana” i
es pregunten si qui governa a l’Ajuntament són “els partits
polítics o els lobbies econòmics”. 

Els veïns denuncien que, diàriament, es viu una situa-
ció de desregulació i que veuen fins a cinc tipus d’incom-
pliments de normes per part de diferents locals, i mante-
nen que “no es tracta d'un debat sobre terrasses sí o no, sinó
sobre l'ús equitatiu de l'espai públic i els drets de milers de
persones com a vianants i veïns”. 

Els denunciants, a més, afirmen que la decisió “crea un
precedent que es pot replicar a municipis on la ciutadania
vegi vulnerats els seus drets pels mateixos motius”.

El moviment veïnal impugna
l’Ordenança de Terrasses
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MOBILITAT/ Les protestes van
començar fa mesos i encara se-
gueixen en marxa. Els veïns del
Clot i el Camp de l’Arpa no es re-
signen al nou traçat del bus 192.
Tot i que el servei d’aquesta línia
es va modificar el passat 26 de
novembre (un canvi que al final
ha estat menor del que pretenia
l’Ajuntament, en el marc de l’ex-
tensió de la xarxa ortogonal de
busos), les protestes s’han man-
tingut i és possible que encara
n’hi hagi més.

L’última manifestació, lidera-
da per l’associació de veïns, va ser
tres dies abans que la línia veiés
com es modificava el seu itinerari,
divendres 23 de novembre.

El Clot segueix
rebutjant el nou
traçat del bus 192

URBANISME/ “Carrers per a Tothom ex-
pressem la nostra disconformitat i el nos-
tre malestar amb l’avantprojecte de
remodelació de les Rambles”. Així de con-
tundent és el titular del comunicat amb el
qual aquesta entitat, que vetlla pels drets
de les persones amb discapacitat, critica l’a-
vantprojecte que l’Ajuntament va presen-
tar el passat 2 de novembre al Liceu.

De fet, Carrers per a Tothom denuncia
no haver rebut cap document amb els de-
talls, un fet que “impedeix conèixer en de-
tall l’abast de la remodelació i, per tant, ni
tan sols tenim la possibilitat de respondre
a les seves propostes”. La plataforma exi-
geix que, en un exercici de transparència,
el govern municipal ho faci públic.

La plataforma va més enllà i també ad-

verteix que “la remodelació proposada no
reuneix les condicions d’accessibilitat i de
seguretat que garanteixin el dret a la mo-
bilitat i a gaudir de l’espai públic de to-
thom”. En concret, lamenten la implantació
de tres grans espais de plataformes úni-
ques (que consideren que són perillosos i
desorienten) en zones amb trànsit d’auto-
busos, que gairebé no farà que es redueixi
el trànsit, i que no s’augmenta de forma
significativa el mobiliari urbà.

Per tot plegat, Carrers per a Tothom re-
clama que “no s’avanci en la implantació tal
com està formulada”, que “es revisi el pro-
jecte tenint en compte les demandes de
les associacions de la diversitat funcional” i
que “es respecti el dret de tothom a la mo-
bilitat i a l’ús de l’espai públic”.

Malestar de ‘Carrers per a Tothom’ per
l’avantprojecte de reforma de la Rambla

IMMIGRACIÓ/ Ésto podría fun-
cionar. Del carrer sense feina a l'o-
portunitat d'una nova vida, el do-
cumental que explica la gestació
i el naixement de la cooperativa
Alencop, va ser el protagonista
d’una ‘sessió de cine’ el passat di-
vendres 30 de novembre al Casal
de Joves Can Ricart del barri de
Provençals del Poblenou.

La cooperativa es va crear
per donar resposta a un proble-
ma de recollida i tractament de
residus als entorns urbans, i per
garantir les condicions de vida
digna d’un col·lectiu en situació
de vulnerabilitat. Ara en formen
part una trentena de socis i un
tècnic de suport.

Un documental
sobre Alencop
a Can Ricart

MANIFESTACIÓ/ Prop de 200
persones van participar en una
nova protesta convocada per
Marxes per la Dignitat. Aquest
acte es va fer el passat dissabte 1
de desembre i va portar la mar-
xa des de plaça Universitat fins al
Passeig Lluís Companys, al davant
de l’edifici del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.

La manifestació anava en-
capçalada per una pancarta on es
podia llegir el lema Sense drets no
hi ha justícia, i els participants
també van cridar consignes a
favor de l’acollida de refugiats, de
la classe treballadora i, també,
com a gran novetat, dels presos
polítics catalans.

Dos centenars de
veïns a la Marxa 
per la Dignitat

La proposta de reinventar el 22@
avança amb un “sí crític” veïnal

HABITATGE/ El famós “sí crític”
que la CUP ha fet servir en més
d’una ocasió ha creat escola. I és
que la reacció veïnal a la proposta
de reinvenció del 22@ presentada
el passat dilluns 19 d’octubre per
l’Ajuntament ha estat rebuda, per
part de la FAVB, la Taula Eix Pere IV
i l’AVV Poblenou, amb les se-
güents paraules: “acceptació crí-
tica”. Així s’han expressat aquestes
entitats en un comunicat conjunt.

I és que el mateix dia 19, l’A-
juntament, amb l’alcaldessa Colau
al capdavant, va presentar un pro-
jecte per reorientar el 22@, que
implica fer créixer fins al 30%
 (actualment la xifra és el 10%) la
reserva de sol destinada a habi-
tatge protegit. A banda d’aquest
canvi, que serà el més significatiu
que patirà el barri, també es con-
templa potenciar l’activitat eco-
nòmica, protegir el comerç i fer un
nou corredor verd que connecti
els barris del Poblenou i el Besòs i
el Maresme. El text incidia en la
necessitat de “reequilibrar social-
ment” aquest darrer barri.

En el cas de l’habitatge, es po-
drien arribar a construir entre
5.000 i 6.000 pisos nous a les 80
hectàrees del 22@ que queden
per desenvolupar, a la zona de
sobre la Diagonal.

DOCUMENT INSUFICIENT
Les entitats veïnals, que recorden
que han participat “activament”
en el redactat d’aquest projecte,
afirmen que l’acord “no és el do-
cument que nosaltres voldríem”
però alhora hi donen suport de
forma “crítica i vigilant” perquè

“comporta millores evidents i
afronta el fracàs urbanístic del pla
22@”.  

Diuen, per exemple, que no
està del tot garantit que tot l’ha-
bitatge sigui de promoció pú-
blica, que no s’avança en impedir
altes edificacions d’oficines que
“desvirtuïn el barri i el patrimoni
històric” i que manca una aposta
més decidida per a més espais
públics lliures i verds (més enllà
del carrer Cristòbal de Moura), en
la qual l’ordenació urbanística faci

d’aquesta zona un espai més sos-
tenible i saludable per al futur.

QUEIXES DE L’OPOSICIÓ
El govern municipal, doncs, veu
com finalment té el suport dels
veïns per impulsar aquesta inicia-
tiva, però la realitat és que el pro-
jecte té poques opcions de tirar
endavant. De fet, Colau ja ha
anunciat que el vol portar al Ple
abans que acabi el mandat , però
no sembla que l’oposició li vulgui
aprovar. De moment els repre-
sentants del PDeCAT, Esquerra
Republicana i el PSC ja han criti-
cat la manca de diàleg de Colau i
les presses per aprovar un pro-
jecte d’aquesta envergadura.

Entre altres coses,
el projecte vol 
fer un corredor 
verd fins al Besòs
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La Fira de Santa Llúcia 
ja llueix al Pla de la Catedral

TRADICIÓ4El Pla de la Catedral
acull un any més la tradicional
Fira de Santa Llúcia, que en-
guany celebra el seu 232è ani-
versari. La fira, que va arrencar
el passat 30 de novembre, esta-
rà oberta fins al 23 de desembre.
Els dies laborals obre de les 11
del matí a dos quarts de nou del
vespre i els festius i vígilies des
de les 10 del matí fins a dos
quarts de deu del vespre.

Aquest any a la fira hi ha un
total de 284 parades que ofereix
els tradicionals productes na-
dalencs. A banda de la venda de
decoració de Nadal aquest any

s’organitzen activitats paral·le-
les, com ara el Tió Gegant i la
cercavila de la tradicional Ca-
rassa de Nadal de Barcelona.
També se celebrarà la 25a Dia-
da de les Tradicions i Costums
Nadalencs a Catalunya, amb
l’entrega del guardó del Firaire
d’Honor, que es farà el dissab-
te dia 15. 

D’altra banda, al costat de la
fira, al Museu Frederic Marès, es
pot visitar un pessebre amb for-
mat de taulell de més 35 metres
quadrats amb figures de fins a
40 centímetres d’alçada creat
l’Associació de Pessebristes.

CIUTAT4Els comerciants agru-
pats al voltant de l’associació
Barcelona Oberta, que repre-
senta els eixos comercials tu-
rístics de la ciutat, van demanar
a finals de novembre a l’Ajun-
tament, durant la celebració de
la quarta edició del Summit
Barcelona Oberta, la creació
d’un consorci de promoció co-
mercial de la ciutat per comba-
tre els problemes que conside-
ren que Barcelona pateix.

El president de Barcelona
Oberta, Gabriel Jené, va afirmar
durant la celebració de la jorna-
da que els comerciants necessi-
ten “recuperar la confiança en l’A-
juntament”. I és que des de Bar-
celona Oberta consideren que
“la classe política, en especial el
nostre consistori, viu una situa-
ció de falta de credibilitat que Bar-
celona no es pot permetre”. 

Les crítiques cap a la gestió
de l’actual govern municipal
van ser nombroses al llarg de
tota la jornada. Una d’elles va
arribar des de la Plataforma
Afectats pel Top Manta. El seu

president, Fermín Villar, va re-
clamar que el consistori perse-
gueixi la venda  ambulant il·le-
gal a la via pública. 

GESTIÓ COMPARTIDA
Per tal de donar un impuls al co-
merç de la ciutat, des de Bar-
celona Oberta aposten per la
col·laboració público-privada, la

gestió compartida i la coopera-
ció empresarial i entre tots els
actors de la ciutat. En aquesta lí-
nia també es va expressar l’al-
caldessa Colau, que va assistir al
tram final de la jornada. Colau
va afirmar que “Barcelona té en-
cara grans reptes al davant i els
aconseguirem mitjançant la
col·laboració público-privada”.

Un moment del Summit Barcelona Oberta. Foto: Twitter (@BarcelonaOberta)

Barcelona Oberta vol crear un
consorci de promoció comercial

Nit de les Arts | Cloenda de l’Any del Comerç i la Cultura
L’Auditori Axa va acollir el 2 de desembre la Nit de les Arts Lletres, Música i Comerç, organitzada

per la Fundació Barcelona Comerç. L’acte va servir per tancar l’Any del Comerç i la Cultura i per en-
tregar el premi del concurs ‘Lletres al Comerç’, que va ser per l’obra ‘Tirant de paper’, de Lena Paüls.  
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Esports
L’Atlètic Barceloneta es prepara
per a un final d’any molt exigent

Mataró, Pro Recco i Terrassa. En
aquest ordre, aquests seran els
tres darrers rivals de l’Atlètic
Barceloneta en un esprint final de
2018 frenètic en el qual els de
Chus Martín es veuran les cares
contra dos dels quatre primers de
la Divisió d’Honor i contra un
dels equips més forts d’Europa.

Després de la visita del passat
dimecres 5 a la piscina de l’FTC
de Budapest, el Barceloneta va
gaudir d’un cap de setmana de
descans per carregar piles de
cara a aquests darrers tres com-
promisos; el primer d’aquests
serà a la piscina Joan Serra, a la
capital del Maresme, el dissabte
15 contra un sòlid CN Mataró
que només ha perdut dos partits
en tota la temporada.

Quatre dies després d’aquest,
arribarà, possiblement, el millor
partit que s’haurà pogut veure du-
rant l’any a Sant Sebastià, la visita

del poderós Pro Recco el dime-
cres 19 a un quart de vuit del ves-
pre. Esportivament, l’any s’aca-
barà tres dies després, amb un
nou partit davant l’afició, en
aquest cas contra el segon classi-
ficat, el CN Terrassa.

LLUITA CNB - TERRASSA
Per la seva banda, el CN Barce-
lona continua immers en la seva

lluita amb el CN Terrassa per
ocupar la segona posició a la
classificació. 

Els de Toni Esteller estan
empatats amb els vallesans a la
segona plaça amb 24 punts (tres
menys que el líder) i abans de
marxar de vacances afrontaran
dues jornades d’exigència, sobre
el paper, desigual. La primera d’a-

questes serà, precisament, una vi-
sita a Terrassa el dissabte 15,
que podria servir per determinar
quin equip es consolida com a
principal perseguidor del Barce-
loneta en solitari. L’últim partit de
l’any serà el dia 22, a la Nova Es-
cullera contra el Tenerife.

LA COPA, A MATARÓ
Per altra banda, el passat di-
marts 4, la Federació espanyola
de natació va anunciar que la 33a
edició de la Copa del Rei es dis-
putarà a la piscina del CN Mata-
ró entre els dies 15 i 17 de febrer
de l’any que ve. La podran jugar
els vuit primers classificats de la
Divisió d’Honor al final de la
primera volta o els set primers si
els amfitrions no formen part
d’aquest top8. 

El Barceloneta ha guanyat
cinc de les darreres edicions de la
Copa i és el conjunt amb més tí-
tols (14), mentre que l’últim
triomf del Barcelona va ser la
temporada 2010-11. Els cenebis-
tes han pogut guanyar aquesta
competició vuit cops.

» El Barcelona continua immers en la batalla per la segona plaça
» Compte enrere cap a la trenta-tresena edició de la Copa del Rei

El CB Ciutat Vella tancarà
el 2018 rebent el CEB Girona

El partit que el CB
Ciutat Vella jugarà
contra el CEB Girona
el pròxim dissabte

15 a les cinc de la tarda servirà per
decidir si el conjunt d’Alex Gil
tanca l’any amb un balanç de re-
sultats positiu o negatiu.

I és que ara mateix, que s’han
jugat 10 jornades, l’equip de la
Ciutadella ha guanyat cinc par-
tits i n’ha perdut uns altres cinc.
Tot i aquest balanç, el CBCV
continua amb opcions de lluitar
per ser a la zona alta; de fet, des
del quart (el Sol Gironès Bisbal)

fins al vuitè (el CB Cerdanyola),
el saldo provisional de resultats
és el mateix que té el Ciutat Ve-
lla (i el novè, el CB Roser, podria
igualar-lo quan recuperi el par-
tit que té pendent), de manera
que només el basket average fa
que l’ordre a la taula del grup 1 de
la Copa Catalunya sigui el que és. 

Els gironins arribaran a la
Ciutadella en la tercera posició,
amb un balanç de vuit victòries
(quatre d’elles consecutives) i
dues derrotes. Després del par-
tit, la lliga s’aturarà fins al segon
cap de setmana del mes de gener.

Dues finals per al Barceloneta
en les pròximes setmanes

L’any ja encara la seva
recta final, però abans
de poder marxar de
vacances, el Barcelo-

neta Futsal Esportiu afrontarà
dos partits molt importants que
serviran per tancar la primera
meitat de la temporada.

Després del partit del passat
dia 9 contra el filial de l’Industrias
Santa Coloma (i de començar el
mes amb bon peu, trencant la
mala dinàmica de tres derrotes en
la victòria per 2-3 a la pista de l’I-
sur Ciutat de Terrassa), el conjunt
blanc jugarà contra dos equips

que també estan immersos en la
lluita per fugir de la zona baixa de
la taula de la Segona B.

Així, la primera d’aquestes
dues darreres dates clau de 2018
serà el dissabte 15, quan el con-
junt blanc es desplaçarà a la pis-
ta del CN Sabadell, un equip que
estava cridat a batalles més no-
bles, però que ocupa la desena
posició. Una setmana després, el
Barceloneta tindrà l’oportunitat
de dir adeu a l’any davant l’afició;
serà el dissabte 22 a la tarda, quan
el conjunt blanc rebrà la visita del
Cerdanyola FC.

El calendari dels de Chus Martín és molt exigent. Foto: CNAB

Pau Arriaga
LA BARCELONETA

El Pro Recco italià, 
un dels millors equips
europeus, passarà per la
piscina de Sant Sebastià

Natació | La Copa Nadal arriba a l’edició número 109
És tan tradicional com els torrons o el Tió. El dia de Nadal se celebrarà la 109 edició de la

Copa Nadal, la travessia de 200 metres nedant al Port de Barcelona, organitzada pel CNB.
Les inscripcions per a la cursa es van obrir el passat dia 1, i es poden fer des del web del club.
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Viu en línia

Llibres

Coneguts per introduir els ritmes de
l'illa de Jamaica a les orelles dels més
petits amb el seu projecte Reggae per
a Xics, el grup The Penguins vira cap al
públic adult. Els de Sant Feliu de Llo-
bregat s'han animat a crear la versió
dub de la cançó Pedres, un tema de
l'àlbum Herois de cartó (Buenritmo,
2018) que ja ha sortit a la venda.

Música

Després de l’èxit de la seva primera
temporada, Movistar torna a apostar
per aquesta sèrie protagonitzada per
Malena Alterio i Javier Gutiérrez. Els ac-
tors encarnen un matrimoni, Nuria i Je-
sús, que en el seu dia a dia viuen dife-
rents situacions surrealistes que fan
que l’espectador (i ells mateixos) senti
vergonya aliena.

Pelis i sèries

Vergüenza 
Juan Cavestany i Álvaro Fernández

Herois de Cartó
The Penguins

La vida somriu a Kilian Jornet. Després d’aconseguir una
de les seves grans fites durant aquest any, com és l’as-
censió doble a l’Everest en menys d’una setmana, l’es-
portista de muntanya presenta ara el seu quart llibre.
Sota el títol Res és impossible, el de Sabadell se sincera
amb els lectors explicant la seva experiència en totes

les curses que ha participat i compartint les reflexions
que ha anat acumulant durant la seva trajectòria es-
portiva. A més, el títol té un missatge de motivació i

positivisme important, ja que dona suport a totes les
persones que estan lluitant per assolir els seus som-
nis. El llibre ha tingut una bona rebuda entre els lec-
tors i ja es posiciona entre els més venuts en els ràn-
quings de literatura de no ficció. En aquest sentit, els
seguidors de Jornet l’han felicitat a través de les xar-

xes socials i han aprofitat també per fer-ho respecte a
la seva futura paternitat, ja que ell i la seva parella es-

tan esperant l’arribada del seu primer fill.

K I L I A N  J O R N E T

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un esportista de prestigi 
Va fer l’ascensió doble a l’Everest en menys de set dies

Famosos

Presentar el seu quart llibre 
‘Res és impossible’ és el títol de la novetat editorial   

Doble felicitació per part dels fans 
L’esportista també està esperant el seu primer fill

QUÈ HA FET?

Una novel·la sobre les emocions, sobre
una dona que ha de submergir-se en si
mateixa per reconstruir-se després d’u-
na pèrdua sobtada. L’escriptora Marta
Orriols narra la ràbia, la por i el desig de
la Paula, una dona de quaranta anys i
neonatòloga, que ha de reconciliar-se
amb un món que ja no reconeix i en el
qual se sent desorientada.

Aprendre a parlar amb les plantes
Marta Orriols

Basat en la novel·la de terror escrita per
Stephen King, aquest musical explica
la història d’una alumna de secundària
marginada pels seus companys d’insti-
tut. Una de les revelacions de la tem-
porada teatral, que porta a l’extrem el
que pot provocar l’abús escolar en una
adolescent.

Al Teatre Gaudí de Barcelona.

Teatre

Carrie
Ferran Guiu

| Darksiders III
Tercera part de la saga d’aquest títol que torna a protagonitzar

Furia, que ha de perseguir i eliminar els set Pecats Capitals.

No t’ho perdis

El surrealisme de Lee Miler
La Fundació Miró de Barcelona acull fins al 20 de gener l’ex-

posició ‘Lee Miller i el surrealisme a Gran Bretanya’. La mostra
aproxima el públic a una de les artistes més destacades del

moviment surrealista internacional, la fotògrafa estatuni-
denca Lee Miller,  que juntament amb el britànic Roland

Penrose van ser ambaixadors de la causa surrealista i van es-
tablir una estreta relació amb Joan Miró. A través de la figura
d’aquesta fotògrafa, l’exposició traça un recorregut entre les

dècades dels trenta i els cinquanta del segle passat, que per-
meten descobrir l’impacte del surrealisme al Regne Unit.  
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DISSABTE 29 DE DESEMBRE
23:00 Darrer concert de Son de la rambla, una

actuació d’aquesta banda de vuit músics
veterans que interpretaran temes de jazz. /
Harlem Jazz Club.

DIJOUS 13 DE DESEMBRE
19:00 El Padrino, de Francis Ford Coppola, So-

natine, de Takeshi Kitano, El Golpe, de Roy Hill,
o Uno de los nuestros, de Martin Scorsese, se-
ran alguns títols en l’última sessió de Reali-
tats en 24 fotogrames. / C. C. Pati Llimona.

DIJOUS 13 DE DESEMBRE
19:30 Darrera sessió del taller anomenat Llen-

ceria bàsica, un curs que es va posar en
marxa a principis d’octubre i que ha servit per
donar consells per aprendre a teixir aques-
tes peces. / Centre Cívic Drassanes.

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.

FINS AL 20 DE GENER
Matí-TardaRecta final de la mostra L’esclat dels

còmics, que obre una finestra al naixement
i a l’edat d’or dels còmics de premsa als Es-
tats Units a través d’un recorregut cronolò-
gic i tècnic. / Arts Santa Mònica.

DILLUNS 17 DE DESEMBRE
18:00 Susagna Navó s’encarregarà de l’activi-

tat del cicle Lletra petita - Sac de rondalles ano-
menada Nadal 2018, en la qual els nens i ne-
nes menors de 10 anys podran fer cagar el Tió.
/ Biblioteca Gòtic - Andreu Nin.

DIJOUS 3 DE GENER
19:30 L’Orfeó Català s’encarregarà d’una de les

primeres actuacions de l’any que ve, un
concert de madales tradicionals catalanes i
d'arreu. / Plaça del rei.

DISSABTE 22 DE DESEMBRE
16:00 Partit de futbol sala de la quinzena jor-

nada del grup 3 de Segona Divisió B entre el
Barceloneta Futsal i el Cerdanyola FC. / Pavelló
CEM Marítim.

La contacontes Gisela Llimona s’en-
carregarà de la darrera sessió del cicle
Lletra petita - Sac de rondalles. / Espai
Francesca Bonnemaison.

Gisela Llimona coordina una de
les darreres narracions de l’any
Dimarts 18 de desembre a les 17:30

Darreres sessions del taller de cuina
amb productes de temporada que
està en marxa des del passat mes d’oc-
tubre. Cal inscripció prèvia. / Centre Cí-
vic Barceloneta.

Recta final del curs de cuina
amb productes de temporada

Tots els dimarts a les 19:00

No es país para negras serà el nom de
l’obra que es representarà i que, pos-
teriorment, servirà per tenir un espai
de reflexió amb Sílvia Albert. / Espai
Francesca Bonnemaison.

Un espai de diàleg i teatre a 
l’Espai Francesca Bonnemaison

Dijous 13 de desembre a les 18:00

Partit de waterpolo de l‘onzena jornada
de la Divisió d’Honor masculina entre
l’Atlètic Barceloneta i el CN Terrassa. /
Piscina de Sant Sebastià.

L’Atlètic Barceloneta tanca
l’any contra el CN Terrassa

Dissabte 22 de desembre a les 12:45

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Els que vivim a Barcelona o a prop de la
capital som molt conscients de la sort
que tenim. Sobretot, pel que fa a l’o-
ferta que la ciutat comtal ens ofereix en
cultura, espectacles, gastronomia, ac-
tivitats, esports, etc. En relació a això
últim, podem dir que en els últims anys
hi ha hagut un creixement important
d’algunes activitats esportives molt
concretes com ara el running, el pàdel,
el crossfit o, en relació a les arts mar-
cials i els esports de contacte, les arts
marcials mixtes, el jiu jitsu brasiler o els
sistemes de defensa personal. Cada
cop més sovint podem veure gimna-
sos especialitzats o que ofereixen clas-
ses d’aquests tipus d’esports creixents. 

Afortunadament, Barcelona no és una
ciutat on el número d’actes delictius,
vandàlics o violents sigui molt elevat,
però, malauradament, n’hi ha. Per això,
cada cop més, la gent sent la necessi-
tat de voler tenir nocions avançades
de com defensar-se en el cas que al
carrer, al metro, a una discoteca, al
cotxe o en qualsevol altre lloc es trobi
en una situació d’amenaça, d’abús o

de violència real. I moltes vegades, les
arts marcials actuals o els esports de
contacte, per la seva naturalesa es-
portiva, no cobreixen completament
aquestes necessitats. 

I en aquest aspecte és on entra Km
Defensa Personal, la primera empresa
privada de Barcelona dedicada a l’en-
senyament del Krav Maga, un sistema
de defensa personal d’origen israelià
pensat exclusivament en l’autopro-
tecció que, degut a la seva efectivitat
i simplicitat de moviments, es va es-
tendre ràpidament pe als EEUU i Eu-
ropa convertint-se en el sistema de
defensa personal més popular i efec-
tiu avui dia. 

El Krav Maga no és un art marcial
reorientat a la defensa personal, ni és
un esport de contacte on volem gua-
nyar el nostre adversari (que sol ser del
mateix sexe i pes que jo), puntuar més
que ell o necessitem adaptar la nostra
tàctica a unes regles i normes que haig
de complir. És un sistema que mitjan-
çant moviments instintius i fàcils d’a-
prendre busca sortir de la manera més
efectiva i eficient de qualsevol tipus
d’episodi violent en el qual ens pu-

guem trobar: intent de violació, roba-
tori, cops, empentes, controls, estra-
ngulacions, caigudes, amenaces amb
arma blanca, etc. Contra un o diversos
assaltants.

Per assegurar aquest rigor en les tèc-
niques i l’efectivitat de les mateixes,
Km Defensa Personal disposa d’ins-
tructors formats i titulats directament
a Israel de la mà d’un deixeble directe
del fundador del sistema, Imi Lich-
tenfeld, i que, constantment, revisen,
estudien i entrenen la forma de mi-
llorar les tècniques per tal de fer-les
efectives per a qualsevol tipus d’indi-
vidu que vulgui practicar aquest sis-
tema.

A més, a KM Defensa Personal in-
clouen la singularitat més popular del
Krav Maga, la de treballar totes les tèc-
niques en situacions d’estrès tant físic
com perceptiu (cansament, fatiga
muscular, desorientació, soroll exces-
siu, baixa il·luminació...) i realitzant ha-
bitualment classes en entorns reals
(carrers, discoteques, passadissos, as-
falt, muntanya, etc.) per tal d’assegu-
rar l’assimilació de la tècnica més enllà

del tatami i realitzada per part d’un
company que ens ajuda.

Imparteixen classes en diferents cen-
tres de la ciutat de Barcelona, de di-
lluns a dissabtes i amb horaris tant de
matins com de tardes i de nits. A més
a més, també tenen grups femenins
on es treballa específicament situa-
cions que es poden donar en dones
(intents de violació, robatoris de bos-
ses de mà, controls amb estirament
de cabells o amb abraçades, etc.) i
també grups per a nens des dels 4
anys fins als 18 on realitzen classes
una miqueta més lúdiques però
orientades en tot moment a què els
nens aprenguin a defensar-se maxi-
mitzant les seves condiciones i fami-
liaritzant-los amb la disciplina, el
respecte, el sacrifici i puguin, així, evi-
tar episodis de bullying o d’abús de
qualsevol mena per part d’adults. 

Els podeu trobar a Facebook 
(/kravmagadefensapersonal) i a 

Instagram (@kmdefensapersonal)

» Parlem amb la primera empresa de Barcelona especialitzada 
en l’ensenyament del Krav Maga i la defensa personal 

KM Defensa Personal:
la millor opció a Barcelona 

Per a més informació, centres, grups i horaris pots consultar-ho al telèfon 618 55 71 97, 
a www.kravmaga-defensapersonal.com o a info@kravmaga-defensapersonal.com

El Krav Maga Krav Maga – Defensa
Personal Barcelona

Oferta variada

La defensa personal
com a activitat en

creixement
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Pàgines especials

Alfred Bosch ja és conseller d'Acció Exterior 
i s'acomiada de l'Ajuntament de Barcelona

Alfred Bosch ha estat nome-
nat nou Conseller d'Acció Ex-
terior, Relacions Institucionals i
Transparència pel president la
Generalitat de Catalunya, Quim
Torra. El fins ara president del
grup municipal d'ERC a l'Ajunta-
ment de Barcelona, doncs, fa el
salt a una conselleria clau per
explicar al món la voluntat de
decidir de la ciutadania de Ca-
talunya i la vulneració de drets
civils i democràtics que es viu a
l'Estat espanyol. 

Bosch té una àmplia expe-
riència en relacions internacio-
nals. Parla set idiomes, ha fet
de professor a nou universitats
de tot el món i els darrers qua-
tre anys ha estat el vicepresi-
dent d'Internacional i Coope ració
de l'Àrea Metropolitana de Bar-
celona.

Precisament, el passat 23
de novembre Bosch va viure el
seu darrer ple municipal com a
regidor a l'Ajuntament de Bar-
celona. El nou conseller d'Exte-
riors va tenir un record especial
per a Quim Forn i va assegurar
que "ara em correspon tenir el
món al cap, però sempre amb
Barcelona. Barcelona i Catalu-
nya han d'anar juntes per men-
jar-se el món".

Amb el nomenament d’Al-
fred Bosch, el grup municipal
d'Esquerra Republicana incor-
porarà Gemma Sendra com a
regidora a l'Ajuntament. D'altra
banda, Montse Benedí passarà
a ser la nova presidenta del
grup municipal en substitució
de Bosch, mentre que Jordi Co-
ronas continuarà exercint les
funcions de portaveu del grup. 

Esquerra Republicana demana un pla 
per evitar la degradació del Raval Nord

Esquerra Republicana ha regis-
trat una proposició que es de-
batrà al proper ple de districte
per tal que el govern Colau im-
pulsi un pla per revertir l'actual
degradació del Raval Nord. Els
republicans volen que el go-
vern municipal actuï contra el
seguit de problemàtiques que
pateix la zona i que han oca-
sionat una pèrdua de la quali-
tat de vida dels veïns i veïnes
durant aquest mandat.

En concret, Esquerra deta-
lla, per exemple, la deixadesa
en què es troba la plaça del
Pes de la Palla, tant en la qües-

tió de manca de mobiliari urbà
o arbrat com de planificació ur-
banística. També especifiquen
la dificultat d'accés i de mobili-
tat del carrer Valdonzella, es-
pecialment del número 29 al
60, o la degradació i els actes
incívics i delictius que es pro-
dueixen reiteradament a la
Plaça Castella. 

És per aquest motiu que
els republicans reclamen al
govern de Barcelona en Comú
que posi en marxa un pla de
forma immediata per comba-
tre la degradació i la insegure-
tat que es viu al Raval Nord.
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