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el problema dels narcopisos
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Murs que no desapareixen
» L’esborrany del Codi d’Accessibilitat de Catalunya rep crítiques de les entitats de discapacitats
» Denuncien que viuen en un món ple de barreres i que el text representa “retrocessos flagrants”
Anna Utiel
BARCELONA
“Patim una desigualtat constant
a l’hora de fer qualsevol cosa, fins
i tot la cosa més petita i quotidiana, com anar a comprar el
pa”. Aquest és el testimoni de
Montserrat Garcia, la responsable d’accessibilitat de la Federació Ecom, que engloba més de
120 entitats de persones amb
discapacitat física. Com ella,
aquestes organitzacions denuncien que qui té una discapacitat
viu en un món ple de barreres i
ha de lluitar el doble per aconseguir uns drets que la resta de
la població té garantits per naturalesa, una situació a la qual
Ecom vol posar fi.
Però la missió d’aquest
col·lectiu ha patit un nou entrebanc aquest mes de febrer. El
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies ha presentat
recentment l’esborrany del futur
Codi d’Accessibilitat de Catalunya, que ha de materialitzar els
compromisos establerts a la Llei
d’accessibilitat de 2014. Per a
Ecom, aquest document suposa
“retrocessos flagrants” en el dia
a dia de les persones que tenen
una discapacitat física: “No respecta les línies vermelles i no està
alineat amb la Convenció Internacional sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat”, lamenta Garcia.
Un dels exemples més clars
en aquest sentit és que l’esborrany permet construir nous edificis d’habitatges de dues o tres
plantes sense ascensor, un fet que
Garcia considera “inconcebible,
i més tenint en compte l’envelliment de la població”. En la mateixa línia, l’escrit no obliga a fer
accessibles les estacions de tren
que tinguin menys de 200.000

Les persones amb discapacitat han de lluitar el doble per aconseguir uns drets que la resta de la població té garantits per naturalesa. Foto: Aj. de Barcelona

viatgers anuals, ni garanteix que
les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir amb scooter als autobusos urbans. Tot
plegat, tal com recorda Garcia,
acaba tenint un impacte en el
“projecte de vida” d’aquestes
persones, afectant aspectes tan
importants com l’educació, la
inserció laboral o les relacions socials, entre d’altres.
“CAPACITISME PUR I DUR”
El punt de l’esborrany que ha
provocat més indignació entre
els membres d’Ecom ha estat el
que estableix que no cal fer accessibles aquells edificis on “no
és previsible la presència de persones amb mobilitat reduïda”.
Garcia critica que aquesta és
una afirmació “perillosa” i basada en “prejudicis i criteris subjectius”, perquè limita les possibilitats de les persones amb dis-

capacitat i les discrimina. Un cas
que mostra com es reprodueix
aquesta actitud és el dels teatres,
que s’adapten perquè s’hi pugui
accedir com a públic amb cadira de rodes, però no es contempla l’opció que hi hagi actors o
actrius amb discapacitat, de manera que no es fan accessibles els

La Generalitat creu
que les discrepàncies
es deuen a una“mala
interpretació”del text
escenaris o els vestidors. “Això és
capacitisme pur i dur”, sentencia Garcia.
INFRADOTACIÓ ECONÒMICA
A més de les queixes sobre el
contingut del text, des d’Ecom

també qüestionen els recursos
econòmics que s’han previst per
fer realitat les mesures plantejades, que consideren insuficients. “La memòria econòmica
és bastant pèssima”, diu la responsable d’accessibilitat del
col·lectiu. Garcia posa l’accent en
la necessitat que hi hagi una
voluntat política real, per tal
que el text no acabi sent “un
brindis al sol”, ja que “sense recursos, tens drets reconeguts
però no els pots exercir”.

“UN GRAN PAS ENDAVANT”
Des de la Generalitat, en canvi,
parlen de l’esborrany del nou
Codi d’Accessibilitat com “un
gran pas endavant”. Són les paraules que ha fet servir el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, que creu
que les discrepàncies es deuen a
una “mala interpretació” del

text. Amorós es mostra optimista i assegura que, gràcies a les
reunions que ja han començat a
mantenir amb les entitats, estan
més a prop d’arribar a un acord.
Segons el secretari, cal matisar alguns punts. Pel que fa a
l’habitatge, afirma que s’instal·larà un ascensor a tots els edificis on hi hagi un veí amb mobilitat reduïda, mentre que, en el
cas del transport públic, es limita
a admetre que hi haurà “criteris
més exigents” per a les estacions amb més viatgers. Sigui
com sigui, insisteix en dues idees: “En tots els casos es millorarà la normativa actual i es garantiran uns mínims d’accessibilitat”. Tot i això, les entitats es
mantenen escèptiques, perquè,
tal com recorda Garcia, “hi ha
lleis que s’aproven per unanimitat que després s’incompleixen també per unanimitat”.
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Els semàfors

La lupa

1991
per @Modernetdemerda

Gimnàs Sant Pau

El Gimnàs Social Sant Pau, fundat el
1940, celebra el seu 80è aniversari amb la
satisfacció, tot i les moltes dificultats, que
el projecte que impulsa segueix endavant.
El gimnàs està a l’espera de rebre una
ajuda municipal per garantir el seu futur.
pàgina 8

És 1991 i això és un pla seqüència. Ro- d'un moment a l'altre, encara no hi és, brer de 1991, enmig de tot aquest huracà
salia no existeix. Ni l'Instituto Cervan- i Ayrton Senna guanya el que serà el seu d'antigalles, neix el Club Súper 3. Fa ni
més ni menys que 29 anys.
tes. Ni el Mercosur. La Unió Soviètica últim títol, encara hi és.
I tal com naixia llavors és com està
Un tal Tim Berners-Lee comença a
encara belluga i San Petersburg encara es diu oficialment Leningrad. Iu- parlar d'una cosa anomenada internet, morint ara. Avui, la joia infantil i jugoslàvia és real, allà la tenim, i la Guerra els Rugrats encara no s'han parit, i el ne- venil de Catalunya continua pensantse i executant-se com si
del Golf està entretinguda.
encara fos 1991, com si enA Sud-àfrica encara han
Avui, la joia infantil i juvenil de
cara vivíssim en un planede suprimir l'apartheid, a
ta sense internet, amb GorColòmbia encara no s'ha
Catalunya continua pensant-se
bachov i sense Bad Gyal. El
entregat Pablo Escobar, i
món s'ha revolucionat de
als Estats Units encara hi
i executant-se com si encara fos 1991
dalt a baix i el nostre canal
mana George Bush pare.
infantil de referència és on
ETA fa una matança a Vic i
l'IRA posa bombes a Londres. Joan Pau gre de Banyoles és exhibit tranquil·la- era, ancorat en una realitat de televiII es dedica a publicar encícliques; ara, ment en un museu. Alejandro Sanz i sors i boy bands.
Atrapats en un 1991 perpetu, tothom
Ricky Martin ni tan sols han debutat, i
la novena.
Lluny del Vaticà, a Sevilla ultimen els Mariah Carey i Nirvana tot just ho han sembla mirar-s'ho, ningú sembla fer
preparatius de l'Expo que s'acosta, i a fet. Posa un casset, que els escoltarem. massa res per adaptar la maquinària al
Posa un casset, que així sona músi- segle XXI. I cada any que passa és una
Barcelona què us he d'explicar dels
Jocs Olímpics, una bogeria, els tenim a ca mentre arribem a l'últim tram d'a- generació perduda, una generació que,
tocar. Ed Sheeran encara ha de néixer quest pla seqüència i descobrim l'últim oblidem-nos-en, no serà salvada a última hora per cap superman. És 1991 i
i Freddie Mercury és a punt de morir. tresor que amaga aquest 1991.
Perquè, senyores i senyors, l'11 de fe- això és un fos a negre.
El videojoc Sonic ha de veure la llum

Albert Batlle

El tinent d’alcaldia de Seguretat ha reconegut que el problema dels narcopisos
del Raval està “enquistat”. Les paraules
de Batlle destaquen per la seva sinceritat, al mateix temps que evidencien
que l’Ajuntament té molta feina per fer.
pàgina 8

Antic Teatre

L’Antic Teatre és un dels pilars de l’escena teatral alternativa de la ciutat. Des d’aquest espai han sorgit un gran nombre de
propostes que han donat oportunitats a
molts actors i actrius. Ara el projecte està
en perill pel possible augment del lloguer.
pàgina 10

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@MireiaMata_DGI
No és just, ni acceptable, ni irreversible que
les dones cobrem un
23% de mitjana salarial menys que els
homes. Des de les menys remunerades
fins a les altes directives: TOTES cobrem
menys. Presentem les dades i el registre salarial per posar fi a aquesta discriminació.

@juliahumet
Fa uns dies, després
d’una declaració en la
qual una víctima va haver
d’aguantar una actitud especialment
dura de l’advocat de la defensa i, atenció, del jutge, em va dir: “Ara entenc
perquè les dones no denuncien”. Això
és el que hem d'evitar, i és responsabilitat de totes.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Alex Suárez (Vallès), Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Pau Massip
(l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Felipe Valenzuela (Eixample), Anna

Dipòsit Legal: B 43220-2010

@jonathanmartinz
Periodismo no es ponerle un micrófono a
un votante de extrema
derecha para que suelte bulos en portada sin que nadie los rebata. Periodismo es exponer las vergüenzas de las
grandes empresas de opinión que han
creado, nutrido y aupado al monstruo
cuando no lo votaba nadie.

Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes),
Víctor Ferran i Lola Surribas Producció gràfica: Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda
Roca, Lola Gutiérrez i Rosa Bertran Controller:
Mauro Favieri Distribució: Andrés Meca, Daniel Manuel, Pablo Favieri i Wiliam Hernández.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@apuente
La legalización de las
expulsiones extrajudiciales de migrantes por
Estrasburgo llega en un momento crítico, en plena externalización de fronteras a países sin garantías, con los ultras crecidos en toda UE y los gobiernos del sur de perfil o aplaudiendo. Da
para ser pesimistas.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes i Distribució: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Una obviedad

Segur que són sinònims?

per Mani Martínez

per Jordi Lleal

n raper mata la seva mare per repartir l’herència entre els
seus seguidors i fer-se famós. És la història de Qaw’mane
Wilson, el jove que va contractar un sicari perquè assassinés
la seva mare i, així, poder heretar 90.000 dòlars. Ara, Wilson ha estat
condemnat a 99 anys de presó i el sicari, a 100.

U

brir l’aixeta i que, en comptes de sortir-ne aigua, en surti
alcohol. És el que ha passat a una comunitat de veïns a
Chalakudy, una ciutat de l’Índia. Segons les autoritats,
uns treballadors haurien vessat 2.000 litres de begudes espirituoses al pou que abasteix d’aigua la comunitat.

O

er-se un tatuatge és una decisió que s’ha de pensar molt
abans de prendre-la. I si no, que li diguin a Orlando Bloom. El
famós actor s’ha tatuat recentment el nom del seu fill en codi
morse, és a dir, amb punts i ratlles. La sorpresa ha estat quan l’han
avisat que, en comptes de Flynn, s’ha tatuat Frynn.

F

ls passatgers del creuer Diamond Princess, ancorat al port
de Yokohama (Japó), no poden sortir de les seves habitacions perquè al vaixell s’han detectat seixanta casos de coronavirus. Per animar-los, una pàgina web de contingut per a
adults ha decidit oferir pornografia gratis per a tots ells.

E

n gos amant dels contes que motiva els nens a llegir en veu
alta. Així és en Percy, el golden retriever d’una biblioteca canadenca que es dedica a escoltar les històries que li llegeixen
els més petits. S’estira al seu costat, els mira fixament i, d’aquesta
manera, els infants milloren la seva confiança en la lectura oral.

U

El + llegit
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S’acaba el serial: l’Hermitage
no es farà a la Barceloneta

2

El Raval, protagonista de dos dels
grans projectes de la FAVB d’enguany

3

Un any d’activitats pel 180è
aniversari de la Boqueria

4

Volen que la Zona de Baixes Emissions
posi més límits als vehicles

5

Recta final de l’espectacle
d’en Peyu al Club Capitol

La mayoría de españoles cree
que querer votar sobre la independencia de Cataluña es un
agravio para ellos, cuando es un
acto de justicia propia.
En el fondo, no tiene nada
que ver con las personas del
resto de España, sino con qué
futuro queremos nosotros y nosotras como sociedad.
El día que entendamos eso,
que no se puede decidir el futuro
propio en función de los intereses de otros, seremos un pueblo
maduro.
El día que el resto de españoles y españolas entiendan que no
se puede mantener a un pueblo
que ha llegado a celebrar un referéndum pacífico con el poder
de todo un estado en contra, sin
preguntarles qué es lo que realmente desean, estarán escapando del marco mental imperialista.
Un referéndum de independencia vinculante es la única salida democrática al conflicto y la
única real.
Mientras esto no ocurra, ninguna de las partes estará en paz.

Ara hi ha qui diu que entre Catalunya i Espanya s’ha d’establir
una negociació, que és l’acció de
dialogar amb la intenció d’arribar un acord. Altres advoquen
pel diàleg, que és una conversa
entre dues o més persones.
També passa entre relator, que
és qui resumeix els punts tractats i els acords presos en una
negociació, o un mediador, qui
intervé en una reunió entre
persones per posar-les d’acord.
Uns exigeixen l’amnistia, que és
l’acte del poder sobirà que atorga l’oblit o el perdó general de
tota una categoria de delictes,
mentre que altres estan per
l’indult, que és una gràcia especial per la qual l’autoritat
perdona algú que havia estat
condemnat. Es vol legalitzar
l’eutanàsia, que és la mort provocada sense sofriment a persones que no volen continuar vivint, i altres s’hi oposen al·legant

que és un assassinat, perquè
consideren que és matar una
persona amb traïdoria. A la cerimònia dels Oscars, segons
l’organització, la Gisela va cantar en Castilian, en canvi l’artista
mexicana Carmen Sahari va
fer-ho en Spanish. Amb aquesta diferència, s’ha format un bon
enrenou! Qui s’atreviria a dir-li
a un americà castellanoparlant
que parla espanyol!
Queda palesa, doncs, la necessitat de tenir molt clars els
conceptes, que “casualment”
es veu en qui fa servir en el seu
discurs polític uns o altres, segons si s’és d’esquerres o de dretes, independentista o unionista i progressista o reaccionari.
Només cal llegir els diaris, escoltar les ràdios o veure les sessions de Parlament i Congrés,
per saber de quin peu calcen els
que empren uns o altres conceptes, que NO són sinònims.

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

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

A les xarxes

#PermísNoÉsLlibertat

@IgnasiMoreta: Les dones surten per
atendre familiars. Els homes, per treballar
i fer voluntariat. Deu ser casual, però com
a missatge fa mal.

#TaulaDeDiàleg

@sussifreixa: Si tenir un mediador a la
mesa de diàleg no és important i no cal,
algú em sap respondre per què s’oposen
tant a tenir-lo?

#OcellsMorts

@LaPous_: Això dels ocells morts, desplomant-se de cop, fulminats tots per
terra... Si fos una pel·lícula, en parlaríem
més.
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CAP Raval Nord | La Misericòrdia serà de l’Ajuntament aviat
Febrer 2020

La Comissió de Govern va aprovar a mitjans de febrer el conveni entre el consistori i el Consorci del Macba per tal que la capella de la Misericòrdia passi a mans municipals. Es tracta
del primer pas, que serà oficial d’aquí a tres mesos, per poder fer el nou CAP Raval Nord.

Batlle admet que el problema
dels narcopisos està“enquistat”
» El tinent d’alcalde de Seguretat diu que comprèn “el neguit” veïnal
» La policia va fer dos nous operatius els dies 8 i 17 de febrer
EL RAVAL4El tinent d’alcaldia de
Seguretat de l’Ajuntament, Albert
Batlle, va reconèixer el passat 19
de febrer, en declaracions a TV3,
que el problema dels narcopisos
del Raval està “enquistat”. Les declaracions de Batlle arriben quan
fa un any que els Mossos d’Esquadra van donar per acabats
els narcopisos després de fer, en
pocs mesos, dues grans macrobatudes.
Durant l’entrevista, Batlle va
afirmar que comprèn “el neguit
absolut que puguin tenir els
veïns”. El tinent d’alcalde va voler remarcar que l’Ajuntament
treballa per combatre el problema
i va insistir que el consistori no
“l’ha amagat mai”. El que cal fer,
va afegir, és “desenquistar” aquest
problema. Per aconseguir-ho,
creu Batlle, cal una intervenció integral com es va fer als anys 80,
des del punt de vista social, de
l’habitatge i l’urbanisme, i no només policial.

HABITATGE4Les entitats Raval
Rebel i La Negrera Feminista
van presentar el passat 21 de febrer una campanya per alertar sobre la problemàtica que asseguren que moltes dones pateixen
amb relació a l’accés a l’habitatge.
Les dues entitats denuncien
que l’alta presència de dones
en els moviments de base per la
lluita per l’habitatge es deu “a la
situació de gran vulnerabilitat
que pateixen moltes dones”. Des
de Raval Rebel alerten que “un
40% de les famílies” que han patit o poden patir un desnona-

ment “són dones soles o famílies
monomarentals”.

CRIDA A LES INSTITUCIONS
Tot i aquestes xifres, denuncien
aquestes dues entitats, “no hi ha
cap tipus de mesura que ajudi a
prevenir o reduir aquesta vulnerabilitat tan evident per part
de les institucions”.
La presentació de la campanya arriba ara perquè la voluntat de Raval Rebel i La Negrera Feminista és plantejar
aquesta problemàtica uns dies
abans del 8-M.

Un moment de l’operatiu policial del 8 de febrer. Foto: ACN

Les paraules de Batlle van
arribar després que s’estigui vivint
un mes de febrer que només ha
confirmat que el problema dels
narcopisos està molt lluny d’arreglar-se. El darrer exemple va
ser el del dia 17 de febrer, quan un
nou dispositiu policial va desmantellar un punt de venda de
droga al carrer del Príncep de Viana. Els Mossos d’Esquadra i la
Guàrdia Urbana van entrar a
quatre narcopisos i a un club
cannàbic sense llicència. Hi va ha-

ver cinc detinguts. L’operació va
arribar després de la que es va fer
el 8 de febrer, que va tenir com a
epicentre un narcopis del carrer
d’en Robador. La policia també va
entrar a dos pisos del carrer Còdols (el Gòtic) i el carrer Mar (la
Barceloneta). En total hi va haver
12 detinguts.
D’altra banda, el 14 de febrer es
va aturar el desnonament d’una família de refugiats que havien entrat a viure al mateix pis del carrer
Còdols després que quedés buit.

Suspès el desallotjament
d’un local que ocupen entitats

Foto: Twitter (@cupciutatvella)

Alerten sobre el rostre
femení dels desnonaments

TEIXIT SOCIAL4Treva per a les
entitats del Raval que ocupen el
local del número 9-11 del carrer
del Peu de la Creu després que el
20 de febrer se suspengués el
desnonament que estava previst.
Les entitats que ocupen el
local –Ravart, el Sindicat de
Manters i el col·lectiu de dones
migrants La Caracola– van organitzar una concentració de
protesta a les set del matí que va
reunir una cinquantena de per-

sones per mirar d’evitar el desallotjament. Poca estona després, però, el regidor Jordi Rabassa va informar a través de
Twitter que la propietat, en
aquest cas CriteriaCaixa, havia
demanat la suspensió del desnonament. Rabassa va demanar
que la propietat es continuï
fent “responsable” de la situació
dels col·lectius i del barri del Raval i trobi “solucions satisfactòries” per a tothom.

El gimnàs Sant Pau fa 80 anys
lluitant per sobreviure

SOCIETAT4El Gimnàs Social
Sant Pau fa 80 anys. El projecte,
que es va inaugurar l’any 1940, va
començar les celebracions del
seu aniversari el 22 de febrer.
L’objectiu, celebrar que segueixen
en peu després d’uns mesos on el
tancament de les seves instal·lacions semblava imminent.
El passat mes de maig, pocs
dies abans de les eleccions municipals, el gimnàs va anunciar
que tancava.Pocs dies després,
diversos candidats i entitats es
van mobilitzar perquè no marxés del barri un equipament
que des de fa dècades ajuda

col·lectius socialment vulnerables, com ara la gent sense sostre o dones supervivents de la
violència de gènere.
Les últimes novetats relacionades amb aquest projecte revelen que aviat el consistori finalment invertirà els diners acordats
per poder mantenir el projecte en
peu. La subvenció municipal,
però, no s’ha fet efectiva de moments pels deutes de l’entitat
amb la Seguretat Social, argumenten fonts municipals. Segons el mateix gimnàs, les negociacions amb els tècnics públics
van ben encaminades.
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Front comú veïnal i cultural
per salvar l’Antic Teatre
CULTURA4L’Antic Teatre, un
viver teatral pràcticament únic a
la ciutat situat al carrer Verdaguer i Callís (Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera), corre perill. El
motiu, per desgràcia, no és gaire complicat d’endevinar: el lloguer. L’espai afronta una pujada
sobtada del lloguer, dels 1.500
euros actuals a 7.500, i totes les
alarmes s’han encès.
La situació ha provocat que el
passat 17 de febrer companyies,
artistes, associacions professionals d’actors i ballarins i una representació dels veïns del districte organitzessin un acte al mateix Antic Teatre per reivindicar
la continuïtat del projecte. La trobada va servir per reclamar a l’Ajuntament i al conjunt d’administracions que legislin per “salvar” un dels grans pilars de l’escena alternativa del teatre barceloní i que el mateix temps
també té fa una funció social al
barri i al districte.
CONTRACTE FINS AL 2027
El contracte actual de l’Antic Teatre no venç fins al 2027. Tot i
això, la fundadora de l’espai, Semolina Tomic, afirma que no es
resignaran a acceptar “l’ultimàtum” de la propietat. Durant
l’acte, Tomic va explicar l’origen

Ciutat Vella

Febrer 2020

Un moment de l’acte del passat 17 de febrer. Foto: Pau Cortina/ACN

del conflicte amb la propietat,
que té a veure amb un litigi sobre
el finançament de la reforma de

El lloguer de l’espai
podria acabar passant
dels 1.500 euros
actuals a 7.500 euros
la façana, un cop es va fer la reforma interior. La fundadora de
l’espai diu que, encara que el contracte sigui fins al 2027, el pro-

pietari els està pressionant perquè el nou preu es comenci a
aplicar ara o el 2027 rescindirà el
contracte. “És clar que ens podem quedar aquí i esperar fins al
final del contracte, però no volem
que això passi; lluitarem fins al final”, va afirmar Tomic.
Per últim, Tomic va confirmar que s’ha reunit tres vegades
amb l’Ajuntament i que ha detectat que el consistori segueix el
problema “de prop”. “Diuen que
tenen interès per solucionarho”, va expressar amb un punt
d'escepticisme.

La Filmoteca projecta el primer
film del director de‘Parásitos’

CINEMA4La Filmoteca té en
marxa des del 21 de febrer el cicle ‘Focus sobre Corea’, que posa
el focus en la vitalitat del cinema
coreà. Una de les pel·lícules que
es projectaran serà la primera
que va fer el director Bong Joonho, el gran triomfador dels últims Oscar després que el seu
film Parásitos guanyés l’Oscar a
la millor pel·lícula.
El primer llargmetratge de
Bong Joon-ho va ser ‘Flandersui
gae’ (‘Barking Dogs Never Bite’)
i ja va servir perquè el públic i la
crítica es posessin d’acord a l’hora d’emetre el seu veredicte. Com
en gran part de la seva obra, el director sud-corèa va fusionar, en
clau de comèdia negra, incisius

apunts sociopolítics sobre la disparitat econòmica i de classe amb
sorpreses fascinants. Joon-ho va
fer gala des d’un primer moment
de la seva habilitat per combinar
un enfocament popular amb una
visió mordaç però humorística de
la vida de la classe mitjana. La
pel·lícula es podrà veure l’1 de
març a dos quarts de deu del vespre a la Sala Chomón i el 6 de
març a les cinc de la tarda a la mateixa sala.
El cicle va arrencar amb la
projecció de ‘The Great Batle’,
mentre que les altres pel·lícules
que es podran veure són ‘Flower
in Hell’, ‘Oasis’, ‘Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera’ i ‘Chilsu y Mansu’.
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Línia Ciutat Vella
combina la informació
local amb la cultura
i l’oci, amb seccions
com Viu en Línia

Les portades són
un tret distintiu
de la capçalera:
el disseny és una
aposta consolidada

La secció d’Opinió
és un aparador
amb microseccions
que generen debat
entre els lectors

Especial Línia Ciutat Vella 100
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La veu de Ciutat Vella
» Línia Ciutat Vella publica avui la seva edició número 100 revalidant el lideratge al districte
COMUNICACIÓ4Línia Ciutat Vella
arriba avui a les 100 edicions
com a referent informatiu al districte. La capçalera, fundada l’any
2010, revalida la seva presència
territorial i es confirma com la publicació local de referència a Ciutat Vella, amb una tirada de
12.758 exemplars mensuals auditats per OJD-PGD.
Coincidint amb aquesta efemèride, el Grup Comunicació 21,
editor de la capçalera, ha volgut
destacar que Línia Ciutat Vella és
una eina de cohesió territorial.
“Democratitza l’espai mediàtic
perquè arriba a tots els barris”,
afirma. En aquesta línia, l’editora detalla que “Línia Ciutat Vella
aposta clarament pel format paper”, si bé “sense descuidar el digital i les xarxes”.
De fet, recorda que l’última
Enquesta de Serveis Municipals
de l’Ajuntament va deixar xifres
destacables de consum de diaris
en paper gratuïts arreu de la
ciutat. De la població que llegeix
mitjans diàriament (el 57,4%),

un 7,7% assegura que llegeix
premsa impresa gratuïta, segment que ocupen majoritàriament 20 Minutos (editat en castellà) i la xarxa de periòdics Línia, amb una edició per a cada
districte de la ciutat (en català)
i que arriba a barris en clar procés d’emergència mediàtica com
el Raval.
Davant d’això, l’editora lamenta la poca atenció que en els últims anys ha patit la premsa de
proximitat en general i Línia Ciutat Vella en particular, tant per part
del Districte com de l’Ajuntament.
Per exemplificar-ho, recorda que
les publicacions de proximitat només van rebre un 1,56% de la publicitat del consistori el 2018.
Concretament, Línia Ciutat
Vella va rebre 5.937,79 euros,
mentre que el Grup Godó, amb La
Vanguardia al capdavant, es va
emportar un terç de la inversió:
3 milions d’euros. Una situació que
contrasta amb el discurs dels comuns, que deien que volien “afavorir” la premsa de proximitat.

11 anys després
Per David Centol i Lozano, editor del Grup Comunicació 21
Diuen que de la imprudència i de
la inconsciència no pot sortir-ne
res de bo. Però fa 11 anys, Línia
Ciutat Vella va néixer precisament d’això. No hi ha cap raonament lògic ni científic que expliqui la decisió personal de fundar una publicació. Només es pot
entendre des de l’estómac. Aquell
que ens porta a fer coses irracionals però meravelloses. Coses
necessàries, que contribueixen a
fer que una societat avanci i sigui millor. El peatge és car, però
ve edulcorat pel caramel d’un
projecte que neix romàntic i que
acaba sent realista. Dels núvols
a terra, i si et descuides, al subsol. I torna a remuntar. Qui treballa al gremi sap de què parlo.

Per això, poder editar i imprimir el número 100 de Línia
Ciutat Vella no és poca cosa. I
més quan ho podem fer des d’una posició de lideratge. El cost
personal ha estat molt alt. Però la
suor invertida per transformar la
quimera en un simple sacerdoci al servei d’un projecte editorial
ambiciós dona fruits.
Com a fundador, editor i propietari de Línia Ciutat Vella vull
agrair la confiança dels lectors
(còmplices fidels) i dels anunciants, als quals hauríem de fer un
monument per seguir apostant
per la premsa de proximitat en
català, un somni que, en el cas
d’aquesta publicació, ja és una realitat plenament consolidada.

Lamento haver hagut de cohabitar els últims anys amb un
Districte i un Ajuntament que no
han cregut en el valor de la proximitat. Esperem que el nou govern local tingui més sensibilitat
pels mitjans de proximitat i faci
una aposta clara i contundent pel
periodisme que es fa als barris:
el més important perquè és el
més proper al ciutadà.
I dit això, ara què? Ara a seguir. Una mica més madurs,
menys romàntics, més forts i
menys incrèduls. Vivim un moment social i polític convuls.
Formem part d’una col·lectivitat
que demana obrir-se pas cap al
futur. I Línia Ciutat Vella, modestament, també ho vol explicar.

.632 307
1,3
2
100
edicions
d’exemplars
notícies
milions

articles d’opinió
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El museu de la discòrdia
Algunes entitats celebren que l’Hermitage no es faci a la Barceloneta i d’altres ho critiquen
CULTURA/ Després d’un debat que ha
durat anys, la nova bocana del Port, ubicada a la Barceloneta, en principi no serà
la seu d’una franquícia del museu rus de
l’Hermitage. Aquesta notícia, que l’Ajuntament va anunciar el passat 27 de gener,
va generar reaccions oposades entre les
entitats veïnals de la zona.
La Plataforma per un Port Ciutadà, integrada per un gran nombre d’aquestes
entitats, va celebrar aquesta decisió i va
considerar que els quatre informes tècnics
encarregats pel consistori (i que van motivar la decisió de no acollir el museu) els
donaven la raó. Aquests documents, segons va dir la plataforma en un comunicat, “treuen els colors a un projecte que
formalment i en molts aspectes és un autèntic nyap”. Tanmateix, el mateix text assenyala diversos aspectes que les entitats
consideren que no queden prou reflectits
en els informes.
Pel que fa a l’informe de mobilitat, les
entitats veïnals contràries al museu destaquen el fet que el projecte “no contempla la greu situació de saturació en els
accessos a la zona”. Quant a l’informe
sobre model cultural, afirmen que corrobora que “no hi ha cap projecte cultural ni
museístic al document inicialment aprovat pel Port”, i apunten que aquest en realitat busca “legitimar un potent negoci
de restauració”. En referència a l’informe
sobre viabilitat econòmica, recorden que
“el projecte no seria sostenible per si sol a
mitjà termini”. Per últim, sobre l'informe
urbanístic, lamenten que troben a faltar
algunes irregularitats assenyalades per la

Condol del moviment veïnal
per l’assassinat de David Caminada
CONSTERNACIÓ/ La junta i el personal de la FAVB i de
la revista Carrer han mostrat la seva consternació i el seu
condol per la mort de David Caminada, el periodista que
treballava a l’Ajuntament de Barcelona i feia de professor
a la Universitat Pompeu Fabra. Caminada era parella de
la també periodista Cristina Palomar, companya de l’associació, i va morir el 22 de gener als 52 anys, en no superar les ferides provocades per un apunyalament que
va patir el dia 20 quan sortia de la feina.
Un jove de 29 anys i de nacionalitat sueca va apunyalar Caminada en un carrer proper a la plaça Sant Jaume. A causa d'això, el periodista va ser traslladat en estat
crític a l'Hospital Clínic i, després de ser intervingut, va passar a la Unitat de Cures Intensives. Malgrat els esforços dels
metges, no va ser possible salvar-li la vida.
El treballador de l'Ajuntament no va ser l'única víctima que va provocar l'assassí aquell dia: abans, el criminal
ja havia matat un altre home i una dona. A banda, també havia robat una motocicleta. L’home va ser detingut
després d’atacar Caminada, ja que els companys de feina de la víctima el van interceptar i van avisar la Guàrdia
Urbana. El dia 23, el jutjat d’instrucció número 19 de Barcelona va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per a l’arrestat.

plataforma anteriorment, com ara “la referida a l'ús no portuari d'àrees guanyades
al mar per abocament de terra”. A més,
posen de manifest altres arguments, entre
els quals destaca “el fet que el 80% del finançament vingui d'un fons d'inversió immobiliària establert a Luxemburg, amb
800 habitatges a l'àrea de Barcelona i 150
a la Costa Brava”.
VEUS FAVORABLES A L’HERMITAGE
Tot i que són moltes les entitats que s’han
sumat a les crítiques al projecte de l’Hermitage -i que, per tant, han celebrat la decisió de l’Ajuntament-, també n’hi ha que
defensaven una posició contrària. En

La plataforma Més
Cultura, que inclou l’AV
Barceloneta, lamenta la
decisió de l’Ajuntament
aquest sentit, la plataforma Més Cultura
per a Barcelona, que inclou l’Associació de
Veïns de la Barceloneta, s’ha mostrat sempre a favor del museu i, en un comunicat,
ha lamentat “el veto imposat per l’Ajuntament”. També ha recordat que els informes tècnics “no són vinculants” i ha
denunciat que responen a la voluntat del
consistori “de trobar arguments que justifiquin el rebuig que han tingut sempre al
projecte”, basat en “prejudicis ideològics”.

El temporal Glòria afecta
estructures fetes d’amiant
SALUT/ El pas del temporal Glòria per la ciutat va causar
nombrosos desperfectes, també en estructures d’amiant.
En aquest sentit, un cop superada la borrasca, la comissió contra l’amiant de la FAVB va alertar que algunes teulades o jardineres antigues, fetes d’aquest material, s’havien desprès, trossejat o trencat a causa de les fortes ventades i pluges.
La comissió va recordar, en un comunicat, que es tracta d’un “element altament cancerigen”, de manera que el
mínim contacte o exposició suposa un perill per a la salut. Per tant, en el mateix text, va recomanar als veïns i veïnes que es trobessin “qualsevol desperfecte de fibrociment”
que avisessin a la Guàrdia Urbana o truquessin al 112 en
lloc de manipular-lo, ja que aquesta feina l’han de realitzar únicament empreses especialitzades.
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Els veïns de la Dreta de l’Eixample volen
que el Taller Masriera sigui per al barri

Stop 5G alerta dels
riscos d’aquesta
tecnologia

EQUIPAMENTS/ La reobertura
del Taller Masriera, tancat des de
l'any 2009, continua sent una de
les lluites de l’Associació de Veïns
i Veïnes de la Dreta de l’Eixample
i altres associacions, que el voldrien convertir en un teatre i en
un espai per a les entitats. Mentrestant, la Fundació Pere Relats,
que es dedica al sector de les residències per a gent gran i que és
l’actual propietària de l’edifici, el
vol vendre per poder tirar endavant la construcció d’una nova residència al carrer Llacuna del
Poblenou.
El president de l'entitat de la
Dreta de l'Eixample, Jaume Artigas, explica que l'objectiu dels
veïns és que l’Ajuntament impulsi
un projecte per convertir l’edifici
“en un ateneu on, d’una banda, hi
hagi un teatre i, de l’altra, sigui un
casal per a les entitats”. Els col·lectius a favor d'aquesta proposta es
van agrupar al voltant de la Plataforma Masriera i, fa temps, van fer
públic un manifest que demana
“fer renéixer un espai emblemàtic
a hores d’ara en desús” que ha
acabat “desballestat, malmès,
abandonat i ennegrit a causa de
la pol·lució”, mentre que al novembre van organitzar una jornada reivindicativa per seguir
pressionant. Artigas també explica que la voluntat dels veïns és
que, si el projecte tira endavant,
tingui “una gestió cívica, no com
l’actual model de la casa Elizalde
que no crea sinergies”.
Per la seva banda, el gerent de
la Fundació Pere Relats, Raimon
Serrallonga, explica que tenen

L’APE assessora
sobre serveis
bàsics a la FAVB

"signada una opció de compra
amb un privat, però caduca els
primers mesos d’aquest any" i reconeix que no saben si s'executarà. Pel que fa a l’opció que
l’Ajuntament compri l’edifici, tot i
que hi ha hagut converses, Serrallonga no hi veu “un interès de veritat” i afegeix que potser el
consistori espera que es tanqui la
venda a un privat per exercir el
dret de tempteig.
UN EDIFICI AMB HISTÒRIA
El Taller Masriera és un edifici d’estil neoclàssic construït el 1882 i
dissenyat per l’arquitecte Josep

La Fundació Pere
Relats, actual
propietària, vol
vendre l’edifici

POBRESA/ L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) va oferir, el
22 de gener a la FAVB, un assessorament col·lectiu sobre drets i serveis bàsics. La convocatòria anava
adreçada, sobretot, a aquelles persones que tenen deutes d’aigua,
llum o gas que no poden pagar, o
que es veuen obligades a viure com
a ocupes sense els subministraments bàsics.
Segons va informar l’APE a les
seves xarxes socials, a l’acte es
van detectar “nous casos que pateixen l'abús de les subministradores”. Per aquest motiu, l’entitat
va anunciar que oferiria un nou assessorament col·lectiu a la seu de
la FAVB el dia 5 de febrer.

Vilaseca i Casanovas, un dels més
reconeguts de l’època. És una rèplica d’un temple romà i està protegit com a Bé Cultural d’Interès
Local. La història que hi ha al darrere és la dels pintors i joiers
Josep i Francesc Masriera. Artistes
i mecenes, van convertir l’edifici
en un taller d’orfebreria i pintura.
El 1912, Lluís Masriera, fill de
Josep, el va reconvertir en un teatre, que es va inaugurar el 1933.
Durant la Guerra Civil, la Generalitat republicana va confiscar-lo i,
després, el règim franquista el va
cedir a una congregació religiosa.

Victòria veïnal: l’Ajuntament
comprarà les casetes d’Encarnació
URBANISME/L’Ajuntament comprarà finalment les casetes del carrer Encarnació, a
Gràcia, després d’arribar a un acord amb la
propietat. En total, el consistori haurà de
gastar-se 7,4 milions d’euros en aquesta
operació: 6 milions per a la compra de les casetes i 1,4 en una indemnització a la família
propietària, necessària per deixar sense
efecte la llicència que en el seu moment es
va concedir per començar les obres. A
banda, la propietat ha retirat el contenciós
administratiu que va interposar contra el
procés de catalogació de l’alzina.
Aquest anunci va arribar a mitjans de
gener, després de mesos de lluita veïnal per
salvar les casetes i convertir-les en equipaments. Ara, l’Ajuntament hi vol construir una
escola bressol, alhora que hi ha damunt la

SALUT/ La plataforma Stop 5G va
alertar dels riscos per a la salut
que comporta aquesta nova tecnologia el passat 16 de gener, en
una xerrada informativa celebrada
a la FAVB i amb el suport d’Ecologistes en Acció. Des de la plataforma, demanen a les administracions que obrin un debat públic i
que escoltin els científics experts en
el tema abans d’implantar el 5G.
Precisament, aquesta xerrada es
va fer el mateix dia que un article
contrari al 5G, en el qual es deia que
aquesta tecnologia“no és innòcua”,
va desaparèixer del web de l’Ajuntament. Tot plegat, a les portes
d’un Mobile World Congress que
tindrà el 5G com a protagonista.

taula l’opció de fer-hi pisos socials. La plataforma Salvem l’alzina, a través de les seves
xarxes socials, ha celebrat l’acord entre el
consistori i la propietat com “una nova fita
assolida”, però també ha recordat que encara queda “molta feina” a fer. En aquesta
línia, des de l’entitat han deixat clar que estaran molt a sobre del procés i han reclamat
que els veïns hi puguin participar.
Davant de la pressió veïnal, la clau que el
govern municipal va trobar per aconseguir
l’expropiació de les casetes d’Encarnació va
ser la catalogació de l’alzina bicentenària
que hi ha al jardí de la parcel·la on estan ubicades. Aquest fet va permetre que s’aturessin les obres d’enderrocament de les cases
que la propietat volia dur a terme amb l’objectiu de poder-hi construir pisos.

Xerrada sobre
polítiques feministes
al Mas Guinardó
IGUALTAT/ El Casal Mas Guinardó
va acollir, el 23 de gener, una xerrada sobre construcció del poder
popular i polítiques feministes,
organitzada per l’espai de debat
El Garrofer amb el suport de l’Associació de Veïns i Veïnes Joan Maragall del Guinardó.
L’acte, que va funcionar com
un intercanvi d’experiències entre
les diverses assistents, va comptar
amb la presència d’algunes activistes de moviments locals. D’altra
banda, també hi va participar una
militant de Ciudad Futura, un partit polític creat a Rosario (Argentina) l’any 2013, que va sorgir de la
fusió de dos moviments socials de
la mateixa ciutat.
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L’associació Born Comerç s’ha posat com a objectiu per aquest 2020 atreure més
veïns del barri, el districte i la ciutat als comerços locals. L’entitat prepara diferents activitats de cap de setmana i una targeta de fidelització per captar clients.

L’Espai Mescladís reobrirà
les portes el 29 de febrer
INICIATIVA SOCIAL4El projecte de l’Espai Mescladís, la terrassa restaurant del Pou de la
Figuera, va viure un moment
molt trist l’octubre de l’any
passat, quan va haver de tancar
després d’un polèmic concurs
públic per a la seva gestió. Ara,
quatre mesos després, tornen
les bones notícies i el 29 de febrer reobrirà les seves portes
amb una gestió comunitària,
que recau al Casal de Barri
Pou de la Figuera. El casal cedirà l’explotació del local al
projecte social Mescladís, que
d’aquesta manera podrà tornar
a arrencar.

2005

és l’any que el
Mescladís va arrencar
a Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera

El Mescladís va obrir aquest
restaurant l’any 2010, tot i que

La formació és el gran pilar del projecte del Mescladís. Foto: Mescladís

va ser el 2005 quan el projecte
va aterrar en un altre punt de
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. L’espai de seguida va aconseguir un ampli reconeixement
entre els veïns i el 2013 va passar a ser un equipament de gestió comunitària. La iniciativa de
seguida es va caracteritzar per
ajudar persones marcades per

l’exclusió social, concretament
a joves migrants a través de
formar-los com a ajudants de
cuina i de sala.

AL CARRER BORRELL
Durant aquests mesos el Mescladís ha mantingut la seva
activitat en un local llogat del
carrer Borrell.

Pas endavant per protegir
els comerços històrics

ACN4L’Ajuntament ha recuperat recentment el grup de treball per a la preservació dels comerços històrics, on participen,
a banda dels representants de la
regidoria de Comerç, membres
dels grups municipals del consistori i de l’Associació d'Establiments Emblemàtics.
El grup treballarà en la revisió del catàleg d’aquests establiments –format per 221 comerços, molts d’ells a Ciutat Vella–
i estudiarà la possibilitat de modificar les normatives, especialment la Llei de Patrimoni Cultural, amb una aposta per noves

formes d’activitat comercial, ampliant o revisant la catalogació
dels establiments.
En paral·lel, el grup de treball
també potenciarà la promoció
d’aquests negocis i dissenyarà
rutes turístiques que uneixin tots
aquests comerços. També s’aprovaran noves mesures, com
ara incrementar la participació
d’aquests comerços en les activitats culturals de la ciutat o buscar
iniciatives per mantenir i conservar els locals catalogats. En
aquesta línia, s’editarà una guia de
bones pràctiques per conservar la
imatge exterior dels negocis.
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Defensa personal - Krav maga
Descobreix tots els beneficis
que comporta la seva pràctica

» Només per ser lector de Línia Ciutat Vella, gaudeix de matrícula
i samarreta gratuïtes de Defensa Personal KM, la primera empresa
de Barcelona especialitzada en defensa personal
Passejar pels barris i carrers de Barcelona de manera tranquil·la i segura és
un dels majors valors de la capital catalana. I és que podem assegurar,
sense por d’equivocar-nos, que la Ciutat Comtal és una de les ciutats més
segures del món on els actes violents
i delictius al carrer són, afortunadament, bastant esporàdics.
No obstant, per pocs que siguin,
existeixen. Robatoris amb intimidació,
amenaces de tot mena, baralles amb
presència o no d’armes blanques, o
l’execrable violència masclista són
presents a Barcelona per poc que ens
agradi, i fa la sensació que, a més, hi
són més sovint últimament.
Per aquesta raó, la demanda i l’interès per part de la gent de tenir coneixements d’autodefensa i de disposar a
prop seu de gimnasos especialitzats en
sistemes de defensa personal és cada
cop més elevada.

Defensa Personal KM
A la ciutat de Barcelona, tenim Defensa Personal KM, la primera em-

presa especialitzada en l’ensenyament del Krav Maga, un dels sistemes
de defensa personal més fàcils i intuïtius d’aprendre i, alhora, més eficaços
i complets que existeixen. És per això
que s’ha popularitzat tant als Estats
Units -diverses estrelles de Hollywood
el practiquen- i a la resta d’Europa.
Els instructors sènior i fundadors
de Defensa Personal KM han sigut formats per deixebles directes del creador d’aquest popular sistema -Imi
Lichtenfeld- i estan titulats a Israel,
país d’on és originari el Krav Maga.

Beneficis
Amb la pràctica contínua de la defensa personal Krav Maga, obtindreu
multitud de beneficis tant físics com
psicològics en molt poques setmanes
gràcies al rigor i intensitat de les seves
classes i a la seva innovadora singularitat: l’entrenament amb estrès.
Per una banda, aprendreu d’una
manera fàcil i intuïtiva a sortir de la
manera més il·lesa possible de tota
classe de situacions violentes i d’ame-

naces -cops, empentes, ofegaments,
controls, armes blanques- alhora que
millorareu notablement la vostra condició física quant a força, agilitat i resistència.
D’altra banda, guanyareu autoconfiança, autoestima, seguretat, autocontrol i fortalesa mental. I tot això,
en un ambient d’allò més familiar, distès, respectuós i positiu.

Centres, grups i horaris
Defensa Personal KM, a més, imparteix les seves classes de defensa personal a diversos centres de la ciutat de
Barcelona, de dilluns a dissabte ininterrompudament en horaris de matí,
tarda, nit i intensius. També col·labora
assíduament amb diferents centres cívics, escoles i empreses de la ciutat.
Té grups mixtes -tant d’iniciació
com avançats- així com diversos
grups femenins on es treballen situacions específiques en què, malauradament, es pot trobar immersa una
dona: intent de violació o situacions
prototípiques de violència masclista.

A més a més, acaben d’obrir un
nou grup d’allò més complet i innovador on uneixen l’ensenyament de
tècniques d’autodefensa (45 minuts)
amb l’aprenentatge de combinacions
de colpeig típiques de la boxa o el
muay thai (45 minuts) tan necessàries
i enriquidores per a una execució veritablement òptima de les tècniques
del Krav Maga.
No perdeu l’oportunitat d’aprofitar aquesta promoció i apropeu-vos a
qualsevol dels seus centres de Barcelona per començar a gaudir de tots els
beneficis que comporta practicar defensa personal!

Els podeu trobar a Facebook
/kravmagadefensapersonal
i a Instagram
@kravmagadefensapersonal

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
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Natació | La Marnaton 2020 es posarà en marxa al districte

Les aigües del districte seran l’escenari de l’edició del 2020 de la Marnaton, una competició
de natació en aigües obertes que consta de cinc proves. La de Barcelona es disputarà el 9 de
maig, mentre que la resta es faran a Formentera, Begur, Sant Feliu de Guíxols i Cadaqués.

Barceloneta i Barcelona només
s’enfrontarien a la final de Copa
» La competició del KO, que es disputarà a Sabadell, serà la darrera
gran cita d’aquest mes i farà que la Divisió d’Honor s’aturi uns dies
Pau Arriaga
LA BARCELONETA
Els dos equips de waterpolo del
districte, Barcelona i Barceloneta, només s’enfrontarien en una
hipotètica final de Copa del Rei.
Això és el que va decidir el bombo de la competició del KO (el
sorteig es va celebrar el passat dimecres 19), que es disputarà per
33a vegada a la piscina Can Llong
de Sabadell durant l’últim cap de
setmana del mes.
La lliga, doncs, s’atura temporalment perquè es disputi el
primer títol d’àmbit estatal d’aquest 2020. De nou, els de Chus
Martín parteixen amb la condició
de favorits (han guanyat les set
darreres edicions de forma consecutiva i són el conjunt que més
cops ha alçat aquest títol, en 15
ocasions) i es veuran les cares en
el partit de quarts el pròxim di-

La foto de família després dels sortejos. Foto: Roger Benet / RFEN

jous 27 contra el Mediterrani, que
va ser el seu rival en la final del
2019. Si superen els santsencs, el
rival a la semifinal sortiria de
l’emparellament entre el Catalunya i el Sant Andreu.
Els de Toni Esteller, per la
seva banda, es posaran en marxa en la competició copera el
mateix dia 27 contra els amfi-

trions, mentre que dos dies més
tard, si derroten el Sabadell, buscarien accedir a una final (cosa
que no aconsegueixen des del
2011) contra el vencedor del partit entre el Terrassa i el Mataró.
De forma paral·lela a la Copa
del Rei, a la capital del Vallès Occidental també es disputarà la 23a
Copa de la Reina.

Són humans: el CB Ciutat
Vella pateix dues derrotes

El BC Tecla Sala i els
Escolapis de Sarrià
van aconseguir, entre
el mes passat i el primer partit d’aquest, derrotar el
CB Ciutat Vella, cosa que fins
ara només havia aconseguit un
equip, el Vedruna, a finals del
mes de novembre del 2019.
Això, però, no ha provocat la
caiguda de l’equip de la primera
posició del grup 2 de la Primera
Categoria, tot i que sí que ha cau-

sat que perseguidors com el Vedruna i l’Ipsi retallin la distància
sobre els d’Alex Gil, que no poden
permetre’s més ensopegades si
volen seguir al capdavant de la
classificació en solitari.
Els pròxims enfrontaments
per al CBCV seran el mes que ve.
L’1 de març rebran el Sant Cugat,
el dissabte 7 viatjaran a la Seu
d’Urgell, el dia 15 rebran l’AEC
Collblanc i el 21 li tornaran la visita al Vedruna a Gràcia.

El calendari s’intensifica
per al Barceloneta Futsal

A partir del mes que ve
els reptes es multiplicaran per al Barceloneta Futsal Esportiu.
L’equip es manté tercer a Segona B (tot i que el passat dia 8 va
perdre el segon partit de la temporada a casa contra l’Hospitalet
Bellsport), però haurà de gestionar els esforços millor que mai,
perquè començarà a alternar
partits de lliga amb les eliminatòries de la Copa Catalunya.
De fet, entre finals de mes i la
primera setmana del mes, el conjunt blanc haurà d’afrontar dos

partits en poc més de quatre
dies. La visita a la pista del CN Sabadell serà el darrer partit de Segona B d’aquest mes (el dissabte 29) i quatre dies després, el 4
de març, tocarà jugar contra el
Màgic Sants al pavelló de l’Espanya Industrial en l’estrena en
la competició del KO.
El següent partit de lliga ja no
es jugarà fins al 14 de març (de fet,
el serà el pròxim partit que es jugarpa al Pavelló del Front Marítim), contra el Futsal Aliança
Mataró. Posteriorment, l’equip visitarà l’FS Salou.

Chumo i Bekere guanyen una
Mitja amb rècord d’atletes

ATLETISME4L’únic rècord que es
va superar va ser el de participació. El kenià Victor Chumo i l’etíop Ashete Bekere van fer bons
els pronòstics i van tornar a fer
que el triomf en la Mitja Marató
de Barcelona fos per a atletes africans. Els vencedors van ser els
més ràpids dels 18.850 corredors
dels 23.000 inscrits.
El vencedor de la categoria
masculina va aconseguir la seva
millor marca personal, baixant de
la xifra d’una hora (59 minuts i 58
segons), però va quedar-se a 14
del rècord de Mule Washiun.

L’ugandès Stephen Kissa va penjar-se la plata, completant els 21
quilòmetres en 1 hora exacta,
mentre que el tercer en discòrdia
va ser un compatriota del vencedor, Moses Koech, amb el mateix
temps que el segon.
Bekere, per la seva banda,
tampoc va superar la plusmarca
de Florence Kiplagat. Va travessar la meta en solitari (1 hora, 6
minuts i 37 segons), un resultat
gairebé mig minut superior al de
la seva compatriota Asnakech
Awoke. La keniana Dorcas Kimeli
va completar el podi femení.
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| Hunt: Showdown
Crytek ha desenvolupat Hunt: Showdown, un nou videojoc d’acció multijugador que permet posar-se en la pell d’un caçador de monstres.

Famosos

No t’ho perdis

Concha Velasco (Valladolid, 1939) és una d’aquelles persones que costa imaginar lluny
d’un escenari o d’un rodatge. Des que va debutar al cinema amb La reina mora (1954)
quan tenia 15 anys, l’actriu (també cantant i
ballarina) no ha deixat de treballar mai i ha sabut adaptar-se als canvis de l’audiovisual. Una
prova d’això és el seu paper a Las chicas del cable, una sèrie de Netflix estrenada el 2017. Tanmateix, els escenaris han continuat sent casa
seva, tal com ha tornat a demostrar aquest febrer, amb 80 anys. L’artista acaba d’estrenar al
Teatre Borràs de Barcelona El funeral, una obra
creada pel seu fill en què interpreta el fantasma d’una actriu famosa que acaba de morir.
Durant la presentació d’aquest muntatge,
Velasco va voler anunciar una intuïció que té
força clara: creu que morirà als 82 anys, però
ho explica amb un somriure.

Miró: Constel·lació Llena
La Fundació Joan Miró de Barcelona acull, des d’aquest
mes de febrer i fins al juny, l’exposició Miró: Constel·lació
Antoni Llena. Es tracta d’un recull de 150 obres del fons
de la Fundació, seleccionades per l’artista Antoni Llena
seguint un criteri molt personal: ha triat les peces en
què s’hi veia reflectit, que són aquelles que mostren un
Miró més íntim i amb menys color. Tots aquests dibuixos escollits per Llena es combinen amb dues obres
seves, un fet que posa de manifest la complicitat existent entre les produccions artístiques de tots dos.

Llibres

?

C O N C H A

QUI ÉS

...

V E L A S C O

Ser una de les actrius més importants

ÉS FAMOSA PER

Està en actiu des de la dècada dels 50

?

Estrenar una obra a Barcelona

QUÈ HA FET

‘El funeral’ ha aterrat al Teatre Borràs aquest febrer

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Admiradors i detractors

Com tota diva, desperta passions però també crítiques

Música

Pelis i sèries

El último verano de Silvia Blanch
Lorena Franco

42 km
Manel Arévalo

Marjorie
Núria Graham

Solo nos queda bailar
Levan Akin

Silvia Blanch va desaparèixer l'estiu de
2017 sense deixar rastre i l'última persona que la va veure és morta. Un any més
tard, la jove periodista Alex haurà d'anar
fins al poble del Montseny on vivia Blanch
i on va ser vista per darrera vegada. Allà,
coneixerà un dels principals sospitosos de
la desaparició, pel qual sentirà una forta
i irremeiable atracció.

La Laura, la Marta i el Felo són tres amics
que, com cada cap de setmana, es disposen a sortir de festa per l’anomenada
Ruta del Bakalao, que sumava 42 quilòmetres. Quan estan de camí, presencien
un accident i hauran de decidir si s’aturen o continuen cap a la festa. Roger Torns
dirigeix aquesta obra de Manel Arévalo.
Al teatre La Gleva, a Barcelona.

La cantant Núria Graham va aprofitar Sant
Valentí per publicar una declaració d’amor als seus orígens irlandesos i, més concretament, a la seva àvia Marjorie, a la qual
ha dedicat una cançó i l’àlbum sencer, tot
i que no la va arribar a conèixer. Els paisatges irlandesos han estat la font d’inspiració de l’artista vigatana per crear
aquest disc de pop espiritual.

El jove ballarí Merab, que fa anys que assaja a la Companyia Nacional de Dansa de
Georgia, coneix el carismàtic Irakli, que es
convertirà en el seu gran rival i, alhora, en
el seu amor ocult. El protagonista haurà
de fer front a un entorn molt conservador
per poder-se alliberar. Aquesta pel·lícula
sueca arriba a les nostres pantalles quatre mesos després de l’estrena original.
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Cultura
DIVENDRES 20 DE MARÇ
18:30 Claus ecofeministes: pensament i ciència
per a la sostenibilitat de la vida serà una de les
propostes emmarcades en els actes del 8M.
/ Espai Francesca Bonnemaison.

Ana Tijoux s’encarregarà d’un
dels últims concerts del mes
Dissabte 29 de febrer a les 19:00

PROPOSTES
Tallers

Nova sessió del curs ‘Cuines
del món’ amb Isma Prados
Dissabte 21 de març a les 11:00

En el marc dels 180 anys de la Boqueria,
el xef Isma Prados s’encarregarà d’impartir una nova sessió del taller Cuines
del món. / Mercat de Sant Josep - La
Boqueria.

TOTS ELS DIMECRES
19:00 Cada dimecres, fins al 18 de març, es faran noves sessions del taller Fotografia alliberada, pensat per provar, sentir, percebre, patir, apreciar, observar. Coordina Kati Riquelme. / Centre Cívic Pati Llimona.
Feminista i activista, Ana Tijoux aposta per un hip-hop acolorit i fusionat de
gran sensibilitat política i social i farà
un dels darrers concerts del mes. Entrada gratuïta. / Plaça del Born.

Exposicions

FINS A L’1 DE MARÇ
Tot el dia Darrers dies en els quals es pot visitar la mostra Picasso poeta. L’exposició se centra en la importància de l’escriptura poètica
en el procés creatiu del genial artista malagueny. / Museu Picasso.

FINS AL 28 DE MARÇ
Matí-Tarda Des de finals del mes passat es pot
visitar la mostra La Barceloneta en guerra. Fotografies inèdites d'Antoni Campañà, que estarà oberta al públic fins a finals de març. /
Casa de la Barceloneta 1761.

Infantil

Una sessió de narracions a
l’Espai Francesca Bonnemaison
Dimarts 3 de març a les 17:30

El primer dimarts del mes que ve es farà
una narració del cicle Lletra petita - Sac
de rondalles. / Biblioteca de l’Espai Francesca Bonnemaison.

Esports
DIUMENGE 1 DE MARÇ
17:45 Partit de bàsquet corresponent a la 19a
jornada de Primera Categoria masculina entre el CB Ciutat Vella i el Sant Cugat. / CEM Parc
de la Ciutadella.

El Barceloneta estrenarà el
març rebent el CN Mataró
Dissabte 7 de març a les 12:45

DIMARTS 25 DE FEBRER
18:00 Susagna Navó torna al districte per posar sobre l’escenari la segona edició de la narració Contes a la mà. / Biblioteca Sant Pau Santa Creu.

TOTS ELS DIVENDRES

DIMECRES 11 DE MARÇ

10:00 Des del passat dia 14, el professor Jordi
Martos s’encarrega del curs Introducció a la
creació de videojocs, que ensenya a dominar
diferents programes de creació. / Centre Cívic Convent de Sant Agustí.

18:00 Fuig, bèstia serà el nom de la reversió que
la narradora Mon Mas farà del conte Sa Dragonera de Paulina Vergés de Echenique. Activitat pensada per a majors de 4 anys. / Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat.

Partit de waterpolo de la setzena jornada de la Divisió d’Honor masculina
l’Atlètic Barceloneta i el CN Mataró. /
Piscina de Sant Sebastià.
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