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Una munió de gent preparada per
entrar en uns grans magatzems
just abans de la seva obertura.
Aquesta era la foto que fins fa poc
il·lustrava millor l’inici de les re-
baixes. La imatge, però, ha perdut
molta força en els últims anys. 

El sector del comerç ha vist
des de fa un temps com el seu es-
quema clàssic de vendes s’ha anat
difuminant, principalment la
campanya de rebaixes. El passat
7 de gener va arrencar, teòrica-
ment, una nova edició de les re-
baixes d’hivern. Teòricament per-
què les rebaixes, enteses com
abans, ja no existeixen. “Les re-
baixes  com el període on es feien
descomptes per vendre estoc acu-

mulat pràcticament han desapa-
regut. S’han convertit en una
campanya comercial més”, explica
Joan Carles Calbet, president de
RETAILcat, la Unió d’Entitats de
Retail de Catalunya. Aquesta li-
beralització de les rebaixes pro-
voca que la gent pugui trobar co-
merços que fan descomptes du-
rant la campanya de Nadal. 

EL COMERÇ VOL CONSENS
Per recuperar l’impacte que abans
tenia el tret de sortida de les re-
baixes, des del petit comerç de-
manen establir una data de con-
sens sobre el seu inici. “El sector
comercial hauria d’acordar el dia
d’inici perquè ens beneficiaria a
tots”, afirma Calbet. El president
de RETAILcat remarca que el
més important és l’acord del sec-
tor i no el que marca la llei cata-
lana del 2017, que va flexibilitzar

les dates tradicionals per fer pro-
mocions (7 de gener i 1 de juliol).

Des de la Fundació Barcelo-
na Comerç, Lluís Llanas, un dels
seus vicepresidents, també de-
mana “unes rebaixes amb un dia
fix d’inici i amb temporades llar-
gues perquè la gent miri preus i
compri els estocs” i no la situa-
ció actual on “anem de rebaixes
en rebaixes”.

EL FRED POT AJUDAR
Pel que fa a les expectatives per a
aquestes rebaixes d’hivern, els
comerciants creuen que poden ser
positives a causa del descens de les
temperatures en comparació al
desembre. “Si es confirma la bai-
xada de les temperatures, ens
pot ajudar a tenir una campanya
una mica millor que la de l’any
passat, especialment al sector de
la moda i el tèxtil”, conclou Calbet.

Rebaixes rebaixades
» La principal campanya de descomptes del comerç s’ha difuminat a causa de la seva liberalització

» El sector demana consensuar les dates d’inici per recuperar l’impacte que s’aconseguia abans 

Albert Ribas
BARCELONA

El concepte de rebaixes ha canviat en els últims anys. Fotos: Línia

BALANÇ4L’última campanya
de Nadal ha anat una mica mi-
llor que la de l’any passat i ha
aconseguit un augment de
vendes del 2%, tal com expli-
quen des del RETAILcat.

“Aquest any el Black Fri-
day, que és el que ara marca
l’inici de la campanya, va ser
millor que el de l’any passat,
tot i que després els primers
dies de desembre van ser més
fluixos”, afirma Joan Carles
Calbet, president de RE-
TAILcat. En la mateixa línia
s’expressa Lluís Llanas, vice-
president de la Fundació Bar-
celona Comerç, que parla d’un

“lleuger augment” de les ven-
des en relació a la passada
campanya. Tot i això, Llanas
deixa clar que l’escenari no és
per tirar coets, ja que “el can-
vi d’hàbits de la gent es nota”.

I és que no només les re-
baixes han patit canvis en els
últims anys. La campanya de
Nadal ha vist com la irrupció
del Black Friday trencava el
seu antic tret de sortida, que
era el pont de la Puríssima.
Aquesta situació, tal com diu
Calbet, fa que la campanya de
Nadal “s’allargui massa i les
vendes no augmenten, sinó
que s’avancen al novembre”.

La campanya de Nadal,
millor que la de l’any passat
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Generalitat
La polèmica que s’està vivint al Raval

amb el futur de la casa de la Misericòrdia
té a veure amb les discrepàncies que es-

tan mostrant els departaments de Cultu-
ra i Salut de la Generalitat. Cultura aposta

pel Macba i Salut pel CAP Raval Nord. 
pàgina 8

Gala Pin
El programa municipal ‘Baixos de Pro-

tecció Oficial de Ciutat Vella’ per intentar
revitalitzar el petit comerç de diferents

zones del districte només ha aconseguit
atreure una botiga entre els primers vuit

baixos que hi ha en funcionament. 
pàgina 9

Ajuntament
El nou passeig del Trencaones s’ha con-
vertit en poques setmanes en un espai

referent de Ciutat Vella i la Barceloneta.
Veïns i turistes se l’han fet seu i sempre
presenta una imatge amb gent passe-
jant, fent esport i gaudint de les vistes. 

pàgina 9

La lupa

per Francesc Reina 

La retòrica del greuge

El gran Félix Rodríguez de la Fuente ens
va deixar dit que el que més diferencia la
nostra època d'altres és la nostra cultu-
ra d’escombraries. El plàstic i el verí a la
sang poden amb tota la tecnologia que
pretenen vendre'ns. El món es mor per
la cobdícia d'uns llestos; el dany am-
biental per vendre una diminuta joia és
un acte que no té paraules. Només ens
adonem quan ho fan davant
de casa nostra, com els agri-
cultors que per l'ús de pesti-
cides "recomanats" tenen fa-
miliars malalts de càncer.

La vida humana és una
possibilitat però no és una
certesa i encara que les coses
puguin tenir preu, els éssers vius ens de-
vem a la dignitat. D'aquí la importància
de crear vincles i fer florir el mutualis-
me de la dependència. No està tan clar
que siguem autònoms. L’amargor de les
circumstàncies revela que la fragilitat ens
compromet, en la tendra infància, a la
vellesa, o en incapacitats per malaltia o
accidents. El treball domèstic té valor.
Cert economista anglès el segle passat va
comentar amb certa sorna que pagar a
una criada comptava en el sistema eco-
nòmic nacional però casar-se amb ella
faria que aquest treball desaparegués
dels comptes. L'aportació invisible de la

cura que durant tota la vida ens aporten
fonamentalment les dones passa ben
desapercebut.

Tot el que s'ingressa per turisme es
gasta en compra d'energia. Moltes po-
lítiques energètiques quan es requalifi-
quen, sovint criminalment, són gestio-
nades per empreses, aquestes que dei-
xen a famílies sense electricitat. Ni més

ni menys que 56 companyies de gas pro-
voquen l'escalfament global, aquelles que
presenten els desastres com a causes na-
turals inevitables per després descobrir
que darrere hi ha l'estafa depredadora.

El valor de les coses no és només allò
que té preu. Produïm valor malgrat els
segles d'economia capitalista que no-
més segueixen indicadors expressats en
termes monetaris. Si en una economia
el que no s'expressa en preu no té va-
lor, es menysprea una de les majors
fonts d'energia que interactua al costat
de la natura i altres espècies vives, la
vida humana.

Per posar un exemple, sense abe-
lles la pol·linització desapareix. Si no
té valor econòmic, no hi ha impacte per
mesurar-la i no ens adonem. Pitjor en-
cara, el que sí que es comptabilitzen
són les destruccions com a forma de ri-
quesa: per un riu contaminat cal gas-
tar diners en serveis de depuració; la
guerra és el sentit bèl·lic més cru que

fa créixer els millors nego-
cis. Tenir salut no fa aug-
mentar el Producte Interior
Brut (PIB), tot el contrari,
és la malaltia la que mobi-
litza les empreses farma-
cèutiques. Una dada cu-
riosa per perversa, les as-

segurances de vida mesuren quant val
una persona o una part del seu cos per
xifrar la seva quantia.

Les decisions polítiques afecten el
desenvolupament humà si es prioritzen
els guanys dels mercats i els especula-
dors... Serà necessari prendre més
consciència de les coses, el que s'expli-
ca o no s'explica. Les catàstrofes de re-
cursos finits no es compensen amb di-
ners. La lògica del domini és el des-
perfecte, l'avaria, una mena d’autisme
cruel que no l’importa la precarietat dels
altres. Margaret Thatcher va arribar a
dir que la societat no existeix.

Si en una economia el que no s’expressa
en preu no té valor, es menysprea una de

les majors fonts de riquesa: la vida humana

Segons una enquesta
interna feta per Co-

missions Obreres, més
del 40% dels seus afiliats són inde-
pendentistes. I no crec que m’equivo-
qui dient que una grandíssima majoria
estan a favor de la llibertat dels presos.
Javier Pacheco, què fas? Per què gires
l’esquena a la teva pròpia gent?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hem avançat molt
amb la sensibilitat con-

tra les mostres de racis-
me. Fins i tot evitant el racisme banal
i “simpàtic”. En els àmbits “correctes” ja
no es diu “negret”, “moritu”.... Bona no-
tícia. Però amb els xinesos, es continua
amb el to de menyspreu. Amb el fit-
xatge de Wu Lei s’ha vist.

@XavierFina

Una institució cultu-
ral realment integrada

en un barri i, per tant,
útil a la societat és aquella que posa
per davant les necessitats del barri on
està als interessos de la mateixa ins-
titució. El mateix Macba és el que
hauria d’haver renunciat a la Miseri-
còrdia fa temps.

El meu fill (10 anys) es
troba a l’escola (pública)

amb un amic. Tots dos
parlen català a casa, però entre ells veig
que parlen castellà. M'estranya i els ho
demano, per curiositat. "És que el cas-
tellà és l'idioma del cole". Després,
que si la immersió i la discriminació del
castellà.

@oscarcatradio@xcervantes1@eduardvoltas
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Nova proposta del Macba
per quedar-se la Misericòrdia1

2
El Macba dedica una gran 
exposició a Jaume Plensa

El Barceloneta es prepara 
per a un final d’any exigent

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

El Raval mostra la seva millor
cara amb el tercer Safari pel barri

3

4
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Les millors
perles
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Les claus

Últimament, a Espanya s’ha
desfermat una dèria. Catalunya
és la culpable de tot el que és
dolent per Espanya. Com fa se-
gles ho eren els jueus, ara ho
som els catalans.

Des d’Aragó se’ns ha tractat
de depredadors dels seus tre-
sors, que en el seu moment es
van salvar de la venda i de la
deixadesa. Moltes obres d’art
eren de parròquies de la Franja
de Ponent que depenien del bis-
bat de Lleida i que gràcies a una
hàbil maniobra al Vaticà, van
passar a dependre de la diòcesi
d’Aragó. A Andalusia varen
acomiadar, onejant banderes
espanyoles i amb cants de: “A
por ellos!” a centenars de poli-
cies que marxaven cap a Cata-
lunya per reprimir, de forma
salvatge, els votants de l’1-O. A
l’Assemblea d’Extremadura el
PP, C’s i el PSOE voten a favor
de l’aplicació del 155 a Catalu-
nya quan convingui i el temps
que els hi sembli. Madrid (com
a centre del poder polític i eco-
nòmic) va pressionant tot el
que calgui per continuar el ju-
dici estafa contra els nostres lí-
ders polítics i socials. 

Segur que hi ha espanyols
que no participen en aquesta
disbauxa i la critiquen, però
malauradament la gran majoria
ja els va bé l’actual estat de les
coses. La defensa de la sagrada
unitat d’Espanya i les seves es-
sències estan per sobre dels
Drets Fonamentals, que sigui
un Estat de Dret i un exemple
de Democràcia.

Amb amics espanyols d’a-
questa mena, no ens calen en-
emics. Adéu-siau!    

Quins amics
per Jordi Lleal 

Provisionals
per @ModernetdeMerda    

Hi ha un home de 21 anys.
Obre la porta del bar, s'asseu
de qualsevol manera en un
dels tamborets de la barra i
demana una cervesa. No l'hi
duen al moment. Per fer
temps, sense ser-ne massa
conscient, gira el cap i es que-
da mirant una estona, amb
l'expressió una mica perduda,
l'esquizofrènia lumínica de la
màquina escurabutxaques. Li
duen la cervesa. Torna a la re-
alitat amb aquella embranzi-
da exagerada pròpia dels en-
surts, i comença a beure-se-la.

Aparca la cervesa uns se-
gons i treu el mòbil. Entra a
Instagram. Fa like a això, like
a allò. Busca algú concret i de
seguida el dóna per repassat.
Torna a la cervesa. Un home
gran se li posa al costat, de-
mana la mateixa cervesa que
ell i es posa a parlar amb l'a-
mo del bar. No li interessa la
conversa, centra l'atenció amb
el mòbil una altra vegada i es
distreu mirant vídeos -la ma-
joria, videoclips- a Youtube.

Entre glop i glop, veu una
noia objectivament guapa
unes taules més enllà. Que
guapa, pensa. La mira i la
remira, però de seguida rep
un Whatsapp de no sé qui i es
posa a mirar i remirar el que
li diuen. Li diuen de quedar.
Una copa i potser cine des-
prés, o al revés, un pla im-
provisat, és igual, fer alguna

cosa. Diu que sí, torna a mi-
rar la noia, contesta altres
Whatsapps i fa un nou glop.
La cervesa ja no està tan fre-
da com abans.

Fins ara no havia vist la tele
que penja de la paret, a la
cantonada de la dreta. Una tele
antiga a més no poder, però
que encara és capaç de pro-
jectar programes, sèries i in-
formatius. Ara projecta
aquests últims. Parlen d'uns
tals Jordi Cuixart i Jordi Sánc-
hez, que són a la presó des de
no sé quan per no sé què del
procés. No hi para massa aten-
ció. Li sonen els noms però no
sap de què va tot allò.

Hi ha un home de 21
anys. S'acaba la cervesa, fa
una última repassada a Ins-
tagram, d'aquelles fetes per
inèrcia, i s'endinsa una mica
més els auriculars a les ore-
lles abans de marxar. Es posa
música en mode aleatori i
surt del local. El pare de la
criatura de dos mesos que ha
acabat morint a l'Hospital
de la Vall d'Hebron, el que
ara escolta trap mentre tra-
vessa la porta, el que va con-
fessar haver maltractat una
vegada i una altra el seu fill,
el que ara comença a liar-se
una cigarreta distretament,
deixa que el sol se li estampi
a la cara i comença a cami-
nar, disposat a continuar
gaudint de la seva llibertat.

A les xarxes

@apuente: Que el juicio produzca un cor-
rimiento de tierras entre los catalanes si-
milar a la sentencia del Estatut es un
riesgo altísimo para el Estado.

@carlosbaraibar: Que els treballadors
d'Uber i Cabify comparteixen més de la
seva lluita amb els taxistes que amb les se-
ves empreses no s'ha dit prou.

#LesVTCMarxen?

@carlotaperea: Em molesta tant Junque-
ras donant lliçons de moral des de la presó
als que van marxar com Puigdemont per-
donant-li la vida fins després del judici.

#PolèmicaEntrePartits #JudiciAlProcés

Línia Ciutat Vella estrena 
un nou web redissenyat

COMUNICACIÓ4Línia Ciutat Ve-
lla fa un pas endavant en l’àmbit
digital. Recentment ha posat en
marxa un nou web renovat i in-
terconnectat amb la resta d’edi-
cions Líniai els portals temàtics del
Grup Comunicació 21, de tal ma-
nera que a partir d’ara és molt més
fàcil i accessible navegar entre les
diferents publicacions del grup.

El nou web és àgil, minima-
lista, s’adapta a totes les panta-
lles i prioritza la fotografia i la cla-
redat. “Hem intentat traslladar
a la pantalla el que ja estem fent

a les edicions impreses dels Lí-
nia, on hem aconseguit uns ni-
vells alts en disseny gràfic”, ex-
plica Arnau Nadeu, director edi-
torial de la xarxa de periòdics Lí-
nia i responsable del projecte de
renovació dels webs de tot el
Grup Comunicació 21.

Amb l’assessorament de l’em-
presa Tec Tic Solutions, que s’ha
encarregat d’executar el projec-
te tècnic, s’ha elaborat un disseny
que prioritza els punts forts de
cada publicació i l’enllaç directe
amb les xarxes socials.
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Les enquestes li són favora-
bles. Es veu com el pròxim
alcalde de Barcelona?

M’hi veig, sí. Però això no vol dir res,
perquè si ens creiem les enquestes
segur que perdo. Estem en una
competició democràtica més inte-
ressant i oberta que en altres oca-
sions i crec que tinc possibilitats,
però ens les hem de treballar i ens
ho haurem de guanyar a pols. 

A l’últim Baròmetre municipal,
més d’un 40% dels veïns suspe-
nen la gestió de Colau i un 60%
diuen que la ciutat ha empitjorat.
Amb aquestes xifres, creu que
Colau té possibilitats de tornar a
guanyar?
Passa una mica el mateix que amb
les enquestes. Una cosa són les
percepcions i els estats d’opinió i
una altra cosa diferent és la decisió
del vot. Aquí tots estem en igualtat
de condicions. L’alcaldessa té uns
actius evidents, derivats de la seva
gestió, però té uns passius encara
més evidents, també derivats de la
seva gestió. Ara tenim una oportu-
nitat de construir un projecte i de

fer una oferta d’esperança i ambi-
ció per a molts ciutadans.  

Ha mantingut converses amb
Colau per un possible futur pacte
postelectoral, sigui qui sigui que
obtingui millors resultats dels
dos?
No, no. No som ni molt menys en
aquest punt. 

No han concretat escenaris de
futur?
No és el moment. És bo que ara
cadascú ofereixi el seu millor per-
fil. És cert que podem compartir
moltes coses des d’un punt de
vista progressista, però també és
evident que tenim diferències en
altres coses, com ara el model de
país o l’estil de govern.

En aquestes eleccions també tin-
drà al davant Manuel Valls. El
preocupa tenir d’adversari un ex-
primer ministre de França, amb
tot el que això suposa?
Em preocupa més pel que repre-
senta i el que diu, en el sentit que
Valls ofereix una visió contradictò-
ria amb la que volem representar
nosaltres. La seva visió és molt in-
coherent amb el que és Barcelona,
el seu caràcter i la definició de la
ciutat que ens hem guanyat a pols

durant molts anys. Una cosa és que
hi hagi problemes per resoldre i
una altra cosa és un projecte lligat
absolutament al poder econòmic. 

Creu que no serà atractiva per a
la ciutadania l’oferta que pre-
senta Valls, doncs?
El problema és que sigui atractiva.
Jo no dic que no pugui ser-ho. Pot
ser-ho en la mesura que el poder
econòmic sempre és capaç d’en-

lluernar i fer creure que el progrés
depèn que manin ells. Es tracta
que els ciutadans entenguin que
el més important és confiar en
nosaltres mateixos, partir del nos-
tre caràcter i expressar la nostra
determinació democràtica. El nos-
tre projecte és de complicitat, fet
des de la consciència que manar
és molt diferent que governar. I, a

més, hi ha un altre contrast amb
Valls: com aconseguim que el
poder democràtic de la ciutadania
es pugui expressar i que aquesta
se senti identificada amb una ad-
ministració que la representa. 

Fa un moment deia que el seu
model de país és diferent del de
Colau...
Es diferencia en un sentit molt es-
pecífic i no en altres. Estem en
condicions de compartir el com-
promís per la llibertat i la demo-
cràcia, però aquesta coincidència
l’hem de saber convertir en acció
conjunta. 

Quan parla de “sentit molt espe-
cífic” es refereix al projecte de la
república, de la independència.
Nosaltres estem explícitament com-
promesos amb un projecte repu-
blicà i Ada Colau no exactament.
Encara que crec que podem com-
partir una amplíssima part del
camí. 

Parlant de l’escenari indepen-
dentista, sembla que hi haurà
moltes llistes. Fa uns dies expli-
cava que Junqueras li va dema-
nar que surti a guanyar. Se sent
pressionat?
No cal que ningú afegeixi pressió

a la que ja em poso jo mateix
[somriu].  El que em sento és posi-
tivament exigit i motivat, però
també em sento acompanyat.
Aquest no és un projecte personal
ni de lideratge en exclusiva, més
aviat el contrari. Som un equip,
estem treballant amb intensitat i
és molt engrescador. Estem dibui-
xant la Barcelona que somiem i
aquest somni el podem compar-
tir amb milers de barcelonins i bar-
celonines.

Parlant de l’equip, ens agradaria
saber quina llista té al cap. Quin
tipus de perfil vol integrar a la
seva candidatura?
Serà una llista de ciutat, amb una
base forta i arrelada d’ERC, però
una candidatura que també rebrà
el valor afegit d’un bon nombre
de ciutadans implicats.

Independents, per tant.
Sí. Ciutadans de Barcelona no ne-
cessàriament organitzats política-
ment, però sí compromesos amb
la ciutat i que comparteixen la
major part d’un concepte pro-
gressista i republicà. 

Pot posar algun exemple?
[Somriu]. Encara no. De moment
no hem de tenir pressa.4

Ernest Maragall
Candidat d’ERC a l’alcaldia

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Lola Surribas

“No n’hi ha prou amb bones intencions
si no hi ha solvència i responsabilitat”

“El meu no és
un projecte
personal 

ni de lideratge
en exclusiva”
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3Fa dies també va proposar a la
resta de candidats firmar un
compromís de Barcelona contra
l’odi per aïllar l’extrema dreta.
No pot passar que amb això li
facin la campanya a Vox i acabi
entrant a l’Ajuntament?
El que ha passat a Andalusia no
és un exemple contrari? Tothom
deia que no passava res, que no
entrarien o en traurien un... I
mira què ha passat. Els anys 30,
abans de la Guerra Civil i a tota
Europa, hi havia la consigna de
no parlar-ne, de no passarà res,
de ja guanyarem... Hem de ser
conscients que la millor resposta
és construir alguna cosa digna.

Baixem a la ciutat.  “Polítiques
socials integradores a barris de
la zona Nord, des de Sant Martí
i el Besòs fins a Sant Andreu i
Nou Barris. Revitalitzar la Ma-
rina, la posada al dia del 22@...”.
Són paraules seves, però sem-
bla que estiguem llegint el pro-
grama de Colau...
El programa de Colau de fa qua-
tre anys?

Sí.
L’evidència que calgui seguir-ho
dient...

És que no s’ha complert.
En tot cas, que no hem arribat, ni
de bon tros, al punt d’ambició
que totes aquestes qüestions
plantegen. I, per tant, em per-
meto pensar que darrere d’un
mateix objectiu hi pot haver polí-
tiques diferenciades. No estem re-
petint, al revés, estem construint
saba nova amb ambició reno-
vada. No n’hi ha prou amb una
ideologia i uns objectius amb
bones intencions des d’un punt
de vista social si darrere no hi ha
solvència, responsabilitat i com-
plicitat. Barcelona és una ciutat de
complicitat, i el govern actual ha
estat incapaç de mantenir i afegir
riquesa a aquesta complicitat. Al
contrari, en molts terrenys s’ha
perdut.

Un terreny on sembla que no
hi ha hagut complicitats és el
del turisme. Creu que el model
turístic actual de la ciutat està
esgotat?
Esgotat, no. El problema que tenim
és d’èxit. L’èxit, si no el gestiones,

acaba generant costos que de ve-
gades es fan insuportables. Cal
gestionar-ho, compensar els cos-
tos i repartir els beneficis. Això vol
dir redistribuir econòmicament i
socialment, canviar els conceptes
fiscals que avui defineixen el tu-
risme i una política clara de retorn
dels seus beneficis. També hi ha
una política metropolitana per
desenvolupar, una política d’acord
amb altres ajuntaments. En aquest
tema, com en altres, no hi haurà
respostes si no hi ha una gover-
nança metropolitana. 

Al principi parlàvem de l’últim
Baròmetre, on també apareix la
preocupació per la seguretat.
Què canviaria respecte de les
polítiques de seguretat de l’al-
caldessa Colau?
Primer cal dir que el problema
de la seguretat no és que el seu
origen sigui una gestió millor o
pitjor des de l’Ajuntament. El
problema de la seguretat apa-
reix per una suma de factors, al-
guns d’ells molt poc associats
amb l’administració ni amb la
mateixa ciutat. Estem en un món
globalitzat, en una ciutat que és
un aparador des de tots els
punts de vista i, per tant, d’inte-
rès per totes les delinqüències
que un es pugui imaginar, la-
mentablement. Això ho compar-
tim amb altres ciutats.

Però alguna cosa s’hi pot fer
des de l’Ajuntament...
Hem de tractar la nostra situació
i saber utilitzar els instruments
que tenim, i això no s’ha fet bé.
No s’ha fet bé la combinació de
polítiques, perquè una cosa és la
Guàrdia Urbana i la seva presèn-
cia, que és obvi que ha de millo-
rar en molts sentits, però a més
d’això s’han de fer unes políti-
ques més adreçades a les causes
que a les conseqüències. Per

tant, hem de parlar d’habitatge,
de cohesió social, dels serveis so-
cials en un sentit molt ampli... Però
molts d’aquests temes només els
podrem afrontar amb el Govern
de Catalunya i el de l’Estat. La res-
posta simple de més autoritat,
més llei i més ordre és la pitjor. 

Però quan es fan operacions
policials, els veïns que pateixen

la inseguretat  les aplaudeixen.
Ho hem vist diversos cops al
Raval.
És que jo no dic que això no
s’hagi de fer perquè hàgim de fer
polítiques de llarg termini. S’han
de fer les dues coses. Per exem-

ple, però, hi ha un element que
no considerem mai: qualsevol
política de seguretat ha de comp-
tar amb un sistema judicial po-
tent, proper, àgil i immediat. Un
cas de furt triga 18 mesos a veu-
re’s. Això forma part del càlcul
que fa la delinqüència organit-
zada. Saben molt bé que tenen
impunitat durant un temps llargu-
íssim. Per això jo defenso ferma-
ment una justícia de proximitat i
local, que ja està plantejada però
que el sistema judicial sempre s’hi
ha oposat. 

L’habitatge és un altre tema
que preocupa. Què pot fer l’A-
juntament al respecte que no
s’hagi fet fins ara? Les compe-
tències municipals són limita-
des...
Pot fer dues coses. Augmentar
molt l’estoc d’habitatges per
destinar-lo al lloguer social o a
altres opcions i, en segon lloc, hi
ha un tema de regulació fiscal i
del mercat. Ens trobem aquests
grans inversors que ens estan
comprant la ciutat i nosaltres no
sabem ni qui són. Això no pot ser
i ha de tenir una resposta fiscal i
de regulació. Aquí hi ha tot un
terreny per treballar i innovar,
amb ambició i rigor.

Per acabar, si arriba a l’alcal-
dia, quina serà la seva primera
decisió?
[Pensa]. N’hi ha tantes... El primer
que faré serà enviar un missatge
de complicitat. Expressar la vo-
luntat de retornar l’Ajuntament
a la ciutat. 

Aquest mandat no ha estat
així? Precisament aquesta ha
estat una de les banderes de
Colau.
S’ha deixat que anés augmen-
tant la distància. Potser Colau
havia generat tantes expectati-
ves que ara podem apreciar la
necessitat que hi ha de generar
novament aquesta complicitat i
proximitat.<

“Grans inversors ens estan comprant 
la ciutat i no sabem ni qui són”

“La resposta
simple de més

autoritat, més llei
i més ordre
és la pitjor”

– Han parlat amb Colau per un
possible pacte postelectoral?

– No. No som ni molt menys
en aquest punt.

– No han concretat escenaris de
futur?

– No és el moment. Compartim
moltes coses, però també tenim
diferències, com el model de país.

– La independència...

– Nosaltres estem compromesos
amb la república, Colau no.

“El poder econòmic
sempre és capaç
de fer creure que
el progrés depèn
que manin ells”

El model turístic
actual de la ciutat

està esgotat?
“No. El problema

que tenim és d’èxit”
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EQUIPAMENTS4Enquistat. Així
es troba el conflicte que des de fa
mesos hi ha obert pel futur de la
Casa de la Misericòrdia del Raval,
al carrer Montalegre. Ampliació
del Macba o el nou CAP Raval
Nord? Aquesta és la qüestió. Una
tercera opció per trencar aquesta
dicotomia la va presentar fa set-
manes el Departament de Cultu-
ra de la Generalitat, que proposava
que la rehabilitació i l’ampliació del
CAP Raval Nord es fes per la pla-
ça de Terenci Moix, cosa que per-
metria que el museu cresqués
per la capella de la Misericòrdia.
El Departament de Salut la va des-
cartar. I és que la Generalitat, en
aquest conflicte, no parla amb
una sola veu.

Tornem a la dicotomia, a l’es-
cenari on els polítics semblen in-
capaços de solucionar aquest con-
flicte. Situem-nos. La Casa de la
Misericòrdia és un edifici de titu-
laritat municipal amb dos pre-
tendents. D’una banda, el Macba,
que hi vol fer la seva ampliació; de
l’altra, la Conselleria de Salut,
que ha escollit l’espai per fer-hi la

nova seu del CAP Raval Nord. El
tercer actor d’aquest xoc d’inte-
ressos és l’Ajuntament, propieta-
ri del local. El 2013, el consistori,
amb Xavier Trias al capdavant, va
signar un conveni amb el Macba
per cedir l’espai d’aquesta antiga
capella per fer l’ampliació del mu-

seu. Ara, però, el govern de Bar-
celona En Comú vol revocar la ces-
sió de l’espai i la regidora Pin ha
anunciat que la qüestió es tracta-
rà al Ple municipal del febrer. La
regidora també ha recordat que
durant 13 anys s’han buscat al-
ternatives per al CAP però que la
capella és l’únic lloc possible.

ELS VEÏNS VOLEN EL CAP
El conflicte obert es fa evident amb
els plantejaments oposats que
defensen els veïns i els treballadors
del CAP Raval Nord,  agrupats en
la plataforma CAP Raval Nou
Digne, i el Macba.

El 28 de gener la plataforma
CAP Raval Nou Digne va presen-
tar 6.500 firmes per fer visible el
suport social a la construcció del
nou CAP a la Misericòrdia i per-
què el cas arribi al Ple. Més enllà
de les firmes, fa més d’una dèca-
da que es busca una ubicació per
al nou centre de salut a causa de
l’envelliment de l’actual centre
sanitari, situat al carrer de Torres
i Amat. Veïns i treballadors han re-
clamat insistentment el nou equi-
pament. El portaveu de la plata-
forma, Iñaki García, ha afirmat, en

declaracions a Beteve, que se sen-
ten “al centre d’un debat polititzat”
i considera que “el Macba no és
una prioritat social per al Raval”. 

+ MACBA+ CULTURA
L’altre bàndol, el MACBA, tampoc
s’ha quedat quiet. El mateix 28 de
gener es va presentar un manifest
impulsat per la plataforma +MAC-
BA+Cultura que inclou 270 firmes
de diferents personalitats. Du-
rant la roda de premsa de pre-
sentació del manifest, la presi-
denta de la Fundació MACBA,
Ainhoa Grandes, va acusar l’A-
juntament de voler-los desnonar.
“Necessitem aturar el desnona-
ment del Macba per part de l’A-
juntament”, va afirmar Grandes.
Al costat de Grandes també hi ha-
via Mateu Hernàndez, director ge-
neral de Barcelona Global. Segons
Hernàndez, “la cultura és la millor
manera que el Raval existeixi”. Un
barri, va afegir,  que “no es pot tan-
car en ell mateix vivint pels seus
problemes i dels seus problemes”.

De moment, sembla que la so-
lució perquè aquests posiciona-
ments puguin convergir en algun
moment es farà esperar.

Aturada de protesta al CAP Raval Nord. Foto: Twitter (@NordRaval)

CAP o Macba?: El debat sobre el
futur de la Misericòrdia s’enquista

» CAP Raval Nou Digne presenta 6.500 firmes per reclamar el nou
centre sanitari mentre el Macba acusa Colau de voler-los desnonar

Mor un jove de 18 anys
a la comissaria del districte

SOCIETAT4Un jove de nacio-
nalitat síria de 18 anys va morir
la matinada del 21 de gener a la
comissaria dels Mossos d’Es-
quadra del districte, on havia es-
tat traslladat després de ser de-
tingut per cometre un robatori.
El resultat de l’autòpsia va apun-
tar a una insuficiència cardio-
respiratòria aguda i va descartar
una mort violenta.

Tal com van explicar des del
TSJC, un cop descartat que el
jove patís una mort violenta
traumàtica, ara caldrà veure
els resultats de les proves com-
plementàries, com ara l’anàli-
si de tòxics. 

Després de la mort del jove, els
Mossos d’Esquadra van explicar
que els agents van traslladar el
jove al CAP Pere Camps quan
aquest els va comunicar que no es
trobava bé. Després de rebre l’in-
forme de l’alta mèdica, la policia
el va tornar a  la comissaria. Al cap
de poca estona el noi es va des-
maiar i va morir. 

En paral·lel, el 25 de gener di-
verses entitats van convocar una
protesta al carrer Vistalegre per
exigir “prou morts sota custòdia
policial”. Des de la CUP s’ha de-
nunciat la “minsa informació
que les institucions han donat als
mitjans de comunicació”.

Resistim al Gòtic denuncia
“l’expulsió massiva” de veïns

ESTUDI4La recent publicació
per part de l’Ajuntament de la
renda territorial del 2017 ha
portat la plataforma Resistim al
Gòtic a denunciar “l’expulsió
massiva de veïns i la gentrifi-
cació exprés” que pateix el ba-
rri Gòtic.

L’entitat denuncia, a partir
de les xifres de l’estudi, que “en
només nou anys el Gòtic ha pu-
jat gairebé 30 punts i 30 posi-
cions al rànquing”. Uns punts
que fan referència a un índex on
la xifra 100 representa la mitja-
na de la ciutat i que està fet a

partir d’una combinació de la
renda, la situació laboral, la for-
mació acadèmica, el parc d’au-
tomòbils i el mercat immobi-
liari”. Actualment el Gòtic té
106 punts a l’índex (lleugera-
ment per sobre de la mitjana de
la ciutat) i és el 18è barri amb
una renda territorial més alta
dels 73 de la ciutat. 

Segons l’entitat, també “hi ha
molta diferència dins el barri en-
tre el veïnat amb rendes altes, ge-
neralment nouvingut, i el veïnat
tradicional, generalment amb
rendes mitjanes-baixes”.

Habitatge | Multat per llogar un pis de protecció oficial 
L’Ajuntament ha multat el propietari d’un pis de protecció oficial de la Barceloneta

amb 196.000 euros per no viure a l’habitatge i tenir-lo llogat. Es tracta de la primera
sanció en el marc de les inspeccions que l’Ajuntament va començar a fer fa mesos. 

BComú vol revocar
la cessió de la capella 
al Macba que Trias 
va aprovar el 2013
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PROGRAMA4El programa mu-
nicipal per intentar revitalitzar el
petit comerç de diferents zones
del districte no acaba d’arrencar.
Recentment, l’Ajuntament ha
fet un balanç del projecte, cone-
gut amb el nom de ‘Baixos de
Protecció Oficial de Ciutat Vella’,
que ha permès comprovar com
els vuit primers baixos de pro-
tecció oficial només un d’ells és
una botiga.

Durant la presentació del
balanç, feta per la regidora Gala
Pin i el primer tinent d’alcaldia,
Gerardo Pisarello, es va poder
comprovar com els nous locals
que s’ha obert estan relacionats
principalment, tal com el mateix
Ajuntament explica, amb l’a-
tenció a l’infrahabitatge, l’art i
l’esport inclusius i la producció
i el reciclatge. L’única botiga
que es pot considerar del sector
del petit comerç és la que hi ha
ubicada al número 26 del carrer
Assaonadors, que es diu The
Post-Industrial Fashion, que se
centra en la moda sostenible –és

taller i botiga– a partir de roba
reciclada. També ofereix tallers
de costura oberts al veïnat com
a activitat complementària. 

LLOGUERS ASSEQUIBLES
El projecte dels Baixos de Pro-
tecció Oficial inclouen uns llo-
guers assequibles, sempre per

sota del preu de mercat. Les ces-
sions dels locals es fan per un
període de cinc o set anys. 

De moment, però, sembla
que l’Ajuntament encarà està
lluny d’aconseguir trencar una
dinàmica negativa que a dife-
rents zones del districte fa
anys que dura.

Imatge de l’única botiga que ha obert en el marc del projecte. Foto: Ajuntament

Els baixos de protecció oficial
no atreuen el petit comerç

ESPAI PÚBLIC4Dissabte 26 de
gener. Les 12 del migdia. Cen-
tenars de persones, barcelonins
i turistes, passegen pel nou pas-
seig del Trencaones. Des de la
seva inauguració a mitjans de
desembre, aquest passeig de
400 metres de llarg s’ha con-
vertit en un nou punt de refe-
rència de la Barceloneta. 

Des de caminants, fins a es-
portistes, passant per aficionats
a la fotografia. Gent gran, joves...
El nou Trencaones comença a la
plaça de la Rosa dels Vents –al
costat de l’hotel W-, que s’ha
ampliat, i va en direcció a la ter-
minal dels creuers, lloc on hi ha
el trencaones vell, que  a mitjans

del segle XX era un dels llocs
més populars de la ciutat. Des de
fa anys i, especialment amb el
creixement de l’arribada de

creuers de l’última dècada, la
gent hi va deixar d’anar. Al final
del passeig la gent també pot
gaudir d’un mirador que ofereix,
igual que tot el passeig, una pa-
noràmica espectacular. 

El nou espai, en el seu con-
junt, destaca pel seu disseny
sobri. No hi ha bancs, ni zones
verdes, ni ombres. Segurament
això no acabarà d’agradar a al-
guns passejants però la seva
proximitat al mar  –vent, tem-

porals...– va desaconsellar la
col·locació de gaires elements.

NOVA BOCANA NORD
El nou passeig del Trencaones,
que s’ha pogut fer després d’un
acord entre el Port de Barcelo-
na i l’Ajuntament, forma part
del projecte de la Nova Bocana
Nord, que també contempla el
museu Hermitage. De moment,
però, no està aprovat a l’espera
del vistiplau municipal.

El nou passeig, en una imatge recent. Foto: Línia Ciutat Vella

El nou passeig del Trencaones
triomfa entre veïns i turistes

ComerçTop Manta | Polèmica pel paper de dues educadores socials
Dues educadores socials de l’Ajuntament haurien alertat dues vegades a mitjans de gener a un grup de
manters de dues operacions policials, segons el sindicat CSIF de la Guàrdia Urbana. L’Ajuntament ha dit
que les educadores no tenen informació dels dispositius policials i l’oposició ha demanat explicacions.

Víctor García de Gomar, 
nou director artístic del Liceu

CULTURA4Víctor García de Go-
mar ha estat escollit recent-
ment nou director artístic del Li-
ceu, tal com va informar a mit-
jans de gener en un comunicat
el teatre líric.

García de Gomar ha estat se-
leccionat entre 16 candidatu-
res  –13 homes i 3 dones– per
una comissió de nou experts
presidida per Salvador Alemany,
president de la Fundació del
teatre. El futur director artístic
del Liceu, que substitueix Chris-
tina Scheppelmann, començarà
a desenvolupar la seva tasca a
partir del mes de setembre,
quan es posi en marxa la tem-
porada 2019-2020. 

Actualment García de Go-
mar és el director artístic adjunt
del Palau de la Música. De fet, la
seva experiència en aquesta po-
sició ha estat un dels principals
motius que ha valorat el jurat de
la comissió, que també ha des-
tacat la presentació d’un projecte
de perfil internacional, innova-
dor i contemporani i que man-
té l’esperit tradicional del Liceu.

García de Gomar té una llar-
ga experiència en la gestió d’e-
quipaments musicals. Ha estat
assessor de l’Auditori de Girona
i també ha treballat amb l’Or-
questra Barroca de Sevilla i al
Festival de Música Antiga de
Barcelona.

400
metres és la llargada
que té el nou passeig
del Trencaones del 
barri de la Barceloneta

POLÍTICA4La Fundació Barce-
lona Comerç i Barcelona Oberta
han donat el tret de sortida als Es-
morzars Comerç Barcelona, el ci-
cle de trobades amb els diferents
candidats a l’alcaldia de cara a les
eleccions municipals. El primer
protagonista del cicle va ser, el 16
de gener, Manuel Valls, candidat
de la plataforma Valls BCN 2019,
que té el suport de Ciutadans.

Durant la trobada es van po-
sar diferents temes damunt la
taula. Un d’ells va ser la qüestió de
la venda ambulant, que preocupa
els comerciants. Valls va dir  que
el seu objectiu és “posar fi al top
manta” i va dir que per aconseguir-

ho fa falta que la Guàrdia Urbana
tingui la confiança dels polítics. 

El segon protagonista d’a-
questes trobades va ser Josep
Bou, candidat del PP, que es va
reunir amb els representants del
comerç el 29 de gener. Bou tam-
bé es va mostrar molt contundent
amb la qüestió del Top Manta i va
assegurar que si ell és alcalde “no
hi haurà ni un sol manter perquè
hem d’alliberar l’espai públic”.
La seva recepta, va afegir, és “re-
forçar la moral i armar moralment
la Guàrdia Urbana” i crear una
unitat policial específica per “ac-
tuar contra els manters, les ocu-
pacions i els narcopisos”.

Les trobades dels alcaldables
amb els comerciants, en marxa
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La FAVB demana explicacions al Banc Sabadell per haver tapiat un pis amb tres menors a dins

Reclamen responsabilitats
SOCIETAT/ La FAVB i l’Associació de Veïns i
Veïnes de Ciutat Meridiana van exigir el
passat dilluns 7 de gener explicacions a
Solvia, la immobiliària del Banc Sabadell,
perquè durant un desnonament en un
bloc de l’avinguda Rasos de Peguera d’a-
quest barri de Nou Barris del passat diven-
dres 4 va deixar tres menors d’edat a
l’interior d’un pis que va quedar tapiat.

La federació, representada per la seva
presidenta, Ana Menéndez, i l’entitat ve-
ïnal, a través del seu president Filiberto
Bravo, van comparèixer a la seu de la FAVB
per reclamar que s’investiguin les respon-
sabilitats després d’un episodi que van
considerar de “matonisme immobiliari”.

De fet, després d’aquesta comparei-
xença, les dues entitats van emetre un co-
municat conjunt denunciant que “la mala
pràctica dels operaris, que haurien d’haver
comprovat si havia algú al pis abans de
canviar la porta, va posar en risc la vida dels
menors durant unes hores”. La mare dels
menors no era al pis, i havia deixat el fill
més gran, de 16 anys, a càrrec dels seus
germans de 5 i 12, que durant unes 12
hores no van poder sortir del domicili per
la porta, ja que a sobre s’hi havia col·locat
una planxa metàl·lica. Quan la dona va tor-
nar de treballar va veure com tampoc
podia accedir a l’interior del pis i, aleshores,
va trucar a l’associació de veïns, que va ser
des d’on es van fer les gestions amb la po-
licia i els bombers, els quals van haver d’in-
tervenir per obrir la porta.

Així, l’AV i la FAVB van assegurar que se-
guiran “pressionant fins que s’aclareixin els
fets” i van anunciar que posaran una denún-

cia a la Fiscalia de Menors “per si aquesta acció
dels operaris, i de manera indirecta també del
Banc Sabadell i Solvia, és constitutiva de de-
licte per posar en risc la vida dels menors”.

Tot i això, al text les dues parts van voler
valorar positivament que “l'Ajuntament hagi
negociat un lloguer social per a la veïna afec-
tada i els seus fills”, tot i que consideren que
això és “un rentat de cara de Solvia, que té
centenars de pisos buits a tota la ciutat, i que
no els cedeix a l'Ajuntament”. Finalment, les
entitats van preguntar-se “què passarà amb

les desenes de famílies que patiran la ma-
teixa situació, però que no tindran ressò me-
diàtic per tenir els fills a l'escola”.

“SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SOCIAL”
El text acaba denunciant que l’habitatge
“segueix sent un dels problemes del model
capitalista de la ciutat”, ja que es contem-
pla com “un privilegi fora de l’abast de la
classe treballadora” i no com un dret, i con-
sidera que fets així “demostren la voluntat
especulativa amb què bancs i fons voltor
gestionen els seus parcs de pisos, allunyats
de la situació d’emergència social que con-
verteix l’habitatge en un luxe”.

HABITATGE/ El Sindicat de Llogaters ha tornat a recla-
mar al govern del PSOE la regulació del preu del lloguer.
L’entitat ho ha fet després que el passat 22 de gener el Con-
grés tombés el reial decret dels lloguers que l’executiu de
Pedro Sánchez havia aprovat el desembre i que, entre al-
tres mesures, incorporava l’ampliació dels contractes de
tres a cinc anys, la limitació a dues mensualitats de la fian-
ça o que les comunitats de veïns limitessin l’activitat tu-
rística dels seus edificis. 

El portaveu del Sindicat de Llogaters, Jaime Palome-
ra, ha recordat durant una entrevista a la cadena Ser que
ja havien alertat que el reial decret del PSOE podia ser “con-
traproduent, ja que allargava el termini dels contractes de
lloguer sense regular els preus”. Palomera considera que
fins ara, en el sector de l’habitage, s’ha legislat “a mida de
la banca i els fons voltors, ja que han passat a controlar
el 4% del mercat del lloguer en només 5 anys”.

D’altra banda, el mateix Sindicat de Llogaters i la PAH van
ocupar, el dia abans que el Congrés tombés el reial decret,
la seu del PSC per fer visible la seva reivindicació sobre la li-
mitació dels preus del lloguer. Durant l’ocupació, Palome-
ra va demanar al PSOE un “compromís real” amb la ciuta-
dania afectada per la situació del mercat de l’habitatge. Sal-
vador Illa (PSC) va expressar el seu respecte per l’ocupació.

Sindicat de Llogaters i PAH insisteixen 
en la regulació dels preus del lloguer

La Federació va 
anunciar que posarà
una denúncia pel cas
a la Fiscalia de Menors

DRETA DE L’EIXAMPLE/ L’AV Dreta de l’Eixample, el Ca-
sal de Joves Dreta de l’Eixample i Òmnium Cultural han
publicat un manifest on tornen a demanar que el barri re-
cuperi l’edifici Taller Masriera, situat al número 70 del ca-
rrer Bailén. Veïns i entitats volen que aquest edifici singular
sigui un equipament cultural. Per tal de seguir fent pres-
sió a l’Ajuntament, després d’anys treballant per aconse-
guir un acord, els veïns han creat la Plataforma Masriera.

Al manifest, l’entitat veïnal, el Casal de Joves i Òmnium
recorden que l’edifici, actualment abandonat, va servir
com a taller i estudi per a pintors, escultors i orfebres i tam-
bé com a teatre. L’edifici, d’estil neoclàssic, va ser construït
l’any 1882 com a rèplica del Temple romà de Barcelona
i està catalogat per l’Ajuntament com a patrimoni cultural
i arquitectònic de la ciutat. 

Veïns i entitats creen
la Plataforma Masriera
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SALUT/ Durant els primers dies
de l’any, la Plataforma del Raval
Nord va fer arribar a l’Ajunta-
ment les primeres signatures
que ha recollit entre veïns i enti-
tats perquè el futur centre d’a-
tenció primària es construeixi a la
Capella de la Misericòrdia. L’espai
està cedit al MACBA, però la pla-
taforma espera que el govern
municipal revoqui aquest acord
i que construexi l’equipament.

Aquesta campanya de reco-
llida de suports es va posar en
marxa a mitjans del passat mes
de desembre i la intenció que te-
nen els seus impulsors és recollir-
ne prop de 4.000 abans que s’a-
cabi aquest mes.

Els veïns segueixen
reivindicant el nou
CAP Raval Nord

CONDOL/ El barri de les Roquetes va co-
nèixer la mort d’un dels seus referents veï-
nals el passat dimarts 1 de gener, Manuel
Rodríguez, conegut popularment com el
pintor de la vida i la lluita de les Roquetes.
Tenia 90 anys.

Rodríguez va néixer a la localitat anda-
lusa de Nerva a finals de la dècada de 1920,
però amb poc més de 40 anys va arribar a
Barcelona. Veí de les Roquetes, va dedicar
part de la seva vida a col·laborar amb el
moviment veïnal, especialment en àmbits
com el de la sanitat (va ser el principal de-
fensor de la necessitat d’obrir un ambula-
tori al barri) o la cultura (va impulsar la
creació del Grup de Pintors de Nou Barris,
que fins i tot va aconseguir exposar al Palau
de la Virreina, o de la reconversió de l’an-

tiga escola Ton i Guida en un centre cultu-
ral, cosa que ha arribat fins a l’actualitat). 

Cinc dies abans de Rodríguez va morir
Diosdado Cabello, conegut com a ‘Dado’.
Nascut a Santoyo (Palencia) l’any 1929, va
arribar a Barcelona a la dècada dels 60 i es va
establir a la Trinitat Nova. Tal com recorden
des de l’arxiu Històric, va començar a treba-
llar  la cadena de producció de la Hispano
Olivetti, on de seguida va ser un dels homes
forts del sindicat de l'empresa fins a arribar
a formar part del grup fundador de la Unió
Sindical Obrera (USO) a Catalunya. Un cop
jubilat va ser escollit president de l'Associa-
ció de Veïns de Trinitat Nova, des d’on va li-
derar lluites com la de l'ambulatori de
Chafarinas, l'arribada del bus i el metro o
contra l'augment del rebut de l’aigua.

Nou Barris s’acomiada dels líders veïnals
Manuel Rodríguez i Diosdado Rebollo

PATRIMONI/ L'entitat SOS-Mo-
numents, una de les principals
veus per a la conservació dels ele-
ments arquitectònics de l’antiga
presó Model, ha criticat l’ender-
rocament parcial de les galeries
en el nou projecte de transfor-
mació del centre penitenciari.

En un comunicat emès el
passat dia 4, l’entitat assegurava
no entendre “la necessitat d’en-
derrocar els murs d’alguns dels
braços de l’estrella, quan els vo-
lums que es perden amb aques-
ta acció es tornen a construir en
un altre lloc del mateix solar”.
També van dir que consideren ex-
cessives les construccions que s’a-
dosaran als braços.

Crítiques per
l’enderrocament
de part de la Model

PUBLICACIÓ/ El número 150 de
la revista Carrer, la publicació de
la FAVB, té com a tema principal
del seu dossier el barri del 22@.
Les peces d’aquest se centren en
temes com les lluites veïnals, les
problemàtiques socials i les ini-
ciatives culturals que han sorgit
en aquest punt de la ciutat, alhora
que es planteja el debat ciutadà
que vol repensar aquest territo-
ri en clau crítica.

Altres peces d’aquesta edició
són un balanç sobre l’arribada de
l’L9 del metro a la Zona Franca o
del pacte entre l'Ajuntament i la
Sagrada Família. Com sempre,
Carrer es pot descarregar des
del portal web de la FAVB.

El número 150 
de ‘Carrer’ fa una
passejada pel 22@

Oposició al Pla d’Estratègia 
de Màrqueting Turístic de la ciutat

TURISME/ L’objectiu no ha de ser
repensar el model turístic de la
ciutat, sinó limitar l’impacte que
té sobre els barris i els veïns i les
veïnes. Aquesta és una de les con-
clusions que, a mitjans del mes
passat, va fer públiques l'Assem-
blea de Barris per un Turisme Sos-
tenible (ABTS) respecte del Pla
d'Estratègia de Màrqueting Turís-
tic de Destinació Barcelona, que
es va presentar a la Llotja de Mar
a principis del mes d’octubre.
L’ABTS va emetre un text en el
qual publicava aquestes i altres
reflexions al respecte d’aquesta
acció conjunta de l’Ajuntament,
Turisme de Barcelona, el Gremi
d’Hotelers i la Cambra de Comerç.
Les entitats havien convidat
l’ABTS a aquest acte de presenta-
ció, però els responsables de l’en-
titat van descartar anar-hi.

Tot i que des de l’entitat reco-
neixen que “la presentació del
procés suggereix un canvi de
plantejament”, denuncien que no
hi ha gaire marge per “anar més
enllà d’un aspecte terminològic”.
I és que, asseguren, tot i que apa-
reixen idees com sostenibilitat o
retorn social, “darrere d'aquestes
hi ha de seguida el clàssic creixe-
ment turístic, encara que sigui
posat al dia” i que això xoca fron-
talment amb els principis que de-
fensen, com el decreixement del
sector, la seva reconversió o la di-
versificació que comportaria en
l’economia de la ciutat.

De fet, l’ABTS considera que
una de les novetats del Pla és
“transcendir els límits de la ciutat”.
L’Assemblea, però, no ho veu com

una bona notícia i considera que
significa “una nova ampliació del
camp de batalla, exportant els im-
pactes de la turistització a tota la
comarca o província”.

Un altre dels aspectes denun-
ciats és que es parlava de vetllar
perquè el retorn social del turisme
fos gran, tot i que l’ABTS creu que
“amb l'actual pressió turística el re-
torn social de la competitivitat és
automàticament negatiu” i que té
derivades com “l’expulsió de ve-
ïnat, precarització laboral i vital,
conseqüències greus per a la salut
o contaminació ambiental”.

Així, l’ABTS creu que “la ciutat i
l’àrea metropolitana no necessiten
un Pla de Màrqueting Turístic, sinó
mesures concretes per revertir el
model turístic actual en favor del

veïnat” i que interpreten el Pla com
“una operació de rentat de cara
per part de l'Ajuntament i Turisme
de Barcelona, alhora que una re-
fundació de la marca Barcelona”.
L’Assemblea conclou l’escrit dient
que, en el context actual, el Pla
“només pot llegir-se en clau de
treva entre el govern municipal i el
sector turístic de cara a la propera
campanya electoral per tal d'evitar
un desgast potencialment alt”.

L’ABTS va rebutjar
assistir a l’acte de
presentació públic
d’aquest projecte
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Llibres Teatre

El grup osonenc Oques Grasses està a
punt de veure néixer el seu pròxim
disc, Fans del sol (Halley Records, 2019).
Però en lloc d'esperar fins al 8 de fe-
brer, el dia del llançament de l'àlbum,
la banda ha sorprès tothom amb un
curtmetratge dividit en dos episodis
de dues cançons que s'inclouran en
l'imminent àlbum. 

Música Pelis i sèries

Fans del sol
Oques Grasses

B E Y O N C ÉQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser una estrella del pop internacional
Un dels seus temes més coneguts és ‘Crazy in love’

Famosos

Visitar Barcelona per gravar un anunci 
L’artista va menjar una paella amb quètxup a la ciutat

Els fans lamenten no haver-la vist  
Els seus guardaespatlles la van escortar en tot moment 

QUÈ HA FET?
ÉS FAMÓSA PER...

Aquest musical atípic reivindica la nor-
malitat de l’anormalitat, que per a l’au-
tor és el camí cap a la felicitat. Les tres
actrius que s’encarreguen de represen-
tar tots els papers de l’obra asseguren
que es tracta d’una “comèdia àcida, di-
vertida i tendra sobre la necessitat
d’acceptar-nos com som”.

Al Tantarantana de Barcelona.

Monster. De prop ningú és normal
David Greig

L’escriptor badaloní reflexiona en
aquesta novel·la sobre les infidelitats,
tant les sexuals com les que cometem
contra nosaltres mateixos. L’obra relata
la història d’un grup d’amics que es
reuneixen en una casa del Baix Pirineu
per, entre copa i copa, desempolsar
vells fantasmes. Un llibre obscur i en-
voltant, entorn dels ressorts del desig.

El animal más triste
Juan Vico

Arriba la segona part de les aventures
del fill d’Apollo Creed, Adonis. El jove
boxejador de Philadelphia ha tingut
un fill, però la seva carrera continua,
de manera que ha de fer equilibris en-
tre aquests dos àmbits. A més, en un
punt se li planteja la possibilitat de
lluitar contra Viktor Drago, el fill de
l’home que va matar el seu pare.

Creed II: La llegenda de Rocky
Steven Caple Jr.

| Kingdom Hearts III
El joc és una historia de l’amistat i el conflicte entre llum i 

foscor en el qual s’embarquen la Sora i la seva colla d’amics.

El millor cinema, fotografiat
La Filmoteca de Catalunya, situada al barri del Raval de Bar-

celona, acull fins al pròxim 17 de març l’exposició ‘Jeff Brid-
ges: Lebowski i altres grans instantànies’. Es tracta d’una

mostra per descobrir una de les grans passions de l’actor Jeff
Bridges, la fotografia. L’actor ha estat documentant les seves
pel·lícules  amb la càmera Widelux, amb pel·lícula de 35 mm

en blanc i negre, des de mitjans anys setanta. Bridges fa fo-
tos dels actors, de l’equip tècnic i de les localitzacions i, un

cop acabat el rodatge, les revela, les enganxa en àlbums fo-
togràfics i en regala una còpia a tothom que hi ha participat.    

Ningú la va veure però queda confirmat que Be-
yoncé va visitar Barcelona el passat 18 de gener.

Tot i que va passar desapercebuda pels seus fans
gràcies a la tasca dels seus guardaespatlles, que la

van escoltar en tot moment, la reina del pop va
ser a la ciutat gravant un anunci. La cantant va

aprofitar el viatge per anar a dinar al restaurant
Botafumeiro, on ja havia estat fa tres anys. Segons

va assegurar Vanitatis, Beyoncé va demanar pae-
lla i marisc, dos dels plats estrella d’aquest restau-

rant, els quals va decidir acompanyar amb una
mica de quètxup. El preu aproximat que va pagar
la cantant pel dinar en aquest conegut restaurant

de Barcelona va ser de 75 euros per persona. Pel
que fa a l’allotjament, l’artista va dormir en una

suite de l’hotel Arts, un dels més luxosos de la ciu-
tat. L’habitació de la reina del pop és d’un 150

metres quadrats i es divideix en dos pisos.

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia
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FINS AL 3 DE FEBRER
Tot el dia L’edició d’enguany del gran festival

de novel·la negra de la ciutat retrà un ho-
menatge al port de Barcelona. / Diferents in-
drets de la ciutat.

TOTS ELS DILLUNS
18:30 Shakti flow oriental és una pràctica fe-

menina que fusiona arrels del Ioga Vinyasa-
na, Kundalini, Shakti dansi i de la dansa orien-
tal. El curs s’allargarà fins a la tercera setmana
de març. / Centre Cívic Drassanes.

TOTS ELS DIMECRES
20:00 En el taller Clown, a través del joc, del nos-

tre cos i de la seva comicitat, explorarem no-
ves formes d'expressar les emocions i exer-
citar la imaginació, sense por al ridícul. / Cen-
tre Cívic Drassanes.

TOT EL MES
Matí-Tarda Continua en marxa Stanley Kubrick,

la mostra qu ofereix un recorregut cronolò-
gic per l'obra del genial creador novaiorquès.
L’entrada costa sis euros. / Centre de Cultu-
ra Contemporània de Barcelona.

FINS AL 24 DE FEBRER
Tot el dia Sabartés per Picasso per Sabartés és

la mostra en la qual el Museu Picasso dedi-
ca una exposició a l’amic i confident del ge-
nial i polifacètic artista malagueny. / Museu
Picasso.

DIMECRES 6 DE FEBRER
17:30 Contes a la mà, a càrrec de la companyia

Umpalumpa, serà el nom de la narració per
a infants que tinguin entre 2 i 4 anys que for-
ma part del cicle Lletra Petita - Sac de rondalles.
/ Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat.

TOTS ELS DIUMENGES
10:30 Dolç Born Diumenge és una matinal per

als més menuts organitzada en col·laboració
amb el Museu de la Xocolata. / El Born Cen-
tre de Cultura i Memòria.

DIUMENGE 3 DE FEBRER
12:30 Partit de bàsquet corresponent a la set-

zena jornada de la Copa Catalunya masculi-
na entre el CB Ciutat Vella i el Grup Barna. /
CEM Parc de la Ciutadella.

Contes a la mà serà el nom de la ses-
sió de narracions que coordinarà la con-
tacontes Susagna Navó. / Biblioteca
Sant Pau - Santa Creu.

Susagna Navó coordina 
una sessió de narracions
Dimarts 26 de febrer a les 18:00

Des del passat dia 23, tots els dimecres
a la tarda es fan noves sessions del ta-
ller de dibuix que coordina el profes-
sor Aythamy Armas. / Centre Cívic
Drassanes.

El professor Aythamy Armas 
coordina un curs de dibuix
Tots els dimecres a les 19:30

Escape room, l’obra de teatre prota-
gonitzada per Joel Joan, Àgata Roca,
Oriol Vila i Paula Vives s’acomiada
després de tres mesos llargs al districte.
/ Teatre Goya.

‘Escape room’ diu adeu
després de mesos al Goya
Diumenge 3 de febrer a les 18:30

Partit de waterpolo de la catorzena jor-
nada de lliga entre el Club Natació Atlè-
tic Barceloneta i el Real Canoe. / Pis-
cina de Sant Sebastià.

L’Atlètic Barceloneta estrena 
el febrer rebent el Real Canoe

Dissabte 2 de febrer a les 12:45

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Esports Futbol | Un CF Barceloneta irregular segueix a la desena plaça
Set victòries i 10 derrotes. El CF Barceloneta continua en el desè lloc del grup 11 de Tercera
Divisió, on està acusant la seva manca de regularitat en els resultats. L’equip, que el passat

dia 19 va trencar una mala ratxa de resultats, jugarà contra equips com l’Olympia o el Pastrana.

Comença l’hora de la veritat per
al Barceloneta i el Barcelona. Els
dos equips afrontaran, durant el
mes que ve, el segon títol oficial
del curs, la Copa del Rei, seguiran
jugant jornades de lliga i, en el cas
dels de la piscina de Sant Sebas-
tià, també jugaran dues jornades
de la segona volta de la Cham-
pions League.

És inevitable, però, que la
Copa sigui el plat més atractiu del
mes que ha de començar; la cita
serà a la piscina Joan Serra del
CN Mataró, entre el 15 i el 17 de
febrer. El Barcelona jugarà el
primer partit de quarts, contra el
Canoe, mentre que el Barcelo-
neta, que defensa el títol, serà el
següent que competirà, en aquest
cas contra el Terrassa.

Si els dos equips guanyen els

seus partits, s’enfrontarien en la
semifinal, mentre que per l’altra
banda del quatre hi ha el Medi, el
Sabadell, el Sant Andreu i els am-
fitrions de la cita.

Abans, però, els de Chus Mar-
tín afrontaran dues jornades de
lliga, contra el Canoe i a la pisci-
na del Sabadell, mentre que l’al-
tre partit del febrer, ja després de
la Copa, serà el derbi contra el
Barcelona del dissabte 23.

Els de Toni Esteller, que de-
fensen la tercera plaça, es veuran

les cares contra el Sabadell a la
Nova Escullera el dia 2 de febrer
i visitaran el Sant Andreu i la pis-
cina de Sant Sebastià.

DUES CITES CONTINENTALS
Paral·lelament, el CNAB també
haurà de dedicar bona part dels
seus esforços a la Champions. El
Barceloneta, que ha tancat la
primera volta del grup A en segon
lloc, rebrà la visita de l’Steaua el
6 de febrer i visitarà el Brescia el
dia 27 del mes que ve.

El calendari comença a entrar en una etapa frenètica. Foto: CNAB

Barceloneta i Barcelona, a punt
per disputar la Copa del Rei

» La competició es jugarà a Mataró entre el 15 i el 17 de febrer
» Els de Chus Martín comencen la segona volta a la Champions

El Barceloneta Futsal no
s’allunya de la zona perillosa

El Barceloneta Futsal
ha perdut els dos par-
tits que s’han jugat
aquest any (a casa

contra l’Aliança Mataró i a la pis-
ta del líder, el CCR Castelldefels),
de manera que l’equip continua
immers de ple en la lluita per evi-
tar el descens de categoria.

Tot i això, si s’amplia el focus,
també es pot veure que l’equip ha
guanyat la meitat de les darreres
sis jornades, de manera que viu
el millor moment esportiu d’a-
quest curs 2018-19. Ara mateix,
després de 17 jornades, el conjunt
de la Barceloneta ocupa l’avant

penúltim lloc amb 16 punts, tres
menys que el filial de l’Industrias
Santa Coloma i quatre menys
que el Futsal Lleida, l’FS Canet o
l’FS Salou.

Així, el mes de febrer es pre-
senta com a un dels moments
clau de la segona volta. A més, l’e-
quip jugarà dos dels tres partits
del segon mes de l’any a casa; el
primer d’aquests serà el dissab-
te 2, a tres quarts de set de la tar-
da, contra el Canet. La segona set-
mana, l’equip viatjarà a la pista
del Lleida, mentre que l’últim
compromís del mes serà contra
la Unión de Santa Coloma.

L’aler-pivot José
Bernuz va ser l’únic
representant del
Club Bàsquet Ciutat

Vella en l’AllStar de la Copa Ca-
talunya que es va celebrar durant
el cap de setmana dels dies 26 i
27 d’aquest mes al pavelló Nou
Congost de Manresa.

El jugador va ser un dels cinc
homes interiors seleccionats per
formar part del combinat dels
equips del grup 1 de la categoria.
Tot i que no va ser titular a la ca-

pital del Bages, Bernuz va dis-
putar gairebé 16 minuts i mig del
partit, anotant set punts i captu-
rant cinc rebots. El ‘9’ del conjunt
daurat va estar especialment
erràtic des de la línia, ja que va fa-
llar quatre dels cinc llançaments
que va intentar. El seu equip va
perdre per un ajustat 91-94 con-
tra la selecció dels millors juga-
dors del grup 2. Pedro Cuesta, de
l’AE Badalonès, va ser escollit
millor jugador del partit, anotant
16 punts i capturant set rebots.

Ara, doncs, tots els equips
de la Copa Catalunya es preparen
per al començament de la sego-
na volta de la competició. El Ciu-
tat Vella, que va posar el punt fi-
nal al primer tram de la lliga en
la vuitena posició, amb un balanç
de sis victòries i set derrotes,
s’estrenarà el diumenge 3 de fe-
brer a dos quarts d’una del mig-
dia al Parc de la Ciutadella con-
tra el Grup Barna. Altres partits
immediats seran contra la UE
Horta o el Sol Gironès Bisbal.

Bernuz, AllStar a Manresa

Pau Arriaga
LA BARCELONETA

El jugador fa una entrada a cistella. Foto: M. A. Chazo / FCBQ
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Ciutat Vella

ERC impulsa una proposició pel compromís
de Barcelona contra el feixisme

Les eleccions andaluses de
desembre van constatar els te-
mors sobre la possibilitat de
l'entrada de l'extrema dreta i
del neofeixisme a les institu-
cions. No tan sols va ser així
sinó que, fruit del pacte de go-
vern amb Cs i PP, VOX serà qui
marcarà en bona part les línies
mestres de la política anda-
lusa. Sovint s'ha explicitat que,
per qualsevol demòcrata, per
sobre de les ideologies, dels in-
teressos partidistes i dels inte-
ressos de govern, ha d'haver-hi
un ferm compromís amb la de-
fensa dels valors democràtics,

dels drets i de les llibertats.
Amb especial cura per aque-
lles persones que són en si-
tuació de vulnerabilitat, així
com de les minories estructu-
rals. En aquest sentit, el Grup
Municipal d'Esquerra Republi-
cana va presentar en el darrer
plenari el compromís demo-
cràtic de l'Ajuntament per de-
nunciar l'actuació d'aquelles
formacions que acceptin la
connivència amb els partits
d'extrema dreta. La proposició
fou secundada per tots els par-
tits excepte pel Partit Popular.
La iniciativa d'ERC manifestava

la necessitat peremptòria que
Barcelona sigui ferma en la de-
núncia i l'aïllament de l'extrema
dreta, evitant així arribar a
acords amb formacions i enti-
tats d'aquest espectre polític.

Complementant la con-
demna al feixisme i l'establi-
ment d'un cordó sanitari entorn
d'aquest, el Grup Municipal
d'ERC a Barcelona va reivindi-
car la memòria de Natividad
Yarza Planas, primera alcal-
dessa republicana. D'origen
castellà i nascuda a Valladolid
el 1872, amb ferms valors re-
publicans, Yarza acabà sent

elegida democràticament a les
eleccions de gener del 1934
en la candidatura d'ERC de
Bellprat. Amb aquesta inicia-
tiva, ERC argumentà la idone-
ïtat que Natividad Yarza tingui

un carrer a Barcelona. En con-
seqüència, es va portar al con-
sell plenari municipal un prec
amb l'objectiu d'elevar el seu
nom dins del Nomenclàtor dels
Carrers de Barcelona.

El candidat d'Esquerra Repu-
blicana a l'alcaldia de Barce-
lona, Ernest Maragall, va
definir el seu projecte per go-
vernar la ciutat en una confe-
rència que va tenir lloc al
Campus de la Ciutadella de la
Universitat Pompeu Fabra, i
que va reunir prop d’un miler 
d'assistents.

Durant l'acte, Maragall va
desgranar les idees princi-
pals del seu projecte, fona-
mentat en tres eixos: les
oportunitats, les responsabi-
litats i les complicitats. El
candidat republicà va reivin-
dicar la necessitat que Bar-
celona esdevingui la capital
de la llibertat, la democràcia
i la convivència, una capital

de la República que assu-
meixi la seva diversitat i com-
plexitat com un bé preuat.

Maragall va remarcar que
el projecte d'Esquerra Repu-
blicana per a Barcelona serà
inequívocament progressista
i de ple compromís republicà.
En aquest sentit, va expressar
la seva predisposició a arribar
acords amb qui comparteixi
aquestes dues premisses.

El candidat d'ERC va es-
tendre la mà a totes les for-
ces sobiranistes per tal
d'assolir un acord ferm i con-
sistent per a la unitat d'acció
en el camí d'avenç cap a la
República, i la consolidació
d'un bloc democràtic ampli
que assumeixi els objectius

de la llibertat dels presos i el
retorn de tots els exiliats, el
diàleg sempre obert per cul-
minar en la celebració d'un

referèndum acordat i vincu-
lant sobre el   futur polític de
Catalunya i el compromís per
garantir que Barcelona no

serà governada per les dre-
tes al servei de l'unionisme ni
pels partits que han confor-
mat el bloc del 155.

Ernest Maragall presenta un projecte 
progressista i de ple compromís republicà

Pàgines especials
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