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El Raval alerta que la droga
segueix castigant el barri
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Des de l’1 de gener les bicis només poden anar per les voreres que fan més de cinc metres d’ample. Fotos: Ajuntament

Un consens que no arriba
» La prohibició que les bicis circulin per les voreres de menys de cinc metres d’ample crea controvèrsia
» El col·lectiu ciclista veu les voreres com un espai segur, però els vianants creuen que n’han abusat
Albert Ribas
BARCELONA
S’han acabat les bicis per les voreres? Des de l’1 de gener, a Barcelona les bicis tenen prohibit
circular per les voreres que facin
menys de cinc metres d’ample. És
a dir, la majoria de les que hi ha a
la ciutat. La nova normativa, aprovada el 2015, es posa en funcionament després d’una primera
moratòria d’un any i mig que el
2017 es va prorrogar durant un
any i mig més. El seu objectiu, tal
com va explicar el director de
Mobilitat de l'Ajuntament, Adrià
Gomila, és evitar els “conflictes”
entre ciclistes i vianants.
Estem davant, doncs, d’una
mesura que teòricament ha de
permetre millorar i ordenar la

mobilitat de la ciutat, afavorir el
vianant i situar el ciclista a la calçada. El problema, però, és que
sembla que estem davant d’un
debat d’aquells que a Barcelona
no s’acaba mai. Potser la cosa té
a veure amb el caràcter mediterrani, que ens inclina cap a la polèmica constant. Potser els mitjans també hi tenim part de culpa. O, potser, els ciclistes creuen
que Barcelona encara no és una
ciutat del tot adaptada a la bici per
culpa dels polítics.
“NORMATIVA PARANY”
Aquest últim posicionament és el
que defensa Albert Garcia, portaveu de la Coordinadora Catalana
d’Usuaris de la Bicicleta i d’Amics
de la Bici, que explica que el
col·lectiu ciclista majoritàriament
té una postura “crítica” amb
aquesta normativa. De fet, afegeix

Garcia, “creiem que és un parany
perquè, si el ciclista va a la vorera,
és perquè la veu com un refugi, ja
que té por d’anar per la calçada”.
El portaveu d’aquestes entitats de ciclistes considera que a

Ciclistes i vianants volen
que el cotxe tingui
cada vegada menys
presència a la ciutat
Barcelona no s’ha aplicat una
política per tenir una ciutat amable per al ciclista. “Quan va arribar Colau vam reclamar canvis en
la normativa antibicis que havia
fet Trias, però no s’ha fet. Fer
molts carrils bici no vol dir fer una
política que permeti que la bicicleta convisqui amb tothom, que

és el que nosaltres volem”, lamenta Garcia. En paral·lel, remarca que l’ingredient fonamental perquè Barcelona sigui
una ciutat amable per al ciclista
és que disminueixi la densitat actual de cotxes, al mateix temps
que recorda que d’obstacles, a les
voreres, n’hi ha molts (terrasses,
motos aparcades...).
ACORDS I DISCREPÀNCIES
Ole Thorson, enginyer de camins
i fundador de l’associació Catalunya Camina i de la Federació Internacional dels Vianants, és una
veu referent sempre que toca parlar de mobilitat. Thorson, defensor
que la mobilitat ha de prioritzar el
vianant, considera que la nova
normativa és positiva i defensa un
discurs que, en diverses qüestions, va en la mateixa línia que el
del col·lectiu ciclista i en d’altres no.

Sobre les primeres setmanes de
funcionament de la normativa,
Thorson, tot i que deixa clar que
només parla de sensacions, creu
que “hi ha menys ciclistes a les voreres” i celebra que “s’ha notat un
canvi en la seva actitud, que és més
cívica i respectuosa”.
D’altra banda, i en la mateixa
línia que Garcia, Thorson defensa
que ara que el ciclista ha d’anar gairebé sempre per la calçada, s’ha
d’aconseguir disminuir la densitat
dels cotxes i fer més zones 30. El
que creu aquest expert en mobilitat urbana és que la visió de la vorera com un ‘refugi’ per part dels
ciclistes ha d’anar desapareixent.
“La vorera és una cessió que els vianants hem fet als ciclistes, però el
problema és que han abusat d’aquesta situació”, diu.
Vianants i ciclistes, el debat
segueix obert.
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Els semàfors

La lupa

Debats polítics als jutjats
per Marcel·lí Carbó (Òmnium Cultural)

Gala Pin

La regidora va veure a mitjans de febrer
com l’oposició li tombava la seva intenció de portar la resolució de la problemàtica de la Misericòrdia al Ple municipal del 22 de febrer. Sembla que el serial
encara durarà unes setmanes més.
pàgina 11

A mesura que passin els dies del judiHa començat al Tribunal Suprem de l’Es- nyories devien sentir un calfred premotat espanyol el judici contra el Procés. L’es- nitori avisant que tot el prestigi que se su- ci quedarà palès que no hi va haver cap
cenari, de pel·lícula tenebrosa amb una posa a un alt magistrat de la judicatura pot mena de violència per part de la ciutadaflaire de naftalina que no l’han pogut re- anar-se’n en orris en un procés que té una nia convocada a votar, la DUI va ser una
soldre ni traient a corre-cuita el Sant Crist alta probabilitat d’acabar a l’Alt Tribunal mera declaració política sense conseqüènd’Estrasburg dels Drets Humans. Sens cies legals, els Mossos van seguir les insque sempre presidia la sala.
El primer acusat a l’estrena de les acu- dubte, un moment difícil per a aquests set truccions de la Justícia i no hi va haver malsacions proclamà: soc un pres polític. I senyors que no ens semblen imparcials i baratament de recursos públics. La veu dels
de forma natural, amb aquesta senzilla que més aviat es mostren sospitosos de presos ressonarà amb menys distorsions
frase, arribà el debat polític al Suprem. contaminació ideològica. Potser aquests mediàtiques. Hi ha retransmissió en directe,
i els mitjans estrangers i espaI l’acusat va utilitzar la menyols no tindran més remei
tàfora de la cadira buida,
El Tribunal Suprem es convertirà
que escoltar durant tot el judil’absència d’Espanya a la
ci com s’expliquen els protataula de la negociació amb
els pròxims mesos en l’àgora de debat gonistes catalans de l’1-O. Uns
Catalunya, i , a continuació,
líders polítics que es troben en
mirada a Marchena i als alque no han volgut ser les Corts
una situació d’indefensió acutres sis membres del tribunal
sats per les seves idees.
per dir-los que, per culpa
El pànic està instal·lat a l’altre costat:
d’aquesta absència, ara són ells, els jut- jutges, fiscals i advocats de l’Estat, notages, els que s’han d’encarregar de la fei- bles tots del poder judicial, dubtin i tin- els inculpats han engegat l’altaveu amb
guin por per les seves carreres i reputa- valentia, confiança i determinació. La juna que no han fet els polítics.
Quan es tracta de Catalunya, a l’Estat ció personal. O potser hi ha algú (per pur dicialització del plet polític entre Cataespanyol (sobretot el profund) li és més fà- atzar) que tingui por de no estar a l’altu- lunya i Espanya ha acabat polititzant la
cil reprimir que negociar. Catalunya s’as- ra del que la pàtria espera d’ell i esguer- justícia i el Tribunal Suprem es converseu sempre a la taula del diàleg però Es- ri una sentència tal com van fer aquells es- tirà els pròxims mesos en l’àgora de depanya no hi compareix mai. Quan Jun- trangers maldestres amb la sentència bat que no han volgut ser les Corts. Les
queras diu al tribunal que “votar no és de- d’extradició de Puigdemont. Però, ben mi- idees no es poden tancar a la presó: n’alicte, impedir-ho per la força sí” queda clar rat, potser no hi van els millors sinó els caben sortint. Al carrer, les idees seguque ell i els altres encausats captaran l’a- amics dels més ben col·locats, i aquestes eixen ben vives, els presos polítics les tretenció de l’auditori espanyol i estranger. minúcies morals o ètiques no cal consi- uen en seu judicial… I fan avergonyir tota
la judicatura espanyola.
Quin moment per a la història! Ses se- derar-les quan es tracta de la pàtria.

Hospital Sagrat Cor

L’Hospital Universitari Sagrat Cor va organitzar entre els dies 18 i 24 de febrer
un hospital de campanya a la parròquia
de Santa Anna per atendre gent que viu
al carrer. L’objectiu era poder fer un
historial clínic d’aquestes persones.
pàgina 11

Atlètic Barceloneta

El conjunt mariner va aconseguir conquerir la seva quinzena Copa del Rei el
passat dia 17 a Mataró. Els de Chus
Martín van guanyar els tres partits de
la cita de forma clara i van alçar el trofeu per setè any de forma consecutiva.
pàgina 18

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@MonicaSabata
Recentment ha fet 13
anys de la manifestació "Som una nació i tenim dret de decidir" de la Plataforma
pel Dret de Decidir. Des d'aleshores
han passat moltes coses, però el que
està clar és que som un poble que
continua reclamant el seu futur en llibertat. Seguim!

@AdaColau
Les persones amb síndrome Asperger mereixen respecte i acompanyament. La inclusió és responsabilitat de tothom i és imprescindible
per fer un món més just. Som diferents
i en la diversitat està la nostra riquesa.
#Divercapacitados #DíaInternacionalAsperger.

Director Editorial: Arnau Nadeu
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Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i
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@Apujolmas
El vot als partits catalans no és intercanviable. Recentment al @Congreso_Es hem vist com uns pactaven la
mesa amb el PP i altres no o com uns
votaven no al decret del lloguer i els altres que sí. Els ciutadans tenen dret a
triar quin independentisme ha de tenir més pes.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Un oxímoron

lin Ersson, l'estudiant sueca de 21 anys que va aturar un vol a
Göteborg el 23 de juliol per evitar l'expulsió d'un refugiat, ha
estat condemnada a pagar una multa de 3.000 corones sueques (uns 286 euros) per haver violat les lleis d'aviació. Finalment el
refugiat va ser deportat a l'Afganistan en un altre vol.

E

na comissió del Parlament britànic ha titllat els directius
de Facebook de "gàngsters digitals". Concretament, ha
conclòs que prioritzen el benefici a la privacitat i, dit això,
els exigeix una regulació contra les 'fake news'. L'informe diu que
"Facebook continua escollint el benefici davant la seguretat”.

U

arlant de ‘fake news’, vegin el cas Der Spiegel. Claas Relotius,
il·lustre redactor d’aquest prestigiós setmanari alemany, ha
resultat ser un estafador. Ho va desemmascarar Juan Moreno, col·laborador de la publicació, que va demostrar que la majoria d’articles de Relotius eren ficticis. Un gran frau periodístic.

P

de la premsa a la televisió. Risto Mejide va expulsar del
'Chester' Arcadi Espada per la seva opinió sobre els nens
amb síndrome de Down. El fundador de Ciutadans diu que
els pares que tenen fills amb "una anomalia greu" n'han d'assumir "la responsabilitat econòmica i moral".

I

cabem amb una fotografia icònica. Se’n recorden de l’escena
en què un mariner feia un petó a una infermera a Times Square
durant les celebracions del final de la Segona Guerra Mundial?
Aquell home, George Mendonsa, ha mort recentment als 95 anys a
Middleton (Rhode Island).

A
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El Macba dedica una gran
exposició a Jaume Plensa
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Nova proposta del Macba
per quedar-se la Misericòrdia
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CAP o Macba?: El debat sobre el futur
de la Misericòrdia s’enquista
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Barceloneta i Barcelona, a punt
per disputar la Copa del Rei
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El Raval mostra la seva millor cara
amb el 3r Safari pel barri

A la nostra societat hi ha fets que
condueixen a tenir la sensació
que algunes peces del puzle del
nostre món no encaixen. Ha estat
notícia que l’Audiència ha absolt
en el macrojudici pels sobresous
de Catalunya Caixa Narcís Serra i
Adolf Todó, juntament amb
trenta-nou membres del consell
d’administració, que estaven acusats d’administració deslleial i
apropiació indeguda. Aquests sobresous es van pactar quan Catalunya Caixa estava acomiadant
gran part de la plantilla, mentre
entrava en una greu crisi que
portà a la liquidació de la societat.
La sentència conclou que els sobresous eren legals. D’acord, però
foren morals? On són els principis ètics i morals d’una persona
que ha ostentat càrrecs de rellevància al nostre país, especialment a la ciutat de Barcelona?
Quin exemple s’ha de prendre
d’aquestes conductes indecents?
Les declaracions de Serra al sortir del Palau de la Justícia, afirmant tot seriós que “s’ha fet justícia”, clamen al cel. Per ètica,
podria desviar l’atenció i dir que
“s’ha demostrat que no hem delinquit”, per exemple, però és que
no pot haver-hi maridatge entre
Justícia i Ètica? Segons per qui
poden ser termes i conceptes
oposats, però altres els tenim com
a concordes. La moralitat ha de
prevaldre sobre altres interessos
com l’enriquiment i aprofitar-se
del poder per gaudir d’avantatges i fer el que ens doni la gana.
Ocupar càrrecs públics i en grans
empreses no és una patent de
cors per poder manegar les coses
en benefici propi. Si no, Justícia i
Ètica seran un oxímoron.

La justícia ‘española’ prevarica
Aquest 12 de febrer ha començat el judici sumaríssim contra
l'independentisme català. 10 líders polítics i 2 dirigents d'organitzacions civils estan acusats
de delictes de rebel·lió i sedició.
A Catalunya la societat ho està
vivint molt malament i està esgotada d'haver d'estar manifestant-se contínuament. Ara
tothom està molt centrat en
saber quants anys de condemna cauran als acusats, però em
sembla que el tema important
no és si la justícia española
farà un judici just i proporcional, sinó que la justicia española
ha prevaricat en admetre el cas
com a delicte, perquè està clar
que no hi ha hagut cap delicte
(així ho han certificat les justícies d'Alemanya, Suïssa, Bèlgica i Escòcia en haver d'examinar les peticions d'extradició, fetes per Espanya, que reclamava els polítics catalans que es
van exiliar a aquests països).
Per tant, encara que hi haguessin absolucions o condem-

per Jordi Oriola

nes baixes, ja hi ha hagut prevaricació en utilitzar fraudulentament la justícia per fer por
i amenaçar aquest moviment
polític. Es demana un referéndum d'autodeterminació vinculant, un projecte tan legítim
com qualsevol altre, tot i que
posa histèric l'Estat espanyol, un
estat ultranacionalista provinent d'una dictadura feixista
que no es va depurar en fer el
trànsit a la democracia fa 40
anys. Catalunya porta molts
anys fent manifestacions multitudinàries i demanant negociar amb Espanya una sortida
política a l'anhel de la societat
catalana, però Espanya ignora
la demanda i es nega a dialogar.
Per tant, el referèndum autoorganitzat de l'octubre de 2017
va ser tan sols una mobilització
per fer-se escoltar. Espanya,
enlloc de gestionar políticament un problema polític, l'ha
derivat a la justícia, i ara som
aquí: patint un judici polític
impropi d'un país de la UE.

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

#Absolució

@junqueras: Votar no és delicte, impedir-ho per la força, sí. Gràcies a tots per tornar a omplir els carrers de Barcelona, com
sempre, de forma pacífica i cívica.

#Amer

@PepRieraFont: Ampli desplegament
dels @mossos per protegir la gent d’Amer
de la visita d’uns forasters. No han trobat
ningú, s’han fet una foto i se’n van.

#PolèmicaDOrdre

@orioldebalanzo: No deixes que els presidents Torra i Puigdemont facin un acte
per una qüestió d’ordre però alhora el ministeri nega a Torra l'escorta.
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“No tinc cap dubte que el PSC
optarà per un pacte amb mi”
Manuel Valls

Candidat a l’alcaldia per Barcelona Capital Europea
Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Lola Surribas
spira a l’alcaldia de Barcelona després que la seva
carrera política a França,
plena d’èxits però també de crítiques dures, semblava que ja no
tenia recorregut. Creu que això li
pot jugar en contra?
No. Jo he decidit canviar de vida
per raons íntimes. És una sort compartir una triple cultura, i després
de 20 anys de carrera política volia
canviar d’horitzó. La sort és que
aquí tenia unes arrels. He pres una
decisió personal i només demano
que es respecti. A França encara era
diputat, la meva carrera política
només està feta d’èxits... No he perdut mai una elecció directa.

A

Com s’ho pren quan li diuen paracaigudista?
A París em deien ‘el català’ i aquí ‘el
francès’. Molts dels que avui em
diuen paracaigudista celebraven
que hi hagués un català que fos primer ministre de França. Totes les
ciutats poden escollir ser universals
o tancar-se. El gran debat que tenim
a Barcelona és ser la capital de la tolerància o la del populisme i del na-

cionalisme. Jo represento la Barcelona oberta, tolerant i europea. Després hi pot haver crítiques sobre el
meu recorregut polític, però puc dir,
des de la modèstia, que el meu recorregut no el té ningú. M’agradaria
que els altres el tinguessin, però
ningú el té. El que vull és convèncer
els barcelonins del repte de ciutat
que tenim després del fracàs de
Colau. I cal dir que Barcelona no és
un poble, és una de les grans marques del món.
Vol convèncer els barcelonins
però també haurà de fer-ho amb
els seus adversaris, ja que l’Ajuntament quedarà molt fragmentat i es necessitaran pactes. Com
convencerà el PSC que pactar
amb vostè és la millor opció?
No hem de confondre les etapes.
Primer hem de guanyar les eleccions i per això cal convèncer els
barcelonins, que em sembla que
tenen l’orgull ferit. Són les eleccions
municipals més importants de la
democràcia i el meu primer objectiu és guanyar i aconseguir el màxim
nombre de regidors.
D’acord. Però si guanya, després
haurà de pactar.
Abans de tot hi ha d’haver un pacte
entre constitucionalistes. No tinc

cap dubte que el PSC optarà per un
pacte amb la meva candidatura. I si
el PP entra al consistori, el mateix.
Les candidatures dels separatistes,
en canvi, són per fer de Barcelona
la capital d’una hipotètica república catalana. Tant la de Maragall
com la de Forn.

“La burgesia
ha fet la ciutat:
no hi hauria el
Liceu, el Palau
de la Música...”
Diu que la candidatura de Forn
és una provocació. Per què?
Té dret a ser candidat però no a
convertir Barcelona en ostatge de
l’independentisme. En això, penso
que la ciutat corre un greu perill. Els
barcelonins estan patint la pitjor
Barcelona dels últims 40 anys i Forn
ha dit que no tancaria la porta a
dialogar amb Colau, la qual aposta
clarament pel dret a decidir i pel
diàleg amb els separatistes. El futur
de Barcelona no es pot planificar

des de la presó. I en el cas d’Ernest
Maragall, el mateix. Només pensa
en el procés. Barcelona no els interessa. El pacte de la vergonya, aquí,
ja el tenim i és el vot contra la Constitució del 78. No em puc imaginar
un pacte entre els socialistes i els
separatistes o el populisme d’esquerres.
Parlant de pacte de la vergonya,
l’etiqueta s’ha fet servir pel de PP,
Ciutadans i Vox a Andalusia. S’ha
plantejat renunciar a l’aliança
amb Ciutadans?
És que no hi ha hagut pacte. S’ha
de ser precís.
Ciutadans tenia el poder d’evitar
que Vox tingués la clau...
Tothom tenia el seu poder. Jo parlo
clar. Amb mi no hi haurà mai pactes amb l’extrema dreta, els populistes d’esquerres, el nacionalisme
i el separatisme. Ciutadans és un
partit liberal, progressista i europeista i no m’he plantejat mai renunciar al seu suport.
Ciutadans no és un partit nacionalista espanyol?
És un partit que va néixer a Catalunya contra el nacionalisme i la corrupció, un dels elements més
importants del procés. Per a mi és

un honor tenir el suport de Ciutadans i d’Inés Arrimadas.
Una acusació que se li fa és que
és el candidat de les elits. Vostè,
però, respon que també ho és de
les classes mitjanes i populars. És
compatible defensar els interessos d’uns i altres, sovint contradictoris?
Primer de tot, soc l’únic que puc
mostrar el suport del partit guanyador de les últimes eleccions catalanes. En segon lloc, la crítica a les
elits és l’ADN del populisme. La
meva concepció de les elits inclou
el talent, les startup, la cultura, l’esport... Una ciutat necessita elits. El
populisme sempre busca enemics,
però la societat civil barcelonina ha
construït aquesta ciutat. Des de fa
molts anys la burgesia ha fet la ciutat. Sense ella no hi hauria el Liceu,
el Palau de la Música... I tot amb la
gent humil, el poble.
Repetim: es pot defensar alhora
els interessos d’uns i altres?
Aquesta gent que parla de les elits
són els que durant quatre anys no
han fet res quan les dades mostren
unes desigualtats impressionants.
Jo vull ser l’alcalde de tots, dels barris humils i populars, i dels que han
d’invertir per ajudar la ciutat.4
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3Parlem de seguretat, que serà
una gran qüestió de la campanya. Vostè, en una de les seves
cartes públiques, veu problemes
en 25 barris de la ciutat. Tan greu
creu que és la situació?
Vostès què en pensen?
A nosaltres ens pertoca fer la pregunta, no respondre-la.
[Somriu]. A Barcelona es van cometre 200.000 delictes el 2018. La inseguretat ha crescut un 20% en un any.
Hi ha un furt cada cinc minuts i la inseguretat és el problema número 1.
Es veu al Baròmetre Municipal.
Vostè sap, però, que el Baròmetre expressa sensacions, estats
d’ànim, que sovint no es corresponen amb la realitat objectiva.
Si el Baròmetre diu que la gestió de
Colau és òptima, tothom dirà que és
un fet, no? [Somriu]. Amb la inseguretat, les sensacions s’ajunten amb
els fets. I el problema no és només
al Raval. La Barceloneta, Bon Pastor,
el Poblenou... Nou Barris és el lloc on
hi ha més ocupacions de pisos... I a
banda de fets i sensacions, els barcelonins també expressen una altra
preocupació: el desordre general. La
sensació, de vegades, és de caos.
Caos?
És que la gestió de Colau ha ferit
l’orgull dels barcelonins. I la insegu-
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retat és una desigualtat més per a
la gent humil, les dones, la gent
gran, els joves que poden ser víctimes del tràfic de drogues... Aquest
últim ha tornat: cocaïna, crac, heroïna... La prostitució és un fenomen
molt preocupant... El top manta... Hi
ha un efecte crida. Si soc alcalde,
augmentaré els efectius de la Guàrdia Urbana en 1.000 o 1.500 agents.

“Ernest
Maragall no
entén el que
passa a la ciutat,
està fora de joc”
També és una proposta que fa el senyor Collboni. Veu com ens podem
entendre? [somriu].
Maragall diu que “la resposta
simple de més autoritat, més llei
i més ordre és la pitjor per als
problemes de seguretat”.
Això és una vella concepció de la
ideologia que ell representa. No
entén el que passa a la ciutat. Està
fora de joc. Pasqual Maragall, en
canvi, ho va entendre. Necessitem

líniaciutatvella.cat

autoritat, ordre i confiança. I això és
compatible amb polítiques socials,
però la concepció que no necessitem autoritat i ordre és el que fa
créixer el populisme d’extrema
dreta. Una societat sense ordre és
la llei de la selva. Hi ha dues concepcions de la ciutat: la de Maragall, Colau i altres i la meva.

ella es resumeix quan diu que Barcelona no és una ciutat insegura
però que té un problema específic
de seguretat. Això podria servir per
al programa Polònia... [somriu]. O el
cas de Gala Pin, que ara reconeix
que han après que la policia és imprescindible. De veritat no ho sabien abans? Però què és això?

L’historiador i hispanista francès
Benoit Pellistrandi va dir que
vostè a França va intentar que
l’esquerra fos garantia de seguretat i progrés social però que no
se’n va sortir. Creu que a Barcelona ho pot aconseguir?
Però què és aquesta història? Parlem dels fets. No inventem teories.
Jo vaig ser alcalde d’una ciutat
que s’enfonsava per culpa de la inseguretat. Vam doblar la policia,
vam posar càmeres de vídeo a
tota la ciutat... Això s’haurà de fer
aquí, respectant les llibertats i els
drets humans. És veritat que sempre he defensat l’aliança entre el
progrés i l’ordre públic, però sense
fracassar.

Com ho farà per acabar amb el
top manta?
No és fàcil. És complicat perquè hi
ha màfies. I el cas de Barcelona és
únic, perquè està institucionalitzat.
Hi ha un sindicat que rep subvencions municipals i que el reben a
l’Ajuntament. Amb mi no hi haurà
efecte crida, se sabrà que s’ha de
respectar l’ordre públic i la Guàrdia
Urbana tindrà ordres clares per fer
que l’espai públic sigui de tots. El
top manta ha de saber que aquí no
és a casa seva. I recordo que és una
activitat il·legal que afecta els comerciants.

Ha defensat una esquerra més
desacomplexada en matèria de
seguretat.
Bé... És que no es tracta de ser
acomplexat o no. És un altre tema,
tot i que és cert que Colau està
acomplexada. El complex que té

Parlant dels comerciants... Com
veu el sector? Quines mesures
creu que s’han d’aplicar per afavorir-lo? Fa temps que no passa
pel seu millor moment.
Els comerciants se senten poc considerats i castigats per l’Ajuntament,
com un enemic. Em reuneixo molt
amb els grans eixos comercials.
He parlat tant amb els comerciants de Via Júlia de Nou Barris
com amb els de la Diagonal o el
passeig de Gràcia.
Què els ha promès si arriba a
l’alcaldia?
Que canviarem les normatives. Per
exemple, hi ha d’haver un acord
intel·ligent i no burocràtic sobre el
tema de l’espai públic, de les terrasses. O ajudar amb la il·luminació. L’Ajuntament ha de ser un aliat
perquè la ciutat faci goig. El lema
de ‘Barcelona posa’t guapa’ ha de
tornar. I després, tornar a treballar
en aquella proposta del PSC per
ajudar el comerç amb un pacte
públic-privat. No és tan complicat... Cal confiança i acabar amb la
política de fer del comerciant un
enemic.
Un altre tema latent és el de l’habitatge. Molts veïns reclamen el
dret a viure al barri on han viscut
sempre. Creu que aquest dret
existeix o la gent ha d’assumir
que en una ciutat com Barcelona
hi ha barris on mai més serà pos-

sible viure amb els preus de fa
anys?
No hauria de ser així. Hi ha un dret,
que és gairebé un dret humà, a
tenir un habitatge. En certa manera, entenc el dret de la gent a
voler-se quedar al seu barri, a no ser
expulsada. Crec que cal canviar
profundament el model d’habitatge espanyol, que és de propietari. Falta un sector públic-privat
molt potent d’habitatge social o
protegit. Per això, totes les mesures
demagògiques d’últim moment
són perilloses perquè poden tenir
conseqüències negatives.
Parla del 30% d’habitatge protegit a les noves promocions?
Sí. Entenc la idea. A França es va
imposar el 25 o el 30% d’habitatge social a cada ciutat, però no
a cada nova promoció. Això últim
és gairebé un impost addicional
que haurà de pagar la resta del
mercat immobiliari en l’altre 70%
dels preus, en forma d’augment.

“El futur de
Barcelona
no es pot
planificar
des de la presó”
Colau menteix perquè parla del
30% per al lloguer social però a la
norma aprovada no es parla de
lloguer. D’altra banda, a Barcelona
hi ha 84 solars amb possibilitat de
construir-hi. També es pot construir més alt. I es tracta d’una política que ha de ser integrada amb
l’Àrea Metropolitana. Entre quatre
i vuit anys es poden fer 20.000 habitatges. I sobretot no canviar les
polítiques cada dos per tres.
El lloguer ha augmentat molt en
els últims anys.
L’única manera de fer baixar el
preu del lloguer és construir més.
Reconec que no és fàcil fer baixar
el preu al centre. Per altra banda, es
pot pensar que el fet que de vegades el preu del metre quadrat de
Barcelona sigui més barat que el
de Madrid és millor per a la gent,
però no. Això només vol dir que
s’està desvalorant la ciutat.4
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“Defensaré el dret de les famílies
a educar els seus fills en castellà”
3Una de les seves banderes és
la de ser l’alcalde del bilingüisme. L’última Enquesta de Serveis Municipals mostra que el
57% dels barcelonins tenen el
castellà com a llengua habitual,
mentre que en el cas del català
la xifra se situa al 39%. Sembla
que haurà de lluitar més pel català que pel castellà.
Veuen el que els deia de les dades
municipals? [somriu]. Al carrer, català i castellà, que són una riquesa
cultural increïble per a la ciutat,
comparteixen espai. Això a França
sempre ho vaig destacar.
Allà la visió de les llengües és diferent. El català ha quedat marginat.
Bé, és una altra història. Jo sempre he
parlat català a casa meva, he somiat
en català i francès... Però tornant
aquí, cal diferenciar el que passa al
carrer, on conviuen perfectament,
del que passa a les institucions, on
de vegades no hi ha un equilibri real.

“L’única
manera de fer
baixar el preu
del lloguer és
construir més”

– Què en pensa del pacte de PP,
Ciutadans i Vox a Andalusia?

Entenc que en certes ocasions alguns catalans es puguin sentir ferits,
però també hi ha el sentiment, per
exemple, d’una veïna castellanoparlant que diu que s’ha sentit de segona divisió perquè l’administració
només se li adreça en català. Tot són
sentiments, però és que la societat
funciona molt amb sentiments.

– No hi ha hagut pacte.
S’ha de ser precís.

Suposem que parla del cas que
va explicar de la veïna de Nou
Barris...
Sí.

– Ciutadans tenia el poder
d’evitar que Vox tingués la clau.

Amb això no eleva a categoria
una anècdota?
No, perquè de vegades l’anècdota
representa el que pensa molta
gent. També pot passar al revés,
en altres institucions on el català
estigui poc representat. El que vull
dir és que les dues llengües són
una riquesa, no són trinxeres. Fins
fa poc el català i el castellà representaven aquesta riquesa i això és
el que reivindico. La llengua ha de
ser un pont, mai una frontera. No
critico l’educació en català a les escoles però sí que defensaré que es
respecti el dret de les famílies a
educar els seus fills en castellà. I no
faré mai de la llengua una arma
electoral. L’equilibri és molt im-

–Tothom tenia el seu poder.
– S’ha plantejat renunciar
a l’aliança amb Ciutadans?
– No, mai. És un partit liberal,
progressista i europeista.
És un honor tenir el seu suport.

portant i tothom s’ha de sentir
ben representat.

lítiques molt complicades però
que són imprescindibles.

Quan critica el nacionalisme i el
populisme ho contraposa a una
Barcelona oberta i cosmopolita.
En el cas dels refugiats, però, a
França va dir que “Europa no pot
acollir més refugiats” i afegia que
“no ha estat França qui ha dit,
veniu!”. En què quedem?
Saben quants immigrants entren
a França cada any? Quants? Més
de 200.000. Cada any. Hi deuen
haver entre 60.000 i 80.000 estudiants i després immigració lligada a les famílies i immigració
lligada al treball, tot i que aquesta
última va ser feble durant la crisi. I
després refugiats, que en van arribar, en els dos o tres últims anys
que jo vaig ser governant, entre
60.000 i 100.000. A mi que no em
donin lliçons en aquest sentit.

Això últim que ha dit sap bé que
molta gent no ho comparteix.
Bé... Tampoc cal no oblidar que
l’immigrat és el primer afectat pels
problemes econòmics i que la immigració sempre va a les mateixes
ciutats, als mateixos districtes, als
mateixos barris... La convivència
entre la gent també es pot veure
afectada. És molt bonic, des del
bonisme, dir “obrim-nos a tothom”,
però després les conseqüències

[Silenci].
Sempre he pensat que hi ha dues
solucions que no funcionen: el mur
i l’obertura absoluta. Hi ha una frase
molt important, d’un polític socialista francès, Michel Rocard, que diu:
“França no pot acollir tota la misèria del món però ha de fer el seu
deure”. Aquesta frase és molt important. Jo sempre faig la distinció
entre el refugiat polític i la immigració econòmica. La gent que marxa
del seu país per raons econòmiques l’entenc, i pateix, sobretot els
que travessen el Mediterrani. Però,
si no fem la distinció, acabem amb
el dret del refugiat.
I què proposa?
Primer, tenir clar que és una política europea, quan no és global.
Segon, que el continent del futur
és Àfrica, i per a Barcelona això és
molt important. Per tant, sempre
hem de ser una ciutat que aculli
els refugiats, però al mateix temps

“El top manta
a Barcelona està
institucionalitzat,
cosa que el fa
un cas únic”
ser capaços d’acollir els immigrats
econòmics, i això són polítiques
estatals. Necessitem mà d’obra,
pot ser que la nostra demografia
necessiti immigració... Hem de
parlar d’on, com ho fem... Els estats també tenen el deure d’expulsar part de la immigració
il·legal, cosa que s’ha de fer respectant els drets humans. Són po-

“El comerciant
se sent castigat
pel consistori,
com si fos un
enemic”
són per a tots els barcelonins. Per
integrar el millor possible s’ha de
gestionar la immigració. França és
un gran país d’immigració i Espanya ho comença a ser. Demano
que se m’escolti sobre com es gestiona tot això per no convertir, que
no és el cas encara, ciutats o barris
en guetos. És el que vull evitar per
a Barcelona. Treballaré amb totes
les comunitats de la ciutat, les
quals han de tenir una veu potent
en la presa de decisions.
Si arriba a l’alcaldia, quina serà
la seva primera decisió?
N’hi haurà tres. Una és la seguretat:
discurs, mesures i restaurar l’ordre
públic. Segon, que no ho hem comentat, enviar el missatge que Barcelona és business friendly, una
ciutat que és la quarta millor del
món per treballar-hi. Fer un discurs
per captar empreses. I la tercera,
nomenar un regidor que impulsarà
un pla molt potent per ajudar els
barris més humils amb polítiques
socials. I, de fet, hi ha una quarta
decisió simbòlica que em sembla
important.
Quina?
Té a veure amb el consens que hi
ha sobre els Jocs Olímpics d’Hivern. Aprofitant això, hi ha un personatge que no li hem donat la
importància que ha tingut per a la
història de la ciutat: Joan Antoni
Samaranch.
Una figura controvertida.
És un home que va tenir el seu passat però vull que Barcelona li dediqui un espai. Ell va permetre la
Barcelona moderna amb els Jocs
Olímpics del 92.<
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Successos | Un detingut per vendre droga al Gòtic
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Un operatiu policial en tres narcopisos del barri Gòtic va acabar el passat 15 de febrer amb una persona detinguda acusat de vendre droga a turistes. Durant l’operació
la policia va intervenir cocaïna, diners, dispositius electrònics i documentació falsa.

El Raval alerta que els problemes
amb les drogues continuen
» Entitats veïnals ho atribueixen als pisos buits que hi ha al barri
» Alguns veïns denuncien que el consum s’ha traslladat al carrer
SOCIETAT4“La macroredada
va actuar contra una estructura
mafiosa però van quedar altres
màfies que competien amb
aquella i que segueixen aprofitant els pisos buits que provoca
l’especulació immobiliària”.
Aquest és un fragment del comunicat de denúncia que fa
pocs dies van publicar diferents
entitats del Raval, com ara Acció Raval, Riereta 3 o Stop Desnonaments Raval per denunciar
que els problemes relacionats
amb el narcotràfic no s’han, ni
de bon tros, acabat.
Aquestes entitats, que sempre insisteixen que el problema
del narcotràfic té una vinculació
directa amb l’especulació immobiliària, lamenten que els
problemes relacionats amb la
droga estan “enquistats” perquè
“no es busca una solució per a
l’enorme quantitat d’habitatges
i locals desocupats i gairebé
abandonats, la majoria en fons

Rastre de consum de drogues al carrer. Foto: Twitter (@IllaRPR)

d’inversió”. Per tot plegat, demanen que es desarticulin els
punts de venda de droga i que se
sancionin als propietaris d’habitatges que “donen recer a
aquestes màfies i a les seves
noves pràctiques de tràfic de
drogues”.
CONSUM AL CARRER
A banda de les queixes d’aquestes entitats, l’Associació de Veïns
de l’illa Robador ha denunciat re-

centment que, d’ençà del tancament de força narcopisos, el
consum de droga s’ha traslladat
al carrer. Des de l’entitat, que té
un missatge diferenciat del que
tenen entitats com Acció Raval,
denuncien que a la darrera reunió de seguiment del pla de xoc
contra aquesta problemàtica “se’ns va dir que tot està millor i que
el fenomen dels narcopisos és residual, però després al carrer es
veuen moltes xeringues”.

Polèmica per l’obertura d’un
club d’striptease a la Rambla

Foto: Twitter (@femgotic)

QUEIXES VEÏNALS4El local situat al número 17 de la Rambla,
concretament al tram de la Rambla de Santa Mònica, acull des
del passat 14 de febrer el club
d’striptease més gran de Catalunya, batejat amb el nom de
Dollhouse.
L’obertura del local, com era
de preveure, ha generat molt de
rebombori a la zona. Diferents
entitats veïnals han denunciat
que aquest negoci farà créixer la

degradació que ja pateix la Rambla. En declaracions a Betevé, un
representant de l’entitat del Raval Acció Lancaster, Jordi Callejo, ha afirmat que temen que
el soroll i els conflictes que ja hi
ha a la zona vagin a més.
L’Ajuntament, per la seva
banda, ha dit que controlarà el
negoci de molt a prop i ha deixat
clar que no podia fer res per evitar l’obertura, ja que els promotors tenen una llicència.

La policia expulsa els manters
del vestíbul de plaça Catalunya

ESPAI PÚBLIC4El dispostiu conjunt que la Guàrdia Urbana i els
Mossos d’Esquadra van posar en
marxa el passat 18 de febrer al
vestíbul de l’estació de Rodalies
de plaça Catalunya va servir per
acabar amb la venda ambulant
que un grup nombrós de manters duien a terme en aquest espai des de fa setmanes.
L’objectiu de l’Ajuntament i
la Generalitat és que aquesta
vegada no passi el que ha anat
passant en els últims anys. Els
operatius policials servien per
aturar la venda ambulant només

uns dies, fins que els manters
tornaven a ocupar l’espai. L’objectiu, doncs, és que el desplegament policial sigui permanent. De fet, aquesta vegada es
van poder veure una setantena
d’agents, 40 dels quals de la policia local i 30 dels Mossos.
COMERCIANTS DE COLÓN
D’altra banda, els comerciants
del mercat de brocanters de
cada setmana es col·loquen a la
zona de Colón han demanat un
dispositiu anti top manta similar al de la plaça Catalunya.

El Borsí comença a renéixer
amb fotografies dels barris

EXPOSICIÓ4L’edifici del Borsí
acull des del passat 16 de febrer i
fins al 31 de març l’exposició fotogràfica ‘Setze Barris. Mil ciutats’,
que té com a objectiu mostrar la
realitat dels 16 barris on l’Ajuntament impulsa diferents actuacions a través del Pla de Barris.
La programació d’aquesta exposició a l’edifici del Borsí, situat
a la plaça Verònica del barri Gòtic, representa un primer tast del
que en un futur s’ha de convertir
aquest històric edifici del segle
XIX, que té pendent una rehabilitació de cara l’any que ve. La que

va ser Escola d’Arts, tancada el
2009, es convertirà en un equipament municipal que acollirà diferents espais veïnals i la Biblioteca Andreu Nin després d’una
llarga reivindicació de la plataforma ‘El Borsí per al barri’.
Tornant a la mostra, inclou un
total de 300 fotografies fetes per
nou fotògrafs. En paral·lel, també s’organitzaran sis debats temàtics que tractaran sobre el paper que l’organització dels veïns
i les polítiques públiques han de
tenir al voltant del debat sobre el
dret de viure a la ciutat.
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Veïns del Raval es manifesten
per demanar “un CAP digne”
EQUIPAMENTS4El serial que des
de fa mesos hi ha obert pel futur
de la Casa de la Misericòrdia del
Raval va viure el 21 de febrer un
nou episodi. Va ser la manifestació veïnal, i de treballadors del
CAP Raval Nord, per reivindicar
que es decideixi d’una vegada el
futur d’aquest equipament sanitari. Els veïns van tornar a reclamar que la Casa de la Misericòrdia sigui l’espai escollit per acollir
el CAP Lluís Sayé, i no l’ampliació del Macba. “Volem un CAP
digne”, va ser el principal reclam
durant la marxa.
Deixant de banda aquesta
nova protesta, el serial ha anat vivint altres episodis al llarg d’aquest mes de febrer. Tot indicava que el problema es podria
desencallar el 22 de febrer, durant
la celebració del Ple municipal.
Aquell dia estava previst que l’ordre del dia inclogués una votació
sobre el trasllat del CAP a la Misericòrdia però 10 dies abans, durant la celebració de la comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports, es va aprovar una proposició del PSC on s’instava l’equip
de govern a no portar la votació
al Ple fins que no hi hagi una proposta alternativa consensuada
per al Macba. La proposició dels
socialistes va tirar endavant amb

Els veïns volen el CAP a la Misericòrdia. Foto: Twitter (@NordRaval)

els vots favorables de PDeCAT,
Cs, PSC, PP i el regidor no adscrit
Joan Josep Puigcorbé.
L’OPOSICIÓ NO DONA PISTES
Després que els socialistes aconseguissin una majoria per obligar
la regidora Pin a posposar el debat, l’endemà va arribar l’hora de
la Comissió d’Economia i Hisenda, que en aquest cas va aprovar una iniciativa ciutadana que
instava a iniciar el tràmit per destinar el solar de la capella de la
Misericòrdia a la construcció del
nou CAP Raval Nord. Hi van votar a favor Barcelona En Comú i
la CUP, mentre que la resta de
partits van fer reserva de vot
per no donar pistes sobre el seu

vot quan la qüestió arribi al Ple.
Durant la comissió, Iñaki García,
de la plataforma CAP Raval
Nord, es va mostrar molt crític
amb la situació que s’està vivint
i va dir que “durant 17 anys hem
suportat una situació de vergonya i ara ens diuen que la víctima és el Macba”. La directora
del CAP, Anna Romagosa, va
insistir que l’única alternativa
és la Misericòrdia i va dir que la
situació del Raval “és extrema”.
En paral·lel, la comissió delegada del Macba havia dit uns
dies abans d’aquesta votació que
no tanca la porta a les quatre alternatives d’ampliació que l’Ajuntament li ha presentat i que ho
ha d’estudiar “en profunditat”.

líniaciutatvella.cat

Santa Anna atén persones
sense llar durant una setmana

SENSE SOSTRE4La parròquia
de Santa Anna va acollir entre el
18 i el 24 de febrer un hospital
de campanya per atendre persones que dormen al carrer. La
iniciativa va ser de l’Hospital
Universitari Sagrat Cor i ha servit per detectar els diferents
problemes de salut que tenen els
sensesostre i quines són les seves necessitats més importants.
Al llarg de la setmana l’hospital de campanya, que va funcionar entre les nou del matí i les
sis del vespre, va atendre més de
200 persones, que van rebre
una atenció personalitzada per
tal que l’equip de metges po-

guessin fer una història clínica
per tal que aquestes persones
puguin estar vinculades al sistema general de salut.

DIFERENTS METGES
Entre l’equip mèdic de l’hospital de campanya de la parròquia
de Santa Anna hi havia professionals de medicina interna,
podologia, malalties infeccioses, dermatologia i salut mental.
Actualment, a Barcelona hi
ha un total de 2.000 persones
que viuen al carrer. Les xifres
són de l’últim recompte que va
fer la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar.
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Especial La Rambla

Una utopia que vol s

m trobo amb Itziar González
a l’Hotel 1898 de la Rambla
per parlar del projecte de
transformació de l’avinguda més
important de Barcelona. González
reivindica que els barcelonins
hem d’aprofitar més els hotels
de la ciutat. En aquest s’hi respira
història. D’estil neoclàssic, va ser
projectat el 1880 per l’arquitecte
Josep Oriol Mestres com a residència d’Antonio López y López,
Marqués de Comillas. L’any 1929
es va convertir en la seu de la
Companyia General de Tabacs de
Filipines.
Centrant-nos en el present, i
també en el futur, demano a González que m’expliqui bé el projecte
que l’equip de kmZERO, del qual
ella en forma part, ha preparat per
transformar la Rambla. El repte és
majúscul. Estem parlant d’una de
les avingudes més visitades del
món. D’ella, Josep Pla va dir que
era “l’artèria cívica per excel·lència
durant segles”.
“Els barcelonins han girat l’esquena a la Rambla o se’ls ha expulsat d’ella?”, pregunto a l’arquitecta i urbanista. “Bé, és que la
Rambla no és ja qüestió només
de barcelonins o no, sinó que és
més universal”, respon. Sens dubte, la Rambla –González s’hi refereix sempre com les Rambles–
transcendeix els barcelonins.
Aquests “hi han perdut interès
perquè la seva condició singular
és la cultural i precisament el

E

| per Albert Ribas

potencial cultural i cívic no està
prou reforçat”, diu la que va ser regidora independent del PSC entre el 2007 i el 2010. Els socialistes la van fitxar pel seu coneixement del districte de Ciutat Vella
–fa 30 anys que hi viu–, però la
història, àmpliament explicada,
no va acabar bé després que ella
plantés cara a la corrupció. Ara,
un cop entregat el projecte de la
Rambla, se’n torna a París, on
viu parcialment.

L’antropòleg i escriptor Adrià
Pujol diu que la Rambla fa 40
anys que està saturada i que no
la recuperarem.
El primer que hem de fer és rescatar-la del pessimisme.
Un pessimisme força barceloní,
no? Això de renunciar a espais
de la ciutat perquè considerem
que els hem perdut...
Des d’abans dels 90 hem perdut
espais importants de la ciutat.
Des del moment que vam coquetejar amb la idea que érem
una marca, des del moment d’iniciar l’estratègia de vendre i promoure una determinada imatge,
vam començar a perdre una ciutat per a la vida per convertir-nos
en una ciutat per als negocis i el
consum ràpid i ociós.
La Rambla ha de deixar de ser
un decorat.
Efectivament.

Proposeu un projecte on els
veïns tornin a ser protagonistes.
La idea va més enllà de la urbanització.
Ens basem en la certesa que en
aquest espai tan emblemàtic li falta un element fonamental: els
veïns. La gent que, no només hi
passeja, sinó que realment hi viu.
Ara és com si en un carrer li faltés
el clavegueram o vegetació. És per
això que proposem recuperar
5.000 habitatges que ja existeixen.
Fem una proposta molt contundent contra la gentrificació i proposem mesures innovadores que
necessiten una acció valenta dels
polítics.
er transformar la Rambla,
tant des del punt físic de la
urbanització com del social
perquè torni a tenir veïns –kmZERO els ha comptat i només n’hi ha
una cinquantena (!)–, González va

P

“En aquest espai tan
emblemàtic falta un
element fonamental:
veïns que hi visquin”
organitzar el projecte en quatre
grups cooperatius temàtics: ‘Moviment’, ‘Cultura i Equipaments’,
‘Comunitat i Espai Públic’ i ‘Economia i Treball’. Mentre l’equip
redactor del projecte anava tre-

ballant, es discutia amb la ciutadania. També es va fer un procés
cooperatiu amb l’administració
evitant les jerarquies. “Això és el
que fa que tinguem una ‘Comunitat Rambla’ d’unes 500 persones
que seran els garants que, si l’Ajuntament no tirés endavant les
mesures que entre tots hem proposat, es reivindicarien”, detalla
González.

PASSADÍS D’IKEA
L’arquitecta i urbanista també és
veïna i activista. Per això focalitza
molt el seu discurs en qüestions
socials i polítiques i no tan d’urbanització. L’urbanisme, però, evidentment és un pilar del projecte i González reivindica la tasca
que han fet les arquitectes Lola
Domènech i Olga Tarrassó en tot
allò que té a veure amb el disseny
de l’espai públic.
“Des dels anys 70 les Rambles tenen un disseny en forma de
tub. Et col·loca en una mena de
passadís d’Ikea on has d’estar bàsicament comprant o entretingut amb coses que no són les importants”, retrata González. A partir d’aquest diagnòstic, la reforma
que proposa kmZERO busca que
“la gent no es fixi tant en el passadís central i torni a veure l’amplitud d’aquesta nau-saló”. Per
aconseguir-ho, les voreres seran
més amples per recuperar la visió
de les façanes, només hi haurà dos
carrils –un de pujada i un de bai-

xada–, els escocells dels arbres seran més amples... En definitiva, afegeix González, “proposem tornar
a viure les Rambles com un espai
que va de banda a banda”. La
idea, doncs, no és limitar la quantitat de gent.

Que a la Rambla sempre hi hagi
gent ja és la gràcia.
És clar. Que sigui un lloc que acull
molta gent no és el problema. El
problema és què estan fent aquestes persones i quin retorn social
per als veïns i veïnes dels barris adjacents tenen aquestes activitats.
Però la massificació no s’ha de
combatre?
La massificació sí. M’agradaria
que hi hagués menys vols que arribessin a Barcelona i menys transatlàntics perquè ara per ara són
molt contaminants. No per les
persones. Les ciutats que posen límits a les persones tenen un problema.
Per tant, el barceloní, el turista,
qui sigui... Quina Rambla es
trobarà?
D’entrada serà més llarga, arribarà fins al mar. També caminarà més
segur, podrà tenir llocs d’estada
sense haver de consumir. Gaudirà més dels arbres, percebrà més
el valor arquitectònic dels edificis,
tindrà uns accessos al Raval i al Gòtic més clars. Hi haurà tres espais
majors, al costat d’edificis patri-

13 |

| Una conversa amb...

Itziar González, cap de l’equip del projecte de reforma
diferent de la que vostès han
proposat.
Estem impacients per veure com
es comença a implementar. Ens
costa entendre que, ja que l’hem
fet amb només sis mesos, no
s’aprofiti el ritme i es posi fil a l’agulla amb urgència. Però ja se
sap...
a conversa amb González ha
derivat cap a un debat interessant sobre l’administració pública. “Falta transparència”,
diu l’arquitecta, que contrasta
aquesta realitat que descriu amb
el procés de cooperació que ha
impulsat kmZERO. “El procés de
cooperació ha servit per donar
veu a tothom: hotelers, veïns, comerciants, entitats... He escoltat
amb el mateix interès els empresaris d’aquest hotel on estem parlant que els veïns del meu carrer”.

L

ser real
monials, on es faran activitats culturals. Esperem que es pugui retrobar el contingut cultural.

Més cultura i menys negoci.
Sí. Volem un espai de cultura i ciutadà. Un aparador de les noves polítiques per a la millora de la qualitat urbana de les ciutats globals. Barcelona, ja que contínuament vol vendre coses, que vengui la passarel·la de la innovació
social i econòmica de les Rambles.
Ara, quan vas a les Rambles, t’assabentes que la ciutat s’està perdent per una excessiva mercantilització.
ot plegat, a banda d’ambició,
té un regust d’utopia i González ho reivindica. Parla de
“projecte de radicalització democràtica”. El missatge polític és evident. S’hi reflecteix, clarament, la
filosofia del projecte Parlament
Ciutadà, del qual ella en forma

T

“A l’administració hi ha
resistència al canvi quan
les propostes arriben
de la ciutadania”
part. “No es pot gestionar el carrer
sense la fiscalització de la ciutadania”, avisa.
Seguint amb la utopia, la González més activista insisteix en el

missatge: “El projecte té un punt
de manifest utòpic. Ho vull dir perquè és el que surt de la gent. És
ambiciós i utòpic perquè la gent
exigeix això. El nostre document,
que és a la xarxa, té 53 actuacions,
algunes d’elles d’innovació i urbanisme radical. Ara és als despatxos. Això vol dir que allò que
podria aturar la utopia seria una
administració poruga”.
M’està dient que temen que el
projecte, ara que ha arribat als
despatxos municipals, als tècnics... Pugui quedar desvirtuat?
A l’administració hi ha una inèrcia
a fer les coses segons ells creuen
i no segons el que surt de la cooperació ciutadana.
Això cal canviar-ho?
Sí. La regidora Gala Pin ha fet
possible el concurs i que kmZERO
hagi fet la seva feina. Ara les propostes estan a cada departament
i seguiran el seu curs... M’amoïna
com la ciutadania podrà, a partir
d’ara, seguir cooperant en la implementació de les mesures. Els
tècnics interns comptaran amb la
ciutadania? Donaran explicacions
si, amb el poder que tenen, es fan
canvis? Caldrà estar-ne pendent i
per això és tan important el paper
de la Comunitat Rambla que explicava abans.
Pel que està explicant, el projecte es podria fer d’una forma

50

són els veïns que
actualment viuen
a la Rambla, segons
els càlculs de kmZERO

S’havia dit, però, que el projecte no acaba de convèncer els
empresaris, sobretot els de la restauració. Potser la utopia social
que impregna el projecte de
kmZERO no lliga amb la visió dels
empresaris, que en aquest punt de
la ciutat, com en molts altres, depenen en gran part del turisme.
González també vol deixar molt
clara aquesta qüestió. “Nosaltres
no hem fet un projecte paranoic
ni defensiu. Hem volgut solucionar efectes de la indústria del turisme sense límits, però en cap
moment hem creat un discurs
antiturístic”, diu. A banda, afegeix
que amb el tema de les terrasses

hi ha hagut un malentès: “Nosaltres no hem decidit sobre les terrasses, només les vam dibuixar. I
al final, el projecte l’hem entregat
sense dibuixar terrasses ni quioscos perquè ja està definit en un pla
especial fet abans que el nostre
projecte. Només hem imposat la
qualitat democràtica del procés i
sobre les terrasses els empresaris
n’han de parlar amb els polítics”,
argumenta González.
Parlem de polítics. Ara hi haurà
eleccions que poden donar noves majories. Temeu que el projecte no tiri endavant?
La part física es farà sí o sí perquè
hi ha força pressió d’Amics de la
Rambla, que és una entitat que
batalla des de fa molts anys per
això i que està ben considerada
per tots els partits polítics. El que
no tinc clar és quina força tindrem
les persones que també volem un
canvi de model socioeconòmic, ja
que això va de la mà d’una certa
ideologia.
Segons qui governi, tot pot ser
molt diferent.
No tant per això sinó perquè, per
molt que et posis al punt més alt,
moltes vegades et sents impotent.
El que vull dir és que la diferència
no depèn tant de qui mana, perquè de moment no he escoltat ni
un sol partit polític parlant de
transformació administrativa. Ningú parla de transparència i fiscalització.
Que és el que ajudaria a trencar
aquests temors que estàs expressant...
Exacte. Ara mateix estic pendent
del que es dirà a la campanya electoral perquè vull saber si podré fiscalitzar quin és el cens anual de
veïns, quines condicions de lloguer tenen, quines llicències d’activitat hi ha previstes...

a conversa amb González
s’acaba amb un breu passeig. Hem tocat qüestions
que van molt més enllà d’una
transformació urbanística, que
per cert tindrà un cost de prop de
35 milions d’euros. “És una xifra
baixa”, dic jo. “Sí. N’estem molt satisfets, i de fet a la regidora Gala

L

“El nostre projecte
de reforma de la Rambla
és de radicalització
democràtica”
Pin li va provocar molta alegria la
nostra contenció. I el cost de les
estratègies ha estat d’un milió i
mig. És molt poquet”, diu González, que afegeix que el projecte hauria d’estar acabat d’aquí a
sis anys.
Ara, doncs, caldrà veure qui
s’acabarà imposant en el xoc de
forces que es presumeix entre la
utopia feta projecte urbanístic o
el càlcul i la moderació de l’estructura administrativa. Potser
les dues forces acabaran confluint o potser el calaix de les utopies tindrà un nou document
que s’omplirà de pols. González,
però, diu que una cosa la té clara, i és que cap alcaldable “es pot
permetre el luxe de no rescatar la
Rambla”.
Per intentar demostrar la importància del fet que el projecte tiri
endavant, González avança que a
finals de març s’organitzarà un
acte, a diferents punts de la mateixa Rambla, per deixar clar que
aquesta transformació necessita
compromisos per tirar endavant.
L’acte, com no pot ser d’una altra
manera, tindrà un perfil cultural. I
és que, recuperant i transformant
una vella dita, el futur de la Rambla serà cultural o no serà.
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Premis Restauració | Guardó per al restaurant En Ville
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El restaurant En Ville, situat al carrer del Doctor Dou ha estat guardonat amb el Premi
Restauració a la categoria de ‘Local notori o innovador’ per la seva aposta per la
gastronomia adaptada als celíacs. El 95% de la seva carta és de productes sense gluten.

Febrer 2019

Ernest Maragall vol evitar que
la ciutat sigui una“franquícia”
ELECCIONS4La Fundació Barcelona Comerç i Barcelona Oberta segueixen amb la seva ronda
de trobades amb els candidats a
l’alcaldia de cara a les eleccions
del mes de maig. Després de Manuel Valls (Barcelona Capital
Europea) i Josep Bou (PP), el
tercer protagonista va ser, el
passat 5 de febrer, Ernest Maragall (ERC).
Durant la primera part de la
seva intervenció, Maragall va
explicar als representants del
comerç que un dels seus objectius és evitar que “Barcelona sigui una ciutat franquícia”. Segons el candidat d’ERC, “aquests
formats comercials no poden
expulsar, ni substituir, ni condicionar el comerç de proximitat, que és el que realment defineix la ciutat”.
Tot seguit, Maragall va apuntar que per al sector del comerç
és clau la posada en marxa de les
Àrees de Promoció Econòmica

Tanca una xarcuteria
històrica del barri Gòtic

Maragall, entre els líders del comerç barceloní. Foto: Twitter (@eixosbcn)

Urbana, un model de col·laboració públic-privat destinat a
millorar la gestió i facilitar la promoció de zones urbanes i de
serveis. Per implementar-les, va
afegir Maragall, fa falta “iniciativa política”.
TOP MANTA
Respecte d’una de les qüestions
que preocupa més els comer-

ciants, el Top Manta, Maragall va
afirmar que “qui garanteixi la solució del problema del top manta menteix”, ja que es tracta
d’un problema “d’una gran complexitat social, estructural i global”. Segons el candidat republicà, no hi ha una solució única i cal “treballar la integració social i generar nous hàbits de civisme entre els ciutadans”.

Perfil | Una aposta per la renovació des de dins

Masià va entrar a la Cambra el 1998, al costat de l’expresident Antoni Negre. Després va formar part
de l’equip de l’encara president, Miquel Valls, fins que es van distanciar. Ara vol modernitzar l’entitat
des de la presidència. Haurà de guanyar les eleccions del 8 de maig (del 2 al 7, vot electrònic).

COMIAT4El Gòtic va perdent
comerços emblemàtics. L’última
mala notícia té a veure amb la
Carnisseria Carmen, que abaixa la persiana després de més de
100 anys oberta.
La propietària del negoci,
Mari Pérez, coneguda al barri
com La Basi, ha decidit tancar
la carnisseria després que la
propietat del local, situat al número 45 del carrer Escudellers,
li hagi augmentat considerable-

ment el lloguer. Per tal d’acomiadar-se d’aquest comerç de
proximitat històric, els veïns li
van organitzar una festa, el passat 17 de febrer, a la Mari Pérez.
Al llarg del migdia una cinquantena de veïns es van anar
acomiadant del negoci amb una
petita celebració amb aires de
tristesa que va incloure una degustació d’alguns dels productes
que aquesta carnisseria ha servit durant tants i tants anys.

Entrevista

“Hem de fer entrar la
Cambra al segle XXI”
Ramon Masià / Candidat a presidir la Cambra de Comerç
Masià, economista i advocat, coneix bé la Cambra i com funciona.
El primer que ha de millorar l’entitat, diu, és la comunicació. “Si no
expliquem el que fem, serem una institució irrellevant”, afirma.

Albert Ribas
BARCELONA
l seu lema és ‘Anem per feina’. Hi ha molta feina a fer a
la Cambra de Comerç?
Sí. La Cambra ha estat paralitzada
des del 2010. Necessita ser refundada i repensada perquè reflecteixi el dinamisme empresarial. Volem
fer-la entrar al segle XXI.

E

Per aconseguir-ho han presentat
un pla de treball amb 11 punts.
Quins són els més importants?
Tres. Primer, la formació, que avui és

permanent. El segon, els autònoms
i les microempreses. El 97% de les
400.000 empreses que conformen la
Cambra són empreses d’una a nou
persones.I el tercer és la internacionalització. Hem de facilitar els negocis
i la inversió, de Catalunya cap enfora i d’enfora cap a Catalunya.
Barcelona és una gran ciutat turística. Vostè diu que la Cambra ha
de fer pedagogia sobre la riquesa que crea el turisme.
El turisme no s’ha de tractar com un
fet aïllat al marge de la ciutat. S’ha de
mirar com una activitat ciutadana,
que no hi hagi una diferència entre
nosaltres i ells. Si es trenca aquesta

barrera, el ciutadà veurà que el turisme és bo per a la ciutat.
A la seva llista hi ha representants del petit comerç.‘Anem per
feina’ és la seva candidatura?
Definitivament. El petit comerç és l’eix
vertebrador de la nostra candidatura
i sempre ha de ser el centre d’atenció de la nostra acció. Ajuda molt a
enriquir el dia a dia de la ciutat.
Quina és la seva aposta per rellançar-lo? No passa pel seu millor
moment...
Una part és la creativitat de l’empresari. Si no hi ha esperit empresarial, no hi ha res a fer. Després hi ha

la importància de la formació, que la
Cambra l’ha de donar, i que ha d’incidir en el fet de fer de la compra una
experiència interessant. Aquí és on
el petit comerç ha de demostrar la
seva professionalitat. On és imbatible és en l’assessorament.

so que puc aportar coses juntament amb els altres candidats.

Mirant la llista de candidats, tindrà
tres rivals més. Sembla que seran
unes eleccions disputades, però
també s’ha parlat de pactes.
Les eleccions són per això, perquè es
presenti tanta gent com vulgui. Dit
això, trobo a faltar programa en les
altres candidatures, mentre que nosaltres l’hem treballat molt. Fa 20 anys
que estic vinculat a la Cambra i pen-

Venim d’un mandat prorrogat i
que va començar l’any 2002. Ara
s’estrenarà el vot electrònic.
Aquestes eleccions poden ser un
pas en la qualitat democràtica de
la Cambra?
Sí. El vot electrònic és el present. Però
cal aplicar-lo bé, de forma rigorosa,
perquè si no es pot donar peu a fraus
que enterboleixin les eleccions.

Un altre debat és si la Cambra ha
de tenir un perfil polític.
La Cambra fa política empresarial
però no ha de tenir un perfil polític.
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

Febrer 2019

veïns en línia

Un 30% arreu del país?
Reclamen que la iniciativa per ampliar la xifra de pisos protegits s’apliqui a més municipis
HABITATGE/ La Plataforma d'Afectats per
la Hipoteca de Barcelona (PAH), l’Observatori DESC, la Federació d'Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS) i el Sindicat de Llogaters i Llogateres,
les entitats impulsores de la iniciativa que
reclama que el 30% de tots els pisos nous
que es construeixin siguin habitatges protegits, volen que aquesta victòria en la matèria d’habitatge que es va aconseguir a la
ciutat el passat mes de desembre també es
pugui aplicar a la resta de pobles i ciutats
de Catalunya.
Per tal de poder fer-ho (les entitats asseguren que mentre durava la tramitació,
diversos col·lectius i municipis de la resta
del territori es van interessar per poder
aplicar-la), a finals del mes passat van enllestir un kit o manual d’instruccions per
donar suport a totes les entitats i moviments socials de Catalunya que vulguin
exigir als seus municipis l’aprovació de la
mesura. I per explicar el projecte encara
millor, les entitats van organitzar un taller
a l’edifici de la Lleialtat Santsenca, al barri
de Sants, durant la tarda del passat dissabte 9. En aquesta sessió van participar
membres de la PAH, del Sindicat de Llogaters i Llogateres i de l’Observatori DESC
que van explicar quins passos van fer en el
seu procés de lluita per aquesta fita.
L’objectiu del manual és ajudar aquestes iniciatives i fomentar-ne d’altres explicant com s’ha de fer el procés d’impuls,
tramitació i aprovació d’aquest 30% perquè no sigui l’excepció sinó la norma, tal
com preveu la Llei del dret a l’Habitatge de

Al·legacions veïnals a l'acord entre
la Sagrada Família i l'Ajuntament
URBANISME/ L’Associació de Veïns de la Sagrada Família va presentar, a finals del passat mes de gener, diverses al·legacions contra l’acord que l’Ajuntament i el Patronat
de la Sagrada Família van signar el passat 18 d’octubre.
Des de l’entitat veïnal denuncien que la modificació
dels plans urbanístics que han pactat el consistori i el Patronat no especifica com s’acabarà la façana de la Glòria.
Aquesta qüestió genera polèmica perquè el Patronat vol
construir una gran escalinata al carrer Mallorca, cosa que
implicaria l’expropiació de diferents edificis, ja que el Pla
General Metropolità qualifica l’espai com a zona verda.
En una roda de premsa, Joan Itxaso, responsable de
les qüestions urbanístiques de l’entitat, va denunciar que
la modificació del pla urbanístic fa referència als canvis al
carrer de Provença –el Patronat preveu fer créixer el temple dos metres i mig a la vorera mar– però no als del carrer de Mallorca, que són molt més substancials. Segons
Itxaso, tot i que l’Ajuntament va dir que aquesta qüestió
es tractarà més endavant, hi ha una estratègia “per forçar
la llei a trossets”.
Per últim, des de l’entitat es van manifestar contra l’ampliació del temple el passat dia 16 de febrer. Els veïns tenen previst allargar les mobilitzacions fins a les eleccions
municipals.

Catalunya. En aquest kit hi ha tot el que les
entitats consideren rellevant, tant des del
punt de vista jurídi, com de les perspectives de comunicació, de relació amb els polítics, de negociació i, fins i tot, directrius
per fer pressió al carrer.
Els impulsors d’aquest material denuncien que, a Catalunya, cada dia hi ha 60
desnonaments oberts i que, a la ciutat, la
quantitat d’habitatge públic que hi ha actualment és d’un 1,5%, i apunten també
una pèrdua en la quantitat d’habitatge
protegit barceloní, que podria rondar el
40%, però que per culpa de les vendes
continua minvant. En aquest sentit, posen
com a exemple estats com els Països Bai-

Les entitats volen que
la Generalitat inclogui
el 30% en el nou Pla
Territorial de l’Habitatge
xos, Dinamarca o Àustria, que protegeixen
el dret a l’habitatge de la majoria de la seva
població, al mateix temps que abaixen els
preus de mercat.
Les entitats conclouen que no es pot
deixar la creació del parc protegit en mans
dels pressupostos públics, perquè no arriben als nivells necessaris, i asseguren que
també cal implicar-hi el sector privat. i insten la Generalitat a incloure el 30% en el
nou Pla Territorial de l’Habitatge.

Presenten la campanya
‘Prou desnonaments oberts’
HABITATGE/ “Davant la vulneració de drets hem dit prou
desnonaments oberts. Volem acabar amb aquestes pràctiques despiadades inhumanes que provoquen més angoixa
i patiment a les famílies”. Aquestes paraules resumeixen l’esperit de la campanya Prou desnonaments oberts, que la PAH
va presentar el passat 15 de gener amb un acte públic al
davant de la Ciutat de la Justícia.
En un manifest, la PAH denuncia que aquests desnonaments sense data “incompleixen la legalitat, donat que
la possibilitat de fixar desnonaments en dates obertes no
es troba recollida a cap norma” i que “malgrat la claredat de
la llei, veiem un increment en l’exercici d’aquesta pràctica
arbitrària dels tribunals que neix per accelerar els desnonaments i boicotejar la desobediència civil”. La plataforma
crida a la participació veïnal per intentar frenar-los.
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Satisfacció entre les entitats per
l’acord per la futura unió del Tram
MOBILITAT/ El 25 de gener del
2019 ja és una data que queda
marcada, per sempre més, en la
història de la mobilitat de la ciutat. I és que en la primera sessió
plenària de l’any es va desbloquejar la unió del tramvia per la
Diagonal, una iniciativa que ha
estat en el debat públic i polític
durant més d’una dècada. La iniciativa tira endavant gràcies als 24
vots de l’equip del govern d’Ada
Colau, d’Esquerra, del PSC i dels
regidors no adscrits Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé. En canvi,
els 17 regidors del PDeCAT, del
Partit Popular i de Ciutadans van
votar-hi en contra. De moment
no s’han fixat terminis concrets
(les eleccions municipals són imminents), però la decisió ha generat una enorme satisfacció entre
les entitats que defensaven la
connexió dels dos extrems.
D’aquesta manera, Unim els
Tramvies, la Plataforma Pel Transport Públic, la Plataforma per la
Qualitat de l’Aire o la FAVB, entre
altres, van voler compartir la seva
felicitat amb comunicats i missatges a les xarxes socials aquell mateix divendres, pocs moments
després que es confirmés que el
projecte tirava endavant.
De fet, el president de la Plataforma Pel Transport Públic, Ricard
Riol, que era un dels assistents a la
sessió al Saló de Cent, va ser un
dels que va mostrar la seva alegria
d’una forma més efusiva. Riol,
amb un gran somriure, duia una
maqueta d’un tramvia i es va aixecar del seu seient per simular la futura unió.

Aquesta satisfacció, però, és
compartida més enllà de la ciutat.
I és que a Sant Adrià i Badalona, les
dues ciutats on també arriba el
Trambesòs, o a Esplugues i Sant
Just Desvern, els municipis per on
passa el Trambaix, també s’ha
rebut amb optimisme aquesta notícia, una sensació positiva compartida també per la CONFAVC.
2020, PUNT DE PARTIDA?
Ara, doncs, falta que es passi de
les decisions a les accions. En
aquest sentit, durant la primera
setmana d’aquest mes, l’Ajuntament va demanar a l’Autoritat del

MOBILITZACIÓ/ El passat dissabte 2 al matí, Marea Pensionista
va tornar a organitzar una protesta per reclamar unes pensions dignes. El punt de trobada
de la concentració organitzada
pels pensionistes va ser la plaça
de la Universitat, al punt de les 11.
En la manifestació, a banda de jubilats de la ciutat, van participarhi persones arribades de Castelldefels, Gavà, Granollers, Martorell, Viladecans, Vallirana o Sant
Vicenç dels Horts, entre altres.
Poca estona després, la marxa va començar a caminar cap a
l’edifici central de la Tresoreria General de la Seguretat Social, situat
al carrer d’Aragó.

Els Veïns de Porta
protestaran pels
horts de Maladeta

La votació va tirar
endavant amb
24 vots favorables
i 17 en contra

URBANISME/ L’Associació de
Veïns del barri de Porta, al districte de Nou Barris, té la intenció
d’accelerar la seva reivindicació
relacionada amb els horts de
Maladeta, situats en un solar de
propietat privada d’aquest mateix
carrer. Fa més de 10 anys un
grup de jubilats va decidir ocupar
l’espai per donar-li una utilitat. Els
veïns fa temps que reivindiquen
que el solar sigui públic i serveixi perquè s’hi facin equipaments.
La problemàtica es remunta
a l’any 2004, quan es van expropiar els solars del carrer en el
marc del procés de remodelació
del barri. La intenció era construir-hi blocs de pisos.

Transport Metropolità (ATM) que
publiqui l’estudi informatiu sobre
la unió que es va elaborar el 2017.
La intenció de l’actual govern municipal seria començar les obres
durant l’any que ve.
“BRINDIS AL SOL”
Des de l’oposició, el PDeCAT va
definir l’acord com un “brindis al
sol” i va insistir en la seva aposta
pel bus elèctric. Ciutadans, per la
seva banda, va dir que “no és
prioritari gastar 600 milions”,
mentre que el PP va qualificar l’acord de “gesticulació”.

La FAVB vol que Agbar retiri les
demandes per evitar consultes veïnals
SERVEIS/ La plataforma Aigua és Vida i la
FAVB, les dues entitats que han lluitat més
perquè s’impulsi una consulta als veïns per
plantejar la remunicipalització de l’aigua,
han sol·licitat al Consell Assessor de Transparència, Participació i Acció Social d'Agbar
que insti l’empresa a retirar les demandes
que la multinacional francesa Agbar-Suez i
la Cámara de Concesionarios y Empresas
del Sector Público han presentat al Jutjat
Contenciós Administratiu 3 i 11 de la ciutat
i que volen evitar que es pugui fer aquesta
consulta ciutadana (que es faria conjuntament amb el possible canvi de nom de la
plaça d’Antonio López).
Les entitats consideren que és el moment de canviar “la gestió de l’aigua a la
ciutat, que sempre s’ha decidit en despat-

Nova manifestació
per reclamar unes
pensions dignes

xos i de forma opaca” i que “una gestió pública i democràtica és l’única forma de
gestió de l’aigua que garantirà en un futur
el Dret Humà a l’Aigua”, i demanen que hi
hagi un control públic i ciutadà.
Aigua és Vida i la FAVB creuen que les
denúncies que s’han interposat són “un
nou atac a la democràcia” i que l’actitud
de l’empresa és “una clara mostra de com
la transnacional francesa sap que la ciutadania no vol que es faci negoci i s’extreguin beneficis milionaris amb un dret
humà com és l'aigua”.
El comunicat conjunt torna a instar el
Consell Assessor a retirar els contenciosos
i a “deixar de dificultar l'aprofundiment
democràtic“ que les entitats de la ciutat
han treballat durant anys.

El Poblenou
protesta contra la
massificació escolar
EDUCACIÓ/ La Plataforma per
l’Educació Pública del Poblenou
va celebrar, el passat dissabte 2,
una nova festa reivindicativa i una
cercavila pel barri per protestar
contra la massificació a les escoles públiques.
L’espai de la cruïlla de la rambla del Poblenou amb el carrer de
Pere IV es va anar omplint, a partir de les 11 del matí, amb desenes de persones, que van tornar
a reclamar la creació de més línies
per millorar la qualitat de l’ensenyament.
La jornada va acabar amb la
cercavila pels carrers del barri i la
festa reivindicativa, que es va
celebrar a Can Saladrigas.

Esports
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Futbol sala | La Copa entra en escena per al Barceloneta Futsal

Ben aviat, la lliga deixarà de ser l’única preocupació per al primer equip del Barceloneta Futsal.
I és que el pròxim dimarts 5 de març, l’equip començarà a disputar la quarta ronda de la Copa
Catalunya absoluta. L’equip debutarà a la pista del CSC Futsal, conjunt de la Primera Catalana.

No es cansen de guanyar:
el Barceloneta, campió de Copa
» Els mariners van derrotar el Mediterrani per un contundent 12-2
» El Club Natació Barcelona cau a les semis contra els seus veïns
Pau Arriaga
LA BARCELONETA
Tots els pronòstics apuntaven a
una victòria de l’Atlètic Barceloneta a la Copa del Rei, i els de
Chus Martín no van fallar. El club
va conquerir la competició copera
per quinzena vegada (la setena de
forma consecutiva) el passat diumenge 17 a Mataró. Els de la Barceloneta van tornar a completar
un torneig perfecte, que van
cloure amb un contundent 12-2
contra el Mediterrani.
Demolidor en atac i gairebé
inexpugnable en defensa, el Barceloneta va superar els 10 gols de
mitjana per partit, mentre que en
cap dels tres partits va concedir
més de quatre dianes al contrari. De fet, mirant els resultats, la
cita més complicada per als de
Martín va ser la de quarts de final contra el Terrassa (9-4). El
matx va arribar al descans amb
tres gols de renda per al Barceloneta (7-4) que va augmentar les

L’equip celebra la consecució d’un nou títol. Foto: RFEN

seves prestacions defensives per
deixar a zero els vallesans en els
dos darrers períodes.
El derbi contra el Barcelona
ja seria gairebé un monòleg. El
partit va arribar sentenciat al
descans (0-6) i el primer gol
dels cenebistes no arribaria fins
que el CNAB guanyava per 0-8.
Tocava, doncs, minimitzar riscos
i pensar en la gran final.

15

copes, set d’elles de
forma consecutiva, ja
són a les vitrines de la
piscina de Sant Sebastià

En el partit pel títol, el Barceloneta es trobaria un Mediterrani amb la moral pels núvols
per tornar a una final després de
més de 25 anys sense fer-ho i
d’haver eliminat els amfitrions. El
guió del partit, però, va ser molt
similar al de la semifinal: 6-0 al
descans per encarrilar un partit
que acabarien de matar en el segon temps. Blai Mallarach, autor

d’un hat-trick a la final, va aconseguir guanyar el premi d’MVP
de la competició.

UN COP MÉS, SEMIFINALISTES
El CN Barcelona, per la seva
banda, es va quedar a les portes
de la final. Els de Toni Esteller
van patir de valent per superar el
partit de quarts contra un combatiu Canoe (9-8). De fet, els de
la Nova Escullera van veure com
els madrilenys dominaven el
matx i el resultat fins ben entrat
el darrer període. L’actuació d’Adrià Delgado, amb tres gols, va
ser clau en la remuntada del
conjunt cenebista.
La semifinal, el passat dia
16, seria l’epíleg dels d’Esteller a
la competició. I és que un cop
més, els veïns del Barceloneta
van trencar el somni dels cenebistes de jugar la final copera, un
fet que no passa des de l’any 2011,
quan van derrotar precisament el
CNAB. Delgado va tornar a ser el
principal argument ofensiu del
Barcelona, però l’equip no va
tenir cap opció davant de la marea ofensiva i defensiva de l’equip
de Chus Martín.

Una mala ratxa apropa el
CB Ciutat Vella a la zona baixa

Una mala dinàmica
de resultats durant
aquest mes, després de la Copa Catalunya, ha fet que el CB Ciutat
Vella tingui un balanç de victòries-derrotes negatiu (gairebé
no havia passat durant aquest
curs 2018-19) i que l’equip estigui més a prop del perill que de
la zona noble de la taula.
Després de la victòria contundent al Parc de la Ciutadella
contra el Grup Barna (104-78),
els d’Àlex Gil han encadenat una
sèrie de derrotes (contra l’Horta,

el Sol Gironès Bisbal i el Roser)
que obliguen a una reacció ara
que s’apropa el darrer trimestre
de la temporada.
Així, el mes de març començarà amb una visita a la pista del
CB Granollers, el diumenge 3. El
primer rival que desfilarà pel
parc de la Ciutadella seran els
Lluïsos (una setmana més tard,
en un derbi en els qual els graciencs arriben com a grans favorits), mentre que el dissabte 16,
el conjunt negre viatjarà a Mollet
del Vallès per jugar a la pista del
filial del CB Mollet.

Kiptanui i Dereje vencen una
Mitja amb rècord d’atletes

ATLETISME4Ja és habitual que
els atletes africans siguin els
grans dominadors de les curses
de llarga distància, de casa nostra i d’arreu del continent i del
món. I el passat diumenge 10 no
va ser una excepció, ja que els
vencedors de la Mitja van ser el
kenià Eric Kiptanui i l’etíop Roza
Dereje. Enguany, a més, va tornar a superar-se el rècord d’inscripcions (uns 19.000, dels quals
més de 16.600 finalment van
calçar-se les sabatilles per córrer).
Kiptaniu va aconseguir una
certa distància respecte del grup

dels favorits, però a mesura que
els quilòmetres passaven aquesta diferència s’anava minimitzant. L’africà va haver de suar la
victòria, que va aconseguir en l’esprint final (1 hora, 1 minut i 4 segons). Els etíops Abebe Degefa i
Betesfa Getahun van acompanyar Kiptaniu al podi.
Per la seva banda, Dereje no
va poder superar el rècord mundial, un dels seus objectius. La corredora va aturar el rellotge en 1
hora, 6 minuts i 1 segon, i va pujar al calaix acompanyada per Dibabe Kuma i Sally Chepyego.
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| Aragami: Shadow
Nova entrega d’aquesta saga en la qual ens podem posar a la
pell de l’ombra d’un esperit que vaga per tretze universos.

Famosos

No t’ho perdis

Després de més de quatre anys junts, Gorka González i
Melani Olivares han anunciat la seva ruptura. La parella es
va casar l’estiu de 2016 i, un any més tard, va néixer el seu
fill Lucho. Ara, segons va confirmar l’actriu, han decidit seguir camins diferents. Tot i que no va concretar el motiu de
la ruptura, la catalana va explicar que no creu que la família
tradicional sigui l’única opció. En aquest sentit, es va posar
a ella mateixa com a exemple, ja que té una filla adoptada, una altra que va sorgir de la seva relació amb el músic Javier Rojas i, finalment, el petit Lucho. “A la meva filla
Martina, a la que vaig anar a buscar a Etiòpia, li vaig dir
que aquesta família l’havíem arrencat nosaltres dues. I
ara m’he separat de nou i torna a ser monoparental”,
va comentar en una entrevista que va concedir a El
Periódico. Olivares, que es va fer famosa pel seu paper a Aída, està immersa actualment en la
gravació de la sèrie Benvinguts a la família de
TV3.

Dijous de filologia
El cicle de divulgació Els Dijous de Filologia! ja està en marxa a
la Universitat de Barcelona, el qual pretén donar a conèixer
la recerca que es fa a la Facultat de Filologia a tota la ciutadania de la ciutat. És la primera edició del cicle, però això no els
ha impedit fer un programa d’allò més complet. Hi haurà
deu sessions conduïdes per experts i expertes de la Facultat i
tractaran temes tan diversos com el Lazarillo de Tormes, la
novel·la negra, l’actualització de la normativa del català o la
figura de Rosalía de Castro. Totes les cites són en dijous i gratuïtes. Trobareu tota la informació al web de la universitat.

Llibres

?

M E L A N I

QUI ÉS

...

És la protagonista de la sèrie ‘Benvinguts a la família’

Confirmar la ruptura amb el seu marit

QUÈ HA FET

Olivares estava casada amb el músic Gorka González

...

Mostres d’afecte i missatges d’ànim

A LES XARXES

Teatre

O L I V A R E S

Ser una actriu reconeguda

ÉS FAMÓSA PER

?

La fitxa

Els seguidors de la catalana li donen el seu suport

Música

Pelis i sèries

Vida Mantera
Yeray S. Iborra

La dansa de la venjança
Jordi Casanovas

Mel i llimó
EnZel

Alita: àngel de combat
Robert Rodriguez

Aquest llibre desfà els passos d’aquells
que es dediquen a la manta a Barcelona. Emprèn un viatge des de Dakar fins
a la capital catalana amb l’objectiu de
comprendre per què moltes d’aquestes persones decideixen passar la joventut a bord d’una pastera per arribar
a Europa. Un text que analitza diversos
fenòmens socials des de la manta.

Laia Marull i Pablo Derqui es posen a
les ordres de Pere Riera per presentar
una parella que s’està divorciant i que
vol fer net traient tots els draps bruts
d’una relació viciada. La discussió entre
el pare i la mare, la lluita dialèctica que
protagonitzen els actors, els portarà a
ells mateixos i al públic al límit.
A La Villarroel de Barcelona.

Després de l’èxit que van aconseguir
amb l’àlbum de debut el 2017 Capità
Ibuprofèn, el grup lleidatà EnZel publica el seu segon treball discogràfic, Mel i
llimó (DiscMedi, 2019), en el qual la
banda, amb noves incorporacions, segueix apostant per convertir en cançons missatges originals i espontanis
compartits a través del mòbil.

Rodriguez acaba portant a la gran
pantalla un dels grans projectes de James Cameron, que finalment n’és el
productor. La protagonista desperta
sense recordar qui és en un món que li
és desconegut. Un metge, Anat, intentarà protegir-la del seu passat mentre
ella intenta construir una nova vida
en els misteriosos carrers d’Iron City.
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Cultura
DEL 20 AL 24 DE MARÇ
Tot el dia Durant cinc dies del mes que ve, al
districte se celebrarà l’edició d’enguany del
festival Kosmopolis. / Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Estrella Morente actuarà
al Gran Teatre del Liceu
Diumenge 3 de març a les 20:00

PROPOSTES
Tallers

Carmen Gómez coordina les
classes de laboratori gastronòmic
Tots els dimarts a les 17:15

Laboratori gastronòmic és el nom del
curs, coordinar per Carmen Gómez, on
els alumnes tindran la possibilitat
d’explorar amb els ingredients. / Centre Cívic Pati Llimona.

DIVENDRES 1 DE MARÇ
12:00 Tom Garner i John English s’encarregaran
de la darrera sessió del curs Edició de vídeo amb
Final Cut FCPX 10.3 que s’ha fet cada divendres des de principis d’aquest mes. / Centre
Cívic Convent de Sant Agustí.
La cantaora granadina Estrella Morente
actuarà el pròxim dia 3 de març al Liceu en un dels concerts més destacats
del festival Guitar BCN. / Gran Teatre
del Liceu.

Exposicions

FINS AL 31 DE MARÇ
Matí-Tarda Fins a finals del mes que ve es pot
visitar Setze barris, mil ciutats, una mostra sobre els setze barris amb més desigualtats de
la ciutat i com hi incideixen els Pla de Barris.
/ Casino Mercantil El Borsí.

FINS AL 31 DE MARÇ
Matí-Tarda Fins a finals del mes que ve es pot
veure Stanley Kubrick, la mostra que fa un recorregut cronològic per l'obra del genial
creador novaiorquès. L’entrada costa sis euros. / CCCB.

Infantil

Albert Estengre narrarà ‘20.000
llegües de viatge submarí’
Dimecres 6 de març a les 18:00

El narrador Albert Estengre narrarà el
clàssic conte anomenat 20.000 llegües
de viatge submarí. / Biblioteca Gòtic Andreu Nin.

Esports
DIUMENGE 10 DE MARÇ
12:30 Partit de bàsquet corresponent a la dinovena jornada de la Copa Catalunya masculina entre el CB Ciutat Vella i els Lluïsos de
Gràcia. / CEM Parc de la Ciutadella.

El CN Barcelona rebrà
la visita del CN Catalunya
Dissabte 16 de març a les 13:30

DIMARTS 26 DE FEBRER
18:00 La contacontes Susagna Navó serà l’encarregada de coordinar la sessió anomenada Contes a la mà. / Biblioteca Sant Pau - Santa Creu.

TOTS ELS DIMECRES

DIJOUS 28 DE FEBRER

17:00 Des de finals del mes passat, el professora Francisco Hernández s’encarrega de les
sessions del curs de Txi kung, una teràpia medicinal d’origen xinès per controlar la respiració. / Centre Cívic Barceloneta.

18:00 Poesies i contes rimats, de la tradició oral
i literaris. Viatjarem i jugarem, assaborint i
aprenent a estimar la paraula, en la sessió Sota
el meu paraigua. Poesies i altres contes. / Espai Francesca Bonnemaison.

Partit de waterpolo de la divuitena jornada de lliga entre el Club Natació Barcelona i el Club Natació Catalunya. / Piscina de la Nova Escullera.
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Ciutat Vella
Ernest Maragall: "Votem sí a la unió
del tramvia, però amb garanties"
El candidat a l'alcaldia de
Barcelona per ERC assegura que en el tema del
tramvia "s'ha negociat per
un retorn del benefici públic, sense soroll però amb
resultats tangibles. Si un
vol governar aquesta ciutat ha de ser responsable i
passar del gest electoral al
bon govern".
Esquerra Republicana
ha votat sí a iniciar el procés d'unió del tramvia per
la Diagonal després que el
govern municipal hagi acceptat les millores proposades. "Hem aconseguit
treballar per un retorn del
benefici públic, una revisió

de les tarifes tècniques i
una major participació de
TMB", assegura Ernest Maragall.
Donat que els estudis
avalen la connexió de les
dues xarxes de tramvia
per la Diagonal, el Grup
Municipal d'Esquerra ha
aconseguit arribar a un
acord de consens amb diferents formacions polítiques per tal d'instar l'ATM
a renegociar les condicions del contracte amb
TRAM MET i així garantir
que la inversió no revertirà
en un benefici privat per a
l’empresa concessionària
sinó en un retorn favorable

als interessos públics. El
govern municipal també
ha acceptat la petició d'Esquerra de no fixar la data
de les d'obres al 2020, tal

com proposava Barcelona
en Comú, comprometent
el pressupost futur de l'Ajuntament, sinó que quedarà fixada un cop s'hagi

renegociat el contracte i
es ratifiqui el conveni preceptiu de l'Ajuntament i
l'ATM en un pròxim plenari
municipal.

Obre el club d'striptease més gran de Catalunya
davant la impassivitat del govern municipal

Des de fa pocs dies Barcelona
té el dubtós honor de tenir el
club d’striptease més gran de
Catalunya. Amb un aforament
de fins a 400 persones i un
espai de 1.000 metres quadrats, el local està situat al nú-

mero 17 de La Rambla, enmig
del districte de Ciutat Vella,
que en els darrers anys ha
patit una degradació molt preocupant.
Segons explica l'equip de
l'alcaldessa, l'Ajuntament va
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haver d'aturar el projecte fins
a 3 cops perquè s'hi realitzaven obres il·legals, però justifica que la llicència per a
activitats eròtiques i sexuals
en aquest establiment de
l'any 2009 encara és vigent i,
per tant, no ha pogut evitar la
seva obertura.
Els veïns no ho veuen així
i s'han manifestat molt descontents amb l'actuació de
l'Ajuntament de Barcelona en
Comú, a qui acusen de no
haver fet prou per evitar l'obertura d'un focus gegant de
noves problemàtiques, justament, en un passeig que estava intentant recuperar-se
per a la ciutadania de Barcelona mitjançant un procés cooperatiu. En aquest sentit, en

una reunió entre el candidat
a l'alcaldia per ERC, Ernest
Maragall, amb la junta directiva de l'Associació d'Amics de
la Rambla, el seu president,
Fermín Villar, va afirmar que
el local podria ser un punt d'atracció per a la possible
venda de drogues i per a la
prostitució.
La realitat és que el nou
local ha obert i que, com bé
exclamen les principals associacions de veïns del Raval i
del barri Gòtic, amb voluntat
política, el govern d'Ada Colau
podria haver-ho evitat. De fet,
l'Administració pot declarar la
caducitat de les llicències, en
el cas que, al cap d'un any
d'haver-les atorgat o comunicat, l'establiment obert al pú-
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blic, sense causa justificada,
no hagi iniciat les activitats o
en el cas que, en qualsevol
moment de llur vigència, aturi
l'activitat durant més de dos
anys ininterromputs. El club
més gran d’striptease de Catalunya ha obert les portes
després d'haver estat en
aquest supòsit durant anys
sense que l'equip d'Ada Colau
i Gala Pin, coneixent que tenien una llicència tan sensible
com aquesta en un àmbit tan
fràgil com la Rambla, i que podien haver extingit, no hagin
fet res. Un cop més, la mala
gestió del govern de la ciutat
ha propiciat que el veïnat de
Ciutat Vella segueixi suportant
aquelles situacions que cap
altre barri acceptaria.
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