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“A mi també m’afecta l’augment
dels lloguers. Me l’han apujat
300 euros!”. Aquestes paraules
les va pronunciar l’alcaldessa
Ada Colau l’agost de l’any passat
en una entrevista, però podrien
formar part d’un munt de con-
verses que molts barcelonins han
tingut els últims anys. I és que
l’augment del preu dels lloguers
s’ha convertit en una de les grans
problemàtiques de la ciutat. 

Les últimes xifres, publicades
fa poc per la Generalitat, mostren
com el preu mitjà del lloguer s’ha
enfilat fins als 929 euros. Els
preus fan referència a l’any 2018
i mostren un augment d’un 6%
respecte de l’any anterior. La cres-
cuda dels preus es produeix per
cinquè any seguit després que
aquests van arribar a baixar el
2013, a causa de la crisi econòmi-
ca, fins als 618 euros. És a dir, en-
tre el 2013 i el 2018, l’augment va
ser del 36,4%.

REGULAR ELS LLOGUERS?
Aquesta realitat ha provocat que
des de fa temps diferents veus
apostin per la regulació dels preus
del lloguer. Qui defensa amb cla-
redat aquesta opció és l’actual
govern municipal de Barcelona En
Comú. L’alcaldessa Colau, en un
acte electoral celebrat a finals de
febrer, va demanar al president es-
panyol, Pedro Sánchez, que reguli
els lloguers abans de les eleccions
espanyoles del 28 d’abril. “Com-
pleixi el seu compromís de regu-
lació dels lloguers abusius que va
signar”, va afirmar Colau adreçant-
se a Sánchez. Pocs dies més tard,
però, l’executiu espanyol va apro-
var el nou decret d’habitatge i
lloguer, que no contempla la re-
gulació de preus. Això va provocar

que Colau acusés Sánchez de “ce-
dir davant els fons immobilia-
ris”. En la mateixa línia de l’A-
juntament es mou el Sindicat de
Llogaters, que considera “im-
prescindible” que els preus del llo-
guer es regulin per lluitar contra
“una intolerable i injusta realitat
que molta gent pateix i que asfíxia
el seu present i futur”.

Qui no comparteix gran part
del diagnòstic que fan des de
l’Ajuntament i des d’entitats com
el Sindicat de Llogaters és la
Cambra de la Propietat Urbana.
El seu gerent, Òscar Gorgues,
explicava fa poc en un debat or-
ganitzat per Betevé que “una
part de l’augment dels preus for-
ma part de la recuperació eco-
nòmica, ja que el 2008  el preu
mitjà era de 813 euros”. Gor-
gues també va apuntar que el
principal motiu perquè el mercat

de lloguer estigui com està és molt
clar: “Hi ha molta demanda i poca
oferta”. Per fer créixer aquesta
oferta és evident que faria falta
construir, però Gorgues afegeix
que “hi ha molt pocs solars lliu-
res i, de fet, només s’estan fent
1.000 habitatges nous cada any”.

LA MESURA DEL 30%
Per combatre aquesta realitat l’A-
juntament va aprovar fa uns me-
sos l’obligació de destinar el 30%
de les noves promocions que facin
més de 600 metres quadrats a ha-
bitatge protegit. Mentre que el Sin-
dicat de Llogaters ho va conside-
rar una victòria, el gerent de la
Cambra de la Propietat Urbana
diu que “serà difícil d’aplicar a llarg
termini per l’estructura de la pro-
pietat que té Barcelona i encarirà
i dificultarà moltíssim, si no im-
possibilitarà, la rehabilitació”. 

Albert Ribas
BARCELONA

El lloguer no toca sostre
» El preu mitjà d’un lloguer al conjunt de Barcelona segueix augmentant i s’enfila fins als 929 euros 
» Colau demana regular els preus mentre la Cambra de la Propietat parla d’un problema d’oferta

El Sindicat de Llogaters reclama des de fa temps la regulació del preu del lloguer. Foto: Línia

HABITATGE4Any 2013, 618
euros. Any 2018, 914 euros.
Aquest és l’augment que ha ex-
perimentat el preu del lloguer
al districte en els últims sis
anys. La crescuda és del 48%
entre l’any que els preus van to-
car fons per la crisi econòmica
i l’any passat, amb els preus im-
mersos en una inèrcia que, tot
i haver-se moderat, no s’atura.
Les últimes xifres les ha publi-
cat recentment la Generalitat.

Les xifres mostren com
l’augment del 48% de Ciutat
Vella és molt superior al de la
mitjana de la ciutat durant
aquest mateix període, que va

ser del 36%. Pel que fa als ba-
rris, el més car és el Gòtic, on
el preu mitjà arriba als 1.024
euros, mentre que al Raval és
on els preus són més baixos
(821 euros).

Si es fa un cop d’ull al re-
sum de la darrera dècada es
pot apreciar com el 2018 va ser
el primer any que es va trencar
la barrera dels 900 euros, ja
que l’any anterior, el 2017, el
preu mitjà era de 828 euros.
Així doncs, el darrer incre-
ment anual  –de 828 euros a
914 euros– ha estat del 10,3%
i és el més alt de tots els dis-
trictes de la ciutat. 

Els preus al districte han pujat
un 48% els últims sis anys
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Esta semana hará dos
años que el Parlament

aprobó los últimos pre-
supuestos de la Generalitat. ¡El Go-
vern ni ha presentado unos nuevos este
año, ni tiene previsto hacerlo! Me sor-
prende (es un decir) que esto no sea
uno de los temas fuertes en el debate
político catalán.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El número 1 de Vox
por Albacete es Fer-

nando Paz, un señor que
no se corta en dejarse fotografiar con
la bandera franquista; que cree que hay
que curar la homosexualidad y que el
bombardeo de Guernica es un inven-
to de los ingleses. Ese es el nivel. Fas-
cismo, ignorancia e infamia.

@GloriaElizo

Cayetana Álvarez de To-
ledo acusa al indepen-

dentismo de que no la
queremos porque es madrileña, medio
argentina y no habla catalán. Sra., no la
queremos porque pertenece a la FAES,
porque lidera el partido más corrupto
de Europa y porque son ustedes los que
no respetan la constitución.

En El Bosque de Night
Shyamalan, un pueblo

cree vivir en armonía pro-
hibiendo un color y demonizando a
unos monstruos a los que llaman
“aquellos de los que nunca hablamos”.
En realidad, es un pueblo aislado en el
que los monstruos son ellos mismos y
la cobardía se premia.

@gabrielrufian@saralidiaester@apuente

La lupa

per @Modernetdemerda

Europa no ho permetrà

La setmana passada el president Puig-
demont va parlar amb Jordi Basté i li va
revelar que, si recull l’acta d’eurodipu-
tat, tornarà a Catalunya. Segons va ex-
plicar, la condició d’eurodiputat li do-
naria immunitat parlamentària a tot el
territori de la Unió Europea i, per tant,
tan bon punt el govern espanyol comu-
niqués el resultat de les eleccions, ell po-
dria tornar una altra vegada
a Catalunya, com el 21D.

Va amanir-ho afegint el
següent: "Jo torno perquè no
tinc cap possibilitat [de ser
detingut], excepte que l'estat
espanyol vulgui violar els
drets i els tractats de la UE i s'arrisqui a
què li apliquin l'article d'expulsió de la
UE. El Parlament Europeu garanteix la
immunitat".

Poca estona després, Josep Costa,
de Junts per Catalunya, se sumava a la
tesi de Puigdemont indicant que "no es
pot detenir i empresonar un eurodi-
putat a cap estat de la Unió sense au-

torització prèvia del mateix Parlament
Europeu".

Resumint: que l'estratègia rau en hi-
potètiques decisions polítiques -no no-
més judicials- d'Europa favorables als
nostres interessos. Que el Parlament Eu-
ropeu no ho permetrà, vaja. Que la de-
mocràcia sempre estarà per sobre de la
política de favors i contra favors.

No cal dir que aquest mateix Parla-
ment Europeu que ha de garantir-nos
per voluntat pròpia les immunitats i les
coses va tardar poques hores a filtrar que
"serà l'estat espanyol qui decidirà si
Puigdemont pot prendre o no l’acta
d’eurodiputat", que ells se'n renten les
mans i que salutacions cordials.

A hores d’ara, després dels constants

menyspreus de l'Europa política a la de-
mocràcia i a diversos drets fonamentals,
encara estem apel·lant-hi per assegurar-
nos la supervivència. És difícil d'enten-
dre. Una cosa és confiar en la justícia eu-
ropea (que sembla que s'hi pot confiar),
i una altra ben diferent és confiar en la
política europea, que ja t'ha vingut a dir
en reiterades ocasions que el millor

que pots fer a la vida és no
fer-ho.

Segur que en tota l'es-
tratègia de Puigdemont
l'empara de la justícia eu-
ropea tindrà molt més pes
que no pas l'estima de la

política europea, i que el que vam sen-
tir ahir no s'adequa del tot als movi-
ments finals que es tenen previstos. Ha
de ser això per força. Perquè si real-
ment compten amb una exhibició de
valors per part del Parlament Europeu
i companyia, tenen un problema. I, si
no hi compten de cap de les maneres,
el problema el tenim els votants.

Una cosa és confiar en la justícia europea
(que sembla que s'hi pot confiar) i una altra

diferent és confiar en la política europea

Els semàfors

CAP Raval Nord Digne
La plataforma CAP Raval Nord Digne
va ocupar la capella de la Misericòrdia
el 21 de març per reclamar que s’hi faci

el CAP. L’ocupació arriba després de
molts mesos on la classe política ha es-
tat incapaç de solucionar el problema.   

pàgina 8

Ajuntament
L’Ajuntament ha decidit prohibir als

‘skaters’ que patinin a la plaça dels Àn-
gels entre les 10 de la nit i les set del

matí. La mesura arriba després que els
veïns s’haguessin queixat reiteradament
del soroll que provoquen els patinadors. 

pàgina 10

Praktik Hotels
La cadena d’hotels Praktik ha vist com
el Tribunal Suprem ha donat la raó a

l’Ajuntament en la batalla que mante-
nien les dues parts per la construcció de
l’hotel de Drassanes. La decisió és una

victòria municipal i dels veïns. 
pàgina 8
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Safata d’entrada

El passat dissabte 16 de març, els
catalans vam omplir Madrid.
Vam denunciar les violacions
contra els drets fonamentals. Un
dels clams era “Això no és un ju-
dici, és una farsa”. Mai accepta-
rem que els nostres dirigents si-
guin presos i acusats de rebel·lió
per organitzar un referèndum
d’autodeterminació. El procés in-
dependentista català precisament
destaca pel seu tarannà cívic i pa-
cífic, però sempre ens trobem
amb un mur repressiu. El món ja
coneix les agressions que vam pa-
tir l’1 d’octubre, tothom sap que
som davant d’un judici injust i
que no ens podem expressar lliu-
rement. A més, en la manifestació
a Madrid, van intentar dificultar
el nostre objectiu: la policia atu-
rava els autocars, grups anticata-
lanistes van trencar vidres i van
posar claus sota les rodes i, més
greu encara, van agredir física-
ment a algun manifestant. Volem
exercir el dret a decidir, ho recla-
mem amb seny i civisme, i ens
trobem amb una verdadera vio-
lència, que l’estat espanyol per-
met. Per sort, no estem sols. Hem
d’agrair els col·lectius de l’es-
querra espanyola que ens van do-
nar suport. També a tothom que,
a través de les xarxes, van des-
muntar alguns diaris espanyols
que asseguraven poca afluència,
publicant fotografies d’unes 50
persones, quan vam ser desenes
de milers de manifestants: 520
autocars, 15 trens, centenars de
cotxes i diversos avions. Em pre-
gunto si no senten vergonya d’as-
sumir el paper de la no veritat en
la seva tasca. Què no saben que el
món els mira i comença a criticar
la manca de professionalitat?

No és un delicte
per Lola Salmerón

Alguns no van venir
per Teresa Calveras

Les esquerres tradicionals no
donen suport a l'independen-
tisme per motius electoralis-
tes, no ideològics.

La ideologia no guia les tries
electorals dels votants. Hem vist
que en eleccions successives, els
votants d'un mateix districte Bar-
celoní passaven de votar En Comú
Podem a votar Ciutadans, dues
formacions que es troben a ex-
trems oposats de les opcions po-
lítiques del país. Hi ha qui vota te-
nint en compte millores socials
que consideren necessàries però
altres només es refien d'uns eslò-
gans fets amb més o menys grà-
cia o fins i tot es guien per l'apa-
rent simpatia o l'aspecte físic dels
candidats. Ben frívol tot plegat.

Vivim en un país amb molt
poca cultura política i no s'ha fet
absolutament res per solucionar
aquest dèficit. No s'ha portat a ter-
me cap debat generalitzat sobre els
principals problemes que té Es-
panya, s'han amagat els conflictes
sota un fals triomfalisme que no
té cap base real i s'ha actuat de ma-
nera irresponsable atiant l'odi
contra l'independentisme. Tot
això s’ha fet amb mentides, ma-
nipulant la premsa i amagant la

realitat de Catalunya a tot el ter-
ritori espanyol.

En aquests moments els par-
tits d'esquerres no s'atreveixen a
defensar el dret a decidir per por,
perquè pensen que fent-ho per-
drien vots -i és ben possible que
fos així-. Però no s'adonen que el
què esta passant ara és que la
seva actitud els condemna a la
més absoluta irrellevància; no hi
són quan haurien de mostrar
una postura clara i conseqüent
davant el principal problema
que té Espanya i deixen que
l'alternativa a l'independentisme
sigui l'extrema dreta.

A la manifestació de Madrid
es van veure dues coses. Una
que els únics que es mostraven
contraris a l'autodeterminació
cantaven el "Cara al sol". No hi
ha res més, ni alternatives rao-
nades i serioses, ni discussió, ni
debat. Confrontació estèril per
una banda i absentisme vergo-
nyant per una altra.

També va quedar clar que, en-
cara que incipient, està apareixent
una nova esquerra a Espanya.
Una nova esquerra que haurà de
portar a terme els canvis que no
es van fer amb la transició.

Les millors
perles

Un home gairebé arrenca el nas a un altre d’una mossegada
durant una baralla a bord d'un avió. Va passar durant un vol
de Ryanair des de Glasgow (Escòcia) fins a Tenerife. Els involu-

crats, presumptament beguts, van mantenir una llarga discussió
des de l'enlairament de l'aeroplà fins a la trifulga final.

Adrián Beovides, l’únic nen del poble asturià Yernes y Ta-
meza, es fa famós després de declarar a LaSexta Colum-
na: “Estic molt a gust sol, sense que ningú em toqui els

pebrots”. Les paraules han sacsejat les xarxes socials i el noi s’ha
convertit en tota una icona de la vida solitària a l’Espanya rural.

Neixen ovelles a partir de semen congelat des de fa 50 anys.
Els animals estan en bona forma i no presenten cap anoma-
lia. Són descendents de Sir Freddie, un carner nascut el 1959

del qual es va extreure l’esperma. Aquesta operació suposa tota una
gesta en el camp de la inseminació artificial en animals.

La Guàrdia Urbana de Tarragona arresta un home que es
feia passar per policia i exigia consumicions gratis a un
pub de la Rambla Vella de la ciutat. El detingut duia cinc

bosses amb marihuana i dues amb cocaïna, a més de la falsa
identificació de la Policia Nacional.

Un gos pastor confon un tren amb un animal que havia de
pasturar i causa el caos al Regne Unit. El cànid es va situar da-
vant d’un tren a Exeter i no es va moure fins que el conductor

va baixar. Finalment, l'animal va fugir. La xarxa ferroviària britànica
va patir retards de dues hores a causa de l'incident.

A les xarxes

@gerardotc: Miles de niñatos manifes-
tándose porque el planeta se va a la
mierda. A ver si maduran de una vez y se
olvidan de lo importante.

@gallifantes: Hola @guardiacivil. Me
llamo Cris. Tengo 49 años. 1,61m, 54 kg. Yo
os grité el 20S. Siento mucho haberos
asustado. Tormenta.

#YoSoyLaTormenta

@norcoreano: Dice el Supremo que pro-
híbe el Toro de la Vega porque los animales
sufren en la fiesta. Pues mira que a mí me pa-
recían bastante felices pegando palos al toro.

#CrueltatAnimal #CanviClimàtic

per Alex Suárez

El + llegit líniaciutatvella.cat

El projecte de reforma de la Rambla: 
una utopia que vol ser real1

2
El Macba dedica una gran 
exposició a Jaume Plensa

És un judici, alcalde/ssa?

Veïns del Raval es manifesten 
per demanar “un CAP digne”

Un oxímoron

3

4

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

Línia Ciutat Vella no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.
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EQUIPAMENTS4Un grup d’in-
tegrants de la plataforma CAP
Raval Nord Digne van ocupar el
passat 21 de març la capella de la
Misericòrdia per reclamar que si-
gui l’espai que acull el nou CAP
Raval Nord. L’ocupació és un
nou episodi d’aquest serial que
fa mesos que dura i que dos
dies abans va tenir un nou capí-
tol quan la Comissió d’Econo-
mia, amb els vots del PDeCAT,
Cs, el PSC i el PP, va votar en
contra de la rescissió de la cessió
d’aquest edifici al Macba.

Un cop feta pública l’ocupa-
ció, els representants de CAP
Raval Nord Digne van fer una
roda de premsa per explicar-ne
els motius. Núria Villanueva,
infermera del CAP, va explicar
que l’estat actual del centre sa-
nitari “no permet garantir una
qualitat assistencial a causa del
seu estat”. Villanueva va voler
deixar clar que el fet de reivin-
dicar la Misericòrdia “no és un

caprici”. Un altre dels integrants
de la plataforma, el líder veïnal
Iñaki Garcia, va afirmar que
“ningú pot entendre com a prio-
ritària l’ampliació del Macba” i
va afegir que no acceptaran “res
que passi per sobre dels treba-
lladors del CAP, els veïns o el
sentit comú”. 

L’objectiu de la plataforma
veïnal, que va voler deixar clar
que l’ocupació arribava des-
prés de veure els resultats de la
votació del dia 19, és seguir

ocupant la Misericòrdia fins al
Ple del 29 de març, dia en què
es decidirà el futur del CAP, per
fer pressió. 

Després de donar les seves
explicacions, els ocupants van
començar a preparar l’espai
per fer-hi diferents activitats i
xerrades. Al tancament d’a-
questa edició, les activitats ja es-
taven en marxa i l’ocupació se-
guia, mentre la regidora Gala
Pin deia que “la decisió de des-
allotjar és del Macba”.

Després de l’ocupació van començar les activitats. Foto: CUPBarcelona)

Ocupen la Misericòrdia per
reclamar que s’hi faci el CAP
» CAP Raval Nord Digne ho justifica després que l’oposició 

votés en contra d’anul·lar la cessió de l’edifici al Macba

Més espai per a vianants 
i bicis a la futura Via Laietana

URBANISME4El futur de la nova
Via Laietana ha fet aquest mes de
març un pas endavant després
que s’hagi acabat el procés par-
ticipatiu per dissenyar la seva
transformació. 

Així doncs, d’aquest procés
n’han sorgit dos projectes entre els
quals s’escollirà el nou disseny de
l’avinguda. Les dues opcions con-
templen una Via Laietana amb
menys trànsit, més espai per a les
bicis i unes voreres més amples.
S’eliminaran dos carrils de tràn-
sit i es crearan nous carrils bici.
D’aquesta manera, hi haurà dos

carrils de baixada –un per a taxis
i autobusos i l’altre per a cotxes–
i un de pujada que els taxis i els au-
tobusos hauran de compartir amb
el trànsit, que només serà local. 

El projecte, tal com el Districte
ja va admetre fa temps, no s’exe-
cutarà fins al mandat que ve. De
fet, el més probable és que les
obres no comencin fins a finals de
l’any que ve. A qui no acaba de
convèncer el futur disseny és als
comerciants de l’avinguda, que
creuen que les bicis haurien de cir-
cular pels carrils normals de cir-
culació i no tenir-ne d’específics.

Acció Raval: “Els narcopisos han
canviat, però es consumeix”

EL RAVAL4La plataforma Acció
Raval va organitzar el passat 16
de març una ruta per al barri per
mostrar la millora que s’ha pro-
duït en relació al conflicte dels
narcopisos. 

Des d’Acció Raval assegu-
ren que “s’ha guanyat la batalla
pel respecte” i celebren que
s’hagin acabat “les amenaces a
veïns i les destrosses a les esca-
les”. Pel que fa als narcopisos,
consideren que “han canviat”
respecte de com es coneixien fa
uns mesos però alerten que “la
venda i el consum de droga con-

tinua d’una altra manera”. Un
cop feta aquesta radiografia, des
de l’entitat demanen que ara
cal ocupar-se de l’altra cara del
problema: els consumidors i la
legislació sobre drogues i habi-
tatges buits. En aquesta línia, de-
manen que l’Ajuntament i la
Generalitat “posin més recursos
per atendre els consumidors per
tal que no consumeixin en ple
carrer i a qualsevol hora”. Tam-
bé insisteixen que la Generalitat
i l’Estat legislin per evitar la
proliferació de pisos i locals
buits i abandonats. 

Victòria veïnal i municipal en 
el cas de l’hotel de Drassanes
TURISME4El Tribunal Suprem
no ha admès a tràmit el recurs de
la cadena d’hotels Praktik en re-
lació al projecte de construcció
d’un hotel al solar de Drassanes.
L’empresa va presentar el recurs
després que l’Ajuntament dene-
gués la llicència a l’hotel acollint-
se a la sentència que invalidava el
Pla d’Usos de Ciutat Vella aprovat
per l’anterior govern municipal.

El recurs que havia presentat
la cadena hotelera era contra la

sentència que invalidava el Pla
d’Usos. La decisió del Suprem
suposa una victòria per als veïns
que es van oposar al projecte i per
a l’actual govern municipal. Des-
prés de la decisió del tribunal, la
regidora Gala Pin es va mostrar
convençuda que el projecte que-
da gairebé tombat de forma defi-
nitiva. La plataforma Salvem les
Drassanes, que defensa que al
solar s’hi facin pisos socials, tam-
bé va celebrar la notícia.

Reivindicació | La Bonne es mobilitza per la seva continuïtat
El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, La Bonne, ha posat en marxa una mo-
bilització per alertar que el seu futur corre perill a causa de la manca d’acord amb la Diputació

per renovar el seu conveni. Des de la Bonne recorden que són el paraigüa de més de 60 entitats. 
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Prohibit patinar a la plaça
dels Àngels a la nit

CIVISME4L’Ajuntament ha
anunciat recentment la prohi-
bició de patinar entre les 10 de
la nit i les set del matí a la pla-
ça dels Àngels, més coneguda
com la plaça del Macba, i el seu
entorn. La mesura arriba des-
prés de les queixes veïnals pel
soroll que fan els patinadors,
que des de fa molts anys han
convertit aquesta plaça del Ra-
val en un punt referent del
col·lectiu.

La decisió arriba després de
la tasca realitzada per una tau-
la de treball on van ser-hi veïns
i patinadors. La voluntat de l’A-
juntament ha estat sempre la de
mitjançar amb aquest col·lectiu
per arribar a un consens. 

La prohibició entrarà en vi-
gor d’aquí a un mes i mig apro-
ximadament, ja que ara s’ha

obert un període de 20 dies per
presentar al·legacions. Les mul-
tes previstes aniran dels 300 als
900 euros.

#SaveMACBA
Després de l’anunci de la prohi-
bició el col·lectiu de patinadors,
tal com va avançar Betevé, va po-
sar en marxa la campanya #Sa-
veMACBA amb l’objectiu de fo-
mentar el civisme. Concreta-
ment, la idea neix de la platafor-
ma MACBA Life, una iniciativa
del patinador Álex Braza que re-
copila fotos i vídeos en un perfil
d’Instagram que té gairebé
250.000 seguidors. Des d’aquest
perfil s’avisa als patinadors que
no patinin pel carrer Joaquim
Costa, que no patinin a la nit, que
recullin la brossa que generen i
que respectin els vianants.

LITERATURA4El Centre de Cul-
tura Contemporània de Barce-
lona  (CCCB) va acollir entre el 20
i el 24 de març una nova edició
del festival de literatura Kosmo-
polis, que enguany va estar mar-
cada per una aposta clara per di-
rigir una mirada al món que ve.
Els tres grans eixos d’aquesta edi-
ció del festival, que va ser tot un
èxit de públic, van ser la literatura
quàntica, el feminisme i el pos-
tcapitalisme.

El festival va arrencar el dia 20
amb una conferència del sociòleg
estatunidenc Richard Sennet.
Durant la seva ponència, Sennet
va alertar sobre un “capitalisme
global que està construint la ma-
teixa ciutat a tot el món”. En
aquest escenari que va descriure,
el prestigió sociòleg va parlar
d’un procés d’homogeneïtzació
que acabarà fent que els habitants
de les ciutats i les seves vides si-
guin molt iguals. Després de Sen-
net els altres protagonistes de la
jornada inaugural van ser els es-
criptors Enrique Vila-Matas  i
Gonçalo M. Tavares, que van
parlar de la literatura com l’eina
que proporciona idees, preguntes
i il·luminacions que permeten a la
gent interpel·lar-se.

L’endemà un dels noms més
destacats del programa va ser el

de l’escriptor anglès Julian Bar-
nes, que va parlar del sentit del re-
lat. Barnes va explicar com utilit-
za la ficció per reflectir la com-
plexitat del món. Va contraposar
aquesta tasca a la del periodisme,
que simplifica aquesta complexi-
tat per fer-la comprensible. 

TALENT LOCAL
El Kosmopolis també va ser un
magnífic aparador del talent lo-
cal emergent que hi ha en la li-
teratura catalana. En aquest cas
les protagonistes van ser les do-
nes. Les escriptores Eva Baltasar,

Marta Orriols, Tina Vallès i Lau-
ra Pinyol van explicar com uti-
litzen les seves obres de ficció a
partir de la realitat de les seves
experiències.  Totes quatre han
publicat recentment una novel·la
d’èxit i van parlar sobre les difi-
cultats de conquistar un espai
propi per crear.

Un altre dels grans noms que
va passar pel Kosmopolis va ser,
durant l’últim dia, el de la física es-
tatunidenca Lisa Randall, que va
explicar com les teories quànti-
ques ajuden una realitat que so-
vint els sentits humans no capten.

Richard Sennet va pronunciar la conferència inaugural. Foto: Kosmopolis

El festival Kosmopolis analitza 
des del CCCB el món que ve
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Joaquim Forn
Candidat a l’alcaldia per Junts per Catalunya

“Amb Artadi al segon lloc som
clarament l’opció guanyadora”

No podem començar sense
preguntar-li pel judici. És
optimista? El seu advocat

ha dit que “les proves ens porten
a una absolució”. Confia en la im-
parcialitat del tribunal?
Amb el codi penal a la mà, l’única
sentència que podem contemplar
és l’absolució. Organitzar un referèn-
dum, una consulta, va ser despena-
litzat l’any 2005. Tot el relat de la
violència que apunten des de Fisca-
lia a partir d’atestats de la Guàrdia
Civil no s’aguanten i podrem de-
mostrar-ho. És cert que durant la
fase d’instrucció hem vist algunes ir-
regularitats, però afrontem el judici
amb serenitat i amb el convenci-
ment que podrem desmuntar les
acusacions de la Fiscalia i de l’Advo-
cacia de l’Estat.

El primer dia que va declarar va
optar per una defensa molt tèc-
nica i alhora va rebatre amb clare-
dat les acusacions de la Fiscalia i
l’Advocacia de l’Estat. Està satisfet
de com està anant el judici?
Tots teníem ganes que comencés el
judici, gairebé tantes com ganes que

s’acabi. Les declaracions de tots els
encausats crec que han anat raona-
blement bé. Tots hem deixat molt
clar que no renunciem als nostres
ideals i que tenim prou arguments
per desmuntar el relat de la violència
i la malversació, o l’acusació d’inacció
dels Mossos d’Esquadra. Hi ha molts
punts comuns entre les nostres de-
fenses, i cadascú posa l’accent en les
seves especificitats. Per desmuntar
els delictes de rebel·lió, de sedició o
de malversació calen arguments tèc-
nics. No hi ha cap advocat que re-
nunciï a una defensa tècnica. Hi ha
arguments jurídics per desmuntar
aquest relat i no tindria cap sentit re-
nunciar-hi. Com tampoc ningú està
renunciant a una defensa política. 

El fet que hàgim de fer aquesta
entrevista per carta evidencia la
seva situació d’excepcionalitat a
causa del seu empresonament
preventiu. Es veu capaç de poder
disputar l’alcaldia de Barcelona
en aquestes condicions?
És evident que la meva situació no
és irrellevant i que és molt probable
que no pugui participar presencial-
ment en la campanya, però aquesta
és una tasca d’equip. Els membres
de la llista tenen prou experiència i
coneixements per substituir-me allà
on sigui necessari. I ells faran arribar

el nostre projecte de canvi per a la
ciutat a tot arreu.

Manuel Valls deia en una entre-
vista recent a Líniaque “el futur de
la ciutat no es pot planificar des
de la presó”. Què li respon? 
Valls ha dit moltes coses sobre la
meva persona. També ha dit que era
una provocació que jo em presen-
tés. Abans del judici i la sentència ja

m’ha condemnat. És molt significa-
tiu com menysprea el principi de
presumpció d’innocència. El seu des-
coneixement de la ciutat, la manca
d’un model de ciutat propi, fa que se
senti més còmode amb aquest tipus
de debats. Jo soc a la presó per posar
les urnes i per defensar la llibertat, i
ell es troba a la plaça Colón de Ma-
drid amb els que voldrien tornar a
aplicar el 155 a Catalunya.

Vostè ha remarcat que és molt im-
portant parlar de la ciutat, però no
el preocupa que la seva situació
personal acabi deixant en un segon
pla el seu projecte municipal?
No serà pas per la meva voluntat. Em
presento per debatre i per defensar
un model alternatiu de ciutat al de
Colau. Ja he dit, i forma part dels nos-
tres primers missatges, que volem
posar Barcelona al centre de tot, i al
centre de Barcelona el benestar, la
prosperitat i la qualitat de vida dels
barcelonins. Crec que el debat de les
idees i la confrontació de models és
positiva. No hi ha res que m’agradaria
més que poder fer aquest debat en
llibertat, però això no depèn de mi.

“Tinc Barcelona al cap i al cor. La
conec. L’he trepitjat de dalt a baix”,
deia a la carta on anunciava que
es presentava a l’alcaldia. El seu
bagatge al consistori és la seva
principal arma electoral? 
Poso el meu coneixement i la meva
experiència al servei de la ciutat i de
la candidatura de Junts per Catalu-
nya. Sí, he estat més de 18 anys regi-
dor de Barcelona; he estat també
primer tinent d’alcalde, amb la mà-
xima responsabilitat sobre la segu-
retat i la Guàrdia Urbana; he negociat
i acordat amb veïns i entitats de la
ciutat, amb els grups polítics de l’o-

posició i amb els governs de Jordi
Hereu, Joan Clos i Ada Colau. Però
certament amb això no n’hi ha
prou. I per aquest motiu tenim un
equip solvent, experimentat, que
coneix bé Barcelona. Jo aporto la
meva part, però es complementa
amb l’esforç i el coneixement de
més persones. Un equip cohesio-
nat i fort.

“Volem recuperar l’ambició, el
rigor, el diàleg i el lideratge”, diu.
Creu que Barcelona ha perdut tot
això durant el mandat de l’alcal-
dessa Colau?
Colau deixarà Barcelona molt pitjor
de com se la va trobar quan va ser es-
collida alcaldessa. I si ella continua al
govern es mantindrà aquest deterio-
rament. Estem pitjor en temes bàsics
com la seguretat, les dificultats per
accedir a un habitatge o la gestió del
turisme. Oferim ambició, rigor, diàleg
i lideratge, perquè són justament
quatre atributs que no trobaran en
l’acció del govern Colau. Volem una
Barcelona amb ambició de tornar a
fixar el benestar i la prosperitat de la
seva gent com a prioritat, que actuï
amb el rigor i la solvència d’un go-
vern amb experiència i que faci del
diàleg amb tothom, i no només amb
els que pensen com tu, l’eix de la
feina de l’Ajuntament.4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Arxiu

“Amb el codi
penal a la mà,
l’únic que
contemplem
és l’absolució”

Entrevista
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–Què implicaria que Barcelona
seguís sense tenir un alcalde 
independentista?

–Tenir-lo està a les nostres
mans i a les d’ERC.

–El vot dels republicans amb 
el tramvia apunta cap on 
poden anar els pactes?

–Suposa un canvi respecte 
al que havien fet fins ara.

–Creu que apostaran
per un pacte d’esquerres?

–Això només ho sap ERC.

3Per aconseguir-ho, vostè diu
que prepara una candidatura al
màxim de transversal possible.
Com es planteja l’encaix entre el
PDeCAT i la Crida a Barcelona?
L’encaix entre diferents persones,
grups o partits és possible quan hi
ha un objectiu comú, quan es com-
parteixen projectes i il·lusions. El
PDeCAT, el que representa la Crida
i altres sensibilitats i persones inde-
pendents que ens hem agrupat
compartim la necessitat que a Bar-
celona cal un canvi i que aquest
canvi cal fer-lo des d’una candida-
tura àmplia, una candidatura de
ciutat que vagi més enllà dels par-
tits. Això requereix generositat i
s’ha donat per part de tots. Quan
s’avantposen els interessos col·lec-
tius als personals o de partit, ales-
hores aquest encaix és possible. És
el que hem fet a Barcelona.

El preocupa no haver aconseguit
incorporar a la seva llista Jordi
Graupera i que la seva candida-
tura li pugui restar vots?
Quan jo vaig anunciar la meva can-
didatura, Jordi Graupera ja havia dit
que ell no s’incorporaria a cap candi-
datura. No ha estat cap sorpresa.

Els resultats de les eleccions deixa-
ran un Ajuntament molt fragmen-
tat. El vot d’ERC amb el tramvia
apunta cap on poden anar els pac-
tes? Creu que els republicans apos-
taran per un pacte d’esquerres?
Què implicaria per al procés sobi-
ranista que Barcelona seguís sense
tenir un alcalde independentista?
Tenir un alcalde independentista a
Barcelona està a les nostres mans i
a les d’ERC. Amb una llista única so-
biranista, això estaria garantit. ERC
ha renunciat des de fa temps a
aquesta estratègia. Què passarà
després de les eleccions? Sembla
clar que hi haurà una gran frag-
mentació i aquest escenari afavo-
reix Colau. Algunes decisions d’ERC
d’aquestes darreres setmanes, com
la del tramvia, suposen un canvi
respecte al discurs que havien fet
fins ara. Si aquest canvi d’estratègia
és per preparar el terreny per a un
acord postelectoral amb Colau,
només ho sap ERC.

Ha dit que s’imagina pactant
grans acords amb Colau, PSC i
ERC. Vol dir que l’alcaldessa també

s’imagina pactant grans acords
amb vostè?
Si es confirma la fragmentació a l’A-
juntament serà inevitable arribar a
grans acords entre els partits. La
manca de diàleg i la incapacitat d’ar-
ribar a acords del govern municipal
ha aturat o ha endarrerit molts pro-
jectes a Barcelona. Necessitem un
govern fort, que escolti, que enten-
gui que es governa més enllà d’unes
sigles i que la ciutat és plural. Nosal-
tres ja hem arribat a acords amb
Colau, sobretot en l’àmbit de l’habi-
tatge. Sempre estem disposats a
seure i parlar. Malauradament, amb
aquest govern no sempre ha estat
fàcil. Sovint s’ha imposat una visió
excessivament estreta i partidista, i
s’ha preferit la gesticulació a l’acord.

En qüestions de seguretat, que serà
un dels grans temes de la campa-
nya, o respecte al top manta, per
exemple, els pactes podrien ser
amb Manuel Valls?
Al llarg d’aquest mandat hi ha hagut
unanimitat dels partits de l’oposició
per reprovar les polítiques de segu-
retat del govern Colau. En el darrer
baròmetre municipal, la seguretat
s’ha convertit en el problema més
greu de la ciutat per a un 21% dels
ciutadans. Feia 11 anys que això no
succeïa. Crec que aquesta unanimi-
tat s’hauria de reflectir també en un
gran acord entre els partits a l’hora
de definir quines són les polítiques
de seguretat per a Barcelona.

L’habitatge seguirà sent un dels
grans reptes. Era una de les ban-
deres de Colau, però l’exlíder de la
PAH no ha acabat amb els desno-
naments, els preus del lloguer
han pujat molt, s’ha avançat poc
en habitatge públic... Vostè ho pot
fer millor? Com?
El primer que s’ha de fer és no pro-
metre coses que després no es
poden complir. Ningú no té una
vareta màgica per solucionar un
problema que s’hauria hagut de
preveure fa molts anys, quan Bar-
celona disposava de sòl públic i es
va acabar venent, a subhasta, a pro-
motors privats per tenir ingressos.
Amb el govern de l’alcalde Trias
vam fer un canvi transcendental:
vam apostar per ampliar de forma
decidida el parc públic d’habitatge
de lloguer. Colau també ho va en-
tendre així, i el Pla d’Habitatge que
vam acordar fins al 2025 també ho
té com una prioritat. Cal mantenir
aquesta estratègia els pròxims anys
i incorporar-hi també una dimensió
metropolitana. 

El seu partit ha estat molt crític
amb Colau aquest mandat, però
hi ha algun projecte de l’alcal-
dessa que consideri interessant i
que continuarà si governa?
Aquest Pla pel Dret a l’Habitatge

2016-2025 que conjuntament vam
aprovar el govern Colau i el nostre
grup municipal és un bon pla, un
bon full de ruta, que parteix de la
feina ja iniciada durant el mandat de
l’alcalde Trias, fa un bon diagnòstic
de les necessitats de la ciutat i fixa les
prioritats i els objectius per als prò-
xims 10 anys. Estic convençut que
gestionat per nosaltres li traurem un
rendiment més bo.   

Quina serà la primera decisió si
vostè, o el seu número dos, arriba
a l’alcaldia?
Hi ha temes que són urgents, on
caldrà una acció ràpida i decidida,
i altres que són més de fons, de
model de ciutat, que requereixen
molt diàleg i grans acords polítics
i ciutadans, en els quals Colau i el
seu equip s’han demostrat inca-
paços. Pel que fa als primers, cal
recuperar la confiança dels ciuta-
dans i ciutadanes de Barcelona en
matèries tant bàsiques com la con-
vivència, la seguretat i l’equilibri en
l’ús de l’espai públic. Tornarem a
donar tot el suport i la confiança al
cos de la Guàrdia Urbana i canvia-
rem el discurs del decreixement
pel d’afavorir la generació d’eco-
nomia i llocs de treball com a ga-
rantia de benestar i progrés social
per a tothom.   

Parlant del número 2, ja s’ha con-
firmat que serà Elsa Artadi. A dife-
rència de vostè, ella no té la seva
experiència municipal. Què creu
que pot aportar a Barcelona?
Amb Elsa Artadi al segon lloc de la
candidatura som més forts. Som
clarament l'opció guanyadora,
l'opció de govern. Abans parlà-
vem d’ambició,  rigor, diàleg i lide-
ratge, doncs crec que tots aquests
quatre atributs els encarna Elsa
Artadi a la perfecció. L'Elsa és
també preparació, capacitat de
treball, solvència i modernitat.
Amb ella, la nostra proposta polí-
tica es converteix en un projecte
amb capacitat per afrontar els
reptes de la ciutat de Barcelona
per als pròxims 20 anys, que és el
que ara necessita la capital i el
conjunt del país. Hem treballat de
valent per fer una candidatura
transversal i guanyadora. Resu-
mint, per construir l’alternativa
més forta per evitar un govern
municipal de Colau o de Valls.<

“Abans del
judici i de la
sentència 
Valls ja m’ha
condemnat”

“Canviarem 
el discurs del
decreixement
pel d’afavorir
l’economia”

“No s’han de prometre coses
que després no es poden complir”

Entrevista



| 14

líniaciutatvella.cat Març 2019 El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

veïns en línia

La ciutat va tornar a ser l’escenari de la gran manifestació feminista del 8 de març

“Cap pas enrere”
REIVINDICACIÓ/ Ens aturem per canviar-
ho tot. Cap pas enrere. Aquest va ser el lema
de la gran manifestació (i vaga) feminista
del passat 8 de març. D’aquesta manera, un
any més, la concentració, que es va posar
en marxa a dos quarts de set de la tarda, va
omplir el centre de la ciutat, que es va ten-
yir de lila, marxant des de la plaça d’Es-
panya fins a la plaça de Catalunya.

La capçalera del bloc de dones lesbia-
nes i trans va sortir des de la cruïlla de la
Gran Via de les Corts Catalanes amb el ca-
rrer Entença, mentre que el punt de con-
centració del bloc mixt va marxar des de la
plaça d’Espanya. La comitiva va anar cami-
nant fins al punt final de la manifestació, on
es va llegir el manifest des d’un escenari en
el qual també hi va haver diverses actua-
cions musicals. Barcelona, un any més, va
ser l’escenari de la concentració feminista
més gran del país, però arreu del territori,
en municipis com el Vendrell, Mataró, Igua-
lada o Lleida, entre altres, també hi va
haver mobilitzacions.

VUIT DIES DE REVOLTA
El 8 de març està institucionalitzat, des de
l’any 1975, com el Dia Internacional de les
Dones, però enguany l’entitat Vaga Femi-
nista, impulsora d’aquesta gran manifesta-
ció unitària, va voler anar molt més enllà i
va convertir els dies previs a aquesta gran
jornada en 8 dies de revolta, amb una acti-
vitat diferent prevista per a cadascun dels
dies anteriors al divendres 8.

Divendres 1 es va fer un taller feminista
a Ca la Dona, l’endemà es va instar a “ocu-
par les xarxes” penjant fotografies amb l’e-

tiqueta #jofaigvaga8m i diumenge 3 es va
fer una encartellada (de nou a Ca la Dona).
Dilluns 4, a les 9 de la nit, es va fer una cas-
serolada als balcons, que va anar acom-
panyada del gest simbòlic de penjar els
davantals. Altres accions van ser una en-
cartellada o una altra manifestació noc-
turna de dones, lesbianes i trans la nit
anterior al 8-M.

MANIFEST UNITARI
Com és habitual, Vaga Feminista va difondre
dies abans el manifest que es va llegir a l’es-
cenari de la plaça de Catalunya. El text, titulat
Juntes som més fortes! Cap pas enrere! incidia
en la força que, any rere any, s’aconsegueix

demostrar en aquestes manifestacions, que
són multitudinàries arreu del món.

El manifest exigia que totes les dones
puguin gaudir d’una vida lliure de violències
masclistes, la fi de la discriminació salarial i
del menyspreu i l’assetjament a la feina o la
fi del sexisme en l’educació, tot i que també
volia mostrar un caràcter transversal recla-
mant el tancament dels CIES, la derogació
de la Llei d’Estrangeria o l’obertura de les
fronteres i l’acollida de refugiats.

TROBADA/La Plataforma pel Transport Públic (PTP) va or-
ganitzar, el passat 15 de març, el fòrum El transport públic
és cosa de dones?, una trobada que va servir per analitzar
perquè les dones utilitzen més el transport públic, però on
també es van convidar les professionals responsables de
la gestió de la mobilitat pública en el dia a dia perquè com-
partissin les seves experiències. El Pati Manning va ser l’es-
cenari de les activitats del fòrum.

Després de la benvinguda, a les nou del matí, es van po-
sar en marxa les activitats del primer dels tres blocs temàtics,
anomenat Evidències de l’existència de rols de gènere a la mo-
bilitat, coordinades per Susana Pascual i Sílvia Casorrán,
membres de la junta de la PTP. Dins d’aquest bloc es van
fer dues activitats: Com es desplacen les dones: models de mo-
bilitat sostenible i una taula debat.

A dos quarts de 12 es va posar en marxa el segon bloc,
Quines accions en clau de gènere s’han dut a terme fins ara
al nostre entorn, coordinat per Laia Franco, de l’Oficina de
les dones i LGTBI de la Diputació, on es va debatre sobre
projectes i polítiques sobre mobilitat en clau de gènere i
es va fer un taller participatiu amb perspectiva de gènere.

L’últim bloc temàtic, Dones en el sector de la mobilitat,
va tenir lloc després de dinar. Dolors Clavell, de la PTP, va
presentar i moderar una taula debat temàtica.

El Pati Manning acull un fòrum 
sobre transport públic i dones EXPOSICIÓ/Des del passat 4 de març, i fins al dia 27 del

mateix mes, es pot visitar a l'Espai Alliberat de la presó
Model l'exposició fotogràfica Preses de Franco, una mos-
tra organitzada per l’Associació de Veïns de l’Esquerra de
l’Eixample, que vol fer conèixer el que va significar la re-
pressió per a tota la població que va estar al costat de
la legalitat i defensant la justícia i la solidaritat. La mos-
tra es pot veure tots els dies entre setmana de les 3 a les
6 de la tarda i els dissabtes entre les 10 del matí i les 6
de la tarda.

En el marc de la mostra estan previstes activitats com-
plementàries, com ara una ruta poètica per la presó o les
conferències Dones i repressió franquistao Drets de les Do-
nes i II República, entre altres.

Una mostra sobre les preses
del franquisme a la Model

Les organitzadores 
van portar a terme
activitats i protestes 
durant vuit dies



15 | 

líniaciutatvella.catMarç 2019El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

veïns en línia

MOBILITAT/ Veïns de l’Esquerra
de l’Eixample organitzats al vol-
tant de la Plataforma Salvem el 41
no es rendeixen en la seva rei-
vindicació perquè l’Ajuntament
torni a posar en circulació la línia
41 de l’autobús.

Des d’aquesta plataforma fa
temps que denuncien que amb
la pèrdua d’aquesta línia, a cau-
sa de la implementació de la
xarxa ortogonal, els veïns del
barri ho tenen més complicat
per anar al centre de la ciutat o en
alguns dels centres sanitaris que
la gent fa servir més.

Està previst que els veïns i les
autoritats continuïn mantenint
reunions per abordar el tema.

Demanen de nou
que torni la 
línia 41 de bus

REIVINDICACIÓ/ Una vuitantena de per-
sones que formen part del grup d’habi-
tatge Sotrac –sorgit de la llista de socis del
projecte del bloc La Borda que no van
poder formar-ne part– van ocupar, el 16 de
febrer, un dels tres solars de Can Batlló (a
l’alçada del número 51 del carrer Constitu-
ció) per reivindicar que aquests tres espais
es destinin a habitatge cooperatiu.

La protesta va formar part de la cele-
bració de la Calçotada per l’habitatge coo-
peratiu. Sotrac recorda que els tres solars
“són propietat de l’Ajuntament i figuren a
la promoció d’habitatge de protecció ofi-
cial” i denuncien que les parcel·les “estan
buides i sense moviment”. Els manifestants
van deixar una pancarta penjada amb el
missatge Volem solars com aquest per a ha-

bitatge cooperatiu amb la firma de La
Borda, La Diversa, La Dinamo i Can Batlló.

“EXCUSES BUROCRÀTIQUES”
Sotrac creu que l’habitatge protegit ha de
ser una prioritat, especialment en una zona
com Can Batlló, ja que és “un exemple cab-
dal” de les reivindicacions veïnals i un “sím-
bol de l’empenta i implicació de moltes
persones”. L’entitat veïnal també lamenta
les “excuses burocràtiques” que causen que
“els solars es quedin parats per inoperàn-
cia” i avisen que seguiran protestant.

Els integrants de l’entitat comparen la
situació de l’habitatge cooperatiu a Can
Batlló amb la del mercat lliure i recorden
que el 70% dels pisos d’aquest darrer sec-
tor ja s’han aprovat i construït. 

Nova protesta a Can Batlló 
per demanar habitatge cooperatiu

SOCIETAT/ “Respecte”, “Stop ho-
mofòbia”, “Visca l’amor lliure”,
“Gràcies per la lliçó de lluita”,
“Aquest lloc és necessari”. Aquests
només són alguns exemples dels
centenars de missatges que la
ciutadania va penjar a la façana
del Centre LGTBI de Sant Antoni
després de l’atac que l’espai va
patir el passat 27 de gener, pocs
dies després de la seva inaugu-
ració. Ara, el consistori ha anun-
ciat que té previst digitalitzar-los
per conservar-los.

L’endemà de patir l’atac, més
d’un miler de persones van con-
centrar-se a les portes d’aquest
nou espai per mostrar el seu su-
port a la comunitat LGTBI.

El Centre LGTBI
mantindrà els
missatges solidaris 

QUEIXES VEÏNALS/ El local situat
al número 17 de la Rambla, con-
cretament al tram de la Rambla de
Santa Mònica, acull des del passat
14 de febrer el club de striptease
més gran de Catalunya, batejat
amb el nom de Dollhouse.

L’obertura del local, com era de
preveure, ha generat rebombori
a la zona. Diferents entitats veïnals
han denunciat que aquest nego-
ci farà créixer la degradació que ja
pateix la Rambla.

L’Ajuntament, per la seva ban-
da, ha dit que controlarà el negoci
de molt a prop i ha deixat clar que
no podia fer res per evitar l’ober-
tura, ja que els promotors tenen
una llicència.

Polèmica per
l’obertura d’un 
club d’striptease’

Dues “mesures ineludibles” per
garantir el dret a un habitatge digne

HABITATGE/ La Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de Barcelona, la
FAVB, va presentar el passat 28 de
febrer el document El dret a l'habi-
tatge: mesures ineludibles, en el
qual exigeix que l’Ajuntament co-
menci a prendre mesures per ga-
rantir aquest dret veïnal. Aquestes
demandes, que la federació consi-
dera que són “ineludibles”, són
dues: la creació d'una oficina mu-
nicipal que lluiti contra l’assetja-
ment immobiliari i, d’altra banda,
que a cada districte es creï una
Taula d'Habitatge Oberta (THO)
que potenciï l’eficiència i la coordi-
nació interna entre els diferents
agents implicats en l’àmbit de
l’habitatge.

L’oficina antimobbingha de ser
la resposta a la percepció d’inde-
fensió que tenen molts veïns, que
són “víctimes de les estratègies
dels agents immobiliaris que
veuen en els seus habitatges un
mer actiu especulatiu”. Per això, la
FAVB considera que és una eina
“indispensable per centralitzar tots
els casos d’assetjament immobi-
liari de la ciutat”. 

La FAVB considera que aquest
organisme ha d’estar dotat de
“prou autonomia i recursos per fer
tasques de mediació, personar-se
en les causes administratives, liti-
gar, poder exercir les funcions de
fiscalia per prendre part en les
causes, traslladar les sancions i
donar la resposta administrativa a
una problemàtica que afecta el
conjunt de la ciutat”. La federació
considera que aquest organisme
ha de ser centralitzat, que serveixi
per prestar atenció legal gratuïta

als afectats (a través de convenis
amb el Col·legi d’advocats, com ja
s’ha experimentat recentment a
Ciutat Vella), però amb un cert
grau d’independència de l’estruc-
tura municipal.

Les THO, per altra banda, han
de funcionar com a eina de coor-
dinació entre tots els agents invo-
lucrats en l’habitatge (Consellers,
Serveis Tècnics, Serveis Socials, ...) i
han de tenir els recursos per poder
actuar en casos “d’emergència ha-
bitacional”. La FAVB també consi-
dera que és clau que tinguin un
contacte directe i constant amb els
veïns, cosa que s’hauria de fer a tra-

vés de sessions obertes i xerrades
coordinades amb les diferents as-
sociacions de veïns de la ciutat i
col·lectius com el Sindicat de Llo-
gaters o les diferents Oficines
d’Habitatge.

Més enllà d’això, la FAVB també
considera que cal reformar la Llei
d’Arrendaments Urbans (LAU) per-
què contempli la regulació dels
preus de lloguer, que les adminis-
tracions han de lluitar per evitar els
desnonaments oberts i que cal im-
pulsar mesures i augmentar el
pressupost per a la construcció
d’habitatge públic a les ciutats.

La FAVB també 
vol fer canvis per
poder regular els
preus del lloguer 
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Noves crítiques a Gala Pin 
per la gestió de les terrasses 

ESPAI PÚBLIC4La segona sessió
de la comissió d’estudi sobre la
crisi de les terrasses que es va ce-
lebrar el 12 de març va tornar a
servir per evidenciar les crítiques
que la gestió de la regidora Gala
Pin amb les terrasses dels bars i
restaurants està provocant en els
últims temps.

La sessió va servir perquè in-
tervinguessin diferents repre-
sentants del sector de la restau-
ració i també veïnals. Els pro-
pietaris dels bars i restaurants
van denunciar els acomiada-
ments que els obligarà a fer la
nova normativa de terrasses, al
mateix temps que també van la-

mentar que no hi ha hagut dià-
leg i pactes amb el Districte. Els
responsables dels negocis van
afirmar sentir-se atacats.

D’altra banda, des de les
entitats veïnals també van ser
molt crítics amb Pin, tot i que
per motius ben diferents. Da-
niel Pardo, de l’Assemblea de
Barris per un Turisme Sosteni-
ble, va afirmar que la comissió
“és una farsa” i en va demanar
la dissolució “perquè només té
interessos empresarials”. Des
de la FAVB i l’Associació de
Veïns de la Barceloneta van
expressar les seves crítiques de
forma més moderada.

BOTIGUES4El Gòtic segueix
perden comerços emblemàtics.
Aviat dos negocis històrics del ba-
rri abaixaran la persiana: Coses
de Casa i la cistelleria Germanes
Garcia. 

En aquest cas cap dels dos
tancaments té relació amb la
pressió immobiliària, com sí que
havia estat el cas d’altres negocis
que en els últims anys han tan-
cat. Coses de Casa, situada a la
plaça de Sant Josep Oriol, té
penjat el cartell de liquidació
des de fa uns dies. El seu pro-
pietari, Josep Maria Ferrer, té 79
anys i ha decidit jubilar-se, tot i
que ja fa anys que ho podria ha-
ver fet. La botiga la va obrir
l’any 1972 i en aquests últims
anys Ferrer ha estat testimoni
dels canvis que viu el Gòtic.

El cas de la cistelleria Ger-
manes Garcia, situada al carrer
dels Banys Nous, a tocar de Co-
ses de Casa, també té a veure
amb el tancament d’una etapa.
Les responsables del negoci,
dues germanes, han decidit ju-
bilar-se i fins a finals de mes no-

més tenen l’objectiu d’anar fent
les últimes vendes i acomiadar-
se dels clients més habituals.

COMERÇOS CENTENARIS
Tot i aquests tancaments, al dis-
tricte encara hi ha comerços his-
tòrics. Per qui els vulgui conèixer
millor Barnacentre i Amics de la
Rambla organitzen els dies 29 i 30

de març una ruta per descobrir els
comerços centenaris de Ciutat
Vella. La ruta inclourà la pastis-
seria La Colmena, el Rei de la Mà-
gia, la Cereria Subirà, El Ingenio,
el Cafè de l’Òpera, la camiseria
Xancó o la botiga de música Casa
Beethoven. Recentment, un altre
negoci que ha arribat als 100
anys és la botiga Miret.

Coses de Casa va obrir el 1972. Foto: Google Maps

Tanquen dos comerços
històrics més del barri Gòtic

Top Manta | Intervinguts més de 1.700 productes 
La Guàrdia Urbana va intervenir més de 1.700 productes destinats a la venda am-

bulant durant dues operacions que van tenir lloc el passat 19 de març a la zona
del portal de la Pau. La mateixa policia va informar per Twitter de les operacions. 

Un moment de la segona sessió de la comissió. Foto: Twitter (@FemRaval)
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El calendari s’apropa al mes d’a-
bril i, per tant, comença a apro-
par-se l’hora de la veritat. L’Atlètic
Barceloneta de Chus Martín es ju-
garà, en les quatre jornades que
falten de la Champions (tot i que
la darrera serà el maig) la seva po-
sició de cara a la Final Eight de la
màxima competició continental.

Els partits contra l’FTC Bu-
dapest (a la piscina Sant Sebas-
tià, el pròxim dimecres 27) i els
dos enfrontaments de l’abril, a
casa contra el Dynamo de Mos-
cou i l’Estrella Roja de Belgrad,
seran clau per definir si els ma-
riners accedeixen a la lluita pel tí-
tol en la primera o la segona po-
sició del grup A. Ara mateix, des-
prés de 10 partits, el Barcelone-
ta és tercer, amb un punt menys
que el Brescia italià.

A la lliga, mentrestant, l’e-
quip continua invicte i amb la pri-
mera posició (i per tant el factor
piscina a favor en tots els encre-
uaments del play-off) virtual-
ment assegurada.

FINAL DE CURS D’INFART
Pel que fa al CN Barcelona, la rec-
ta final de la temporada regular
planteja una gran incògnita: qui

acabarà la fase regular del curs en
el segon lloc, els cenebistes o el
CN Terrassa. 

Els de Toni Esteller se la ju-
garan contra els vallesans en les
últims tres partits; l’equip visita-
rà el Mataró el dimarts 9 d’abril
i només quatre dies després ju-
garà a la Nova Escullera contra els
terrassencs. La darrera jornada
serà a la piscina del Tenerife.

Felipe Perrone serà clau en aquest tram final de la temporada. Foto: CNAB

El Barceloneta, a punt per als
partits clau de la Champions

» L’equip lidera la lliga i té a mà classificar-se per a una nova Final 8
» Segueix el frec a frec entre Barcelona i Terrassa per la segona plaça

Rècord masculí i femení en 
la 41a Marató de Barcelona

ATLETISME4L’edició de 2019
de la Marató de Barcelona ja for-
ma part dels llibres d’història. La
prova havia modificat el traçat
per intentar que els atletes super-
essin el rècord i, el passat diu-
menge 10, això va ocórrer per
partida doble, en les categories
masculina i femenina: Alemu
Bekele i Kuftu Tahir són els nous
plusmarquistes de la cursa.

Bekele, corredor etíop na-
cionalitzat bahreinià, arribava a
la cita com a un dels tapats, i va
aconseguir ser el més ràpid dels
17.500 que van començar la cur-

sa. La seva marca, de 2 hores, 6
minuts i 4 segons, supera en
gairebé un minut i mig la que
Jackson Kotut tenia des de l’any
2010. Abebe Negewo i Anthony
Maritim van acompanyar l’atle-
ta africà al podi.

Per la seva banda, la també
etíop Tahir va rebaixar en 20 se-
gons el rècord d’Helen Bekele de
fa dos anys. L’africana ha esta-
blert la nova millor marca histò-
rica de la prova en 2 hores, 24 mi-
nuts i 44 segons. Josephine Chep-
koech i Joy Kemuma van ser
plata i bronze, respectivament.

Després d’una primera
volta complicada, el
Barceloneta Futsal ha
encadenat una bona

ratxa de resultats durant el febrer
(l’equip només ha perdut un
partit des de començaments del
mes passat, en la visita a l’FS Lo
Caragol Lleida i s’ha fet fort a
casa, on ha derrotat el Canet, la
Unión Santa Coloma i l’Escola
Pia Sabadell) que l’ha portat a fu-
gir de la zona baixa de la taula. 

La salvació, però, no està ga-

rantida; l’Isur Ciutat de Terras-
sa (que es va retirar al final de la
primera volta) ja ha perdut la ca-
tegoria, i el Segorbe necessita un
miracle per salvar-se, però la
tercera de les places de descens
fa que vuit equips (entre ells el fi-
lial de l’Industrias Santa Coloma,
el Cerdanyola, el Salou o el Canet,
entre altres) no puguin estar del
tot tranquils.

El conjunt de la Barceloneta,
doncs, està a punt per a un tram
final del temporada en la qual, un

any més, tocarà patir per salvar
la categoria. Després de la visita
a la pista del Salou, l’equip es-
trenarà el mes d’abril a casa, el
dissabte 6, contra el Pallejà. Una
setmana més tard els tocarà
afrontar el desplaçament més
dur de la recta final del curs, una
visita a la pista del Manresa.
Després del viatge a la capital del
Bages, el calendari tornarà a
aturar-se uns dies, fins al 27 d’a-
bril, quan el Barceloneta visita-
rà la pista del Segorbe.

Pau Arriaga
LA BARCELONETA

Gran millora del Barceloneta FS

Bàsquet | El CB Ciutat Vella es complica la permanència
Una mala ratxa de resultats ha condemnat el CB Ciutat Vella a haver de patir per salvar
la categoria. Després del partit contra el Vedruna, els d’Àlex Gil afronten tres jornades

en un abril que serà frenètic: contra el Lliçà, a la pista del Girona i a casa contra l’Artés.Esports
| 18
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Gonzalo Rodríguez de Tejeda és un an-
cià ric gràcies al comerç d’obres d’art
que vol deixar l’herència al seu amant,
un jove habitual dels cercles artístics. El
comissari Brunnetti torna amb un tre-
pidant thriller policíac que qüestiona la
decadència d’un sistema corrupte, uns
valors conservadors hipòcrites i la mo-
ralitat de la societat.

Llibres

En nom del fill
Donna Leon

El futur és aquella cosa que quan arri-
ba, deixa d'existir. Però, es pot fugir d'a-
llò que encara no existeix? Una noia
coneix un misteriós jove estranger que
intenta arribar a Estocolm per trobar
algú relacionat amb el seu passat fosc.
Helena Tornero, directora de l'obra, ex-
plora les idees de llibertat, veritat i re-
bel·lió a 'El futur'.

Teatre

El futur
Helena Tornero

El quartet de heavy metal barceloní es-
trena el seu tercer àlbum amb un so
més potent i dur. L'obra autoeditada
pel mateix grup combina la veu brutal
del vocalista i líder Marc Storm amb
una base contundent de guitarra, ba-
teria i baix. Les cançons del disc, canta-
des en català i anglès, tracten la violèn-
cia, la guerra i la crueltat humana.

Música

Jordan Peele dirigeix el seu segon film,
on una família torna a la seva idíl·lica
casa d'estiueig de la infància. Aviat,
descobreixen uns estranys individus
que terroritzaran els inquilins. El terror
psicològic, la tensió i les escenes per-
torbadores estan assegurades en la
continuació espiritual de 'Déjame salir',
l'anterior pel·lícula de Peele.

Pelis i sèries

Nosotros
Jordan Peele

Saga
Icestorm

Pianos a l’aire lliure
Barcelona torna a ser la capital mundial del piano amb l’a-
rribada del Concurs Internacional de Música Maria Canals.
Del 24 de març al 4 d’abril, el Palau de la Música acollirà els

millors pianistes joves del planeta. Però un dels atractius
més destacats de la celebració d’aquesta reunió musical

és que la ciutat s’omplirà de pianos. La Pedrera, el Born,
Plaça Catalunya o el Liceu seran alguns dels llocs on es po-

saran els pianos. En aquests escenaris improvisats, tota
mena d’aficionats podran demostrar les seves habilitats

davant les tecles de l’instrument més clàssic i elegant.  

T E R R Y  G I L L I A M

ÉS FAMÓS PER... Haver format part dels Monty Python 
També ha dirigit films com ‘Doce monos’ i ‘Brazil’ 

Inaugurar una exposició a Barcelona
Es pot visitar fins al 12 d’abril a la Filmoteca

Es recorden les seves millors pel·lícules
També es comparteixen moments mítics dels Monty Python

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

No t’ho perdis
'Un visionari quixotesc'. Aquest és el títol de l'exposició a la
Filmoteca de Catalunya dedicada a Terry Gilliam, un gran
del món del cinema i l'humor britànic. Gilliam va aterrar a

Barcelona per inaugurar la mostra i explicar el seu punt de
vista cinematogràfic, sempre únic i identificable. Malgrat
haver estat famós per formar part dels Monty Python, el

nord-americà ha destacat àmpliament pel seu ves-
sant com a director de cinema. Les seves pel·lícules
sempre han buscat qüestionar els límits de la reali-

tat, criticar la societat i entreveure un futur sovint
molt fosc, tal com mostra Gilliam a 'Brazil'. El film
distòpic de l'ex-Python va passar a ser una obra

de culte que explora un futur pròxim al '1984' de
George Orwell. També ha dirigit 'Doce monos' i

'Por i fàstic a Las Vegas'. Amb 78 anys, Terry Gilliam
encara conserva una imaginació sense límits, un

humor àcid i punyent i un sentit de l'humor que ha
fet riure tothom en algun moment de la seva vida. L’ex-

posició és una oportunitat única per redescobrir-lo.

Famosos
| Tropico 6

La darrera entrega del simulador d'estratègia política torna amb la sàtira del neocolonialisme i els
països llatinoamericans. Sigues el líder que mereix el teu país, o com a mínim el que li ha tocat.

QUI ÉS?
La fitxa
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P R O P O S T E S
DIMECRES 27 DE MARÇ
19:00 L’escriptor Abel Loro visitarà el barri Gò-

tic per parlar sobre la seva darrera novel·la,
anomenada El niño de papel. / Biblioteca Gò-
tic - Andreu Nin.

FINS AL 2 D’ABRIL
17:30 Fins al primer dimarts del mes que ve es

faran sessions del curs Endinsa't al món ma-
ker, per aprendre a treure tot el partit a les
impressores 3D i altres dispositius. / Centre
Cívic Convent de Sant Agustí.

FINS AL 3 D’ABRIL
14:00 Fins al primer dimecres del mes que ve

es faran sessions del curs PIM: Pilates - Ioga
- Moviment, que des del passar gener ha co-
ordinat la professora Sachiko Fullita. / Cen-
tre Cívic Convent de Sant Agustí.

FINS AL 31 DE MARÇ
Matí-Tarda A l'antic edifici del Borsí hi té lloc

una exposició fotogràfica sobre els setze
barris amb més desigualtats de la ciutat, ano-
menada Setze barris, mil ciutats. / Casino Mer-
cantil El Borsí.

TOT EL MES
Matí-TardaDes del passat dia 15 està en mar-

xa la mostra Gegants petits, xics, camacurts
i ballarics. 350 anys dels Gegants Petits del Pi.
/ Casa dels Entremesos-Centre de Producció
i Difusió de Cultura Popular Tradicional.

DIMARTS 26 DE MARÇ
18:00 Tercera sessió del cicle Contes a la mà, co-

ordinat per Susagna Navó, que s’emmarca en
la programació del cicle Lletra petita - Sac de
rondalles. Entrada gratuïta, places limitades.
/ Biblioteca Sant Pau - Santa Creu.

DIMARTS 16 D’ABRIL
17:30 Les narracions amb els personatges més

esbojarrats arriben al districte per fer gaudir
els més menuts. Activitat gratuïta, places li-
mitades. / Espai Francesca Bonnemaison.

DIUMENGE 7 D’ABRIL
12:30 Partit de bàsquet corresponent a la vint-

i-tresena jornada del grup 1 de Copa Catalunya
masculina entre el CB Ciutat Vella i el CB Lli-
çà d’Amunt. / CEM Parc de la Ciutadella.

La narradora Anna Casals serà l’enca-
rregada d’explicar la història Una tar-
da amb l'avi Jordi. / Biblioteca Barce-
loneta - La Fraternitat.

Anna Casals coordina el conte
‘Una tarda amb l’avi Jordi’
Dimecres 10 d’abril a les 17:30

Carmen Gómez serà la responsable de
la darrera sessió del Laboratori gas-
tronòmic / Saräu, l’espai d’experi-
mentació per als amants de la cuina.
/ Centre Cívic Pati Llimona.

El laboratori gastronòmic
encara la seva darrera sessió

Dimarts 26 de març a les 17:15

El veterà cantant de Mieres Víctor
Manuel serà un dels reclams del fes-
tival Guitar BCN 2019, amb un concert
íntim a principis del mes que ve. / Pa-
lau de la Música.

L’asturià Víctor Manuel
cantarà al Palau de la Música

Dijous 4 d’abril a les 21:30

Partit de waterpolo de la dotzena
jornada de la Champions entre l’Atlè-
tic Barceloneta i el Dynamo de Mos-
cou. / Piscina de Sant Sebastià.

Penúltim partit europeu a 
casa per a l’Atlètic Barceloneta

Dissabte 13 d’abril a les 19:15

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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Ciutat Vella

Pàgines especials

Respecte al conflicte del CAP
Raval Nord, el candidat a l'alcal-
dia de Barcelona per ERC asse-
gura que el que està sobre la
taula és un simple anunci de foto
per part del govern municipal.
D'aquesta manera Esquerra ha
decidit prendre la iniciativa i ac-
celerar el procés per trobar, de
forma inmediata, un nou espai
que ofereixi als veïns la millor so-
lució per no haver de triar entre
salut i cultura.

"Ja comencem a estar acos-
tumats. El tramvia, el dentista
municipal, la funerària... Aquest
govern no està fent bé les
coses", afirma Maragall conven-

çut que no és el moment de
prendre mesures buides sinó de
buscar una bona alternativa, per
això "Esquerra accelerarà el pro-
cés per intentar trobar un nou
espai que encaixi amb l'amplia-
ció del museu i garanteixi el CAP
Raval Nord. No estem parlant ni
d’ajornar ni d’aturar, sinó d’ac-
celerar: es pot fer", ha conclòs el
candidat.

Respecte a la funerària pú-
blica, que es va tractar al darrer
ple municipal, l'alcaldable re-
corda la proposta d'ERC que ja es
va aprovar per oferir un servei pú-
blic a 1.800€ i justifica l'absten-
ció perquè la nova proposta del

govern municipal és "poc sol-
vent", tot i mostrar-se a favor
d'estudiar uns serveis funeraris
públics de qualitat. "El que està
en joc és el bon govern. Aquesta

ciutat no es pot permetre que la
foto i el primer pla impossibilitin
decisions que demanen rigor, ex-
igència i servei a la ciutat", asse-
gura Ernest Maragall.

Ernest Maragall: "L’electoralisme és dolent
per a la salut i ara també per a la cultura"
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