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La reforma de la Rambla
s’ajorna fins al pròxim mandat
Pin retira el projecte tot i el suport d’ERC i PDeCAT i acusa el PSC i el Gremi de Restauradors de dinamitar-lo pàg 8
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policial
a la ciutat”

ABANS DEL PLE pàg 10

CAP Raval Nord Digne
es tornarà a manifestar
el pròxim 2 de maig
CAS POLÈMIC pàg 10

Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona
i candidata de BComú
pàgs 12, 13 i 14

Els veïns del Raval van
alertar del perill del violador
ESPORTS pàg 22

Els equips de waterpolo
arriben al tram final del curs
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La plataforma, que es va presentar el 10 d’abril, està constituïda per més de 30 entitats. Foto: A.M.

Combatent els residus
» Neix la Plataforma Ciutadana Residu Zero per demanar una nova llei de tractament de residus
» Exigeixen respostes per l’estancament del reciclatge net a Catalunya: arriba només al 32%
Augusto Magaña
BARCELONA
La generació de residus creix any
rere any a Catalunya. Mentrestant,
la recollida selectiva s’estanca.
L’any 2017 la mitjana de reciclatge net va ser del 32%, segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, molt per sota de l’objectiu d’arribar al 50% l’any 2020,
com es planteja el Programa de
Prevenció i Gestió de Residus i Recursos a Catalunya (PRECAT 20).
“El model de gestió de residus
es troba en un estadi d’estancament”, explica Mercè Girona, fundadora del Centre d’Ecologia i
Projectes Alternatius (CEPA), una
de les més de trenta entitats que
el 10 d’abril van presentar la Plataforma Ciutadana Residu Zero, la

qual aposta per acabar amb els
abocaments i la incineració.
UNA NOVA LLEI
La plataforma neix amb una proposta clara: promoure una Llei
Catalana Residu Zero de prevenció de residus. “El millor residu és el que no es produeix”, assenyala Girona. Un dels principals canvis que hauria d’incloure aquesta nova normativa, segons l’entitat, és obligar els productors d’envasos a assumir els
costos de la gestió dels productes
que posen al mercat. “L’administració fa recaure la responsabilitat als ciutadans, però no fan
complir la responsabilitat als productors”, destaca Girona.
A més, la plataforma proposa
la prohibició dels productes d’un
sol ús, la revisió urgent dels programes de gestió de residus apro-

vats per la Generalitat, del programa de gestió de l’AMB (el qual
està en procés d’aprovació) i fixar
com a objectiu arribar al 70% de
la recuperació de residus el 2030.
INVERSIÓ PER EVITAR RESIDUS
Segons la plataforma, la Generalitat està incomplint la Directiva de
Residus europea, que ordena que
la recuperació de matèria dels residus és prioritària abans que la recuperació energètica.
A Catalunya, segons l’entitat,
el 81% de les inversions en gestió
de residus són destinades al tractament de la “fracció resta”, incineradores i abocadors. Només el
19% del pressupost es destina a
processos directes de prevenció i
recuperació material de residus. “A
l’administració parlen molt de residu zero, però fets i pressupost
diuen el contrari”, critica Girona.

Aposta clara pel tancament
de totes les incineradores

TERSA4Entitats de la ciutat
com la FAVB, les associacions
de veïns de Diagonal Mar o el
Maresme i l’Ateneu l’Harmonia
de Sant Andreu s’han apuntat
a la plataforma amb un objectiu clar: acabar amb Tersa.
Una de les propostes més
importants que, segons la plataforma, hauria d’incloure la futura Llei Catalana de Residu
Zero és el compromís de tancar
totes les incineradores de Catalunya abans del 2030. Des de
la plataforma apunten que l’energia generada en la incineració no es pot considerar energia renovable i, per tant, les co-

mercialitzadores d’energia renovable, com Barcelona Energia, haurien de desvincular-se
totalment de la incineradora de
Sant Adrià.
A Tersa es produeixen més
de 360 tones anuals de CO2,
segons el registre estatal d’emissions i fonts contaminants.
A més, als “ecoparcs” només
s’aconsegueix aprofitar entre
un 8% o un 9% de tots els residus que hi entren, segons els
càlculs de l’entitat. En contraposició a aquesta dada, prop
del 6% dels gasos hivernacles
del territori s’atribueixen al
tractament per incineració.
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Els semàfors

La lupa

Despullant la pobresa
per Francesc Reina

PSC

En la societat de l'abundància i del crè- carnissa especialment amb el futur de la tar en un 13%, 21 vegades més que el sadit era difícil explicar que s'estava pro- infància. És hora d'ajustar el concepte de lari mitjà del 2% anual obrer.
duint una extensió dels riscos davant la "normalitat" i traslladar-lo a tantes poEl sistema de les pensions, pilar de l'Escrisi econòmica. Era gairebé impossible blacions desprotegides que pateixen l’in- tat del Benestar, tremola tot i ser l'únic inacceptar que cada vegada més s'anava es- cident de no disposar d'un espai físic, o te- grés de familiars a l'atur que depenen del
tenent a capes més àmplies. La crisi de les nir-lo però no tenir privacitat, o sense les seu pare o mare. 70 mil desnonaments, la
hipoteques en el marc de l'especulació im- comoditats necessàries. Viure o dormir al majoria per impagament del lloguer. El Samobiliària va trencar amb la sensació de carrer, a casa de familiars o amistats, en lari Mínim Interprofessional és un dels més
tranquil·litat: la manca de treball, el blo- cotxes o caravanes, en centres d'acollida baixos d'occident (a Catalunya, els guanys
queig a mesures de protecció social, la limitada, relloguers, ocupacions irregulars, anuals del 18% de les dones està per sota
vida en soledat amb malalties o disca- etc, és conseqüència de pobreses diferents de l'SMI). Un informe de la Comissió Eupacitats mal ateses; totes les violències van que evidencien l'esgotament dels recur- ropea va constatar que de la Garantia Jufer la resta. En quatre anys, el lloguer a sos administratius i un malestar que do- venil només es va beneficiar un 11% a diCatalunya s'ha incrementat un 20%; el narà molt de què parlar en anys venidors. ferència de França amb un 80%. La po64% dels desnonaments són derivats per
La societat del risc es va gestar amb blació femenina és especialment vulneraimpagament del lloguer; el 34% pateix la globalització d'un nou capitalisme, da. Tres vegades més dones que homes treproblemes de salut crònica
ballen en contractes parcials i
(s'incrementa en les dones
les llars monomarentals qüesMés enllà d'idees preconcebudes, les
majors de 55 anys).
tionen la igualtat d'oportuniLa pobresa extrema s'ha
tats: la mitjana europea de procircumstàncies que porten a situacions tecció a la família i la infància
associat a la figura del rodamón, persona que viu de l'alés de 2'4%, a Espanya és de
d'exclusió superen qualsevol etiqueta l'1’3%;
moina i al carrer sota l'empaa Catalunya l‘abandora d'entitats caritatives. Encara
nament dels estudis és del
avui existeix un pensament il·lògic que fo- imposat violentament, que afebleix les 17%, set punts més de la mitjana europea.
namenta que viure sense llar està associat xarxes de relació amb reformes que po- Un terç de la despesa anual de les famílies
a algú que ha portat una mala vida i no vol sen en risc a molts grups als quals se'ls fa- catalanes dedica el 30% al pagament de
refer-la. Però, més enllà d'idees precon- brica una sensació de deute creditor i cul- subministraments, i l'increment d'aigua,
cebudes, les circumstàncies que porten a pabilitat. Un parany per a pobres privi- gas i electricitat s’ha apujat més del 60%.
situacions d'exclusió superen qualsevol eti- legiant el model burocràtic de certificats
Ha nascut una nova classe social, diu
queta. L'estereotip d'alcohòlic marginal cau per necessitats, a través del que Foucault el sociòleg Guy Standing: el precariat.
davant dades –sovint insuficients- que vi- diria microfísica del poder, on l'esquema Així ho publica ECAS i FOESSA en resualitzen el drama de persones agredides, jurídic dóna pas a un de tècnic per ser el cents estudis. Convindria prendre les
forçades i robades.
dit botxí. Una plutocràcia cada vegada regnes del nostre destí, en reflexions de
Viure sense llar significa viure en amb més ingressos que operen des de la Locke, i deixar de posar l'esperança
provisionalitat, amb poques possibili- comoditat dels seus despatxos d’inversors només en un individu il·luminat que imitats de reconstruir xarxes de suport que i a la qual li importa un rave el que pas- ta l'actitud dominant del "jo abans que
permetin desenvolupar relacions estables, si als altres. La dècada passada els gua- ningú", per començar a realitzar prouna funció social desprotegida que s'a- nys dels milmilionaris es van incremen- jectes socials en clau col·lectivista.

El PSC no ha donat suport a l’aprovació
de la primera part de la reforma de la
Rambla. Tot i que darrere del projecte hi
ha la tasca que durant mesos ha fet l’equip guanyador del concurs, els socialistes volen esperar al següent mandat.
pàgina 8

CAP Raval Nord Digne

La plataforma CAP Raval Nord Digne no
es rendeix en la seva lluita per aconseguir
la Misericòrdia per al futur CAP. Fa poc
han anunciat que el 2 de maig es manifestaran per demanar que el Ple del 3 de
maig serveixi per solucionar el problema.
pàgina 10

Alfons Solà

Alfons Solà, propietari de la Drogueria
Solà del barri de Sant Pere, ha estat escollit pel Consell Plenari de Ciutat Vella per
rebre la Medalla d’Honor del districte.
Solà és la sisena generació del negoci i fa
més de quatre dècades que s’hi dedica.
pàgina 18

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@EnricJuliana

Cuando el dirigente
comunista italiano Enrico Berlinguer murió
(1984), el líder neofascista Giorgio Almirante acudió, discretamente, a la
sede del PCI para rendirle honores.
Muere Neus Català, una de las últimas
supervivientes de los campos nazis, y
hay silencios clamorosos.

@silvia_mur
Ja he llegit les primeres
crítiques per part de
gent de Junts per Catalunya pel fet que Junqueras faci una
roda de premsa des de la presó, quan
en lloc de criticar-ho haurien d’alegrarse de poder donar veu a qui fins ara
han tingut mut i a la gàbia. O hi ha molta por o molta mala llet.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i
Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Ca-

Dipòsit Legal: B 43220-2010

@EnricPujol1960
Quan hi ha un Sánchez a la presidència del
govern de l’estat espanyol i un altre Sánchez a la presó per independentista, el debat dels orígens familiars dels catalans em sembla completament sobrer. Centrem-nos en el
conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol!

pellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran, Lola Surribas i Alex Suárez Producció gràfica: Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda Roca, Francesc Sevillano, Lola Gutiérrez, Rosa Bertran i Mauro Favieri (controller) Distribució: Daniel Manuel,
Wiliam Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@iescolar
Las ideas de extrema
derecha de Vox no justifican su exclusión de
los debates. Justificar la censura a un
partido político, por muy repugnantes
o equivocados que nos parezcan sus
planteamientos, ni sirve para hacerlo
desaparecer ni tiene un pase democrático.

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

per Alex Suárez

perles

Les seves cares

Laboratori d’autoritarisme

per Teresa Calveras

per Andreu Parera

l monologuista britànic ‘Ian Cognito’ mor en plena actuació i el
públic riu creient que forma part del show. L’humorista va bromejar minuts abans dient “Us imagineu que patiu un atac i us
desperteu parlant gal·lès?”. Fatídicament, va morir mentre seia a la
cadira de l’escenari, arrencant per darrera vegada el riure del públic.

E

ergio Ramos té una rèplica de l’Últim Sopar de Da Vinci, on
el mateix defensa blanc apareix com a Jesucrist, segons El
Confidencial. A l’obra també hi figura la seva dona, Pilar
Rubio, i el seu inseparable company de vestuari, Marcelo. La peculiar versió se suma a l’àmplia col·lecció artística del jugador.

S

a cap del Temps i presentadora d’RTVE, Mònica López, denuncia a les xarxes socials una carta que li va enviar una espectadora criticant el seu físic a l’hora de transmetre les prediccions
meteorològiques. Entre altres, la carta ataca López dient que té les
cuixes “molt lletges i grasses” o “un cul massa pronunciat”.

L

n aficionat de River Plate es tatua el codi QR que dirigeix
al vídeo de la final de la Copa Libertadores 2018, on els
‘milionaris’ van superar Boca Juniors, l’eterns rival. L’alegria del tatuat no ha durat gaire, ja que YouTube ha eliminat el
vídeo per no complir amb les normes sobre drets d’autor.

U

amela Anderson esclata per la detenció de Julian Assange i afirma a les xarxes socials que el Regne Unit “és la puta d’Amèrica”.
L’actriu és amiga i admiradora del fundador de Wikileaks, amb
el qual manté una relació molt estreta. Anderson també ha carregat
contra Trump i el govern equatorià, acusant-los de dimonis.

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

2

El Macba dedica una gran
exposició a Jaume Plensa

3

És un judici, alcalde/ssa?

4

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

5

Un oxímoron

Els guàrdies civils i els policies
nacionals que declaren al judici menteixen, tots ho sabem
i ells també.
Em crida l’atenció com es
queixen de barricades fetes de
bales de palla, de cares d’odi,
de persones que els feien retrocedir i que cantaven tot aixecant les mans i així fins a
moltes altres “agressions” que
diuen que van patir. Si no fos
perquè estem dins un judici injust i patim pels presos polítics, les seves declaracions ens
farien molt riure.
Per una banda, defensant
les escoles hi havia pobles sencers, gent de totes les edats i
tots formant barrera amb les
mans alçades i cantant. Per
l’altra, furgonetes i més furgonetes plenes de policies uniformats, tots vestits de negre,
amb cascos, escuts, porres i altres eines de defensa i d’atac. I
resulta que els que tenen por
són els atacants.
En fi, no calen gaires comentaris. Si jo fos ells i expliqués davant les càmeres de televisió el que diuen que va
passar i com van patir, també
voldria que ningú veiés la
meva cara. Em faria massa vergonya tot plegat.

El Tribunal Suprem espanyol està celebrant un judici
polític als líders polítics i socials que van impulsar, de
manera pacífica i democràtica, la celebració d’un referèndum d’autodeterminació a
Catalunya el passat octubre de
2017. Des de llavors, com a
venjança pel seu atreviment,
aquestes persones estan en
presó preventiva. Cal tenir
en compte que l’opció de solucionar el conflicte amb un
referèndum pactat i legal està
recolzada per un 80% de la
població catalana. Per contra,
el Govern Espanyol sempre
s’ha negat a dialogar i, finalment, va tractar d’impedir el
referèndum enviant la policia
espanyola a reprimir els votants i causant 1.066 ferits. En
el judici, retransmès per televisió, estem comprovant
moltes irregularitats.
Els presos pateixen indefensió perquè no disposen
gairebé de temps per tractar
la informació amb els seus advocats. Els jutges han negat
centenars de proves i testimonis de la defensa, i no permeten visualitzar vídeos que
demostrarien la falsedat dels
testimonis de la policia, que
conxorxada amb la fiscalia
basteixen un relat de rebel·lió
adduint la “suposada violència” dels manifestants en les
seves mirades d’odi (quina

mirada esperaven en pegar a
la gent?) o en la resistència
pacífica (manifestants asseguts a terra amb les mans
enlaire).
Espanya, sense cap separació de poders en la qüestió
de la unitat territorial, està
utilitzant la justícia per evitar
el diàleg polític amb l’independentisme català. Estan
reprimint aquest moviment
polític, amb un ús prevaricador de la llei, per condemnar
una aspiració política i intentar destruir-la. Els mitjans de comunicació espanyols, molt irresponsablement,
han convençut la població espanyola perquè vegi amb
bons ulls la mà dura contra els
catalans.
Però el judici sobretot intentarà vendre, a la comunitat internacional, que Espanya és un Estat de dret que no
ha actuat contra els drets humans, civils i polítics. I més
enllà del nostre patiment, si
Espanya aconsegueix convèncer la comunitat internacional del seu relat absolutament fals, i s’accepta el que
està fent a Catalunya -que
s’ha convertit en un laboratori
polític repressiu- és qüestió de
temps que, aquest model autoritari amb aparença democràtica, contribueixi a l’actual deriva mundial autoritària
d’extrema dreta.

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

#IncendiNotreDame

@fantantonio: Puede que Notre Dame
sea la catedral de Europa que más vapuleos ha soportado en toda su historia. A
ver si sale de este último.

#CampanyaPACMA

@Modgi: Té collons que amb la tempesta
de merda que ens està caient cada dia, la
millor campanya d'aquestes eleccions
l'hagi fet un partit animalista.

#MessiÉsDéu

@Faitelson_ESPN: Quien quiera ganar la
Champions tendrá que pasar sobre el Barcelona y sobre Messi. Lo primero puede
ser posible. Lo segundo, imposible.
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» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

4La Renda Garantida de Ciutadania (RGC), aprovada al Parlament de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva implementació està sent progressiva i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones beneficiàries ja en cobraran el 100%.
Avui, el nombre de beneficiaris de l’RGC és de 120.500 persones, de les quals un 85% han sig-

El 85% de la gent es
beneficia del pla

d’inserció laboral
nat el compromís del pla d’inserció laboral.
Aquesta orientació cap al mercat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant feina pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva respecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la prestació –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de forma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que compleixen les condicions per accedirhi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut.
En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lectius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les persones soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174 euros respecte al que percebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millorar l’orientació.
Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

Les resolucions

favorables s'han

doblat des de 2018
de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arribat a un 30%.
Per tant, la taxa de resolucions
que compleixen els requisits s’ha
doblat des del mes de maig de
2018. Per últim, també s’ha aconseguit millorar el temps de resposta dels expedients de renda
garantida de ciutadania, que actualment ja es tanquen en dos
mesos i mig.

rendagarantida.gencat.cat

La història de la Tamara

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens explica el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de formació que va permetre que s’inserís laboralment de manera
exitosa.
La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). Només tenia una experiència laboral procedent d’un pla d’ocupació com a pintora.
A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva formació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin tipus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li faltava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tornar a treballar i que la seva situació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acompanyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de seguiment es van treballar les barreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció.

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Treball i Formació de la Renda Garantida de Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.
La història d’èxit de la Tamara demostra que, amb un suport continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i reforç de les competències bàsiques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de retornar al món laboral.
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Descobriment | Antic metro al carrer Nou de la Rambla
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El Servei d'Arqueologia de l’Ajuntament va localitzar per sorpresa fa poques setmanes part del túnel del projecte inacabat del metro al carrer Nou de la Rambla de l’any 1931. Aquest projecte pretenia fer una nova línia de metro que creués el Raval però el 1934 es va denegar el permís d’obres.

La reforma de la Rambla
s’ajorna fins al pròxim mandat
» El govern municipal retira el projecte tot i tenir el suport d’ERC i
PDeCAT i acusa el PSC i el Gremi de Restauradors de dinamitar-lo
URBANISME4La reforma de la
Rambla comença a patir el que sovint passa amb les transformacions urbanístiques de la ciutat: el
retard en l’aplicació del seu calendari. L’exemple més recent
d’això es va viure a mitjans d’abril,
quan el govern municipal va decidir retirar el projecte fins que hagin passat les eleccions municipals.
El passat 15 d’abril estava previst que s’aprovés la reforma del
tram de Santa Mònica durant la
macro comissió d’aquest mes però
el govern municipal va retirar la
proposta de la votació en considerar que no hi havia el consens
necessari. Tres dies més tard, el 18
d’abril, la regidora Gala Pin tenia
la intenció d’aprovar la primera
part de la reforma en la comissió
de govern però també va retirar la
proposta amb fortes crítiques cap
al PSC i el Gremi de Restauradors.
“El PSC ja ens va dir que Collboni no estava disposat a aprovar un
projecte de Colau abans de les elec-

La reforma de la Rambla s’encararà el pròxim mandat. Foto: Línia Ciutat Vella

cions i el Gremi de Restauradors
ha dinamitat qualsevol possibilitat de consens ampli”, va afirmar
Pin. Els comuns tenien el suport
del PDeCAT i ERC.
CRÍTIQUES AL PSC I AL GREMI
Les crítiques al PSC i al Gremi de
Restauradors també han arribat
des de l’entitat Amics de la Rambla, que també es va mostrar crític amb Ciutadans i els comuns. El
seu president, Fermí Villar, en una
entrevista a Betevé i en declaracions al diari El País afirmava fa

pocs dies que “el PSC i Cs han utilitzat la Rambla en benefici propi i el Gremi de Restauració ha segrestat la reforma”. Villar també
va criticar que, tot i haver-hi l’aritmètica a favor amb els vots
d’ERC i PDeCAT, els comuns retiressin la proposta.
Per últim, Itziar Gonzàlez,
cap visible de l’equip que va dissenyar la reforma de la Rambla,
afirma a Línia Ciutat Vella que
desitja que “la feina feta serveixi”
i espera que la reforma s’encarrili en el pròxim mandat.

Gala Pin renuncia finalment
a repetir com a regidora

Gala Pin. Foto: Nazaret Romero/ACN

POLÍTICA4L'encara regidora del
districte, Gala Pin, ha renunciat finalment a repetir com a regidora i anirà només en un lloc simbòlic a la llista de Barcelona en
Comú (el número 37) per mostrar
el seu suport al projecte que tornarà a liderar Ada Colau.
Pin, que pocs mesos abans havia confirmat que repetiria després de tenir dubtes, ho va anunciar a mitjans d’abril en una entrevista a El Periódico, on va afir-

mar que continua creient “molt”
en el projecte del partit però que
està “molt cansada”. Tot i això, va
afirmar que farà “tot el possible”
perquè Barcelona en Comú surti reforçat de les eleccions i que,
posteriorment, seguirà el projecte des de segona fila.
“Colau em va transmetre a
tota hora que, si em retirava per
un motiu honest i sincer, com ho
és que no puc més, ho respectaria”, va precisar.

Operatiu policial al Portal
de la Pau contra el top manta

ESPAI PÚBLIC4La Guàrdia Urbana i la Policia Portuària tenen,
des del 24 d’abril, un dispositiu
policial estable a la zona del
Portal de la Pau per lluitar contra el top manta.
Tal com han explicat des de
l’Ajuntament, l’objectiu és aconseguir que la gran quantitat de
venedors que s’havien instal·lat
en aquesta zona en els últims
temps marxin. L’operatiu policial es va decidir després de les
trobades entre l’Ajuntament, la
delegació del Govern i el Port celebrades els últims dos mesos.

Les tres administracions van
acordar que l’única manera d’acabar amb la venda ambulant a
la zona del front marítim és actuar de forma coordinada i perllongada en el temps.
El dispositiu policial, similar al que es va desplegar al febrer a l’intercanviador de Renfe i metro de plaça Catalunya,
prioritza les zones per on circulen més persones i les que
són més properes als comerços,
mentre que a la resta del front
marítim se seguiran fent actuacions periòdiques.

El Gòtic demana un pla de xoc
contra la pèrdua de població

BARRIS4La pressió immobiliària, la manca de comerç de
proximitat i la massificació turística han provocat que el Gòtic, i tot Ciutat Vella, hagi perdut població.
Aquesta realitat és la que
van denunciar a mitjans d’abril
els veïns i les entitats del Gòtic a
la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, a
qui van explicar la necessitat
de fer un pla de xoc contra la pèrdua de població. Després d'haver-se trobat amb veïns i entitats
en dues ocasions en els darrers

mesos, Vilà apunta que, entre les
principals queixes dels veïns, hi
ha l'impacte de la massificació
turística en el model econòmic
del barri, una ordenança de terrasses que consideren que està
feta per als propietaris de locals
i no per als veïns i la presència de
clubs de cànnabis.
Un dels punts que els veïns
consideren més problemàtic és
el carrer Escudellers, on hi ha
tres discoteques. També denuncien que la zona per sota del carrer Ferran i l’entorn de la plaça
Reial són zones complicades.
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CAP Raval Nord Digne es tornarà
a manifestar per la Misericòrdia
EQUIPAMENTS4La plataforma
CAP Raval Nord Digne té previst
celebrar una nova manifestació
el pròxim 2 de maig per seguir
reivindicant que la capella de la
Misericòrdia sigui l’espai que
aculli el nou CAP Raval Nord. La
protesta es farà el dia abans de
la celebració del Ple municipal,
l’últim abans de les eleccions
del 26 de maig.
Tot i que ara mateix sembla
improbable que el conflicte que
fa mesos que dura es pugui desbloquejar, des de la plataforma
no tiren la tovallola. Anna Romagosa, integrant de l’entitat i
directora del CAP Raval Nord,
afirma en declaracions a Línia
Ciutat Vella que veu “difícil però
no impossible” que el Ple del 3 de
maig pugui servir per resoldre la
situació. “Si el sentit comú s’imposa, pot haver-hi un acord, no
hi hauria d’haver cap problema.
Esperança en tinc”, diu la directora del CAP Raval Nord.
L’OCUPACIÓ SEGUEIX
En paral·lel, els integrants de
CAP Raval Nord digne segueixen
amb l’ocupació de la Misericòrdia
que van començar el passat 21 de
març amb l’objectiu de pressionar
l’Ajuntament i la Generalitat per
tal que resolguin el problema. Si

Un grup de veïns van ocupar l’espai el 21 de març. Foto: CAP Raval Nord Digne

finalment no hi ha acord durant
el Ple del 3 maig, CAP Raval
Nord digne celebrarà una assemblea per decidir si segueix
amb l’ocupació i quins seran els
seus pròxims moviments.

INCAPACITAT POLÍTICA
El problema que es viu al Raval
amb el futur de la Misericòrdia
és un clar exemple de la incapacitat de la classe política, tant
municipal com de la Generalitat,
per solucionar un problema.
La Casa de la Misericòrdia és
un edifici de titularitat municipal
amb dos pretendents. D’una
banda, el Macba, que hi vol fer la
seva ampliació; de l’altra, la Conselleria de Salut, que fa temps va

escollir l’espai per fer-hi la nova
seu del CAP Raval Nord, ja que
l’actual està en males condicions
des de fa molts anys. El tercer actor d’aquest xoc d’interessos és
l’Ajuntament, propietari del local.
El 2013, el consistori, amb Xavier
Trias al capdavant, va signar un
conveni amb el Macba per cedir
l’espai d’aquesta antiga capella
per fer l’ampliació del museu. El
govern de Barcelona En Comú va
voler revocar la cessió de l’espai
però no ha aconseguit el suport
de la resta de partits.
Si el 3 de maig no hi ha solució, la patata calenta passarà al següent mandat i el conflicte es
podria allargar. Caldrà veure si hi
ha acord d’última hora.

Suspès el desnonament
d’una dona amb discapacitat

HABITATGE4Veïns del Raval,
convocats per la plataforma Raval
Rebel, es van concentrar el 25 d’abril a davant del número 6 del carrer Espalter per oposar-se al desnonament d’una família on hi ha
una dona amb més d’un 50% de
discapacitat i un fill menor.
La protesta va servir perquè el
desnonament s’ajornés. Des de
Raval Rebel denuncien que el
propietari del bloc, un inversor es-

tranger, s’ha negat a oferir una alternativa per a la dona i afegeixen
que la llei 24/2015 obliga les empreses propietàries d’edificis a
oferir una solució a les persones
desnonades per manca de pagament. L’entitat també denuncia
que l’inversor ha intentat intimidar els veïns del bloc, on també hi
ha un grup d’estudiants ocupant
un pis. El Districte ha expressat el
seu suport a la família.

Veïns del Raval van advertir del
perill del presumpte violador

SUCCESSOS4L'Associació de
Veïns de l'Illa dels carrers Robador, Picalquers i Roig del Raval ja
havien advertit del perill de l’home acusat de l'agressió sexual a
una dona a Drassanes.
Després dels fets, els veïns van
recordar que l’home havia calat
foc al mecanisme de recollida de
brossa pneumàtica i a diversos
contenidors una setmana abans.
També va arrencar el cablejat de
la zona verda i va increpar veïns
i la Guàrdia Urbana. Segons els
veïns, la policia l'hauria detingut
pels aldarulls i deixat en llibertat.
Des del 23 d’abril l’home, de
32 anys i de nacionalitat marroquina, és a la presó després que

tres dies abans fons detingut per
ser el presumpte autor de la violació, la matinada del 19 d’abril,
d’una dona portuguesa de 37
anys i veïna de la zona. Tal com va
avançar La Vanguardia, l’home
va agredir la dona amb molta violència, ja que li va arrencar una
orella d’una mossegada, li va
trencar un braç i li va partir el llavi superior, a banda de provocarlo hematomes a tot el cos. La dona
va ser trobada ensangonada i
amb la roba arrencada a la zona
de Colom per personal del servei
de neteja municipal.
La Síndica ha posat en marxa
una actuació d’ofici per saber si els
protocols actuals són suficients.

11 |

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

Abril 2019

líniaciutatvella.cat

| 12

líniaciutatvella.cat

Entrevista

Abril 2019

“No vam dir que acabaríem
amb els desnonaments”
Ada Colau

Alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú
perquè podem dir que, sens dubte,
la ciutat està millor en molts aspectes centrals.

mateix període. La diferència de
gestió, si compares l’Ajuntament i la
Generalitat, és abismal.

ecentment ha denunciat
una“campanya d’ERC, PSC,
PDeCAT i Cs per fer fora la
gent comuna de les institucions”.
Els representants i els votants d’aquests partits no són gent comuna?
És clar que sí. El que passa és que els
partits tradicionals han estat molt
habituats a repartir-se les institucions. En canvi, amb els canvis polítics dels últims anys, hem aparegut
noves formacions on gent que no
havíem estat a les institucions hem
pogut entrar-hi i demostrar que es
podia gestionar millor i fer moltes
coses que ells deien que no es podien fer. I això és el que els molesta.

Quins?
En matèria econòmica, per exemple. Malgrat que hem passat un
dels períodes institucionals més difícils de la història de la democràcia,
ha disminuït l’atur a la ciutat i tenim
menys deute que mai, mentre la inversió ha augmentat 900 milions
d’euros. També ha augmentat la
despesa social, hem fet l’oferta pública de feina més gran de la història de la democràcia d’aquest
Ajuntament amb més de 2.000
noves places convocades, hem
atret noves inversions molt importants, com per exemple una de
1.700 milions d’euros per als pròxims set anys per haver estat escollits capital europea de la mobilitat...

El seu balanç contrasta amb el
que fan els seus adversaris. Ernest
Maragall deia en una entrevista a
Línia que vostè va generar tantes
expectatives que era difícil correspondre-les. Ho comparteix?
En part sí i en part no. Soc la primera que vaig dir que sentia molt
la responsabilitat pel que nosaltres representàvem. És evident

En el darrer Baròmetre, un 40%
dels veïns suspenia la seva gestió i un 60% deia que la ciutat ha
empitjorat l’últim any. Com ho
valora?
També hi ha altres parts del Baròmetre que valoren bé la gestió de
l’Ajuntament. El més important en
un període electoral és cenyir-nos a
les dades. I jo estic molt orgullosa
de la gestió d’aquests quatre anys,

Tot això és fruit de la gestió del
seu govern o també es deu a la
recuperació econòmica?
Sempre hi ha una explicació múltiple. En una ciutat com Barcelona, el
mèrit és del seu teixit productiu, de
l’ecosistema científic i investigador,
també de les polítiques de l’Ajuntament... I de la situació econòmica,
però relativament. Altres administracions ho han fet força pitjor en el

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

R

“A Barcelona
hi continua
havent
emergència
habitacional”
que no es poden resoldre tots els
grans problemes que afecten una
ciutat en un sol mandat i hi ha
moltes coses que no són competència municipal. Tot i això, i molts
deien que enfonsaríem l’Ajuntament, tots els indicadors econò-

mics han millorat. Hem demostrat
que es podien fer polítiques innovadores i valentes que no s’havien
fet mai.

plert el seu compromís. També s’ha
d’actuar des de l’àmbit europeu,
perquè el problema també és a
Madrid, París, Londres...

Si fem un repàs a les promeses
que feien fa quatre anys, deien
que volien “una ciutat sense desnonaments”.
Sí, però no vam dir que nosaltres
acabaríem amb els desnonaments.
Vam dir que faríem l’impossible per
acabar amb els desnonaments i
hem fet coses que no s’havien fet
mai, com ara una unitat especial
que no existia que n’ha aturat més
de 6.000.

Des del sector diuen que no
està demostrat que el control
dels lloguers hagi estat una mesura efectiva a ciutats com París
o Berlín.
El que cal és posar mecanismes de
control, i no només indicadors,
perquè aquests mateixos indicadors es compleixin. I, si no és així,
sancionar. El PSOE, però, no vol
posar sancions. El que no pot ser
és que hi hagi grans especuladors
que facin enormes beneficis expulsant els veïns amb pujades de
preus abusives.

Segons l’Observatori DESC, els
llançaments han disminuït en
aquests quatre anys però les xifres encara són altes. Quatre
anys després, hi continua havent
emergència habitacional a Barcelona?
Sí, continua havent-hi emergència
habitacional i és un dels principals
reptes d’aquesta ciutat i de totes les
grans ciutats. Barcelona és l’administració de l’estat que està fent
més política d’habitatge, però no
és suficient perquè hi ha competències d’altres nivells. Per això hem
liderat la petició de regulació dels
lloguers, però el PSOE no ha com-

Carme Trilla, la presidenta de
l’Observatori Metropolità de
l’Habitatge, diu que el mercat
s’autoregula quan els preus del
lloguer són molt alts.
En un mercat normal sí, però
estem en un mercat global. Som
una ciutat global. El nostre sòl és
una inversió segura perquè som
una ciutat d’èxit, però hi ha d’haver una regulació per garantir
que no hi hagi una deriva especulativa amb l’habitatge. Sempre
hi ha demanda internacional.4
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3La Cambra de la Propietat Urbana diu que la inversió internacional només representa el 15%.
Bé, és un 15% que té un impacte molt
gran. I si no que ho diguin als veïns i
veïnes de tots els blocs afectats, que
en tenim comptabilitzats desenes.
Seguint amb xifres, fa quatre
anys es queixava que els lloguers rondessin els 700 euros i ara
arriben als 930 euros de mitjana.
Què més es pot fer?
Hem de demanar que qui hi té més
competències directes actuï o ens
doni les competències. Més enllà
de la regulació, l’Ajuntament, insisteixo, ha fet moltes coses que no es
feien, com per exemple posar la
maquinària al màxim rendiment
per fer el parc d’habitatge social
que no van fer els governs anteriors
durant 40 anys. Ens vam trobar
amb un parc de poc més de 6.000
habitatges de lloguer social i el
mandat que ve es doblarà.
Collboni deia també a Línia que
durant l’última etapa socialista
se’n van fer 4.000 i en aquest
mandat no s’arribarà als 800.
Això és fals. Comptabilitza molts
habitatges que feia la Generalitat i
jo només parlo de l’Ajuntament,
perquè la Generalitat ens ha deixat,
literalment, abandonats. És responsable del 60% del Consorci de

Abril 2019

l’Habitatge de Barcelona i ara mateix té dues promocions en marxa
i nosaltres en tenim 72. És abismal
la no assumpció de responsabilitats. Hi ha una deixadesa de funcions absoluta. I els habitatges que
diu Collboni es feien en règim de
propietat privada i, per tant, avui no
els tenim perquè s’han privatitzat.
Això és una aberració que es va fer
en mandats socialistes.

“És evident que
no es poden
resoldre tots els
problemes en
un sol mandat”
Ha tornat a implicar-se personalment en algun cas de desnonament, tal com va fer a Nou Barris
el primer dia de ser alcaldessa?
Evidentment no es poden aturar
individualment els desnonaments
de la ciutat. Hem fet una feinada
espectacular al respecte, com ara
crear la unitat que no existia per fer
una mediació cas a cas, la qual ha
acompanyat més de 6.000 famílies. Després hi ha hagut casos

concrets on he pogut fer alguna
gestió. He tingut converses amb
entitats financeres.
Ha tornat a mitjançar personalment en algun cas, per tant.
No he anat físicament a la porta
d’un habitatge però hi he intercedit quan ha pogut ser útil parlar
amb una propietat o entitat financera.
Ha trucat a propietaris directament?
Regularment no, perquè ho fa l’equip d’habitatge. Però hi ha hagut
casos puntuals més complexos.
Sobretot negociacions amb entitats financeres per reconduir els
desnonaments cap a aquestes negociacions.
Expectatives, en desnonaments,
se’n van generar...
Les expectatives són sempre molt
grans i mai no es pot complir amb
el 100% del que es voldria. Tot i això,
estic orgullosa que en altres temes
clau, com en pobresa energètica,
hem evitat talls a 16.000 famílies i
hem creat un operador energètic
municipal i metropolità que és una
alternativa a Endesa. Això ens deien
que era impossible i s’ha fet.
Però aquest operador energètic es basa en la planta de Sant
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Adrià de Besòs, on es cremen
residus, no?
Aquí hi ha una confusió. Nosaltres
hem creat una comercialitzadora
que compra energia 100% verda al
mercat energètic i la distribueix
sense generar benefici.
En tot cas, hi ha molt pocs ciutadans que hi puguin accedir.
Bé, hem fet una primera fase on la
ciutat s’autoabasteix i ja no depèn
de l’oligopoli. I la segona fase, que va
començar al gener, pot arribar a
20.000 famílies. En els dos primers
mesos hem arribat a 1.000 famílies i
anem creixent a poc a poc. I, deixant
de banda això, amb el tema immobiliari hem duplicat ajuts al lloguer,
hem obligat els privats a fer un 30%
d’habitatge assequible, hem multat
els fons voltor per enviar un missatge directe i claríssim que no són
benvinguts... I ha funcionat, perquè
hem aconseguit que la inversió immobiliària internacional que és especulativa hagi baixat. Estic molt
orgullosa que els voltors no vegin la
ciutat tan atractiva com abans.
Per tant, tornant a les crítiques
dels seus rivals, suposem que no
compartirà el que ens deia Joaquim Forn que no s’han de prometre coses que no es poden
complir.
El nostre programa té un altíssim nivell de compliment. Una altra cosa
és que algunes mesures no han
estat gaire ràpides, altres necessiten
dos mandats, altres s’han de negociar amb altres administracions... I
segur que hi ha coses que no hem
fet prou bé, que podríem haver fet
millor. Per exemple, sempre hem reconegut que amb la cultura, que és
un tema molt important per a la ciutat, no vam començar bé. Però al
final del mandat hem rectificat.
En seguretat les xifres no són
bones. Què s’ha fet malament?
Em sembla important dir que Barcelona, segons els rànquings internacionals, és una de les ciutats més
segures del món. Tenim un problema específic de furts, que és un
delicte lleu. És important situar-ho.
També hem tingut un problema de
narcotràfic, que el tenim bastant
acotat. Amb els furts tenim un problema en dos aspectes. En primer
lloc, falten Mossos d’Esquadra, perquè des del 2009 Barcelona no en té
de nous. Falta presència policial i nosaltres hem creat 600 places de la Gu-

àrdia Urbana. En segon lloc, hi ha un
tema judicial. La Guàrdia Urbana ha
incrementat les detencions un 17%
però els detinguts entren al jutjat, paguen una multa i surten perquè ara
no es considera la reincidència.
Estem parlant amb jutjats, fiscalia...
Busquem maneres que s’apliqui el
delicte continuat, perquè una cosa
és la petita delinqüència i una altra és
que vinguin grups organitzats.
Però aquesta legislació és la mateixa a Barcelona que Madrid, on
també governa l’esquerra, i allà els
delictes només van créixer un 1%
el primer semestre de l’any passat.
A Madrid tenen un índex de criminalitat més preocupant que el nostre en altres temes. I la situació dels
furts és igual a Barcelona que a tot
Catalunya, perquè falten Mossos.
No hem de fer batalla política d’això,
hem de seure i parlar. Però porto
tres consellers d’Interior i cada vegada que hi ha un canvi és algú que
s’ha de situar. Amb l’últim conseller,

“Et trobes amb
límits que no
coneixies i
competències
múltiples”
només arribar ens vam reunir i
sobre els narcopisos va dir que no
feia falta més policia. Després va reconèixer que sí que en feia falta.
Pel que fa al top manta, arribem
al final del mandat i el problema
segueix.
Hem fet avenços i s’han de valorar.
Aquí hi ha el problema, que no és
municipal, de les mercaderies falsificades. Es mouen contenidors i
contenidors que arriben pel Port o
per carretera i que van a grans magatzems de l’àrea metropolitana.
Després hi ha la gestió municipal de
l’espai públic. Hem seguit actuant i
hem augmentat la confiscació de
productes. I s’han fet intervencions
cada setmana, fins i tot anant més
enllà del que ens toca, com a plaça
Catalunya, on hi havia un tema de
seguretat que és competència de la
Generalitat. Vam liderar-ho nosaltres una altra vegada.4
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“Ens ha tocat un període difícil
i crispat que no desitjo a ningú”
3En el cas de plaça Catalunya,
es va fer una actuació que segurament hauria estat difícil de
veure a l’inici del mandat...
Li tocava a la Generalitat i ho
vam liderar nosaltres. Sempre ho
hem fet, no només des d’un
punt de vista de l’espai públic,
sinó, seguint les recomanacions
del Síndic, treballant la part social, cosa que abans no es feia.
Aquesta és la gran diferència.
Durant el nostre mandat, més de
100 persones que feien venda
ambulant ara treballen en empreses i han pogut regularitzar la
seva situació. La Generalitat hauria d’estar fent molt més, sobretot en plans d’educació. I l’Estat
hauria d’assumir que hi hagi permisos de treball temporals.
Pel que fa als comerciants, amb
top manta inclòs però també en
altres qüestions, el sector ha denunciat que aquest Ajuntament
no se l’ha acabat de creure.
Aquí assumeixo que el primer any
de mandat hi va haver una manca
d’interlocució per diversos motius.

Colau, a Alamany:

“És transfuguisme
clàssic i em sorprèn
que ho faci per
Barcelona”
ERC ha incorporat Elisenda Alamany de número 2.
Què n'opina d'aquest moviment?
No em sorprèn, perquè sabíem des de fa molts mesos
que havia pres la decisió de passar-se a ERC. Això és
legítim. Però crec que no ho ha fet bé, perquè de
facto ho ha fet ocupant un escó per la nostra formació. És transfuguisme clàssic. Com a decisió personal
té dret a fer aquest pas, però m'ha sorprès que ho faci
per Barcelona. No l'he sentit mai parlar de la ciutat ni
l'he vist participar en cap iniciativa barcelonina. Desconec quin projecte de ciutat pot tenir.
Hi ha hagut crítiques molt dures des del seu partit
cap a ella, com per exemple les d'Eloi Badia o Gala
Pin. Hi ha un cert ressentiment?
Bé... El transfuguisme és lleig en general. Ha passat a
totes les formacions polítiques. Sempre hi ha algú que
decideix prioritzar les seves aspiracions personals per
damunt de les col·lectives i pren determinades decisions. És lleig perquè desprestigia la política.

“Amb cultura no
vam començar
bé però al final
del mandat
hem rectificat”
Érem nous, havíem de situar-nos i
érem un govern en minoria. Això
ho he parlat amb ells. Crec, però,
que hem millorat, tant en el seu
moment amb el pacte amb el PSC
com en el tram final del mandat. I
els comerciants han reconegut
que la comunicació ha estat molt
més fluida i hem anat avançant en
molts temes.
Sí, ens diuen que s’ha intentat
millorar.
La nostra política amb el comerç
de proximitat ha estat clara i inequívoca des del primer dia. Un
dels primers conflictes que ens
vam trobar va ser que per silenci
administratiu s’aprovaven ampliacions comercials pèssimes amb un
impacte terrible per al comerç de
proximitat. Aleshores Convergència i Unió va mirar cap a una altra
banda i va permetre l’ampliació de
l’Heron City, de la Maquinista, de
grans superfícies al passeig de
Gràcia, com ara el Zara... Nosaltres
vam fer un protocol perquè no tornés a passar. D’altra banda, en
mercats s’ha fet més inversió que
mai en reformes.

El turisme és un altre dels grans
debats. La regidora de Ciutat
Vella, Gala Pin, va dir a l’Ara que
“no hauríem de tenir turisme
creuerista perquè és com una
plaga de llagostes: devora l’espai públic i se’n va”. Ho subscriu?
L’expressió potser és massa contundent, però s’ha d’entendre que
és la regidora de Ciutat Vella, que
suporta el gruix de la pressió turística. Ella veu el patiment de la ciutadania amb l’impacte i els efectes
col·laterals d’un turisme que hem
anat regulant i ordenant. El turisme és positiu i ens encanta que
ens visitin.
Ella deia que no volia creuers.
No és que no vulguem visitants o
turistes, però s’ha de fer de manera
endreçada i sostenible. El que ens
vam trobar quan vam arribar era el
caos, la llei de la selva. Hi havia milers d’apartaments turístics il·legals
i avui no se’n parla. Era el gran escàndol. S’ha fet molta feina, n’hem
tancat prop de 5.000, hem fet inspeccions, hem posat multes innovadores que han estat un referent
per a altres ciutats, hem aprovat un
pla especial d’allotjaments turístics
que ens van dir que seria la fi del
món i hem fet un acord amb el
Port pels creuers per deixar clar
que no es pot créixer més perquè
hi ha un límit.
Parlant de Gala Pin, finalment ha
decidit fer un pas al costat i no
tornar-se a presentar. Quan a nivell nacional Xavier Domènech
va plegar vostè va dir que també
s’ho havia plantejat. Amb quins
ànims afronta la campanya?
El meu comentari, i el que ha explicat la Gala Pin, són per intentar
mostrar la humanitat de la política.
De vegades sembla que hàgim de
ser robots, però som persones. Ens
ha tocat un període polític molt di-

dessa. Tot el contrari. Tinc moltes
ganes de fer un segon mandat.
On feien balanç de govern era al
web ‘Barcelona en progrés’, que
han hagut de tancar. Fa quatre
anys criticava l’alcalde Trias per
barrejar la institució i el partit
en campanya. Ara sembla que li
passa a vostè...
No... Hem actuat sempre segons la
normativa. S’ha d’informar sobre
les polítiques que es fan, però si

“El problema
de seguretat
que tenim és
de furts, que és
un delicte lleu”
s’obre un període electoral i no es
pot informar sobre aquestes polítiques, doncs ho acatem.
En el cas del Pla de Barris, l’oposició diu que s’ha executat només
el 6%, vostès el 67% i els ciutadans no entenen res. En què quedem?
Parlin amb els ciutadans de Bon
Pastor, la Marina, la Trinitat o Zona
Nord a veure si noten el Pla de Barris i veuran com sí que el noten. El
6% només fa referència a la inversió en construcció, però hi ha moltes altres inversions: reforç a les
escoles amb programes culturals,
d’educació... També hi ha coses iniciades que són més lentes del que
voldríem per dinàmiques burocràtiques. Però cal seguir lluitant contra la desigualtat.

“L’expressió de
les llagostes amb
els creueristes
potser és massa
contundent”

Ha obert un canal a Youtube on
els mitjans no sortim gaire ben
parats. Tan malament ho fem?
No... [Somriu]. Em referia sobretot
al debat polític. Habitualment l’agenda política i mediàtica prioritza
molt uns temes per sobre de molts
altres que a la gent li interessen.
Això ho he comprovat amb les trobades veïnals que he anat fent. Hi
ha un dia a dia plural i amb molts
més temes.

fícil i crispat amb situacions d’excepcionalitat que no les desitjo a
ningú. Ha estat un mandat molt
dur amb la DUI, el 155, l’atemptat,
les manifestacions... Hi ha hagut situacions dures i, com que ets humana, et planteges: segur que
tenint dos fills petits he de ser aquí
en primera línia? Però en cap moment m’he penedit de ser alcal-

Al llarg de l’entrevista ha criticat
molt la Generalitat i també l’Estat. Aquests quatre anys li han
servit per constatar que des de
l’Ajuntament no es pot fer tot el
que es proposava?
Et trobes amb límits que no coneixies i algunes qüestions tenen
competències múltiples. Però això
no vol dir que sigui motiu per no
actuar. Nosaltres no deixem de fer
el que cal fer.<
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Alerta pels nivells d’amiant
La FAVB demana a l’Ajuntament i la Generalitat que actuïn per eliminar aquesta substància

Foto: Nazaret Romero / ACN

SALUT PÚBLICA/ La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona va denunciar el
passat 26 de març els alts nivells d’amiant
que existeixen a diversos indrets de la ciutat. L’acte va tenir lloc al Casal del barri Pou
de la Figuera i forma part del Fòrum Veïnal
‘Contaminacions ocultades’. La reivindicació va ser inclosa a dues cartes públiques
dirigides a l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat. Des de la FAVB es demanen
mesures efectives per lluitar contra l’amiant
per part de les institucions públiques.
El 2028 acaba el termini per a l’erradicació total de l’amiant, segons les resolucions adoptades pel Parlament Europeu.
Així, la Federació es fa ressò d’aquest termini i demana rapidesa a l’hora d’actuar
per eliminar l’amiant a la ciutat. Per aconseguir-ho, la FAVB exigeix disposar d’un
protocol que validi la solvència tècnica de
les persones encarregades de les inspeccions d’amiant, un Cens d’Edificis amb Risc
d’Amiant (CERA), un certificat per a treballs
lliures d’amiant i l’eliminació immediata
d’aquest mineral als edificis públics. D’altra banda, consideren que la normativa estatal és molt laxa i volen que s’endureixi i
que es prevegi un règim sancionador. A
més, volen habilitar les subvencions dels
treballadors i establir mesures de reparació a les persones afectades per les conseqüències de l’amiant.
NO CONFIEN EN L’AJUNTAMENT
Des de la FAVB han expressat una gran
preocupació pel Cens d’Edificis amb Risc
d’Amiant (CERA) que està preparant l’Ajuntament. Asseguren que serà poc rigo-

Els estudiants es planten
en contra del canvi climàtic
MANIFESTACIÓ/ Aproximadament 2.000 estudiants es
van manifestar el passat 15 de març en contra del canvi
climàtic. La protesta es va celebrar des de la plaça de la
Universitat fins a la plaça Sant Jaume, on els manifestants
van demanar mesures urgents per aturar el canvi climàtic i l’escalfament global. ‘No existeix un planeta B’, ‘Hi ha
més plàstic que sentit comú’ o ‘Emergència Climàtica’ van
ser alguns dels lemes més repetits durant la manifestació. L’acte es va fer paral·lelament a una vaga d’estudiants,
que el mateix dia es va celebrar a diverses ciutats del món.
Aquesta vaga forma part del moviment ‘Fridays for Future’
(Divendres pel futur, en català), una iniciativa creada per
l’estudiant sueca Greta Thunberg que ha estat un autèntic
fenomen viral a les xarxes socials. En total, la protesta internacional ha sumat estudiants de 89 països que s’han
sumat a la reivindicació per cuidar el planeta.
La vaga en contra del canvi climàtic també ha tingut
repercussió a les escoles, on s’han fet casserolades i s’han
llegit manifestos en favor d’un futur sostenible a la Terra.
L’objectiu dels actes és conscienciar els polítics de la situació
d’emergència que s’està vivint al món a causa de la contaminació, la desforestació i l’excessiu consumisme. Es demana que es parli amb experts i científics de la matèria
per a impulsar mesures que salvin el planeta.

rós i que no creuen que mai s’arribi a fer
un cens precís i real sobre la situació de l’amiant a Barcelona. També remarquen que
a la ciutat no es compleixen els protocols
adequats sobre la retirada d’amiant a les
obres públiques. D’altra banda, demanen
a l’Ajuntament que faci complir la legislació vigent a les obres de reforma, rehabilitació i enderroc en els edificis privats.
L’AMIANT AL METRO
Els problemes amb l’amiant no són exclusius dels edificis sobre la superfície. Un treballador del metro ha estat diagnosticat
recentment d’asbestosi, una malaltia greu
provocada per l’exposició a l’amiant. Des

La FAVB diu que el Cens
d’Edificis amb Risc
d’Amiant serà
poc rigorós
del Comitè d’Empresa de TMB han denunciat la situació, al mateix temps que també
han apuntat que la mort d’un treballador
jubilat també podria estar relacionada
amb l’exposició a l’amiant. Actualment fins
a 20 treballadors del transport subterrani
podrien tenir problemes de salut relacionats amb els efectes de l’amiant. A finals
de gener TMB va reconèixer que 12 treballadors estan afectats per l’exposició a
aquesta substància.

El futur del CAP Raval Nord
segueix sense solució
EQUIPAMENTS/ El Ple de l’Ajuntament del passat 29 de
març no va servir per solucionar el conflicte pel futur del
CAP Raval Nord. La votació que havia de servir per decidir si es revocava la cessió de la capella de la Misericòrdia
al Macba es va retirar finalment de l’ordre del dia després
que la regidora Gala Pin argumentés que només Barcelona En Comú i la CUP hi votarien a favor.
El Ple sí que va aprovar una proposta d’ERC per
apostar per la construcció, en un solar annex al Macba, que
ha ofert la Diputació. Tot i això, des de la plataforma CAP
Raval Nord Digne van mostrar la seva preocupació per les
“presses” que representa aquesta aposta, que tampoc acabat de convèncer el CatSalut. En paral·lel, des de la plataforma van deixar clar que seguiran amb l’ocupació de
la Misericòrdia fins que hi hagi una “solució definitiva”.
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Milers de persones es manifesten
contra les pujades dels lloguers
HABITATGE/ Milers de persones
es van manifestar el passat 6 d’abril contra les pujades del preu
del lloguer, l’especulació immobiliària i els desnonaments. La
protesta, convocada pel Sindicat
de Llogaters i que duia per lema
‘Punxem la bombolla del lloguer’,
va rebre el suport de la Federació
d’Associacions de Veïns de Barcelona i la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH). Els manifestants van arrencar des dels
Jardinets de Gràcia i van recórrer
el carrer Pau Claris fins a arribar a
la plaça de Catalunya.
Segons la Guàrdia Urbana,
més de 5.000 persones -10.000
segons els organitzadors- van
marxar per reclamar un preu just
de l’habitatge i mesures polítiques per aturar les pujades de
preu del lloguer. 'L'únic terrorista
és Idealista’, ‘No són suïcidis, són
assassinats’ o ‘Què passa, què
passa, que no tenim casa' van ser
algunes de les consignes que es
van poder escoltar a la protesta.
Durant la manifestació es va fer
una enganxada de cartells a la
seu d’una entitat bancària. Tanmateix, no hi va haver cap incident destacable durant la
manifestació, que es va dur a
terme amb tranquil·litat.
CONTRA L’ESPECULACIÓ
Els organitzadors van denunciar
que actualment no hi ha cap
mena de barrera per als especuladors, fet que provoca l’augment
de preu dels contractes de lloguer. En aquest sentit, el portaveu del Sindicat de Llogaters,

Jaime Palomera, va explicar que
“fa 10 anys que estem vivint
aquesta situació. El govern hauria de regular els preus del lloguer, els quals haurien de baixar
un 60%. En comptes d’això, tenim
un govern sotmès a la banca i els
fons voltor que fa política especulativa”. Des del sindicat també
assenyalen la indústria immobiliària i turística com a principals
causants que es disparin els
preus i demanen solucions pel
drama social que genera aquesta
tendència. Els desnonaments van
ser molt presents durant tota la
jornada de protesta. A l’acte van

LLOGUER/ La FAVB va reclamar a
finals de març a la Generalitat que
faci contractes de lloguer de llarga durada als llogaters de la finca
del carrer n’Arai 3, al barri Gòtic. En
un acte celebrat el dia 27 a la plaça de George Orwell es va exposar el cas que pateixen els veïns d’aquest bloc. Actualment, la Generalitat és la propietària de l’immoble, a través d’una herència intestada després de la mort de l’antiga propietària. L’edifici es va vendre a un fons d’inversió i la Fundació Hospital Clínic va aparèixer
com a hereu legítim, fet que va
desencadenar un litigi judicial encara en marxa. La situació ha provocat un gran desconcert als veïns.

La FAVB celebra
la seva 47a
Assemblea

Es va recordar que
a l’estat hi ha 165
desnonaments
cada dia

ENTITATS/ La FAVB va celebrar la
seva 47a assemblea el passat 6 d’abril al Centre Cívic Can Clariana Cultural, al barri de Congrés-Indians
del districte de Sant Andreu.
Durant la jornada es va aprovar un pla de treball que recull una
sèrie de propostes i reivindicacions, amb la vista posada en el
pròxim govern de la ciutat. A
l’acte es va reclamar habitatge
digne i menys contaminació a la
ciutat. La reunió va estar marcada per l’alta assistència d’entitats, 48 associacions veïnals -un rècord per la FAVB-. També s’hi van
celebrar eleccions, on es va reelegir la presidenta de la FAVB,
Ana Menéndez.

recordar que a l’estat s’executen
165 desnonaments per via judicial cada dia, el que suposa un
cada cinc minuts.
Barcelona no va ser l’única
ciutat que es va manifestar en
contra d’aquesta situació, ja
que a la lluita contra l’especulació immobiliària i la demanda
d’un lloguer just s’hi van sumar
fins a 36 ciutats europees més.
A Londres, París, Nàpols, Budapest o Brussel·les també es va
poder sentir el clam dels manifestants, així com a diverses ciutats espanyoles.

L’avinguda dels Quinze del barri
de Vilapicina torna a ser una realitat
MEMÒRIA HISTÒRICA/ El barri de Vilapicina i la Torre Llobeta va viure el passat 9 de
març un dia molt especial per a la memòria històrica i la lluita social de Nou Barris. El
dia va servir per celebrar i fer efectiu el
canvi de nom de l’avinguda de Borbó per
l’avinguda dels Quinze i per inaugurar la
placa que recorda la històrica Associació de
Veïns de 9 Barris, al barri de Torre Baró.
La jornada va arrencar a dos quarts
d’onze del matí amb un acte a la pèrgola
de Costa i Cuixart, que va incloure una xocolatada. La iniciativa per canviar el nom
d’aquesta avinguda va sorgir de l’Associació de Veïnes i Veïnes de Torre Llobeta-Vilapicina i la Taula de Nou Barris per la
República. Per justificar el canvi en el nomenclàtor, les entitats van recordar que a

La FAVB demana
nous contractes
estables a n’Arai 3

la cruïlla entre l’avinguda de Borbó i el passeig Maragall hi havia la parada del tramvia 46. El bitllet del viatge tenia un preu de
15 cèntims, que és l’origen d’aquest nom
popular que ara ha passat a ser oficial. El
nom d’avinguda de Borbó va ser escollit
pel règim franquista l’any 1942.
Més tard es va fer el segon acte, que va
tenir lloc a l’avinguda Escolapi Càncer, i que
va servir per estrenar la placa d’homenatge
a l’AV de 9 Barris. La iniciativa va sorgir de la
Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris, l’Arxiu Històric de Roquetes i la Taula de la Memòria Històrica i serveix
per reconèixer la tasca de l’entitat, que va
néixer el 1970 amb el nom d’Asociación de
Vecinos del sector Vallbona-Torre Baró-Trinidad per combatre l’especulació urbanística.

Proposen
agroecologia a la
Solana de Collserola
ECOLOGIA/ ’Ruralitzem’ proposa
aplicar l’agroecologia a la Solana
de Collserola per regenerar-la ambientalment. Aquesta xarxa d’entitats promotores de l’agroecologia urbana ha presentat quatre
projectes que consisteixen a crear un bosc comestible a Font Baliarda, recuperar la bassa gran de
la vall de Can Masdeu, introduir cabres blanques de Rasquera per netejar el sotabosc i que joves o persones en risc d’exclusió social es
dediquin a fer tasques de treball
forestal. Així, s’assoliria la recuperació del paisatge natural, la prevenció d’incendis, milloraria la
biodiversitat i es recuperaria el patrimoni, segons Ruralitzem.
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El restaurant Mescladís, un projecte d’inclusió social i laboral, ubicat al carrer dels Carders ha demanat al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que paralitzi de manera cautelar el desnonament administratiu previst pel 30 d’abril. El restaurant va perdre el concurs públic per seguir gestionant l’espai.

El comerç uneix cinc alcaldables
en un debat sense Colau i la CUP

Locals buits per
Alfons Solà,
a negocis amb
Medalla d’Honor
lloguers“abusius” de Ciutat Vella

ELECCIONS4Els comerciants de
la ciutat van aconseguir el 9 d’abril, durant el debat organitzat per
Barcelona Comerç i Barcelona
Oberta, una imatge que no és fàcil de veure: la del consens entre
cinc alcaldables. Un consens, evidentment amb matisos, que va ser
possible perquè al debat no hi van
ser BComú ni la CUP. L’absència
de Colau va ser, sens dubte, la que
va marcar la trobada. Amb cadira buida inclosa –un missatge
dels organitzadors–, els comuns
no van tenir veu després que Barcelona Comerç i Barcelona Oberta deixessin clar que al debat només hi podien ser els alcaldables
–en el cas de JxC el cap de llista,
Joaquim Forn, no hi podia ser per
motius obvis–. Pel que fa a la CUP,
la formació no va ser-hi convidada per “falta de relació mútua”.
Tornant a la imatge de consens
que es va projectar, Josep Bou
(PP), Jaume Collboni (PSC), Ernest Maragall (ERC), Manuel
Valls (Valls BCN 2019) i Elsa Artadi (JxC) van coincidir en dos dels
principals temes del debat: el top

COMERÇOS4El Districte i Barcelona Activa han publicat les
bases de la segona convocatòria
del pla Baixos de Protecció Oficial,
que té l'objectiu de dinamitzar els
locals comercials de propietat
municipal que estaven buits per
implantar-hi activitats.
Les noves bases prioritzen els
projectes que es vulguin destinar
al comerç de proximitat, en concret els projectes als quals “no se'ls renovarà el contracte o que tindran una pujada abusiva del lloguer”, així com els que demostrin
un “fort arrelament” al barri o que
“estiguin liderats per persones en
situació de vulnerabilitat”, segons ha explicat la regidora de
Ciutat Vella, Gala Pin. En la segona convocatòria s'ofereixen
vuit locals que estan situats als barris del Raval i Sant Pere, Santa
Caterina i La Ribera.
Pin remarca la voluntat d'ajudar el comerç de proximitat,
motiu pel qual els preus del lloguer seran un 15% inferior per
aquests projectes. El consistori vol
“lluitar contra la gentrificació”.

Una imatge del debat, sense Colau i la CUP. Foto: Línia

manta i la implementació de les
Àrees de Promoció Economia Urbana (Apeu). Pel que fa al primer,
tots van parlar de la necessitat d’acabar amb aquesta realitat.
Evidentment hi va haver enfocaments diferents, ja que Valls
i Bou van deixar clar que aposten
per la mà dura policial, mentre
que Maragall va dir que la problemàtica no és de seguretat. Collboni va proposar un pacte de seguretat i civisme, mentre Artadi va
demanar una campanya per evitar que el turista compri als manters i revisar la Llei d’Estrangeria.

En el cas de les Apeu, el consens va ser total, ja que tots van dir
que veuen aquest model de col·laboració público-privada com una
eina bàsica per rellançar el sector.
Un altre dels consensos va ser la
crítica, amb diferents intensitats,
cap a Colau per no ser-hi.
Mobilitat i Comerç electrònic
van ser dues qüestions que també es van tractar. Un possible
impost a l’e-commerce i els problemes de mobilitat que causa el
repartiment de les compres per internet també van generar propostes variades dels alcaldables.

RECONEIXEMENT4Alfons Solà,
propietari de la Drogueria Solà i
sisena generació d’aquest negoci del carrer Mestres Casals i
Martorell (barri de Sant Pere), ha
estat escollit pel Consell Plenari
de Ciutat Vella per rebre la Medalla d’Honor 2019 del districte
a títol individual.
El reconeixement vol destacar la tasca que Solà ha portat a
terme durant més de quatre dècades com a comerciant del barri i el seu paper com a impulsor
de diferents entitats comercials
de la zona. Solà també s’ha implicat en accions veïnals per defensar els interessos del barri.
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| Mortal Kombat 11
El mític joc de lluita torna amb més personatges, modes de joc i possibilitats de personalització. Per
descomptat, la darrera entrega conserva la violència i espectacularitat tan característica de la saga.

Famosos

No t’ho perdis

El cantant i guitarrista escocès Mark Knopfler va
actuar el passat 25 d’abril al Palau Sant Jordi de
Barcelona. El mític líder dels ‘Dire Straits’ va tornar
a demostrar el seu incalculable talent amb la guitarra. Knopfler va presentar la gira del seu darrer
àlbum ‘Down the Road Wherever’ (2018), i va
anunciar per sorpresa que aquesta seria la seva
última gira. “Soc un home vell”, va dir l’artista sobre el seu comiat. La superestrella del rock no va
deixar de banda el repertori clàssic que el va dur
a la fama amb ‘Dire Straits’. El grup britànic va ser
tot un símbol del rock als anys 80 i 90, amb grans
èxits com ‘Sultans of Swing’, ‘Money for Nothing’ o
‘Walk of Life’. Les llegendàries imatges del grup
omplint estadis immensos a tot el món van tornar-se un costum durant l’època daurada dels
rockers. Tot i haver venut milions de discos a diversos països, Knopfler sempre ha considerat que
la seva part preferida és tocar en directe.

Des de Síria amb amor
La Guerra Civil siriana ha estat un dels conflictes més devastadors del segle XXI, deixant centenars de milers de morts i refugiats. Davant d’aquesta tragèdia, més de quinze músics de
diverses nacionalitats s’uniran el pròxim 2 de maig al concert
‘Love in Syria’ per demanar el final de la guerra. Liderats pel
duet sirià ‘Athrodeel’, format pel guitarrista Ahmad Diab i la
soprano Aseel Massoud, els artistes actuaran a l’Auditori del
Conservatori Liceu, a Barcelona. Allà es podrà escoltar una variada i rica combinació d’instruments, des dels clàssics violins i
pianos fins a alguns de tradicionals a Síria, com el ‘kanun’.

Llibres

?

M A R K

QUI ÉS

...

K N O P F L E R

Ser una llegenda del rock

ÉS FAMÓS PER

Va ser el guitarrista, cantant i líder dels ‘Dire Straits’

?

Actuar al Palau Sant Jordi

QUÈ HA FET

Va demostrar per què és un mite del món del rock

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

L’artista comparteix clàssics dels ‘Dire Straits’

Els aficionats més veterans recorden els èxits dels britànics

Música

Pelis i sèries

Sis nits d’agost
Jordi Lara

El llibre de la selva
Albert Pueyo

Pampallugues
Homes Llúdriga

Venjadors: Endgame
Anthony Russo i Joe Russo

El 6 d’agost de 2007, Lluís Maria Xirinacs va pujar a la muntanya per morirhi sol. Darrere, només va deixar un
breu escrit on deia que buscava “soledat i silenci”. L’enigmàtica mort del sacerdot, pacifista i filòsof barceloní ha
plantejat moltes preguntes. Va ser un
suïcidi? Per què ho va fer? L’obra gira
entorn d’aquest misteriós succés.

Mowgli, un nen salvatge que s’ha criat
rodejat d’animals, haurà de superar les
adversitats que se li presenten a la selva. Amb qüestions morals, reflexions filosòfiques i molt d’humor, en aquesta
obra es representa tot un clàssic de la
literatura universal, essencial per a petits i grans. Es pot veure al Teatreneu
de Barcelona fins al 12 de maig.

Homes Llúdriga estrena el seu primer
àlbum de llarga durada. El grup de rap
i hip hop català ha comptat amb diverses col·laboracions, com Senyor Oca,
Panxo -membre de Zoo- o Lil Russia
per al seu darrer disc. A ‘Pampallugues’
tornen amb el seu característic so influenciat per la música negra, barrejant
trap i hip hop, entre altres gèneres.

Després d’11 anys i 21 pel·lícules, l'Univers Cinematogràfic de Marvel arriba
al final amb la batalla decisiva entre
Thanos i els venjadors supervivents.
S’espera una recaptació rècord per a
un dels desenllaços més importants de
la història del cinema. Els amants de
Tony Stark, Thor, el Capità Amèrica i
companyia no se la poden perdre.
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Cultura
DIUMENGE 12 DE MAIG
18:30 José Sacristán s’acomiada del districte després de més d’un mes fent funcions de l’obra
de teatre anomenada Señora de rojo sobre fondo gris. / Teatre Romea.

Julieta Venegas oferirà un
concert en el Primera Persona
Divendres 10 de maig a les 22:00

PROPOSTES
Tallers

Un curs de guió de tres
sessions amb Xavi Roldán
3, 10 i 17 de maig a les 18:00

Càpsules de guió: Construeix una estructura infal·lible serà el nom d’un taller de tres sessions pensat per compartir secrets sobre aquest tipus d’escriptura. / Centre Cívic Pati Llimona.

TOTS ELS DILLUNS
19:30 Confecciona la teva roba serà el nom del
curs que, durant gairebé dos mesos, ensenyarà els alumnes a fer samarretes, pantalons
amb goma i o vestits. Cal inscripció prèvia. /
Centre Cívic Drassanes.
La mexicana Julieta Venegas serà una
de les protagonistes de l’edició d’enguany del Primera Persona. La cantant
oferirà un concert amb tots els seus
grans èxits. / CCCB.

TOTS ELS DIJOUS
18:00 Des del passat dia 25 està en marxa el curs
Mètode Feldenkrais, que utilitza el moviment i l'atenció dirigida com a vehicle per accedir al cervell i crear noves connexions
neuronals. / Centre Cívic Barceloneta.

Exposicions

FINS AL 19 DE MAIG
Matí-Tarda La relació entre Jordi Sabater Pi i el
dibuix científic centren L’art de la ciència. Jordi Sabater Pi. Ell va ser un científic reconegut
pels seus descobriments sobre les eines dels
ximpanzés. / Museu d'Història de Catalunya.

FINS AL 19 DE MAIG
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es
podrà veure Arquitectura i crítica, una mostra que repassa la trajectòria de l’arquitecta
barceloní Ignasi de Solà-Morales. / La Virreina
Centre de la Imatge.

Infantil

‘Una tarda amb l'avi Jordi’ a
l’Espai Francesca Bonnemaison
Dijous 23 de maig a les 18:00

Anna Casals s’encarregarà de la narració
anomenada Una tarda amb l’avi Jordi
per a majors de 4 anys. / Espai Francesca Bonnemaison.

Esports
DIUMENGE 5 DE MAIG
12:30 Partit de bàsquet corresponent a la vinti-cinquena jornada del grup 1 de Copa Catalunya masculina entre el CB Ciutat Vella i
el CB Artés. / CEM Parc de la Ciutadella.

El Barceloneta Futsal tancarà
la lliga a casa contra el CNS
Dissabte 18 de maig a les 20:00

DISSABTE 4 DE MAIG
17:30 El professor Jordi Martos s’encarregarà del
taller Introducció a la realitat virtual per a famílies (de 9 a 12 anys), pensat per compartir-ho en família. / Centre Cívic Convent de Sant
Agustí.

DIMECRES 8 DE MAIG
18:00 Susana Tornero serà la responsable de la
sessió del cicle Lletra petita - Sac de rondalles
anomenada Bimbirimboo. / Biblioteca Gòtic
- Andreu Nin.

Partit de futbol sala de la vint-i-novena
jornada de Segona B entre el Barceloneta Futsal i el CN Sabadell. / Pavelló del CEM Marítim .

Esports
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Bàsquet | El CB Ciutat Vella se la juga en dues jornades

Mesos enrere la temporada del CB Ciutat Vella feia pensar que no hi hauria problemes per
lligar la salvació, però la situació ha canviat fins al punt que els d’Àlex Gil es jugaran la vida
en les darreres dues jornades. Seran el 5 de maig contra l’Artés i el dia 11 a Cerdanyola.

Arriba l’hora de la veritat
» El Barceloneta pot accedir a la ‘Final Eight’ com a segon de grup i és el gran favorit al títol domèstic
» El millor CN Barcelona de les darreres temporades afronta el ‘play-off’ pel títol amb il·lusió
Pau Arriaga
LA BARCELONETA

Falten pocs dies per arribar al
mes de maig i això, per al waterpolo, significa que s’acosta l’hora de la veritat i tant l’Atlètic
Barceloneta com el CN Barcelona estan preparats per afrontar la
fase decisiva del calendari. Els homes de Chus Martín tenen dos
fronts oberts: la Divisió d’Honor
(on tornen a ser els grans favorits
al títol) i la Champions League,
competició en la qual, amb una
jornada per jugar-se, ho tenen tot
de cara per classificar-se per a la
Final Eight com a segons del
grup A. A la Nova Escullera, mentrestant, el CN Barcelona ha acabat la fase regular de la lliga en la
tercera posició i afronta l’inici del
play-off amb il·lusió.
Per haver tancat la fase regular, un curs més, en la primera posició, l’Atlètic Barceloneta tin-

drà el factor piscina a favor en les
tres sèries. La primera serà contra el Canoe (els dies 1, 3 i, si cal,
5 de maig), mentre que la hipotètica semifinal seria els dies 7, 9
i, si calgués, 18 de maig. La sèrie
final, si el Barceloneta la juga, serà
a finals del mes que ve, els dies 22
i 24, mentre que si cal un tercer
partit, seria el diumenge 26.
L’altre front obert per als de
Martín és la màxima competició
continental; quan només falta
una jornada de la fase de grups,
els mariners tenen dos punts
d’avantatge sobre sobre el Brescia, de manera que només un mal
resultat a la piscina de l’Eger (el
partit es jugarà el 15 de maig) i un
triomf dels italians faria que el
Barceloneta afrontés el tram pel
títol des de la tercera plaça.
Els altres set equips que tindran l’oportunitat de guanyar el
títol són el Pro Recco, el Brescia,
l’FTC Budapest, el Jug Dubrovnik, la Pallanuoto de Busto Arsizio, l’Olympiakos del Pireu (el vi-

El Barceloneta torna a aspirar a tots els títols en aquest esprint final del curs. Foto: CNAB

gent campió) i l’Szolnoki Dozsa
hongarès. De moment, la LEN
no ha anunciat ni la data ni la seu
de la final.
En les sis darreres edicions de
la Champions hi ha hagut sis
campions diferents, cosa que
demostra el grandíssim nivell

que hi ha actualment en el waterpolo continental.

EL CNB, AMBICIÓS
El Barcelona, per la seva banda,
es planta en el tram decisiu en el
millor moment de les darreres
temporades. Els cenebistes han

aconseguit evitar un possible enfrontament contra l’Atlètic fins a
la final, i el principal obstacle que
sembla separar els de Toni Esteller de tornar a jugar una final és
el CN Terrassa, que ha aconseguit
tancara la fase regular de la temporada en la segona posició.
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Ciutat Vella
Esquerra Republicana aprova la seva
llista per a les eleccions municipals
Els participants al 59è Congrés regional d'Esquerra Barcelona van
aprovar a finals de març la llista de
la candidatura encapçalada per Ernest Maragall amb un 91% de vots a
favor.
La candidatura d'Esquerra Republicana-Ernest Maragall Alcalde +
Barcelona-Nova/Nou Futur va presentar la seva llista sencera per a
les eleccions municipals amb una
foto de família de tots els seus integrants. El candidat que l'encapçala,
Ernest Maragall, va voler destacar
l'objectiu del seu projecte per governar Barcelona treballant, no només
per a la seva gent, sinó per a tots
els veïns i veïnes de la ciutat: “La
tria és entre el que representa el govern de Colau i l'ambició republicana
de la nostra candidatura. Nosaltres

no només treballarem per a uns
quants, per als 'nostres'. Els nostres són tots”, va afirmar durant
l'acte de presentació.
Maragall també va voler destacar
que la Barcelona real també és la
que surt al carrer i lluita per les
seves necessitats: “No volem una
ciutat callada o resignada. Volem
una ciutat crítica i que ens exigeixi
per fer millor les coses, perquè al
costat de la protesta, la denúncia i la
crítica, ha d'haver-hi solvència”.
Entre els primers noms que figuren a la llista aprovada pel congrés
regional destaquen Elisenda Alamany, en representació de Nova-Nou
Futur; Miquel Puig, de la plataforma
Ernest Margall + Bcn; la presidenta
del Grup Municipal d'ERC, Montse
Benedí; el regidor i portaveu, Jordi

Coronas; la diputada al Parlament,
Eva Baró; la regidora Gemma Sendra; el candidat per la JERC, Max Zañartu, els independents Maria

Buhigas, Rosa Suriñach i Pep Salas
i els consellers de districte Jordi Castellana, Marina Gassol i Jordi Fexas,
entre d'altres.

La triple victòria de la república
per Marc Borràs, conseller de districte de Ciutat Vella
En els pròxims dies serem cridats a
votar en diverses eleccions que
seran claus per dirimir quin serà el
nostre futur. El 28 d'abril en les eleccions espanyoles i el 26 de maig en
les municipals i europees podem obtenir una triple victòria de la República capital Barcelona, davant de la
Monarquia capital Madrid. I això,
més enllà de l'eslògan electoral, República és sinònim d'habitatge assequible, sous dignes, transport
públic, civisme, convivència, educació i cultura. I a Ciutat Vella significa
poder construir, o no, des de la diversitat, treballar per la igualtat d'oportunitats amb polítiques d'equitat,
de promoció i visualització de la diversitat, d'interacció i de cohesió social. Ciutat Vella és el districte més

esquerrabcn.cat/districtes

divers de Barcelona, i segurament el
territori més propici per reivindicar
els valors republicans com a via per
construir una ciutat que pugui garantir la igualtat d'oportunitats per al
conjunt de la ciutadania.
Però com que de la diversitat,
més que de parlar-ne, s'ha d'exercir i visualitzar i, a par tir d'aquí,
treballar per la igualtat d'oportunitats, voldria fer valdre el fet que
les llistes d'Esquerra Republicana
per a les eleccions municipals
comptaran amb la participació de
més de 150 persones candidates
d'origen migrant.
A més, cal tenir en compte que
anirem a Madrid a exigir la derogació de la Llei d'estrangeria. És una
injustícia flagrant privar del dret a

@ERC_BCN_Vella

vot ciutadanes i ciutadans que han
nascut a casa nostra pel fet que els
seus pares siguin d'origen migrant,
com actualment succeeix. Així mateix, no és acceptable que hi hagi
ciutadans catalans d'origen divers
que fa 20 anys que viuen a Catalunya i que encara no puguin votar.
Vivim un moment d'emergència
en el qual els partits de la dreta
més extrema i l'extrema dreta
s'han conjurat per acabar amb la
convivència i derogar bona part
dels drets i llibertats que tanta
lluita i patiment van costar guanyar.
Aquest 28 d'abril i 26 de maig votarem pensant amb tots aquells
que estaran injustament privats de
llibertat. Per ells, per les seves famílies, per tots nosaltres.

facebook.com/ercbcnvella
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