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Qualsevol titular sobre què pas-
sarà a les eleccions municipals del
26 de maig a Barcelona necessi-
ta un interrogant. Perquè una
suma de dubtes no fa una certe-
sa. I de certeses, aquest cop, n’hi
ha ben poques. Per no dir cap. 

Tots els partits ho tenen clar.
Tant, que fins i tot el favorit a les
enquestes, Ernest Maragall (ERC),
es resisteix a acceptar aquesta
etiqueta. “Si ens creiem les en-
questes, segur que perdo”, deia fa
uns mesos en una entrevista amb
aquesta publicació, afegint que, si
vol convertir les expectatives en re-
sultats electorals, s’ho haurà de
guanyar “a pols”.

El cert, però, és que Esquerra
no només arriba al 26-M amb les
enquestes a favor, sinó també
amb l’impuls de l’històric resultat
que va treure a les recents eleccions
generals. Les municipals tenen
una lògica pròpia, d’acord. Però els
resultats dels republicans el 28 d’a-
bril, quan van ser la primera for-
ça a Barcelona per 2.733 vots de di-
ferència sobre el PSC, confirmen

que la música sona bé: victòria en
38 dels 73 barris i en 5 dels 10 dis-
trictes. “La ciutadania va parlar
clar. És hora que això es confirmi,
però no es traslladi només a un
crit, sinó també a un projecte de
màxima ambició republicana”,
demana Maragall. ERC aspira a
entrar al club dels grans partits que

han aconseguit l’alcaldia de Bar-
celona i l’independentisme es juga
tenir o no la capital del país.

QUEDA EFECTE COLAU?
Que això passi dependrà, en gran
part, del resultat que acabi acon-
seguint Ada Colau. L’alcaldessa
arriba a la cita després del retrocés
del 28-A –els comuns només van
guanyar en dos barris–i amb una
llista desdibuixada, on no hi ha ni
Gerardo Pisarello ni Jaume Asens
(han anat al Congrés), però tam-
poc Laia Ortiz, Josep Maria Mon-
taner, Agustí Colom, Mercedes
Vidal o Gala Pin –bé, la regidora de
Ciutat Vella sí que hi és, però en
una posició simbòlica (37)–. 

Però sobretot Colau arriba al
26-M amb un balanç de mandat
agredolç –vegis la situació de
l’habitatge o la seguretat– i amb
força complicitats erosionades,
especialment amb la resta de par-
tits i amb el sector privat. Caldrà
veure si es conserva –i en quina
mesura– l’efecte Colau del 2015 i

com afronten els comuns aques-
ta recta final de campanya, més
enllà dels controvertits vídeos de
l’alcaldessa a Youtube.

“ELS SOCIALISTES HEM TORNAT”
Qui confia en un retrocés dels co-
muns i en recuperar posicions –i
fins i tot donar la sorpresa– és el
PSC. Els bons resultats que va
aconseguir a les generals a Barce-
lona, on es va disputar la victòria
global amb ERC i va imposar-se en
29 barris i 5 districtes, han injectat
una bona dosi de moral a les seves
files. “Els socialistes hem tornat”,
exclamava poc després del 28-A
Jaume Collboni, que ha organitzat
la campanya de les municipals
com una segona volta de les gene-
rals. La marca torna a vendre i el
vell feu socialista, Nou Barris, ha
tornat a ser íntegrament vermell a
les generals. Ingredients suficients,
argumenten des del partit, per fer
un bon resultat el 26-M.

On no hi ha tanta eufòria és a la
seu de campanya de Manuel Valls

als Jardinets de Gràcia. L’exprimer
ministre francès, que va arribar
amb grandeura Barcelona i des de
certes esferes ja se’l feia alcalde,
sembla haver-se anat desinflant a
mesura que avançaven les setma-
nes. Els discrets resultats de Ciu-
tadans a la ciutat el 28-A no són
precisament un bon auguri. 

JxCAT REIVINDICA LA GESTIÓ
Qui sembla que tampoc ho té fà-
cil és Junts per Catalunya. La
candidatura de Joaquim Forn i
Elsa Artadi no apareix al capda-
vant de les enquestes, però els re-
sultats que el partit va aconseguir
el 28 d’abril a la ciutat són simi-
lars als dels comicis espanyols
del 2016. Amb tot, han resistit i es-
peren recuperar posicions fent
bandera de la seva experiència de
gestió. “El 26 de maig la qüestió ja
no serà com aturar l’extrema dre-
ta espanyola, sinó quina propos-
ta política garanteix el canvi a Bar-
celona per construir la gran capi-
tal que volem”, defensen.

Menys aspiracions tenen al
PP. Després de la desfeta a les elec-
cions generals, sembla que els
populars es donaran per satisfets
si aconsegueixen obtenir repre-
sentació municipal i no quedar

fora del plenari. Al partit confien
que l’aposta –no exempta de de-
bat– per Josep Bou els permeti
salvar els mobles.

I per últim caldrà veure quin
resultat treuen la CUP –amb una
massa de votants sempre fidel– i
Barcelona és capital-Primàries,
amb un Jordi Graupera que podria
entrar al consistori. Qui sembla que
es quedarà fora, almenys atenint-
nos al 28-A, és VOX. Només va
arribar a un 3,41% dels vots.

Arnau Nadeu
BARCELONA

El moment d’Esquerra?

El candidat d’ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall (esquerra), durant la celebració dels resultats electorals el 28-A. Foto: ACN/Elisenda Rosanas

Colau ha perdut Asens,
Pisarello, Montaner,
Ortiz, Colom, Vidal i
Pin, que va al número 372.733

vots de diferència van
fer possible la victòria
d’ERC per davant del
PSC a la ciutat el 28-A

» ERC afronta el 26-M a Barcelona amb les enquestes a favor i l’impuls del resultat de les generals
» Els comuns hi arriben desdibuixats, Valls desinflat, JxCAT resistint i el PSC recuperant la moral

Anàlisi
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Molt trista la reacció
dels veïns de Rubí da-

vant l’obertura d’un cen-
tre d’adolescents immigrants sense
referents. Repeteixo: adolescents. És a
dir: nens. El racisme i la intolerància
guanyen terreny alimentats per la po-
larització social i la por. És realment
preocupant. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Els diputats presos...
"Deberán ser debida-

mente custodiados (...)
para que, una vez en el interior del sa-
lón de plenos, pueda quedar garanti-
zada su seguridad. Deberán ser reinte-
grados, sin dilación, al centro peniten-
ciario una vez (...) haya dado término a
la sesión".

@igpagan

Tienen a 7 chavales de
Altsasu en la cárcel

hace 3 años por el tobillo
roto de un Guardia Civil de paisano y
a 5 violadores sentenciados tomando
finos en la Feria de Sevilla y paseando
por la calle. Lo digo por si te sigue sor-
prendiendo lo de Marchena en el Tri-
bunal Supremo.

Entre d'altres moltes
coses, no sé si ningú

mereix un president del
Senat que banalitzi/trivialitzi tan ter-
riblement els dolors de Sarajevo. Sa-
rajevo segur que no. (No m'estalvio
recordar que els bombardejos de
l'OTAN als Balcans els dirigia Javier
Solana).

@HiginiaRoig@judici1O@MElAmrani
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Els semàfors

Xarxa Veïnal Raval
La nova associació veïnal del Raval, Xarxa
Veïnal Raval, es va presentar el 9 de maig
amb un acte a la biblioteca Sant Pau-San-
ta Creu i amb una festa, el 12 de maig, a la
plaça Gardunya. L’entitat vol ser un punt

de trobada per a altres associacions. 
pàgina 8

Barcelona Comerç
La Fundació Barcelona Comerç va or-
ganitzar el passat 9 de maig l’acte del

Dia Europeu del Comerç de Proximitat.
La jornada va servir per reivindicar que
Barcelona s’ha de convertir en la capi-
tal europea del comerç de proximitat. 

pàgina 18

Ajuntament
S’acaba el mandat i el conflicte del CAP
Raval Nord no s’ha solucionat. Tant el
CAP com el Macba són espais de la ciu-
tat i l’Ajuntament té part de la culpa. La
Generalitat, però, també és responsable 

que el problema s’hagi enquistat.
pàgina 10

Tribuna

per Ernest Maragall, candidat d’ERC a l’alcaldia

És l’hora de Barcelona

Barcelona demana ser governada! És
urgent definir un projecte clar, impulsat
per un equip solvent. La ciutat ens exigeix
posar la ciutadania al centre i alhora li-
derar, des de la capital del país, el procés
d’emancipació republicana de Catalu-
nya. Hem de ser pioners a l’hora d’abor-
dar els grans debats globals i plantejar so-
lucions per a les realitats concretes de cada
un dels barris de la ciutat. 

Barcelona necessita afrontar la reali-
tat amb bon govern i feina ben
feta, però no n’hi ha prou
amb dir-ho o prometre-ho,
sinó que cal arremangar-se
per fer-ho possible. Volem
donar resposta a les necessi-
tats dels ciutadans. Per això la
ciutat mereix un govern com-
promès amb l’equitat, que afronti amb va-
lentia el problema de l’habitatge, que vet-
lli perquè els joves puguin viure i treba-
llar dignament i que lluiti, alhora, contra
els problemes de convivència i la sensa-
ció d’inseguretat. Un govern, també, que
faci una gestió integral del fenomen turístic
per tal de distribuir-ne millor els costos i
beneficis a tota la ciutat. Un govern, en de-
finitiva, que socialitzi els èxits que Bar-
celona genera dia rere dia.

I volem fer-ho partint de l’educació i la
cultura com a pal de paller des d’on tot co-
mença, és a dir, com a eines d’empodera-
ment de la ciutadania. És en l’educació i la
cultura on s’amaguen totes les respostes del
futur, ja que Barcelona serà una ciutat més

oberta, inclusiva, creativa i viva només si
la ciutadania i l’economia pivoten sobre el
coneixement. Els veïns de Barcelona me-
reixem viure en una ciutat sostenible i en-
carada cap al futur. Per això no només cre-
iem que cal potenciar una mobilitat segura,
neta i econòmica, sinó que hem d’anar més
enllà i promoure la generació d’energia lo-
cal o una estratègia de residu zero.

Barcelona ha de ser una capital que en-
capçali les grans lluites globals, recuperant

i potenciant el nostre paper internacional,
però sobretot ha de ser la capital que lideri
la lluita per la llibertat, la democràcia, la
solidaritat i els drets civils. En aquests mo-
ments, en els quals afloren de nou els vells
extremismes i observem, atònits, l’erosió
de la democràcia d’un Estat espanyol
que ha atacat les institucions i els ciutadans
del nostre país, Barcelona  ha de ser un ba-
luard contra el feixisme i les injustícies. Ens
cal construir la capital de la República Ca-
talana. Per això estem disposats a liderar
grans acords transversals amb el com-
promís d’unitat d’acció independentista
per la República, ja que la nostra Barce-
lona és la del 15-M, la del 8 de març, la del
“Welcome refugees” i, evidentment, tam-

bé la del 20-S, l’1-0 i el 3-0: la Barcelona
de la llibertat i la democràcia. La Barcelona
que és exemple de convivència i de com-
bat, de dignitat i d’esperança. La Barcelona
que lluitarà incansablement i sense am-
bigüitats contra la injustícia que suposa te-
nir presos polítics i exiliats.

En els poc més de 4 quilòmetres qua-
drats de superfície de Ciutat Vella hi con-
viuen 100.000 i escaig persones, que
configuren una societat diversa, rica i

complexa, però sacsejada per
profundes desigualtats per
raó d’edat, de procedència o
de nivell de renda. Una po-
blació que també s’ha vist
colpejada per la pressió del tu-
risme de masses que atrau el
centre històric i pels seus efec-

tes més indesitjables (especulació im-
mobiliària, incivisme, delinqüència...). 

Davant d’aquesta situació calen unes
polítiques decidides que garanteixin la co-
hesió social als barris de Ciutat Vella i mi-
llorin la qualitat de vida dels seus veïns i
veïnes. Unes polítiques que, entre d’altres,
garanteixin l’accés a un habitatge digne,
facin front a la pobresa energètica, millorin
la resposta en els casos d’emergència so-
cial, assegurin la cobertura de les neces-
sitats bàsiques, atenguin la dependència
i la discapacitat, garanteixin una educa-
ció i una formació de qualitat a infants i
joves i transformin l’extraordinària riquesa
patrimonial del districte en una font d’o-
portunitats i de feina per a tothom. 

Calen unes polítiques decidides 
que garanteixin la cohesió social

als barris de Ciutat Vella



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

5 | 

líniaciutatvella.catMaig 2019

 



| 6

líniaciutatvella.cat Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.comMaig 2019

El + llegit líniaciutatvella.cat

La reforma de la Rambla 
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Safata d’entrada

Madrid té el poder
per Jordi Lleal 

S’ha comparat Barcelona amb
Madrid. Quina tenia els edificis
més alts, més cotxes matricu-
lats, quina tenia el millor equip
de futbol, quina era més potent
industrialment, més cultura,
més exposicions, etcètera. Vet
aquí, que qui es passegi per la
capital d’Espanya, veurà que
allò fou la capital d’un imperi en
què no es ponia el sol, que des-
prés anà minvant, però sent que
encara només fos la capital del
territori peninsular ja en tenia
prou per anar augmentant les
diferències a favor seu gràcies
al centralisme que ha imperat
durant dècades i no diguem en
els anys de la dictadura de
Franco. Allò és la casa de l’Es-
tat tal com sona, edificis dels
Ministeris, el del Congrés, el Se-
nat, de Correus, Telefònica,
Banc d’Espanya, ICO,  seus
centrals dels Bancs, Instituto
Cervantes, Real Academia de
las Artes de san Fernando, Mu-

seu del Prado, Reina Sofia,
Thyssen-Bornemisza, el Tri-
bunal Suprem, el Tribunal
Constitucional, Capitania de
l’Exèrcit, tot amanit amb la
imatge de milers de cotxes ofi-
cials amb els seus xofers.

Això és el nucli dur de l’Es-
tat, deixem-nos d’històries, es
palpa a l’ambient el Poder en
majúscula, Polític, Econòmic,
Judicial, de mitjans d’Informa-
ció,  Exèrcit i forces de l’ordre,
Social, Religiós, Cultural, In-
dustrial, d’Infraestructures i del
que vulgueu, no hi ha cap dub-
te, no ho deixaran perdre així
com així, si no els obliguen.

Catalunya, per Espanya,
és una bicoca i amb la revolu-
ció dels somriures no en tenen
ni per començar. Caldran al-
tres tàctiques i accions, acom-
panyades de suports forans,
per obligar-los a afluixar i per-
metre el referèndum per a la
independència. 

Les millors
perles

Tanquen un polèmic tobogan a Estepona l'endemà d'inaugurar-
se. L'Ajuntament de la ciutat va crear l'obra per unir dos carrers
amb un desnivell molt elevat i fer que es pogués passar ràpida-

ment d'un a l'altre. Tanmateix, els veïns van començar a patir cops
pel mal disseny de la creació, que tenia un pendent molt pronunciat.

Inscriuen 15 ovelles en una escola francesa per evitar el tanca-ment d'una de les classes principals. Després d'haver abaixat
lleugerament el nombre de matriculacions, en una escola de

Crêts-en-Belledonne va arribar l'amenaça de tancament d'una
aula. Per evitar-ho, van decidir apuntar els animals a les classes.

Graven un vídeo pornogràfic dins un cotxe Tesla amb el siste-
ma Autopilot activat. L'escena ha estat comentada pel funda-
dor de la marca automobilística, Elon Musk. Al seu compte

de Twitter, Musk ha comentat jocosament que “resulta que hi ha
més formes d'utilitzar l'Autopilot del que ens pensàvem”.

El tenista Marton Fucsovics ha pujat una enquesta amb foto
a Instagram perquè els seus seguidors jutgin si la pilota
que el va derrotar era dins o no. Fucsovics s'enfrontava a Ni-

koloz Basilasvhili, que va cometre falta en una sacada. Els jutges
van revisar la jugada i la van anul·lar, beneficiant Basilasvhili.

Desallotgen una biblioteca universitària a Austràlia per una es-
tranya fruita. Els estudiants van començar a sentir una olor
molt forta, similar a la del gas. Davant la situació, més de 500

persones van ser desallotjades pel temor a una explosió. El motiu
real era un durian, conegut per ser la fruita amb pitjor olor del món.

A les xarxes

@eframi65: Yo sólo espero y confío que la
justicia haga su trabajo con Josu Ternera
sin que los políticos de turno, los oportu-
nistas y demás especies interfieran. 

@Cuauh_h: La escultura del conejo me-
tálico del artista estadounidense Jeff
Koons se vende en 91 millones de dólares
y bate el récord de un artista vivo.

#91Milions #CapturatAFrança

Una societat que vota amb emo-
cions, prejudicis i por s’estavella,
però una societat que vota amb
coneixements, criteri i valentia
millora. Doncs el judici als presos
catalans intenta fer tot el contrari,
que la por ho intoxiqui tot per tal
que ser lliure no vulgui dir ser
amo del teu interior -en paraules
de Cuixart en el llibre Tres Dies a
la Presó-. La crisi catalana no es
solucionarà mentre el govern de-
diqui la quarta part dels seus in-
gressos a pagar un deute oblidant
el nucli d’una democràcia sana i
crítica. El gran problema que hi ha
ara és que Podemos es vol acostar
al PSOE, el PSOE a Ciutadans,
Ciutadans al PP, i el PP a VOX. I
en tot això Marchena, qui havia de
controlar el judici “por detrás” ara
ho fa “por delante”. Òbviament
les urnes de l’1 d’Octubre han fet
trontollar l’Estat i han evidenciat
la seva poca solidesa democràtica.
La presó preventiva ha estat una
perversió absoluta del principi de
dret. Es jutgen uns líders socials,
no pels seus programes electorals,
sinó per encarar-se pacíficament
a la violència d’un Estat. I això
que el Tribunal Suprem va dir que
utilitzar la desobediència civil per
defensar els drets fonamentals és
un senyal d’una democràcia con-
solidada. Podem deixar les emo-
cions de banda i posar-nos prag-
màtics. En aquest sentit el millor
regal que li podem fer a aquest
Estat és l’exemple del pacifisme, la
lògica i la fermesa. Ara és quan
s’ha donat a conèixer millor l’Es-
tat, i no pas a favor de la demo-
cràcia, sinó retorçant les lleis en
pro del seu absolutisme. La veri-
tat vol poques paraules, la men-
tida mai no en té prou.

Cuixart
per David Rabadà

@324cat: Encaixada de mans entre Oriol
Junqueras i Pedro Sánchez al Congrés,
una de les imatges que ens deixa la sessió
de constitució del Congrés dels Diputats.

#EncaixadaDeMans
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4El Departament de Salut de la
Generalitat torna a demostrar que
l’atenció primària és una de les
grans apostes d’aquesta legisla-
tura. I ho fa, aquesta vegada, in-
vertint 30 milions d’euros en un
programa per a posar al dia les ins-
tal·lacions i l’equipament de fins a
382 centres d’atenció primària
(CAP) dels més de 400 que hi ha a
Catalunya. 

Pel que fa a la ciutat de Barce-
lona, aquesta inversió, en una pri-
mera fase, supera els 3 milions

d’euros per a modernitzar fins a 53
edificis on s’han detectat necessi-
tats, tenint en compte la seva data
de construcció o de la darrera re-
modelació.

Aquesta és la finalitat del pla de
millora de l’equipament als centres
d’atenció primària, que des d’a-
quest mes de juny, i durant els prò-

xims tres anys, preveu actuacions
en quatre grans àmbits: compra de
nous aparells sanitaris  –que aug-
mentaran la capacitat de resolució
de la primària–; reforma de man-
teniment i conservació dels cen-
tres per potenciar el confort dels
professionals i usuaris –substi-
tuint calderes i aparells climatit-
zadors, pintant, instal·lant leds–; re-
novació d’equipament tecnolò-
gic –com ara centraletes o equips
audiovisuals–; i reposició d’ele-
ments estructurals –com ara bu-
taques d’extracció, taulells o cadi-
res-. El pla corregeix, així, defi-
ciències en les infraestructures
d’atenció primària que impacten
negativament en la feina diària
que desenvolupen els professio-
nals i en l’atenció que es presta als
usuaris dels serveis.

La primera fase de les actua-
cions se centrarà principalment en
l’adquisició de mobiliari i d’equi-
pament sanitari i invertirà 11,3
milions d’euros per a totes les re-
gions sanitàries de Catalunya. Pel
que fa al nou equipament sanita-
ri, per exemple, s’estrenaran der-
matoscops, tensiòmetres, elec-
trocardiògrafs i, sobretot, ecògrafs
portàtils. D’aquests, se n’adquiriran

fins a 127 i alguns arribaran a cen-
tres on mai n’hi havia hagut i d’al-
tres en renovaran d’obsolets. Tam-
bé es preveu un pla de formació
d’ús d’aquests aparells per als pro-
fessionals que ho necessitin. La se-
gona i tercera fase de les actua-

cions se centraran més en les re-
formes i adequacions i el canvi
d’instal·lacions d’àmbit tecnològic,
i es preveu que s’acabi al juny de
l’any 2022. 

Per a la consellera de Salut,
Alba Vergés, amb aquest pla, en 3
anys, “posem al dia als CAP de Ca-
talunya, amb millores que satisfa-
ran els professionals i els usuaris”.
Per la seva banda, el vicepresident
del Govern, Pere Aragonès, emfa-
titza que aquest programa po-
tencia l'atenció primària “com a co-
lumna vertebral del sistema públic
de salut de Catalunya”. 

Els CAP de BCN es posen al dia
» El Departament de Salut inverteix en nous aparells i millores per a usuaris i professionals 

4L’aposta del Departament de
Salut per l’atenció primària d’o-
rientació comunitària, al voltant de
la qual vol estructurar el sistema
públic de salut, es completa amb
altres d’implementació immedia-
ta que milloren les condicions la-
borals dels professionals. 

Així, s’està potenciant la tasca
de la professió infermera i del con-
junt dels professionals dels equips,
i s’han acordat millores salarials per
als professionals de l’atenció pri-
mària concertada, d’urgències d’a-
tenció primària i de salut sexual i
reproductiva dels CAP.

Valorar els professionals

A Barcelona es
modernitzaran fins 

a 53 edificis

Es comprarà
mobiliari nou i 

equipament sanitari

El pla de millora dels CAP té un pressupost de 30 milions d’euros. Fotos: Generalitat

salutweb.gencat.cat
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PROSTITUCIÓ4El debat sobre la
prostitució es va fer visible amb
molta claredat el passat 11 de
maig al Raval. Aquell dia el
col·lectiu Dones per l’Abolició va
organitzar una manifestació con-
tra aquesta realitat social que te-
nia part del seu recorregut pel
Raval.  Més d’un centenar de do-
nes es van congregar per  l'abo-
lició del “mercadeig de les dones”
amb l'objectiu de reivindicar
una llei abolicionista tant per la
prostitució com per pràctiques
que consideren “de compraven-
da” del cos de les dones, com la
maternitat subrogada.

Quan la protesta va arribar al
carrer Robador, un dels punts
històrics del barri on s’exerceix
la prostitució, una vintena de do-
nes, algunes d’elles prostitutes,
van intentar boicotejar la marxa.
Les integrants de la contra pro-
testa van llençar pols de colors lss
manifestants i les van titllar de
“masclistes i conservadores” per-

què consideren que no respecten
els drets de les prostitutes ni la
seva llibertat d'exercici.

ESTIGMATITZACIÓ
El dia abans un centenar d’en-
titats feministes, LGTBI i de
moviments socials i veïnals ja
havien mostrat el seu rebuig a la
manifestació abolicionista. En
un comunicat van afirmar que
a la ciutat “no són benvingudes

iniciatives que fomentin l’es-
tigmatització de cap col·lectiu
vulnerable”.

Per la seva banda, des de la
Marxa per l’Abolició denuncien
que Barcelona s'ha convertit en
“la capital del turisme sexual del
sud d'Europa” i exigeixen a les
institucions que es posicionin al
costat de la “dignitat i la pau de
les dones”. “La prostitució no és
una feina qualsevol”, conclouen.

Una dona protesta contra la marxa abolicionista. Foto: @PutasLibRaval

Intent de boicot a una marxa
contra la prostitució al Raval

» Una protesta de Dones per l’Abolició es troba amb defensores 
del treball sexual, que intenten sabotejar la manifestació

Detenen un traficant del
Raval per violar una menor

DROGA4Els Mossos d’Esqua-
dra van detenir el 15 de maig  un
traficant de drogues d’un nar-
copis del Raval per la violació
d’una menor. 

El dia abans la família de la
menor, de 13 anys, havia de-
nunciat la seva desaparició però
l’endemà va tornar a casa. Els
Mossos de seguida van poder lo-
calitzar el sospitós i detenir-lo,
mentre que l’endemà van entrar
al narcopis, situat al número 4
del carrer Cardona, per des-
mantellar-lo.

D’altra banda, els Mossos
d’Esquadra van detenir cinc per-
sones el 21 de maig en una ope-
ració contra dos narcopisos del

barri Gòtic que es feien servir per
vendre droga a turistes. Els ha-
bitatges estaven situats al carrer
Nou de Sant Francesc, 2 i al ca-
rrer dels Còdols, 13. 

ACTUACIÓ DE DESOKUPA
Seguint amb els successos que te-
nen lloc al districte, a principis de
mes la polèmica empresa Des-
okupa va desallotjar un grup de
joves que ocupaven un pis del ca-
rrer de Lluís el Piadós, al barri de
Sant Pere, que havia estat refor-
mat feia molt poc. Els Mossos no
l’havien pogut desallotjar  perquè
no havien pogut acreditar el
temps que feia que estava ocupat
quan es va presentar la denúncia. 

La Xarxa Veïnal del Raval 
es presenta públicament 

ENTITATS4La biblioteca Sant
Pau-Santa Creu va acollir el pas-
sat 9 de maig la presentació de
la nova entitat veïnal del Raval
batejada amb el nom de Xarxa
Veïnal del Raval.

L’entitat, tal com expliquen
els seus integrants, neix amb la
“intenció de ser un suport legal,
articulador d’altres entitats,
grups i col·lectius que ja estan
desenvolupant iniciatives favo-
rables per al barri, així com
d’altres que pugui aparèixer”.
Des de la Xarxa Veïnal del Ra-
val també especifiquen que un

els seus grans objectius és que
“els valors de la solidaritat, l’e-
ducació, el respecte, la paritat, la
convivència i la inclusió social i
cultural siguin els predominants
en el barri i en la nostra mane-
ra de fer”. 

Tres dies més tard la nova en-
titat va celebrar un altre acte de
la seva presentació pública, que
es va fer a la plaça de la Gar-
dunya. Entre les 11 del matí i les
tres del migdia l’entitat va orga-
nitzar una petita festa amb un
vermut, música i altres actes re-
lacionats amb la cultura popular. 

Gala Pin, a judici per suposades
injúries a MK Premium 

HABITATGE4La jutgessa ha en-
viat a judici la regidora Gala Pin
per suposades injúries i calúmnies
a la immobiliària MK Premium,
segons ella mateixa va explicar el
passat 20 de maig. 

Pin va acusar aquesta em-
presa de coaccionar llogaters de
les seves finques i va parlar de
“violència immobiliària” i de pràc-
tiques de “matons de bitlletera”.
MK Premium la va demandar exi-
gint-li retractar-se d'aquestes de-

claracions i pagar una multa pels
diners que els hauria fet perdre.
La regidora ha presentat recurs.

CAS A LA FISCALIA
D’altra banda, l’Ajuntament ha
denunciat a la Fiscalia un cas de
presumpte assetjament immo-
biliari a un matrimoni que viu al
número 3 del carrer del Pi, al ba-
rri Gòtic. El consistori també
sancionarà la propietat amb
90.000 euros.

Equipaments | El Gimnàs Social Sant Pau pot tancar el 31 de maig
El Gimnàs Social Sant Pau podria tancar el pròxim 31 de maig si no hi ha un canvi d’hora ben aviat.

La solució per tal que aquest gimnàs social no abaixi la persiana passa perquè l’Ajuntament 
compri l’espai i en garanteixi el seu futur. El gimnàs arrossega un deute de 150.000 euros.  
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Lamenten que la reforma 
de la Rambla es torni a ajornar
URBANISME4El Consell Asses-
sor de la Rambla, un òrgan con-
sultiu creat per l'associació Amics
de la Rambla, ha instat recent-
ment a tots els candidats a l’al-
caldia que es comprometin amb
el projecte de reforma d'aquesta
via que “actualment es troba
aparcat esperant el final del pe-
ríode electoral”. 

L’òrgan ha demanat als par-
tits un compromís per “treballar
plegats, més enllà dels interessos
particulars” i “sigui quin sigui el
resultat electoral” per portar a
terme aquesta reforma amb “un
calendari clar que respongui a les
urgències que fa anys té el pas-
seig”. El consell també reclama
“l'aportació pressupostària ne-
cessària” per portar a terme el
projecte “garantint els terminis
i el confort de veïns, visitants i
comerciants”.

Amics de la Rambla  recorda
que set anys després que comen-
cessin a impulsar una “reforma
normativa i urbanística” per mi-
llorar aquesta via, “segueix tenint
els mateixos problemes que tenia
quan es va iniciar aquest procés”,
tot i que semblava que tenien el
suport de la majoria de grups de
l'Ajuntament. En aquest sentit, la-
menten que aquesta reforma hagi
quedat un cop més “ajornada
per culpa del calendari electoral
i de la falta de compromís gene-
ral dels partits polítics”.

Tant el Consell Assessor de la
Rambla com Amics de la Ram-
bla s’han compromès a treballar
per fer possible el consens entre
els grups municipals i “donar su-
port i facilitar totes les iniciati-
ves que tinguin com a objectiu
aconseguir que aquesta reforma
sigui per fi una realitat”.

EQUIPAMENTS4La plataforma
CAP Raval Nord Digne va orga-
nitzar el passat 19 de maig un
nou acte de protesta per reivin-
dicar que el nou CAP Raval
Nord  s’ubiqui a la capella de la
Misericòrdia. En aquest cas l’ac-
te va tenir un perfil més artístic,
ja que  l’entitat va decidir fer una
performance, aprofitant la ce-
lebració de la Nit dels Museus,
a l’espai Cub, la zona a tocar del
Macba que la Generalitat ha es-
collit perquè s’hi faci el nou
centre sanitari.

Així doncs, una trentena de
persones, disfressats com si fos-
sin personal mèdic del CAP, van
simular un CAP completament
saturat per denunciar que aquest
nou espai que proposa la Gene-
ralitat és, des del seu punt de vis-
ta, del tot insuficient. Un cop
completada la interpretació, que
cal dir que va ser d’un nivell molt
elevat amb uns actors que sem-
blaven professionals i tot, els
integrants de CAP Raval Nord
Digne van llegir el manifest que
tenen redactat des de fa mesos
on exposen els motius pels quals
defensen que l’únic espai viable
per al CAP és la Misericòrdia.
“Els tècnics especialistes del Cat-
Salut han estudiat els diferents
projectes d’ampliació o creació

d’un nou CAP però cap d’ells
complia els requisits necessaris
per a un CAP, tret d´un: l’espai
que actualment ocupa la Cape-
lla de la Misericòrdia, actualment
cedida gratuïtament per l'Ajun-
tament de Barcelona al MAC-
BA”, diu el text.

CRÍTIQUES AL MACBA
“Víctimes del Macba. Un virus
que perjudica la salut del Raval”.
Aquesta és la pancarta que pre-
sidia la protesta del dia 19 i que
deixa ben clar quin és el posi-
cionament de CAP Raval Nord

Digne respecte del Macba. La
plataforma considera que el mu-
seu “perjudica la salut del barri
perquè té la capella de la Mise-
ricòrdia infrautilitzada”, deia
després de la performance Mò-
nica Garrigó, integrant de la
plataforma. 

Caldrà veure què passa des-
prés de les eleccions munici-
pals però el que sembla clar és
que teixit veïnal i el personal del
CAP no estan disposats a ac-
ceptar res que no sigui que el no
centre mèdic es faci a la Miseri-
còrdia. Hi ha serial per estona.

La ‘performance’ es va fer el 19 de maig. Foto: CAP Raval Nord Digne

Nova protesta per demanar el
CAP Raval Nord a la Misericòrdia
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“Aquest Ajuntament ha fet una
diferenciació entre comerciants i
veïns. I això no és així. Només es
preocupen dels veïns però els co-
merciants també ho som”. Són
paraules de Xavier Llobet, president
de l’eix comercial Cor Eixample.
Som a finals de mandat i és l’hora
de fer balanços. Un dels sectors eco-
nòmics de la ciutat que sempre hi
té molt a dir és el del petit comerç.
Parlem, especialment, amb els co-
merciants que no són dels barris
més cèntrics. Però no només.

No es pot dir que les paraules
de Llobet siguin extensibles a ca-
dascun dels eixos comercials amb
qui aquesta publicació ha parlat,
que han estat una desena. La
melodia, però, és similar en línies
generals. De la mateixa manera
que ho és una altra opinió: el go-

vern de l’alcaldessa Ada Colau va
començar malament amb el sec-
tor, però les relacions han anat mi-
llorant. Hi ha opinions variades,
gairebé sempre expressades amb
moderació, però la relació, en
general, no ha acabat de ser bona.

Després de Llobet parlem amb
Josep Escofet, el president de
Sants-Les Corts. Escofet veu un
panorama “sense alegria” per al
comerç local. Des d’aquest Ajun-
tament, afegeix, “s’han intentat fer
coses, però no és suficient”. “No-
saltres no rebem els beneficis del
turisme i estem patint una mica”,
diu. Escofet creu que un dels prin-
cipals problemes és el dels locals
buits, “perquè genera un efecte do-
minó”. En la línia de Llobet, afe-
geix que, “a l’inici de la legislatu-
ra, al comerç no se li donava im-
portància, però es van adonar
que és molt important per a la ciu-
tat. Han posat pedaços i han do-
nat ajudes perquè van veure que
la política del principi era errònia”. 

CLAROBSCURS
Si passem de Sants-Les Corts a
Cor d’Horta, el diagnòstic és que
la situació del comerç “no és bona
en general”. Des d’aquest eix
creuen que “cada partit aposta pel
comerç a la seva manera i de tots
es poden dir coses positives i ne-
gatives”. “No podem dir que
aquest hagi estat dels pitjors go-
verns. Amb el tema de la dina-
mització, per exemple, hem fet un
pas enrere amb el cas de les pas-
sarel·les de moda, però han des-
centralitzat els actes de Nadal”,
conclouen. 

Seguint amb els eixos més
perifèrics ens desplacem fins a
Nou Barris. Juan Tornero, presi-
dent de l’Eix Nou Barris, afirma
que “la situació del comerç no ha
millorat” i descriu un panorama

amb “molts comerços tancats”.
Creu que un dels problemes és
que el comerç tradicional no té re-
lleu generacional i que fa temps
que “les botigues que obren duren
molt poc”. Sobre el balanç del
mandat de Barcelona En Comú,
Tornero lamenta que els han
prestat “poca atenció i s’han cen-
trat més en la ciutadania”, però re-
marca que ells també són veïns.

PLA DE XOC
Una de les veus que fa temps que
denuncia que el comerç local viu
un procés de decadència és Lluís
Llanas, president de l’eix comer-
cial Creu Coberta i vicepresident
de la Fundació Barcelona Co-
merç. Al febrer Llanas va llançar
un crit d’alerta per la “degradació”
del comerç i afegia que a Creu Co-
berta fa falta “un pla de xoc ur-
gent”. Un pla de xoc que Llanas
estendria a tota la ciutat i que hau-
ria d’incloure una reducció de
les barreres administratives, des-
comptes en llicències per als em-
prenedors, rebaixes en tributs, l’a-
plicació de l’impost de la Gene-
ralitat a les grans superfícies...

Pel que fa a la política del go-
vern municipal, Llanas creu que
“al principi no hi havia un conei-
xement exacte de què represen-
ta el comerç, però l’han anat aga-
fant i al següent mandat hi ha
d’haver més pactes entre els par-
tits per acordar un pla de xoc”. El
president de Creu Coberta tam-
bé creu que un altre problema és
el dels locals buits.

Qui també és vicepresident de

la Fundació Barcelona Comerç és
Pròsper Puig, que alhora és pre-
sident de l’Eix Sant Andreu. Puig
fa una valoració més positiva de
les relacions amb aquest govern
municipal. “Ha estat bastant po-
sitiva. Pràcticament no tinc cap
queixa. Sempre hi ha matisos, co-
ses bones i dolentes, però en ge-
neral la relació ha estat fluida i
hem estat ben tractats”, diu Puig.
El president de l’Eix Sant Andreu
creu que el gran problema del co-
merç local és “la caiguda del po-
der adquisitiu de la gent”.

ELOGIS AL PSC
Durant aquest mandat la regido-
ria de Comerç va estar en mans del
PSC un any i mig –de fet, els
canvis de nom al capdavant de la
regidoria han marcat aquests qua-
tre anys–. Des d’Encants Nous, si-
tuat a la frontera de l’Eixample i
Sant Martí, el seu president, Da-
vid Pou, afirma que “el comerç està
decrèpit” i  deixa clar que a la seva
zona el turisme no es nota. Pou
creu que el millor moment del
mandat va ser quan els socialistes
van liderar la regidoria. “Funcio-
nava millor. Es notava la seva ex-
periència i trencar el pacte va ser
un error”, diu.

D’elogis, però, també n’hi ha
per a la tasca feta durant el man-
dat, concretament de Sant Anto-
ni Comerç. El seu president, Vi-
cenç Gasca, celebra que “hi ha ha-
gut una evolució”. Es refereix a l’a-
cabament de les obres del mercat
i a l’inici de la reforma del seu vol-
tant. Urbanísticament, Gasca la-

menta que no s’hagi acabat la re-
forma de la ronda Sant Antoni. 

També arriben bones paraules
de Sants Establiments Units, que
destaquen els contactes que han
tingut amb la regidora del Districte,

Laura Pérez, així com amb el ge-
rent i la regidoria de Comerç. Tot
i que com a eix comercial valoren
bé el govern, afegeixen que els co-
merços i el sector de la restauració
“no han tingut la mateixa sort” i cri-
tiquen que “l’empresa privada no
ha estat ben valorada, ja que s’han
posat moltes traves, tant amb no-
ves normatives com amb restric-
cions de llicències i l’augment d’al-
gunes taxes”. “S’ha mirat més per
incentivar el món cooperatiu que
el benestar del petit autònom o em-
presari”, afegeixen.

Un dels eixos que tampoc ho
ha tingut fàcil és el del Raval. El seu
president, Josep Lamiel, afirma
que “la inseguretat” els ha afectat
“moltíssim”. “Hem mirat de bus-
car solucions, però les ocupacions,
les drogues... El Raval està bastant
fotut i el comerç necessita un ba-
rri amb una imatge sana”, afegeix.
Un altre crit d’alerta també arriba
del Born. Els comerciants denun-
cien abandonament en matèria de
seguretat, neteja i il·luminació.

Els comerciants afirmen
que a l’Ajuntament
li ha costat entendre la
importància del sector

Albert Ribas
BARCELONA

» Els comerciants evidencien que no han acabat de tenir una bona relació amb el govern Colau  
» Tot i algunes valoracions positives, diuen que no se’ls ha tractat com s’esperaven, sobretot a l’inici

Més ombres que llums

“S’ha incentivat més 
el món cooperatiu 
que el petit autònom 
o l’empresari”

Josep Escofet (Sants-Les Corts)
“A l’inici de la legislatura, al comerç no se 

li donava importància, però després es van 
adonar que és molt important per a la ciutat”

Xavier Llobe
t (Cor Eixam

ple)

“Aquest Ajuntament ha fet una 

diferenciació entre comerciants i veïns.

Només s’han preocupat dels veïns, 

però els comerciants també ho som”

Encants Nous“Quan el PSC va liderar la regidoria funcionava millor. Es notava la seva experiència 
i trencar el pacte va ser un error”

Lluís Llanas (C
reu Coberta)

“Al principi no hi havia un 

coneixement exacte de què representa

el comerç, però l’han anat agafant”

Josep Lamie   
“La insegureta    
ens han afecta   
Necessitem un 
amb una imat  

Sants Estab  “L’empresa pri    ben valora    posa   
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GOVERN4Les competències de
Comerç a l’Ajuntament van co-
mençar en mans del comissionat
Miquel Ortega, després les va as-
sumir el regidor Agustí Colom,
més tard Montserrat Ballarín i fi-
nalment un altre cop Colom. 

Aquest últim fa un balanç del
mandat força diferent del dels
comerciants. L’actual regidor
de Comerç assegura que la re-
lació amb el sector “ha estat
molt bona”. Afegeix que “sem-
pre hi poden haver discrepàncies
amb algunes qüestions”, però
destaca que “en conjunt” han fet
“una bona feina”. Com a exem-
ples d’aquesta bona feina, Colom
cita l’acord sobre els horaris de

les zones turístiques o la targe-
ta de fidelització Viba.Barcelona. 

Al llarg de la conversa, el re-
gidor es mostra molt conciliador
i mesurat. Preguntat sobre les
crítiques del sector que el con-
sistori ha rebut durant aquests
anys, diu que “això depèn de les
percepcions, i cadascú té la seva”.
“Jo em quedo amb el fet que hi
ha hagut entesa”, assegura.  

Pel que fa a les crítiques de
l’oposició, Colom respon que el
seu govern ha “defensat el co-
merç de proximitat” i posa com
a exemples els diferents Plans
d’Usos que s’han impulsat, l’a-
posta per no aprovar via silenci
administratiu les ampliacions

dels centres comercials, l’acord
sobre horaris o la feina feta res-
pecte de la modernització tec-
nològica del sector.

EIXOS PERIFÈRICS
Sobre les dificultats econòmiques
dels eixos més perifèrics, Colom
diu que hi ha de tot: “Va per zo-
nes i depèn també del tipus de
negoci, ja que el comerç ali-
mentari funciona”. El regidor rei-
vindica “el pla estratègic” fet a
Sant Andreu, mentre que de
Creu Coberta diu que “és un eix
molt dinàmic que va patir però
que ara està millor”. De Nou Ba-
rris admet que “hi ha alguna
zona complicada”.

Agustí Colom, regidor de
Comerç: “Hi ha hagut entesa”

 el (Eix Raval)
 at i les drogues
  at moltíssim. 

 n barri
  tge sana”

Pròsper Puig (Eix Sant Andreu)“Sempre hi ha matisos, coses bones i dolentes, però en general la relació  amb aquest govern municipal ha estat fluida”

Juan Tornero (Eix Nou Barris)
“L’Ajuntament ens ha prestat poca 
atenció  i s’ha centrat més en els veïns, 
però nosaltres també ho som. 
Tenim molts comerços tancats”

 bliments Units ivada no ha estat ada, ja que s’hanat moltes traves”

7

7

8

Reportatge

DEBAT ELECTORAL4L’últim
exemple de la difícil relació en-
tre el  comerç i Barcelona En
Comú es va veure durant la ce-
lebració del debat electoral or-
ganitzat per la Fundació Barce-
lona Comerç i la Fundació Bar-
celona Oberta el passat 9 d’abril,
ja que l’alcaldessa Colau va de-
cidir no assistir-hi.

Les dues principals enti-
tats del comerç de la ciutat ha-
vien deixat clar que només ac-
ceptarien la presència dels caps
de llista. Davant la decisió de
l’alcaldessa de no anar al debat,
adduint motius d’agenda, els
comerciants van decidir deixar
la cadira de Colau buida per fer
encara més evident la seva ab-
sència. Durant l’acte, el presi-

dent de Barcelona Oberta, Ga-
briel Jené, va lamentar l’ab-
sència de Colau. “Creiem que és
per tacticisme electoral”, va
afirmar. 

Les crítiques que Jené va di-
rigir a Colau no eren les pri-
meres del mandat. Al novem-
bre de l’any passat, durant la ce-
lebració de la cita anual que or-
ganitza Barcelona Oberta, el
president d’aquesta entitat va
afirmar que el comerç “neces-
sita recuperar la confiança de
l’Ajuntament”. Al llarg de l’ac-
te, la gestió del top manta i la
implementació de les Àrees de
Promoció Economia Urbana
(Apeu) van ser dues de les
qüestions que van provocar
més crítiques cap als comuns.

Jené: “Ens cal recuperar 
la confiança del consistori”
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Entitats veïnals i ecologistes denuncien que el gas liquat “és un combustible fòssil”

Contra els creuers de gas
MEDI AMBIENT/ Ecologistes en Acció, la
Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Assem-
blea de Barris per un Turisme Sostenible i la
federació europea Transport and Environ-
ment(T&E) van denunciar a finals d’abril,
després que el dia 26 del mateix mes atra-
qués al port de Barcelona el primer creuer
propulsat amb gas liquat, que aquest tipus
de gas “és un combustible fòssil”.

Aquestes entitats asseguren que aquest
tipus de combustible “no pot considerar-se
una solució ambiental com venen anun-
ciant les autoritats portuàries”, ja que la seva
utilització en el transport marítim “pot ge-
nerar emissions de gasos d’efecte d’hiver-
nacle fins a un 9% superiors a l’ús del gasoil
marí”. Les xifres surten d’un informe elaborat
per Transport and Environment.

Aquests nous tipus de creuers de gas na-
tural liquat han de suposar una transforma-
ció tecnològica si els ports s’adapten per tal
de subministrar-la. En el cas de Barcelona, el
primer port de creuers d’Europa, s’ha adap-
tat la planta d’Enagas perquè pugui submi-
nistrar el gas liquat als nous creuers que el
facin servir com a combustible. De moment
està previst que aquest any n’hi hagi tres en
funcionament i que abans del 2026 ja n’hi
hagi una vintena. Des del Port de Barcelona
diuen que el gas liquat pot permetre una re-
ducció del 80% de les emissions d’òxids de
nitrogen (NOx), del 40% de les emissions de
diòxids de carboni (CO2) i eliminar els òxids
de sofre i les partícules en suspensió.

“CORTINA DE FUM”
Els arguments del Port són, segons les qua-
tre entitats que s’oposen al turisme de

creuers, una “cortina de fum per a ocultar la
seva inacció enfront dels alts nivells de con-
taminació i poder continuar ampliant termi-
nals i batent rècords en l’arribada de
creueristes”.  Ecologistes en Acció, la Plata-
forma per la Qualitat de l'Aire, l'Assemblea de
Barris per un Turisme Sostenible i la federació
europea Transport and Environment(T&E)
afegeixen que de les més de 830 escales pre-
vistes i dels 12 nous creuers que s’estrenen
aquest any a la ciutat comtal, “tan sols dos
creuers arribaran propulsats per gas”. 

El problema estructural que denuncien
les quatre entitats és que “Barcelona és la
primera destinació de creuers d’Europa i
del Mediterrani”, ja que recorden que

només el 2018 va atreure tres milions de
creueristes. Afegeixen, també, que hi ha un
pla per continuar creixent “malgrat l’ame-
naça que suposa per a la salut humana i
dels enormes impactes ambientals i socials
que ocasiona aquest tipus de turisme mas-
siu per a la ciutat”. Per tot plegat, demanen
al Port i l’Ajuntament que “revoquin de
forma immediata l’acord que preveu la
construcció de dues noves terminals de
mega-creuers en el Moll Adossat”.

SOSTENIBILITAT/ Amb l’objectiu de combatre la gene-
ració de residus,  a mitjans d’abril es va presentar la Plata-
forma Ciutadana Residu Zero, que neix amb l’impuls de di-
ferents entitats locals com ara la FAVB.

Així doncs, 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”, afirma Mer-
cè Girona, fundadora del Centre d’Ecologia i Projectes Al-
ternatius (CEPA), una de les més de trenta entitats que con-
formen la plataforma. Un dels principals canvis que hauria
d’incloure aquesta nova normativa, segons l’entitat, és obli-
gar els productors d’envasos a assumir els costos de la ges-
tió dels productes que posen al mercat. “L’administració fa
recaure la responsabilitat als ciutadans, però no fan com-
plir la responsabilitat als productors”, destaca Girona.

A més, la plataforma proposa la prohibició dels pro-
ductes d’un sol ús, la revisió urgent dels programes de ges-
tió de residus aprovats 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. A Catalunya la recollida selectiva està estancada.
El 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.

Neix la Plataforma Ciutadana Residu 
Zero amb l’impuls d’entitats locals BARRIS/La 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 la van denunciar a mitjans d’abril els veïns
i les entitats del Gòtic a la Síndica de Greuges de Barcelo-
na, 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 quei-
xes 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 de-
nuncien que la zona per sota del carrer Ferran i l’entorn de
la plaça Reial són zones complicades.

El Gòtic vol lluitar contra 
la pèrdua de població

Les entitats recorden
que el 2018 Barcelona
va atreure tres milions

de creueristes
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URBANISME/ Veïns de la Sagrada
Família es van manifestar per ter-
cera vegada el passat 4 de maig
contra  el projecte de l’Ajuntament
de Barcelona i la Junta del Temple
d’expandir-se més enllà de la par-
cel·la que ocupa la Sagrada Famí-
lia amb la construcció de l’escalinata
principal que el Patronat de la ba-
sílica preveu fer al carrer Mallorca.

El pla, que l’Ajuntament va
aprovar fa uns mesos amb el su-
port de tots els partits menys el
PSC i la CUP, afecta dues illes sen-
ceres de cases entre els carrers Ma-
llorca i Aragó i contempla l’ex-
propiació de diferents edificis, ja
que el Pla General Metropolità
qualifica l’espai com a zona verda. 

Veïns de la Sagrada
Família, contra 
les expropiacions

ACN/ La Generalitat ha aprovat el decret
llei que permet la limitació dels preus del
lloguer als barris o a les ciutats on es
pugui acreditar una manca d'habitatge
assequible. El decret obliga a declarar una
ciutat o barri com a zona amb mercat 
d'habitatge tens com a pas previ per im-
posar la contenció de preus. 

Com a norma general, el cost del llo-
guer en aquestes zones només podrà su-
perar en un 10% l'índex de referència de
preus del lloguer, ampliable fins a un 5%
addicional en els casos en què es puguin
justificar vistes excepcionals o caracterís-
tiques especials, com ara piscines comu-
nitàries o jardins. 

Els pisos de nova construcció o total-
ment rehabilitats tindran una moratòria

de tres anys en l'aplicació del límit i po-
dran oferir-se a un 20% per sobre de l'ín-
dex en els primers cinc anys de la seva
sortida al mercat.

UN 38% MÉS EN 5 ANYS
En el conjunt de Catalunya, el preu mitjà
del lloguer ha crescut un 29% en els úl-
tims 5 anys. L’increment general és espe-
cialment alt a la ciutat de Barcelona, on el
preu mitjà d’un pis de lloguer de 72 me-
tres quadrats és actualment de 949 euros,
segons l’Incasòl, prop d'un 40% més que
fa 5 anys. És a dir, un increment mitjà de
prop de 270 euros per pis. 

Per tot plegat, la limitació dels lloguers
era una forta reivindicació de les entitats
que lluiten pel dret a l’habitatge.

El Govern de la Generalitat aprova 
la limitació del preu del lloguer

PROTESTA/ Veïns del Poblenou
van sortir al carrer el passat 5 de
maig en el marc d’una jornada
contra la gentrificació al Poblenou. 

La jornada, organitzada per
l’entitat veïnal Ens Plantem P9, es
va fer a la rotonda del Casino l’A-
liança i va tenir com a objectiu “fer
xivarri” per denunciar el procés
d’expulsió del veïnat que aquest
col·lectiu assegura que està te-
nint lloc al barri des de fa temps. 

Des d’Ens Plantem P9 reivindi-
quen el dret a lluitar “per un barri
viu, de tothom i amb habitatge dig-
ne” i denuncien que la gentrificació
obliga molts veïns a marxar “pels
preus inassumibles” que actual-
ment hi ha al mercat immobiliari.

El Poblenou es
manifesta contra 
la gentrificació

NOU BARRIS/ El Parc de la Gui-
neueta va acollir el passat 5 de
maig la 39a edició de la festa ‘La
Cultura va de Festa’, una de les ce-
lebracions amb més història del
districte de Nou Barris.

La festa l’organitzen les enti-
tats veïnals i socioculturals del dis-
tricte, com per exemple l’Ate-
neu 9 Barris o la Xarxa 9 Barris
Acull. Al llarg del dia es van cele-
brar diferents activitats repartides
en tres espais diferents. Algunes
de les més destacades van ser la
Mostra d’entitats de 9 Barris, el
pregó de l’Agrupament Escolta
Trini Nova, l’homenatge a Juana
Lobo, el dinar popular o la cer-
cavila i el ball de foc.

‘La Cultura va de
Festa’ celebra la
seva 39a edició

La FAVB i Aigua és Vida acusen Agbar
de voler “mantenir els seus privilegis”
RECURSOS BÀSICS/ Aigua és
Vida i la Federació d'Associacions
de Veïns de Barcelona (FAVB) van
demanar a finals d’abril als grups
municipals que, en els primers
mesos del pròxim mandat, con-
voquin la consulta per decidir si la
gestió de l'aigua a Barcelona ha
de ser pública i amb participació
ciutadana. 

El pronunciament de les dues
entitats va arribar després que
cinc entitats (CCIES, SGAB, Aigües
de Barcelona, Comité Intercentros
d'Aigües de Barcelona i Abogados
Catalanes por la Constitución)
anunciessin la presentació de di-
ferents recursos judicials contra
l'aprovació de la consulta. 

Segons Aigua és Vida i la FAVB,
aquestes cinc entitats tenen “algun
tipus de vincle amb Agbar” i el seu
objectiu seria “escampar els con-
tenciosos en diversos jutjats per-
què en algun soni la flauta”.
Aquesta quantitat de recursos,
afegeixen les dues entitats, també
provoca “multiplicar per cinc els
costos de l'administració i també
de les entitats sense afany de
lucre que volen fer seguiment del
cas”. Aigua és Vida i la FAVB creuen
que Agbar vol “mantenir els seus
privilegis que durant tantes dèca-
des han tingut a la ciutat i que
tants beneficis li ha comportat
gràcies al rebut que paguen les
famílies amb costos molt sobredi-
mensionats, aprovats en despat-
xos d'esquena a la ciutadania”.

CONSULTA
A finals del mes d’octubre de l’any
passat el Ple de l’Ajuntament va

aprovar la celebració d’una con-
sulta que tenia el suport de
27.000 firmes de la ciutadania per
decidir si la gestió de l’aigua a Bar-
celona ha de ser pública o no. És
per això que Aigua és Vida i la
FAVB pressionen els partits per-
què segueixin el camí que es va
obrir l’octubre de l’any passat. En
paral·lel, també manifesten la
seva “plena confiança” en els ser-
veis jurídics de l’Ajuntament per-
què defensin “la institució per
sobre dels evidents interessos d’a-
questa empresa multinacional
francesa”.

La iniciativa ciutadana que es
va aprovar l’any passat en el marc
de la iniciativa de l’Ajuntament De-
cidim Barcelona, i que tenia al da-
rrere Aigua és Vida, la FAVB i altres
entitats com l’Associació Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres, pro-
posava “teixir una xarxa ciutadana
a Barcelona per tal que l’aigua
sigui gestionada de forma pública,
democràtica i amb participació
ciutadana”. Les entitats impulsores
van remarcar que “no només es
tracta d’aconseguir una gestió pú-
blica, sinó de garantir que la parti-
cipació ciutadana tingui un paper
fonamental en la gestió”.

L’Ajuntament va
aprovar a l’octubre
una consulta sobre
la gestió de l’aigua

Foto: Aina Martí/ACN
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COMUNICACIÓ4150.648,42 euros, un
1,56% del total. Aquest és el petit pessic
que van rebre les publicacions de pro-
ximitat de la inversió publicitària de l’A-
juntament de Barcelona l’any 2018.
Una xifra que es van repartir una tren-
tena de publicacions que el govern d’A-
da Colau agrupa sota la denominació
“Proximitat Revistes”, on es barregen
publicacions periodístiques professio-
nals amb butlletins d’associacions de
veïns, culturals i programes de festes
majors. 

Una llista estrambòtica en la qual hi
figuren les deu edicions de Barcelona de
la xarxa de periòdics Línia, malgrat te-
nir estructura empresarial i solvència pe-
riodística, a més de control de tirada
OJD-PGD, i ser un referent en la pro-
fessionalització de la premsa de proxi-
mitat a la ciutat. Sigui com sigui, la xar-
xa Línia encapçala les inversions en
aquest segment, amb 70.924,88 euros el
2018 (el 47,08% del conjunt de les pu-
blicacions de proximitat).

Són dades extretes del portal de
transparència municipal i analitzades
per Comunicació 21, les quals deixen un
segon titular destacat: el grup Godó
(La Vanguardia, RAC1, Mundo Depor-
tivo...) es va emportar un terç de la in-
versió publicitària de l’Ajuntament de
Barcelona el 2018. Concretament,

2.836.632,80 euros, un 29,39%. El se-
güent grup que més va rebre és Zeta (El
Periódico, Sport...), amb 2.159.095,42
euros, el 22,38% del total.

Entre el 2015 i el 2018, l’Ajuntament
va destinar 43.700.032,26 euros en pu-
blicitat als mitjans de comunicació. El go-
vern de l’alcaldessa Ada Colau va inver-
tir-hi 14.663.574,12 euros l’any 2015
(any fiscal compartit amb el govern de
Xavier Trias), 9.580.996,66 el 2016;

9.806.114,26 el 2017 i 9.649.347,22 el
darrer exercici. Amb tot, Colau ha reta-
llat en 5 milions d’euros la inversió pu-
blicitària anual, però la distribució d’a-
questa despesa ha variat poc: Godó i Zeta
n’han continuat rebent més del 50%.

Tot plegat contrasta amb el discurs
que els comuns feien abans d’arribar a
l’alcaldia, quan deien que volien “afavo-
rir” la premsa de proximitat i “els mitjans
independents de la banca i les grans em-
preses”, segons encara es pot llegir al web
oficial de Barcelona en Comú.

Colau, lluny de la proximitat
» Les publicacions de proximitat només van rebre un 1,56% de la publicitat de l’Ajuntament el 2018

» El grup Godó (La Vanguardia) es va emportar un terç de la inversió, gairebé 3 milions d’euros

Anàlisi

Els comuns deien el 2015 que
volien “afavorir” la premsa
de proximitat i “els mitjans
independents de la banca”



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517
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Jardineres i guinguetes 
per combatre el top manta

VENDA AMBULANT4L’Ajunta-
ment ha decidit que posarà en
marxa una nova mesura per mi-
rar de dissuadir el top manta a
la zona del Port Vell. Concreta-
ment, tal com ha avançat El Pe-
riódico, el consistori col·locarà
jardineres i ampliarà l’espai de
les guinguetes a la zona del pas-
seig Colom.

La mesura forma part d’un
document titulat ‘Acord Integral
Interadministratiu per l’Abor-
datge de la Venda Ambulant no
Autoritzada’ al qual ha tingut ac-
cés El Periódico i que estableix
que l’Ajuntament també lidera-
rà policialment la lluita contra la

venda ambulant, mentre que la
Generalitat i l’Estat destinaran
més esforços en els temes que
són de la seva competència.

De fet, en el cas de la resposta
policial, en els últims mesos s’ha
vist com l’Ajuntament ha apos-
tat per reforçar les operacions
policials, tal com es fa fer al
vestíbul de l’estació de tren de la
plaça Catalunya. Des de l’actual
govern municipal també han
demanat que els Mossos, la Po-
licia Nacional i la Guàrdia Civil
formin part de la lluita a través
d’operatius per requisar la mer-
caderia abans que arribi a les
mans dels manters.

Mercat de la Barceloneta | Fer la compra amb una aplicació
El Mercat de la Barceloneta ofereix des d’aquest mes de maig la possibilitat de fer la compra a

través d’una aplicació. De moment, dels 30 paradistes que hi ha al mercat la meitat s’han afegit al
projecte. Amb el de la Barceloneta ja són 11 els mercats de la ciutat que ofereixen venda en línia.

INICIATIVA4El Museu d’Histò-
ria de Barcelona va acollir el
passat 9 de maig l’acte de cele-
bració del Dia Europeu del Co-
merç de Proximitat, una inicia-
tiva pionera que té la Fundació
Barcelona Comerç al darrere.

L’acte va servir per fer la
presentació pública del ‘Manifest
de Barcelona: Fem Comerç, Fem
Ciutat, Fem Europa’ i del llibre
amb les conclusions de les 14es
Jornades Europees del Comerç
i Turisme, en les que experts eu-
ropeus de diferents àmbits re-
lacionats amb el comerç refle-
xionen sobre el futur del co-
merç de proximitat.

La jornada va tenir com a ob-
jectiu posar en valor el comerç de
proximitat com a factor princi-
pal d’identitat local, cultural i eu-
ropea. La iniciativa té el suport
de Vitrines d'Europe, la Fede-
ració d'Associacions Europees de
Comerciants i la col·laboració de
les institucions europees. 

L’acte va estar presidit per
Salva Vendrell, president de
Barcelona Comerç; Ferran Ta-

rradellas, director de la repre-
sentació de la Comissió Europea
a Barcelona; Lluís Llanas, Se-
cretari General de Vitrines d’Eu-
rope i Agustí Colom, regidor de
Turisme, Comerç i Mercats.
Tots ells van estar acompanyats
per representants dels eixos
comercials de la ciutat i del co-
merç català.

Durant els parlaments, Llu-
ís Llanas es va mostrar ambiciós
i va afirmar que “hem de fer de
Barcelona l’epicentre del co-
merç de proximitat d’Europa”.
Per la seva banda, Ferran Ta-
rradellas va destacar la impor-
tància dels vincles del comerç
amb la delegació de la Comissió
Europea a Barcelona.

L’acte es va celebrar al Museu d’Història de Barcelona. Foto: FBC

Barcelona celebra el Dia Europeu
del Comerç de Proximitat 



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

Llibres Teatre Música Pelis i sèries

Visita el Museu del Disseny
El Museu del Disseny, a Barcelona, renova la seva exposició

permanent. Amb la incorporació de 36 noves peces, l’expo-
sició de disseny de producte ‘Del món al museu. Disseny de

producte, patrimoni cultural’ passa a mostrar 250 objectes
representatius de les etapes més significatives del disseny a
casa nostra, des de l’època del GATCPAC fins avui. Entre les

noves peces que s’exposen hi ha autors consagrats com ara
Gemma Bernal i Javier Mariscal i d’altres que fins ara no
eren presents a la col·lecció. Aquestes noves peces enri-

queixen el discurs de l’exposició, inaugurada el 2015. 

La cantant madrilenya Marta Sánchez havia d’actuar
per primera vegada a Badalona el passat 18 de maig.

En un concert emmarcat dins del Dia Internacional
Contra l’Homofòbia, Sánchez tenia l’objectiu de de-

mostrar perquè va ser tota una diva musical els
anys 80 i 90, però tot es va torçar davant d’una si-

tuació força desagradable per a la vocalista. Mem-
bres del públic van començar a llençar ous contra

l'artista, fent que abandonés l'escenari. L'escena ha
tingut una repercussió enorme a les xarxes socials, on

Sánchez ha rebut mostres de suport i s'ha acusat els
autors de la gamberrada d'odiar Espanya. El llança-
ment dels ous ha estat per a molts relacionat amb

una polèmica actuació on la cantant va posar lletra a
l'himne d'Espanya, fet que hauria despertat l'animad-

versió de part dels assistents. "Rojo, amarillo, colores
que brillan en mi corazón y no pido perdón" eren alguns

dels versos compostos per la coneguda artista.

M A R T A  S Á N C H E Z
Ser una cantant d’èxit dels anys 80 i 90

Va saltar a la fama amb Olé Olé i va continuar en solitari

Famosos

Li van llençar ous a Badalona
Havia d’actuar en un concert contra l’homofòbia

Titllen d’intolerants els autors de l’atac
Polítics i artistes han criticat el seu “odi a Espanya”

QUÈ LI HA PASSAT?

La fitxa

No t’ho perdis

A LES XARXES...

ÉS FAMOSA PER...

Zoo torna més solidari i compromès
que mai amb la seva nova cançó i vi-
deoclip, Palestine. El tema va néixer du-
rant el setembre del 2018, quan el
grup valencià va viatjar a Palestina per
participar en el Festiclown, un festival
itinerant que recorre diferents pobles i
camps de refugiats per compartir mú-
sica i experiències amb els palestins.

Palestine
Zoo

L’activista italiana Silvia Federici mostra
la seva cara més persuasiva, apassiona-
da, compromesa i clara a Tornar a en-
cantar el món. El feminisme i la política
dels comuns. Al llibre, l’autora qüestio-
na les condicions socials que exigeixen
que uns morin perquè altres puguin
viure, la divisió del treball com una for-
ma de governar mitjançant la mort.

Tornar a encantar el món
Silvia Federici

| Team Sonic Racing
De la mà de la factoria Sega arriba aquest joc de conducció que

proposa curses esbojarrades amb personatges com Sonic o Shadow.

Com ha passat en altres pel·lícules de
ciència ficció, la saga Hellboy també
tindrà el seu remake. David Harbour es
converteix en aquest poderós dimoni
que, en els nostres dies, treballa per a
l’Oficina d’Investigació i Defensa Para-
normal. La seva gran missió serà evitar
que Nimue, una bruixa medieval, ata-
qui la Terra i destrueixi la humanitat.

Hellboy
Neil Marshall

Torna un dels èxits de la temporada
passada, amb la magistral direcció de
Sílvia Munt i la posada en escena de
Cristina Genebat, Marta Marco i Clara
Segura. Aquesta emotiva comèdia par-
la de l’amistat i dels llaços que tres
noies creen quan entren a l’espai de lli-
bertat que és el seu pis d’estudiants.

A La Villarroel de Barcelona.

Les noies de Mossbank Road
Amelia Bullmore

QUI ÉS?
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TOTS ELS DIUMENGES
18:30 Jordi Bosch protagonitza La partida d’es-

cacs, una adaptació de la famosa obra de Ste-
fan Zweig, que ses situa després de la Sego-
na Guerra Mundial. / Teatre Romea.

TOTS ELS DIMARTS
10:00 Continua en marxa el curs de ioga que es
va posar en marxa el passat mes d’abril i en
el qual, a través de la seva modalitat hatha,
permetrà treballar la relaxació. / Centre Cívic
Barceloneta.

TOTS ELS DIJOUS
18:00 Ballem? és un curs dirigit a tothom que
tingui ganes de ballar però pensa que no té
ritme. Les sessions s’allargaran fins a la ter-
cera setmana del mes que ve. / Centre Cívic
Drassanes.

FINS AL 26 DE MAIG
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà
visitar la mostra de les millors imatges que
formen part de la selecció del World Press Pho-
to 2019. / Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona.

FINS AL 31 DE MAIG
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es
podrà visitar Acabem amb la LGTBIfòbia, una
mostra organitzada després del Dia Inter-
nacional contra la LGBTIfòbia. / Centre d'In-
formació i Assessorament per a Joves.

DIJOUS 23 DE MAIG
18:00 Una tarda amb l'avi Jordi serà el nom de
la pròxima narració del cicle Lletra Petita - Lli-
bres a escena, que coordinarà la contacontes
Anna Casals. Entrada gratuïta. / Espai Fran-
cesca Bonnemaison.

DIMECRES 29 DE MAIG
17:30 Por dels monstres? serà el nom del taller
d’il·lustració basat en basat en el llibre Di-
viértete d'Hervé Tullet (El dau màgic). / Bi-
blioteca Gòtic - Andreu Nin.

DISSABTE 25 DE MAIG
09:30 La marxa Entrenosaltres arriba a la seva
cinquena edició. La prova serveix per cons-
cienciar sobre la prevenció de les drogues. /
Parc de la Barceloneta.

La contacontes Judith Navarro coor-
dinarà la narració anomenada Sota el
meu paraigua. / Biblioteca Gòtic -
Andreu Nin.

Judith Navarro presentarà 
una narració al Gòtic

Dimecres 5 de juny a les 18:00

La professora Roser Ferrando continua
impartint les sessions del curs d’im-
provisació teatral. El curs s’allargarà fins
a finals del mes que ve. / Centre Cívic
Pati Llimona.

Continua en marxa un
curs d’improvisació teatral

Tots els dijous a les 20:15

La cantant madrilenya Rosario torna
a la ciutat per oferir un dels concerts
del cicle GuitarBcn. Les entrades ja es
poden comprar al portal web del fes-
tival. / Palau de la Música.

Rosario actuarà al Palau de la
Música en el marc del GuitarBcn

Dimarts 11 de juny a les 21:30

Segon  partit de la final de la Divisió
d’Honor masculina de waterpolo en-
tre el Barcelona i el Barceloneta. / Pis-
cina de la Nova Escullera.

Segon partit de la final pel
títol: Barcelona - Barceloneta

Divendres 24 de maig a les 19:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Entre els dies 6 i 8 del mes que
ve, Hannover es convertirà en l’e-
picentre del waterpolo conti-
nental. I és que la capital de la
Baixa Saxònia serà l’escenari de
la Final Eight de la Champions
League de waterpolo, que re-
unirà vuit dels millors conjunts
de tot el continent.

Un d’ells, l’únic representant
de la ciutat i de la lliga, serà
l’Atlètic Barceloneta, que co-
mençarà el seu camí cap a la que
podria ser la segona victòria ma-
rinera en la màxima competició
del waterpolo del continent con-
tra el Pallanuoto Sport Manage-
ment de la ciutat italiana de Bus-
to Arsizio. El conjunt de la Llom-
bardia ha accedit a la final gràcies
a la seva tercera posició al grup
B, amb un saldo de vuit victòries,
tres empats i tres derrotes. Els

homes de Chus Martín afronten
aquest primer enfrontament com
a clars favorits per classificar-se
per a la semifinal.

Aquesta hipotètica ronda, en
canvi, ja seria molt més exigent,
ja que obligaria el Barceloneta a
veure’s les cares contra el Jug de
Dubrovnik, el gran dominador
del waterpolo a Croàcia i als Bal-
cans en els últims anys. El darrer
precedent en una fase final entre
els dos equips és de l’any passat,
en la final de consolació que els
mariners van guanyar de forma
clara (14-8).

Si se superessin aquests dos
enfrontaments, la final seria con-
tra el millor dels quatre equips
que van per l’altra banda del
quadre: els vigents campió i sub-
campió (Olympiakos i Pro Rec-
co), els amfitrions, el Waspo
Hannover, i el Brescia.

FINAL DE LA DHM EN MARXA
Abans d’això, però, s’haurà resolt
la temporada domèstica. Per pri-

mera vegada en els darrers set
anys, els dos equips del barri de
la Barceloneta s’han plantat a la
final. El títol, doncs, es quedarà
al districte.

El Barceloneta ha deixat en-
rere el Canoe i el Mediterrani per
la via ràpida, mentre que el CN

Barcelona de Toni Esteller ha
aconseguit confirmar la seva ex-
traordinària temporada plan-
tant-se en la ronda decisiva des-
prés de superar el derbi contra el
Sant Andreu en dos partits i de
derrotar la sèrie contra el Ter-
rassa en el tercer partit.

La sèrie decisiva es va posar en
marxa el passat dia 22 al vespre a
la piscina de Sant Sebastià (quan
ja s’havia tancat aquest Línia
Ciutat Vella), mentre que el segon
partit serà a la Nova Escullera el
dia 24. Si cal un tercer partit, se-
ria de nou a Sant Sebastià.

ElBarceloneta,camídeHannover
» Els de Chus Martín jugaran el primer partit de la Final Eight contra el Pallanuoto Sport Management
» La final de la lliga va arrencar el dia 22 a Sant Sebastià i tindrà el seu segon assalt a la Nova Escullera

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

Pau Arriaga
LA BARCELONETA

Bàsquet | El CB Ciutat Vella, obligat a remuntar a Badalona
Si no vol perdre la categoria de Copa Cataluny, el CB Ciutat Vella haurà de remuntar 
el pròxim diumenge 26 a Badalona. Els d’Àlex Gil van perdre a la Ciutadella contra 
un històric, el Círcol, per 88-96, en un partit que es va decidir en la seva recta final.
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Ciutat Vella

Pàgines especials

A per la triple victòria de la república!
El pròxim 26 de
maig tornarem a ser
cridats a votar.
Aquest cop, per diri-
mir quin serà el nos-
tre futur en clau
municipal i europea.
L'objectiu, un cop

superat amb nota el primer embat de
les eleccions espanyoles, segueix
sent obtenir una triple victòria. La jor-
nada del 28 d'abril va ser històrica i,
evidentment, té una significació de
futur indiscutible. La victòria republi-
cana a Catalunya és un missatge a
l'Estat i una afirmació de victòria dels
continguts que Esquerra ha defensat
en campanya. Amb el triomf d'ERC a
la ciutat de Barcelona, es va consta-
tar que la República té com a capital
Barcelona, davant de la Monarquia
capital Madrid.

I és per això que encarem el repte

de guanyar, de nou, Barcelona amb
la més gran de les il·lusions. Tenim
clar que els principals eixos de go-
vern a l'Ajuntament de Barcelona han
de ser: bon govern, drets i llibertats,
igualtat i equitat, transformació ur-
bana i energètica, i també mobilitat i
habitatge. Tenim un projecte disse-
nyat i uns objectius clars sobre totes
aquestes matèries per ser una ciutat
de referència europea.

A les eleccions vinents del 26 de
maig ens hi juguem molt. Per co-
mençar, retornar l'Ajuntament a la
ciutat ara que s'ha trencat la con-
fiança de la ciutadania i reconstruir
l'empatia i complicitat amb les enti-
tats, veïns i veïnes i els treballadors
i empresaris de la ciutat. No s'ha go-
vernat bé i la ciutat no ha jugat el
paper que li tocava en el procés d'e-
mancipació. Hem compartit propos-
tes i objectius amb Ada Colau com a

força progressista, però no compar-
tim les seves pràctiques i manera de
governar. Hem de mirar al futur amb
ambició i confiança, i l'alcalde ha de
ser un més de la ciutat.

D'una ciutat que ha de fer valdre
la diversitat, transversalitat, renova-
ció i equitat de gènere. El feminisme
ha de ser explícitament visible a les
institucions i organitzacions políti-
ques. És per això que hem volgut in-
corporar aquests valors a les nostres
llistes electorals. Tenim plena con-
fiança en el paper transformador que
pot jugar Esquerra Republicana.
Tenim la voluntat no de ser l'alterna-
tiva sinó l'opció guanyadora. Perquè
els projectes guanyadors són aquells
que s'assemblen a les ciutats que
aspiren a governar. Barcelona no pot
quedar aïllada del que passa als bar-
celonins i barcelonines, ni renunciar
l'ADN de la seva ciutat. De la ma-

teixa manera, mai més, a l'Ajunta-
ment de Barcelona no li pot fer man-
dra ni nosa allò que passi a
Catalunya. L'equip de govern no pot
tornar a desentendre's del que suc-
ceeix a l'altra banda de la Plaça Sant
Jaume. Barcelona serà part del com-
promís de l'emancipació catalana i
l'exigència de diàleg pel reconeixe-
ment dels nostres drets. Barcelona
serà decisiva, de nou!

per Marc Borràs, conseller de Districte d’ERC a Ciutat Vella 

Esquerra bat el seu rècord presentant 
807 candidatures a les municipals

En un acte a l'entrada del Parc del
Guinardó, el candidat a l'alcaldia de
Barcelona, Ernest Maragall, va pre-
sentar les candidatures d'ERC a les
eleccions municipals com “la pri-
mera organització política amb més
capacitat de representació al conjunt
del país”.

A les pròximes eleccions del 26
de maig, la formació republicana
serà la candidatura amb més repre-
sentació electoral, ja que estarà pre-
sent a 807 municipis de Catalunya,
on més del 99% de la població es-
tarà representada per gairebé
12.000 candidats i candidates. “La
força i potència d'Esquerra Republi-
cana arriba arreu del territori, a cada
vila, a cada poble. Cada quatre anys
augmentem la nostra presència i ara
arribem al nostre màxim històric. Al-

tres candidatures fan el camí in-
vers”, ha assegurat Ernest Maragall
que, acompanyat de Quim Ayats,
Pau Ricomà, Toni Garcia, Isaac Al-
bert, Helena Solà, Maria Balasch,
Anabel Moreno, Noemí Llaurador i
Aurora Carbonell, també ha posat en
valor la diversitat, transversalitat, re-
novació i equitat de gènere de les llis-
tes: “En aquestes municipals el
nostre compromís és total. A partir
d’avui podran comprovar llista a
llista, poble a poble, que estem a
favor de l’equitat de gènere. El femi-
nisme ha d'estar explícitament visi-
ble a les institucions i organitzacions
polítiques”. 

El candidat també es va mostrar
orgullós d'arribar a la campanya amb
les millors condicions i reforçats pels
resultats de la primera volta del di-

umenge: “Això és el resultat d'una
idea de centralitat, de força de país i
de catalanisme progressista, treba-
llada al llarg dels anys. Amb una bar-
reja d'entusiasme i convicció, tenim
a l'abast la victòria i arribarem en
plena forma. ERC està en disposició
de dirigir la conquesta republicana
d'aquest país”.

Maragall també està convençut
que Esquerra té molt bones expec-
tatives en aquestes eleccions: “No
només tenim voluntat sinó l’espe-
rança certa que farem el sorpasso.
Les xifres ja ens situen en aquesta
posició i també passarà a la resta
de pobles de Catalunya. En aques-
tes eleccions anem a totes”.

Ernest Maragall: “La força i potència d'Esquerra Republicana arriba arreu del territori”
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