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No va ser un tsunami però el pas-
sat dissabte 14 de setembre es va
poder comprovar que a la ciutat
hi ha un mar de fons. Té a veure
amb la inseguretat i va ser el que
va provocar que unes 1.500 per-
sones, convocades per la plata-
forma Tsunami Veïnal, es mani-
festessin des de diferents barris
per acabar totes juntes a la plaça
Sant Jaume. “Volem una ciutat cí-
vica i segura i viure amb tran-
quil·litat”, van clamar.

La indignació va arribar a
Sant Jaume  en forma de petites
onades provinents del Poble-sec,
Hostafrancs, el Raval, Sant An-
toni, la Barceloneta, la Vila Olím-
pica, el Poblenou, Diagonal Mar,
el Besòs i el Maresme i la Verne-
da. Els manifestants es van ajun-
tar a la part baixa de la Via Laie-
tana, a l’edifici de Correus, per di-
rigir-se junts cap a l’Ajuntament.
Un cop allà, van llegir un mani-
fest que van fer arribar al govern
municipal i a la Generalitat i que
ben aviat entregaran a la delega-
ció del govern espanyol i a la Fis-
calia. “La degradació de Barcelo-
na s’ha vist incrementada com
mai en la història recent de la ciu-
tat i els veïns hem arribat al límit”,
van assegurar. 

Els manifestants es van mos-
trar molt crítics amb els episodis
de delinqüència que s’han viscut
els darrers mesos a la ciutat i que,
asseguren, han augmentat. Un
dels casos que es van denunciar va
ser el del Gòtic. Eva Vila, una veï-
na del barri, explicava des de
Sant Jaume, en declaracions re-
collides per l’ACN, que al Gòtic els
problemes amb el tràfic de dro-
gues són continus i que també pa-
teixen l’incivisme i el mal com-
portament d’alguns turistes. Per

la seva banda, Teresa Vila, des de
la Vila Olímpica, reclamava “mà
dura” amb l’incivisme.

CRIDA ALS POLÍTICS
Des de Tsunami Veïnal, però,
insisteixen que el seu objectiu no
és denunciar fets concrets que
passen en alguns barris, sinó fer

pressió perquè s’implementi un
pla integral de ciutat a tots els ba-
rris. Segons es podia llegir en el
seu comunicat, “la degradació”
viscuda l’últim any ha provocat
que molts veïns hagin “arribat al
límit” de la seva paciència. 

Sobre la responsabilitat de la
situació que denuncien, des d’a-
quest col·lectiu veïnal apunten a
l’Ajuntament però també a la
Generalitat. “Exigim a l’alcal-
dessa Colau i al conseller Buch
que implementin les actuacions
immediates, eficaces i duradores
perquè els ciutadans, el comerç
local i els visitants de la ciutat pu-
guem viure i conviure en pau i re-
vertir la situació abans que s’a-
gregui”, afirmen. En paral·lel,
també remarquen que “mes que
mai” és necessari “revisar i re-
forçar els serveis socials per arri-
bar a les causes que poden deri-
var en l’exclusió de col·lectius vul-
nerables”.

“PROBLEMA CONCRET”
L’endemà de la manifestació l’al-
caldessa Colau va assegurar que
comparteix la inquietud dels
veïns, tot i que va remarcar  que

a la ciutat “hi ha un problema con-
cret amb els furts i robatoris,
però no una crisi generalitzada”.
Segons Colau, la solució passa per

la presència de més Mossos al ca-
rrer i un canvi legislatiu. “Fa
temps que estem dient que ne-
cessitem més patrullatge pre-

ventiu i també un canvi a les lleis
per castigar la reincidència”, va
afegir l’alcaldessa. Una vegada
més, Colau va aprofitar per llan-
çar un nou dard a la Generalitat:
“Les institucions no estaven del tot
actives, però és positiu que la
Generalitat s’hagi posat les piles,
convoqui reunions, encara que
una mica tard, i anunciï que vin-
dran més de 300 Mossos”.

Amb tot, Colau surfeja, de
moment, unes onades provi-
nents dels barris perquè no te-
nen la força per ser un tsunami.
Sense anar més lluny, la FAVB
no va secundar la protesta ni se
sent còmoda, com passa amb els
comuns, amb el missatge del
Tsunami Veïnal. El cas del PSC
segurament és diferent i per
això el govern municipal mira de
fer equilibris. Caldrà veure si
els pròxims mesos les onades
creixen o la situació es calma. 

Albert Ribas
BARCELONA

“Volemviure tranquils”
» Tsunami Veïnal treu al carrer unes 1.500 persones per protestar contra la inseguretat a Barcelona
» El col·lectiu assegura que “la degradació ha crescut com mai en la història recent de la ciutat”

La manifestació va arrencar per separat des de diferents barris i va acabar unida a la plaça Sant Jaume. Foto: Estefania Escolà/ACN

MENYS ROBATORIS DE
RELLOTGES DE LUXE

4Segons dades difoses pels
Mossos d’Esquadra, aquest
estiu els robatoris de rellot-
ges de luxe s’han reduït gai-
rebé a la meitat en compa-
ració amb el juliol i l’agost
passats. En el cas dels roba-
toris amb violència d’a-
quests tipus de rellotge la
caiguda ha estat del 30%, 
i sense violència del 49%. 

L’endemà Colau  
va dir que no hi ha una
“crisi generalitzada” 
de seguretat a la ciutat
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La lupa

per @ModernetdeMerda

La lluita infinita

Es veu que la regidoria de Mobilitat
Sostenible de l'Ajuntament d'Elx ha po-
sat en marxa un servei que permetrà a les
dones que viatgin en el bus nocturn bai-
xar entre parades. Dit d'una altra mane-
ra, podran sol·licitar al conductor o con-
ductora del bus que les deixi en un punt
del recorregut més pròxim de la seva des-
tinació final, no necessàriament en una
parada establerta, per poder
arribar a lloc amb seguretat.
No és el primer municipi que
opta per oferir aquest servei.

Bé, no sé si tornaran a
casa amb més seguretat o no,
probablement sí, però a mi
aquesta inicativa em genera
una pregunta. Si el més important és la
seva seguretat, ¿per què no posem tots els
esforços en fer que els homes deixin de
violar-les i matar-les? Via educació, via
cultura, via justícia, garantint el canvi so-
cial. ¿Per què no ens centrem en l'arrel del
problema, ells, en comptes d'anar cro-
nificant amb decisions com aquesta el pa-
per de potencial víctima que el patriarcat
ha atorgat a les dones?

Perquè al final el que fem, sobretot,
és amagar-les a elles. Amagar-les bé, que
no les trobi el monstre. Vés per aquí, que
no et passarà res. T'acosto més enllà, i així
evitem perills. No vagis per aquell carrer.
Torna d'hora a casa.

Segur que la iniciativa de l'Ajuntament
d'Elx estigui pensada amb tota la bona vo-
luntat del món. Se'n pot entendre l'efi-

ciència en el dia a dia, les limitades com-
petències de què disposa un municipi, el
llargterminisme amb què es compta a
l'hora de revertir el masclisme imperant.
I més val això que res, #EnsVolemVives!
Però, d'altra banda, sap greu que aques-
tes iniciatives no deixin de perpetuar la
idea que al món hi ha uns llops irrepa-
rables, incontrolables, impossibles de
domesticar, i unes pobres dones que han

d'acceptar el tràgic destí que la vida els té
preparat i, com a molt, procurar esqui-
var-lo com puguin. Esquivar-lo fent que
l'autobús et deixi més a prop. Esquivar-
lo anant amb compte a l'hora de vestir-
te. Esquivar-lo evitant ser al carrer a de-
terminades hores. Esquivar-lo.

Sí, en un moment d'aparent clímax fe-
minista per part d'una majoria (?) de la

societat, encara hem d'anar
tirant amb això. Encara som
aquí. Apropant les dones a
casa. Apropant-les i venent-
ho com a avenç mentre res no
canvia. Normalitzant -invo-
luntàriament- la violència
masclista perquè mentre el

masclisme domina el món els violadors
hi són i hem de procurar que no ens tro-
bin. Els assassins hi són i hem procurar
córrer més que ells. Quina pena.

No ho sé. Sembla impossible, però
a vegades diria que el camí que ens
queda per recórrer és encara més
llarg que la infinita travessia que les
dones comencen a començar a deixar
-tot just ara- enrere.

Si el més important és la seva seguretat, 
¿per què no posem tots els esforços a fer que

els homes deixin de violar-les i matar-les?

Comunicat benemèrit:
"Consideradas precur-
sores para la confección

de explosivos, susceptibles (a espera de
confirmación por los especialistas) de
ser empleadas en la fabricación". En jer-
ga policial, traducción: "Que no hemos
encontrado nada". La darrera trista ve-
gada era Dixan...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Los Mossos han tenido
que cortar varias ca-
lles. Delante de las sedes

de ERC, CUP, Òmnium y ANC han apa-
recido paquetes sospechosos. Arte-
factos simulados con la inscripción
'TNT'  y la bandera de España. Es una
gravísima amenaza, ¿saldrá en las por-
tadas de los informativos?

@JuliaBayo1

La Generalitat retallarà
un 6% del pressupost
de Cultura, un sector al

qual només destina el 0,8% del pres-
supost total. I això, amigues, no va de
Madrid ni d'independència, sinó de
menyspreu absolut a la cultura, que
hauria de ser el centre de tot. A. La.
Merda.

Poques vegades la pro-
fessió queda tan des-
pullada com quan hi ha

macro-operatius policials. Grans mit-
jans convertits en altaveus de les ver-
sions oficials per descabellades que si-
guin. I arruïnen vides amb el circ. ¿Sín-
drome d’Estocolm o complicitat, en
tants casos, criminal?

@oriolandres@claranarvion@HiginiaRoig

Els semàfors

Jordi Rabassa
El regidor de Ciutat Vella va explicar a
l’Audiència Pública que durant l’agost
es va obrir un casal per atendre joves
menors no acompanyats. La intenció

del Districte és tornar a fer aquest 
equipament de forma permanent. 

pàgina 8

Ajuntament
El consistori ha aprovat l’últim tràmit

perquè el Port Olímpic tingui gestió mu-
nicipal i poder acabar amb l’oci nocturn

de la zona. El procés, però, avança a poc a
poc, ja que el mandat passat es van 

anunciar canvis que trigaran a arribar. 
pàgina 8

Atlètic Barceloneta
El conjunt de Chus Martín era el favorit
a la victòria en la Supercopa d’Espanya i

no va fallar contra el Mediterrani. Els
mariners van guanyar el partit disputat
a Terrassa i afronten un curs on el gran

repte tornarà a ser la Champions. 
pàgina 18
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Safata d’entrada

Ahir parlava per telèfon amb una
amiga gallega i li deia que el PSOE
usaria un cop d’efecte contra l’in-
dependentisme per tal de guanyar
les eleccions. Em creia que seria
només la sentència, però ha estat
més espectacular.

Han donat preeminència a un
fet que porten executant fa mesos:
detenir gent per les seves idees i
acusar qui no ha matat ningú de
terrorista.

O sigui, es presenten a casa
teva amb una ordre que t’acusa de
terrorista per anar a reunions dels
Comitès de Defensa de la Repú-
blica (CDR), i ja has begut oli.

Mentrestant, el seu exèrcit
d’espanyolistes residents els ho fa
fàcil, girant l’esquena als fets, po-
sant denúncies, prohibint-te par-
lar el català, arrencant els llacets
grocs... o fins i tot donant suport
públicament a aquestes accions. I
després els autoanomenats “cons-
titucionalistes” parlen de Justícia
independent, de democràcia i
d’estat de dret. Doncs, vist això,
pregunto: on queden aquests con-
ceptes a la pràctica? Algú m’ho
pot explicar?

Detencions
per Dolors Miquel

Les millors
perles

Una parella nord-americana abandona la seva filla ucraïnesa
adoptada en adonar-se que en realitat no era una nena de 6
anys, sinó una dona de 22 amb nanisme. A més, en una en-

trevista a Daily Mail, la mare ha explicat que la suposada nena era
una psicòpata i els havia intentat matar.

La broma de l’assalt a l’Àrea 51, sorgida a les xarxes socials,
es va fer realitat el 20 de setembre, però va ser un fracàs.
Dels 2 milions de persones que es van apuntar a l’esdeveni-

ment via Facebook, només hi van assistir pocs centenars. A més,
cinc assistents van acabar detinguts.

Pequín té l'aeroport d'una sola terminal més gran del món. Es
tracta de Pequín-Daxing, el tercer aeroport de la capital xinesa,
que ja ha començat a operar. La terminal té cinc pisos i una su-

perfície de 700.000 metres quadrats. Ha costat 14.000 milions d'eu-
ros i es preveu que hi passin 72 milions de passatgers a l'any.

Els cantants de reggaeton han iniciat una campanya de
protesta a través de Twitter després de fer-se públics els
nominats als Grammy Llatins d’aquest any. Es mostren en-

fadats i decebuts per la poca presència d’aquest gènere musi-
cal entre els aspirants als premis. 

Troben per casualitat un quadre d’un valor d’entre 4 i 6 milions
d’euros a la cuina d’una dona gran a Compiègne, França. És
una obra del pintor italià Cenni di Pepo Cimabue i data del se-

gle XIII. El pròxim 27 d’octubre el quadre serà subhastat a Senlis, una
altra ciutat francesa.

A les xarxes

@Iniestismo1899: La historia del Barça:
Cruyff crea el estilo. Rijkaard pone los ci-
mientos. Guardiola logra llegar a la cús-
pide. Valverde lo destruye todo.

@MelciorComes: Saben que la sentència
serà duríssima i preveuen una revolta.
Aquestes detencions són un missatge
més, un nou Quieto todo el mundo.

#Detinguts23S

@tortondo: Ya que estamos empezando a
sacar los restos de Franco, podemos seguir
con los que quedan en ministerios, juzga-
dos, colegios, medios de comunicación...

#ExhumacióDeFranco #ElBarçaNoConvenç

El cinisme de Sánchez
per Antoni Moliné

Lletges, molt lletges, les parau-
les de resposta del president
Sánchez al diputat  d’ERC al
Congrés Gabriel Rufián amb la
clara intenció de llançar tota la
porqueria possible contra Cata-
lunya, segons ell, la regió més rica
d’Espanya i, per tant, amb l’o-
bligació de ser solidària amb les
més pobres. Com és que mai es
refereix a  Euskadi i Navarra que,
aquestes sí que ho són i de llarg,
les riques de debò, mercès als
concerts econòmics que tenen
reconeguts i blindats per la Cons-
titució? Per quina raó no es pu-
blica si contribueixen a la caixa
de solidaritat i en quina propor-
ció? Això si és que alguna forma
de contribuir-hi tenen.

És evident que el senyor pre-
sident desconeix la realitat ca-
talana, on hi ha milers de famí-
lies que han de viure, pràctica-
ment, de caritat. On els menja-
dors de Càritas estan pràctica-
ment plens cada dia. On la po-
bresa energètica ofega una quan-
titat tan gran  de persones que
ens hauria d’avergonyir. On els
desnonaments ja són el pa de
cada dia... I un llarg etcètera

que no esmento per manca d’es-
pai. El senyor president es veu
que no s’ha informat amb el
seu representant del partit a Ca-
talunya, aquell personatge que va
cridar: “Pedroooooo, líbranos
del P.P.....!!!”, així com tampoc
amb la senyora delegada del
govern Teresa Cunillera. Està
clar que no se n’ha informat. O
tampoc té cap interès a fer-ho,
que és el més probable.

Mentrestant, en aquesta ter-
ra “tan rica” les obres públi-
ques, a càrrec del Ministeri de
Foment, segueixen aturades o
avancen a pas de tortuga perquè
no hi ha pressupost. Se li ha de
demanar què en fa dels més de
quinze mil milions d’euros que
marxen, cada any, cap a la hi-
senda espanyola. Potser per fi-
nançar els concerts bascos i na-
varresos? És una possibilitat.

En fi, després que no s’es-
tranyin del vuitanta per cent de
catalans que demanem un refe-
rèndum. Som un poble molt
pacient i pacífic però potser que
no estirin tant la corda, no sigui
que es trenqui, cosa que mai vol-
dríem que acabés passant.

El + llegit líniaciutatvella.cat

El tancament de les discoteques 
del Front Marítim no arriba1

2
La inseguretat al metro: un problema 
que sembla que no tingui solució

El número 99 del carrer Hospital 
tindrà lloguers socials

Jordi Rabassa, nou regidor 
del Districte de Ciutat Vella

La PAH ocupa l’Ajuntament: 
vol reallotjaments dignes

3

4

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

Línia Ciutat Vella no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.
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SOCIETAT4El regidor Jordi Ra-
bassa va anunciar el passat 19 de
setembre, durant la celebració
de l’Audiència Pública, que el
Districte va finançar durant el
mes d’agost un casal per a me-
nors en risc d’exclusió social, on
els joves van poder dutxar-se, fer
alguns àpats, rentar la roba i
participar en algunes activitats.

L’explicació de Rabassa, des-
prés d’una intervenció d’un mem-
bre de la Xarxa Veïnal del Raval

que va criticar que l’Ajuntament
expulsés els sensesostre que vivien
als jardins de Sant Pau, també va
servir per confirmar que la in-
tenció del Districte és obrir un ca-

sal per a menors no acompanyats
de forma permanent.

Durant la seva intervenció,
Rabassa va explicar que el casal
provisional va servir per  atendre
un centenar de nois, tant menors
com no menors. D’aquests, entre
30 i 40 va ser usuaris habituals de
l’espai. El regidor es va congra-
tular per l’èxit del projecte, que va
tenir com un dels seus pilars la
feina dels treballadors socials

que buscaven els joves pel carrer
i els duien al casal.

EL FINANÇAMENT
Per tot plegat, Rabassa es va mos-
trar ambiciós i va deixar clar que
la seva intenció és ampliar la ini-
ciativa. Tot i això, va alertar que es
necessita el finançament perquè
la idea fructifiqui i va recordar que
els menors no acompanyats són
competència de la Generalitat. 

Rabassa va fer l’anunci a l’Audiència Pública. Foto: Twitter (@juntsxcatCV)

El Districte vol fer un casal 
per a menors no acompanyats
» El regidor Rabassa explica durant l’Audiència Pública que a 

l’agost es va fer una prova amb èxit a la qual es vol donar continuïtat

Els veïns del Raval alerten 
que estan “en perill d’extinció”

CAMPANYA4“Veïnes, una espè-
cie en perill d’extinció”. Aquest és
el nom de la campanya que la
Xarxa Veïnal del Raval, Acció
Raval i Guerrilla Raval van posar
en marxa el 19 de setembre per
denunciar “l’expulsió de la vida
veïnal” del barri i “reflectir els di-
ferents tipus de violència” que as-
seguren que pateixen els veïns.

La campanya de denúncia
consisteix a fer petites obres ar-
tístiques a les portes de locals o
edificis que han patit desnona-
ments, ocupacions per part de
traficants de droga i també en els
negocis que han hagut de tancar.

Des d’aquestes entitats del barri
consideren que una de les grans
problemàtiques que pateix el
Raval són “els especuladors no-
cius” com ara “els bancs, els
fons voltor o els grans propieta-
ris”, juntament amb els narco-
pisos, la massificació turística i
l’incivisme. 

D’altra banda, des de la Xar-
xa Veïnal del Raval també s’han
mostrat crític amb la manifesta-
ció contra la inseguretat per part
de Tsunami Veïnal [veure pàgi-
na 3] per no comptar amb enti-
tats que “treballen fa anys en
aquest problema”.

El serial del CAP Raval Nord
segueix sense solució

EQUIPAMENTS4Tres mesos des-
prés de les eleccions, i amb el nou
govern municipal en marxa des
de mitjans de juliol, el serial del
CAP Raval Nord segueix sense
solucionar-se.

La decisió del plenari del  març,
que va aprovar fer el nou CAP al
cub que hi ha just al costat del
MACBA, depèn de dos informes
tècnics que l’Ajuntament està fent
i que han de servir per concloure
si és viable la ubicació. El consis-
tori, partidari de fer l’equipament
sanitari a la Misericòrdia, ja ha ad-
vertit que hi poden haver proble-

mes urbanístics i de mobilitat si el
CAP s’acaba fent al costat del
Macba. “Hem de veure fins on és
factible la decisió presa en el ple-
nari”, va afirmar el tinent d’alcal-
de de Cultura, Educació i Ciència,
Joan Subirats fa uns dies durant
a Comissió de Drets Socials. Dies
abans, la regidora de Salut, Gem-
ma Tarafa, ja havia recordat que
l’espai a tocar del MACBA “no és
una bona ubicació”.

CAP Raval Nord Digne ja ha
dit que els estudis confirmaran
que “la proposta del cub és invia-
ble”, tal com han dit ells sempre.

El Port Olímpic, més a prop
de tenir gestió municipal

ESPAI PÚBLIC4L’Ajuntament va
aprovar a mitjans de setembre,
durant la comissió de govern,
l’últim tràmit per assumir la ges-
tió de la zona del Port Olímpic per
un període de 30 anys. La tinen-
ta d’alcaldia d’Ecologia, Urba-
nisme, Infraestructures i Mobili-
tat, Janet Sanz, va assegurar, en
declaracions recollides per l’ACN,
que es tracta d’un pas molt im-
portant per tal que la ciutat recu-
peri un espai “de primer ordre”.

Sanz va afegir, tal com va fer el
mandat passat, que l’objectiu és
convertir la zona en un “port ciu-
tadà on predomini el verd, a dis-
posició dels veïns dels barris pro-
pers, que pugui omplir-se d’acti-
vitats familiars, veïnals o esporti-
ves”. L’Ajuntament fa temps que
vol “capgirar la imatge d’un Port
Olímpic lligada a un oci nocturn
que no ha deixat de crear proble-
mes de convivència”. Sanz confia
que les obres començar aviat.

Corrupció | A judici la trama de les llicències de pisos turístics
Un jutjat de la ciutat ha enviat a judici la suposada trama de corrupció de funcionaris 

municipals del Districte. Entre els 23 processats hi ha 8 funcionaris que entre el 2005 i el
2008 haurien tramitat de forma fraudulenta llicències de pisos turístics a canvi de diners.

Rabassa demana 
la implicació de la
Generalitat per tirar
endavant el projecte



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

9 | 

líniaciutatvella.catSetembre 2019



| 10

líniaciutatvella.cat Ciutat VellaSetembre 2019

La Barceloneta tanca 
cinc dies de Festa Major

TRADICIÓ4L’endemà d’acabar
les Festes de la Mercè, la Barce-
loneta va engegar la seva pròpia
Festa Major. Del 25 al 29 de se-
tembre, el barri va gaudir de més
d’una trentena d’activitats cul-
turals, tradicionals i festives.

La celebració va començar
amb el pregó i la cantada d’ha-
vaneres, a càrrec del grup Mo-
rralla, que va anar acompanya-
da de rom cremat per als assis-
tents. El dijous 26, la gent gran
i els infants del barri van comp-
tar amb festes pensades exclu-
sivament per a ells. Els nens i ne-
nes, de fet, van tornar a ser pro-
tagonistes de la jornada el dia 27.
Al matí, van rebre el canó de la
Barceloneta i, a la tarda, van gau-
dir d’un espectacle de titelles i
d’un taller de Lego. Un dels mo-
ments més esperats de la festa va

arribar el mateix divendres al
vespre, amb el correfoc del canó.

El dia més carregat de pro-
postes va ser el dissabte 28.
Concerts, tallers  i altres activi-
tats per a tota la família van om-
plir el matí, que va acabar amb
la paella popular. Al vespre la
tradició va guanyar protagonis-
me, gràcies a la cercavila i el co-
rrefoc, que van acabar amb la
lectura dels versots infernals i la
cremada final.

Per acabar, la Barceloneta es
va acomiadar de la seva Festa
Major el diumenge 29, dia de
Sant Miquel, el patró del barri.
La cercavila del canó, que es va
fer al matí, va ser l’acte més
destacat de la darrera jornada.
L’activitat final va ser el popular
espectacle de focs artificials al
Passeig Marítim. 

MÚSICA4Ciutat Vella ha tornat
a viure unes Festes de la Mercè
molt intenses. Amb tres escena-
ris diferents –el Moll de la Fus-
ta, la plaça dels Àngels i la pla-
ça Joan Coromines– el districte
va esdevenir, del 20 al 23 de se-
tembre, l’epicentre musical de la
celebració.

Un dels concerts més desta-
cats va ser el del suec Jay-Jay Jo-
hanson, que va omplir la plaça
dels Àngels el dissabte 21 amb el
seu pop sintètic. L’artista va
aprofitar l’ocasió per presentar el
seu darrer disc, Kings Cross,
publicat el passat 19 d’abril. A
més, també va oferir alguns dels
seus grans èxits, com On the Ra-
dio o Believe in Us. Amb dues
dècades de carrera musical a
l’esquena, Johanson va ser un
dels grans noms de la progra-
mació del Barcelona Acció Mu-
sical (BAM), una proposta que va
portar un total de tretze actua-
cions a la mateixa plaça.

El Moll de la Fusta, per la
seva banda, va acollir nou con-
certs dins del Música Mercè i set
dins del BAM, que va tancar
amb una de les actuacions més
esperades: la de la rapera Mali-
kah. Lynn Fattouh –aquest és el
seu nom real– va néixer a Mar-
sella, França, tot i que és de

pare libanès i mare algeriana. El
seu missatge feminista i les seves
lletres en àrab van ressonar per
primer cop a la capital catalana
el dilluns 23. La presència de
Malikah a la Mercè va ser una pi-
cada d’ullet a Beirut, la ciutat
convidada d’aquesta edició, ja
que és on la cantant ha viscut
sempre.

L’escenari de la plaça Joan
Coromines no es va quedar en-
rere. Una quinzena de concerts
emmarcats en el BAM van tenir
lloc en aquest espai, entre els
quals destaca el de Conan Osiris

el dia 20. Aquest compositor, ba-
llarí i cantant va ser el repre-
sentant de Portugal a Eurovisió
el maig passat. A la Mercè va pre-
sentar Adoro Bolos, el disc que
la crítica portuguesa va consi-
derar el millor del 2018 i que,
precisament, va fer que el selec-
cionessin per participar en el cer-
tamen europeu.

A banda, el dia 23, la plaça
Joan Coromines també va aco-
llir una actuació dins del Músi-
ca Mercè. Va ser el concert de
tres grups que s’han donat a co-
nèixer gràcies al Concurs Sona9.

La plaça dels Àngels es va omplir per escoltar els diferents concerts. Foto: BAM

El districte torna a ser
l’epicentre musical de la Mercè

Un dels àpats populars celebrats durant la festa. Foto: Twitter (@elenaguim)
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La nova campanya de la FAVB pel decreixement turístic va marcar l’inici de l’agost

“No ho diguis a ningú”
SOCIETAT/ El passat 30 de juliol, amb les
setmanes més intenses turísticament par-
lant per a la ciutat a tocar, la FAVB va triar un
dels punts més emblemàtics de Barcelona,
l’entorn de la basílica de la Sagrada Família,
per presentar la seva aposta pel decreixe-
ment del turisme i del que consideren ‘tu-
ristificació’ de la ciutat.
Durant el matí d’aquell dia, quan es va

fer aquesta acció, que va anomenar-se No
diguis a ningú que has estat a Barcelona, vo-
luntaris de la federació van repartir tríptics
als turistes que passejaven per l’entorn del
temple. En aquestes octavetes informatives
(impreses en castellà i anglès) es podien lle-
gir frases, carregades d’ironia, com “No di-
guis a ningú que has estat de vacances a
Barcelona. És un tresor, i com qualsevol d’a-
quests tresors, ha de seguir ocult” o “Sinó,
ens robaran la ciutat i aquesta deixarà de ser
atractiva per a vosaltres i un lloc on nosal-
tres puguem viure“. La federació va acom-
panyar aquesta acció al carrer amb un vídeo
(que es pot veure al seu canal de YouTube)
on també exposen els seus arguments en
defensa del decreixement turístic.
En aquest sentit, la FAVB apunta que

Barcelona s’ha convertit ja en la dotzena ciu-
tat més visitada del món (la quarta en el
conjunt d’Europa), però denuncia que s’ha
passat del turisme a la ‘turistificació’. Aquest
fenomen ha fet que canviï la percepció del
turisme que es tenia anys enrere, fins al punt
que en moltes de les enquestes municipals
recents se l’identifica com a problema clau
de la ciutat. La federació denuncia que el
canvi de turisme a turistificació es produeix
per la massificació i la no gestió de l’arribada

de visitants a la ciutat i assenyala les políti-
ques dels anys 80 i 90 (en especial les pro-
mogudes pel Consorci de Turisme de la
ciutat) que només van posar l’accent en l’in-
crement i l’atracció de visitants a qualsevol
preu, fos amb caràcter professional, amb la
proliferació de fires i congressos o amb la
promoció de les grans icones de la ciutat,
com la Sagrada Família, el Park Güell, el
Museu Picasso o el Camp Nou, entre altres.
Per això, la federació considera que cal

deixar de promocionar “intensament” la
destinació Barcelona, limitar les places d’a-
llotjament (hotels, albergs o pisos turístics),
reduir el nombre de creuers que atraquin al

port o incrementar els impostos que es ca-
rreguen al turisme, entre altres mesures.
El missatge de la FAVB també va voler

ser una resposta a la proposta que la plata-
forma empresarial Barcelona Global havia
fet unes setmanes abans per impulsar en-
cara més el turisme a la ciutat, si bé amb
matisos com creant figures específiques
per regular el lleure nocturn o abordar de
forma més contundent la inseguretat en
els barris que presenten una major presèn-
cia de turistes. 

MOBILITAT/La petició veïnal per reformar el pont del car-
rer de Santander ha aconseguit més de 5.000 adhesions,
segons va informar a finals del mes de juliol la revista Car-
rer, la publicació de la FAVB.
Aquesta infraestructura es va construir fa mig segle i mai

no s’ha reformat, tot i que els veïns de la zona ho havien
reclamat de forma insistent als diferents partits que han go-
vernat la ciutat en els darrers anys. De fet, la vegada que
més a prop va estar la remodelació va ser durant el primer
mandat d’Ada Colau (fins i tot es va redactar i aprovar un
projecte per fer-la, contemplant l’ampliació del pont en 10
metres d’amplada, cinc per cada costat, amb 3,5 metres per
a vianants i 1,5 metres per a bicis), tot i que finalment es va
aturar argumentant limitacions pressupostàries.
Segons denuncien els impulsors de la iniciativa, s’ha con-

vertit en “una estructura insegura, innaccessible per al via-
nant”. Les associacions de veïns de La Palmera Centre, La
Pau, Sant Martí de Provençals, La Trajana i la Verneda Alta
són les entitats que van posar en marxa aquesta iniciati-
va, que reclama “una solució definitiva i adaptada a les nor-
matives actuals” per facilitar el trànsit en aquest espai que
comunica els districtes de Sant Martí i Sant Andreu. Les en-
titats esperen que durant el Ple d’aquest mes torni a abor-
dar-se la reforma del pont.

Més de 5.000 signatures demanen que
es reformi el pont del carrer Santander ASSESSORAMENT/El passat dia 4 van tornar a posar-se

en marxa les jornades informatives i d’assessorament que
la plataforma Aliança contra la Pobresa Energètica (APE)
organitza de forma periòdica. La primera d’aquestes ci-
tes va celebrar-se a la seu de la FAVB, al carrer Obradors.
Aquestes jornades s’organitzen sota el lema Ni set, ni

fred, ni foscor! i serveixen perquè els veïns que tinguin dub-
tes sobre com defensar els seus drets energètics puguin
resoldre’ls amb l’ajuda dels professionals de l’APE. L’enti-
tat organitza aquesta mena de trobades de forma pe-
riòdica, i al seu portal web (www.pobresaenergetica.es) s’a-
nuncien totes les dates i els llocs on s’organitzen.

Noves sessions per lluitar
contra la pobresa energètica

L’acció de la federació
comparava la ciutat 
amb un tresor que 
ha de seguir ocult
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HABITATGE/ El passat dia 2 es va
celebrar la primera de les as-
semblees que Resistim al Gòtic
celebra de forma periòdicament
tots els dilluns. Després de l’atu-
rada estival, l’entitat ha tornat a
posar-se en marxa.
D’aquesta manera, cada di-

lluns a la tarda (a partir de dos
quarts de set) els veïns del barri
estan convidats a participar en
aquestes trobades, que se cele-
bren a la seu de l’entitat (als bai-
xos del número 21 del carrer
Nou de Sant Francesc) per de-
batre sobre les estratègies que es
poden seguir per tal que el Gò-
tic continui sent un barri on pu-
guin viure els veïns. 

Resistim al Gòtic
torna a organitzar
les assemblees

INFANTESA/ “No se’ls pot abandonar a la
seva sort, abocar-los al carrer i a ser carn
de màfies”. Aquesta és una de les refle-
xions que la FAVB ha compartit recent-
ment sobre la situació que viuen els
menors d’edat no acompanyats (MENA) a
la ciutat. De fet, la federació ha instat els
organismes competents, com la Direcció
General d’Infància i Adolescència (DGAIA),
a “assumir les seves responsabilitats i reo-
rientar les seves polítiques”.
La FAVB creu que cal “una nova plani-

ficació coordinada que impliqui diferents
departaments del Govern (com Afers So-
cials o Justícia, entre altres), l’Ajuntament
i per descomptat l’Estat”, que és qui té les
competències en matèria d’immigració.
Però perquè això sigui possible, la FAVB

considera que cal “reformar sense tar-
dança el marc legislatiu actual”.
La federació va més enllà i apunta que,

ja que més del 90% d’aquests MENA són
del Marroc, cal impulsar “un projecte d’in-
versió potent en aquest país que ajudi a
evitar el fet migratori infantil, fruit de la
desesperació i la pobresa”. La FAVB diu
que de la mateixa manera que fa anys es
va admetre que els menors migrants eren
“desemparats”, ara cal revisar la protecció
mantinguda en el temps, de forma que un
cop siguin majors d’edat se’ls segueixi aju-
dant en la seva integració.
Per últim, la FAVB defensa la creació de

polítiques que promoguin espais de tro-
bada, de diàleg i coneixement mutu, que
consideren clau per a la cohesió social.

La FAVB insta la DGAIA a “assumir les
seves responsabilitats” amb els MENA

CULTURA/ La Taula Eix Pere IV va
celebrar el passat 5 de setembre
una sessió de cinema a la fresca
i un taller de cultiu ecològic al jar-
dí autogestionat que l’entitat té
al passatge de Trullàs, al barri del
Poblenou. 
Aquesta activitat, gratuïta i

oberta a tots els veïns, va co-
mençar a dos quarts de set de la
tarda en aquest espai que els ma-
teixos usuaris van plantar i que
cuiden. Aquesta doble proposta
va ser la primera activitat que l’en-
titat fa després que hagi tornat a
la feina un cop acabades les va-
cances estivals. La Taula Eix Pere
IV també s’implicarà en la festa
major del seu barri.

Cinema i un taller
de cultiu ecològic
al Poblenou

TROBADA/ L’estat actual i el fu-
tur de les pensions va ser el leit-
motiv d’un debat i d’una mani-
festació celebrada el passat diu-
menge 14 a la marquesina de la
Via Júlia. Marea Pensionista va
reunir desenes de persones en
aquesta trobada, en la qual van
tornar a reclamar que el sistema
públic de pensions s’ha de de-
fensar i mantenir governi el par-
tit que governi a Madrid.
La pròxima gran cita orga-

nitzada per aquesta entitat serà
una altra assemblea oberta, el dia
27 d’aquest mes als Jardins del
Nen de l’Aro, al districte d’Horta-
Guinardó, on es preveu que hi
hagi dues grans conferències.

El debat sobre les
pensions arriba
a la Via Júlia

Reclamen polítiques de gran 
impacte contra el canvi climàtic

MEDI AMBIENT/ Fer un debat
ciutadà profund sobre les alter-
natives i les seves implicacions en
tots els àmbits per trobar les mi-
llors respostes i que es posin en
marxa aquelles polítiques que és
evident que poden donar bons
resultats. Aquestes són dues de
les mesures que la FAVB considera
que cal posar en marxa per com-
batre el canvi climàtic. 
De fet, després de la cimera

sobre aquest tema que la ciutat
va acollir durant el passat mes
de juliol, la federació va publicar
un comunicat en el qual recla-
mava als governs la posada en
marxa de “polítiques de gran im-
pacte” per frenar la situació, acti-
var-se pel clima i reclamar una
societat social i ecològicament
justa. En aquest sentit, la FAVB
considera que alguns projectes
que es contemplen per part de
les institucions, com són l’am-
pliació de l’aeroport i les noves
terminals de creuers al port, no
van en la línia que cal seguir per
capgirar la situació de contami-
nació actual.
La FAVB apunta que la contami-

nació i el canvi climàtic provoquen
nombrosos impactes negatius,
com l’agreujament de moltes
malalties, però també altera-
cions en els cicles tant de l’agri-
cultura com de l’aigua, afectant
la biodiversitat i, fins i tot, com-
portant que poblacions sence-
res s’hagin de desplaçar. En
conjunt, es pot parlar de crisi
ecològica i, per això, la federació
considera que calen solucions
que vagin al fons dels problemes

i, a la vegada, estiguin orienta-
des a garantir el benestar del
conjunt de la ciutadania.
Però malgrat aquesta urgèn-

cia amb la qual cal actuar, la fede-
ració és conscient que no serà
fàcil assumir-ho. Ara bé, remarca
que és imprescindible fer passos
en aquesta línia tenint en compte
que fa molt temps que a la ciutat
els nivells de contaminació at-
mosfèrica superen sistemàtica-
ment tots els límits raonables. 
Amb tot, la FAVB denuncia

que, encara avui, “falta determi-
nació per tirar endavant “políti-

ques que es poden pensar
impopulars (o que xoquen amb
els interessos de poderosos grups
econòmics, amb els prejudicis
d’alguns sectors influents)”. Per
això, la federació conclou que l’ú-
nica manera que aquestes mesu-
res i que el debat que reclama
seran capaces de prosperar és
“amb una enorme mobilització
social”.
La federació tanca el text ex-

plicant que se suma a la convoca-
tòria de la primera vaga general
de la història per lluitar contra el
canvi climàtic. L’aturada està pre-
vista per al dia 27 d’aquest mes.

La FAVB rebutja
projectes com
ampliar el port 
i l’aeroport
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La llei del tabac del 2005 va ser
clau perquè socialment es fes un
canvi de xip sobre el perill de fu-
mar. Gairebé 15 anys després, la
gent es posaria les mans al cap si,
de cop i volta, es pogués tornar a
fumar als bars i restaurants. En el
cas de la contaminació de l’aire, la
consciència social sobre la grave-
tat del problema encara ha de créi-
xer, però va en augment. 

Deixant de banda la conscièn-
cia social, el cert és que el proble-
ma de la contaminació a Barcelo-
na i  l’àrea metropolitana és greu.
La realitat parla per si sola i és pre-
ocupant: entre l’any 2010 i el 2017
a Barcelona hi va haver 3.393
morts que es poden atribuir a la
contaminació. Les xifres formen
part d’una estimació que l’Agèn-
cia de Salut Pública de Barcelona
va fer en el seu informe del 2017 re-
ferent a l’estat de salut de la capi-
tal catalana.

ELS COTXES, EL PROBLEMA
El causant principal de la conta-
minació viatja sobre quatre rodes.
Els vehicles, majoritàriament els
cotxes, provoquen entre el 60 i el
70% de la pol·lució que hi ha a la
metròpolis. Entre les rondes i
Barcelona es mouen un milió de
vehicles diàriament. De tots
aquests cotxes que entren a Bar-
celona, dues terceres parts prove-
nen de fora de la ciutat. 

Davant d’això, i de la mateixa
manera que el 2005 es va fer la llei
del tabac, quines mesures han
pres els polítics per intentar reduir
el problema? A partir de l’1 de ge-
ner de l’any que ve entrarà en vi-
gor l’anomenada Zona de Baixes
Emissions de forma permanent,
que prohibirà l’entrada a Barce-
lona dels cotxes més contami-

nants: els que no tenen cap eti-
queta ambiental de la DGT. Es cal-
cula que seran uns 50.000.

La Zona de Baixes Emissions
inclou una àrea de 95 quilòmetres
quadrats que abraça gairebé tota
Barcelona –en queden fora la
Zona Franca i el barri de Vallvi-
drera, el Tibidabo i les Planes– i
àrees dels municipis propers a les

rondes com són Sant Adrià de Be-
sòs, l’Hospitalet de Llobregat, Es-
plugues de Llobregat i Cornellà de
Llobregat. La prohibició s’aplica-
rà entre els dilluns i els divendres,
de les set del matí a les vuit del ves-
pre. La Zona de Baixes Emis-
sions existeix des de l’1 de des-
embre del 2017 de forma no per-
manent, però no s’ha aplicat mai. 

Durant la presentació públi-
ca de la mesura, que va tenir lloc
el 16 de setembre, es va explicar

que les multes que s’hauran de
pagar per no respectar la prohi-
bició seran de 200 a 999 euros si
no hi ha episodi de contaminació
i de 499 fins a 1.800 euros amb
episodi de contaminació. Hi hau-
rà, però, un període d’adaptacions
i les sancions no es començaran
a posar fins a l’1 d’abril.

MESURA INSUFICIENT
Les entitats ecologistes, per la
seva banda, creuen que les me-
sures restrictives que contempla
la Zona de Baixes Emissions no
són suficients. Des d’Ecologistes
en Acció denuncien “la inacció” de
la Generalitat “davant la greu si-
tuació de contaminació” i recla-
men restriccions “urgents” del
trànsit “per protegir la salut de la
ciutadania”. L’entitat recorda que
la situació “d’emergència sanità-
ria” va més enllà dels episodis
puntuals d’alta contaminació. A
banda de la reducció “dràstica” del
trànsit motoritzat, l’entitat con-
sidera que cal fer un pla amb pro-
tocols d’actuació que s’activin
amb més antelació.  

Qui també creu que fan falta
mesures dràstiques són la Pla-

taforma per la Qualitat de l’Aire
i el Moviment per la Justícia
Climàtica i demanen un peatge
urbà “per reduir un 50% els ve-
hicles privats”.

Precisament, la qüestió del
peatge va ser un dels temes que es
van tractar el passat 10 de juliol
durant la constitució de la Taula
per l’Emergència Climàtica que
impulsa l’Ajuntament de Barce-

lona. L’alcaldessa Ada Colau va
afirmar pocs dies després que
s’estudiarà la seva implantació, tot
i que la tinent d’alcaldia d’Ecolo-
gia, Urbanisme i Mobilitat, Janet
Sanz, va dir que la seva aplicació
depèn del permís de l’Estat.

MULTA EUROPEA
Que el problema és greu ho evi-
dencia la decisió de la Comissió
Europea (CE) de finals de juliol de

portar l’Estat espanyol als tribu-
nals per no fer prou contra la con-
taminació. Segons la CE, les últi-
mes dades de la qualitat de l’aire
demostren que s’han sobrepassat
de forma persistent els límits le-
gals de pol·lució a Barcelona, Te-
rrassa, Sabadell, el Prat del Llo-
bregat, Sant Feliu de Llobregat,
Santa Coloma de Gramenet,
l’Hospitalet i Granollers. Tanma-
teix, el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, con-
sidera que “les dades no són tan
dolentes perquè ens portin davant
d’un tribunal europeu”, ja que a
Catalunya “només dues estacions
superen el límit, i pels pèls: són
dues estacions de Barcelona”. 

A finals de juliol, Calvet, jun-
tament amb Sanz, Antoni Poveda
(AMB) i Cesco Gomar (Diputació)
van fixar en 18 mesos el termini per
complir els límits que marca Eu-
ropa. Tot plegat en el marc d’una
cimera contra la contaminació on
la Generalitat, 40 municipis i en-
titats supramunicipals van conju-
rar-se per ampliar la zona de bai-
xes emissions, incrementar el
transport públic i fer més carrils
bus-VAO, entre altres mesures.

Albert Ribas
BARCELONA

Hi ha (moltes) vides en joc
» La contaminació de l’aire és un problema molt greu que afecta tota l’àrea metropolitana

» Aviat es vetaran els cotxes més contaminants, però les entitats volen mesures més dràstiques

La contaminació de l’aire provoca cada any víctimes mortals. Fotos: Alfons Puertas (Observatori Fabra) i Pol Solà (ACN)

Els vehicles provoquen
entre el 60% i el 70%
de la contaminació que
hi ha a la metròpolis

Les entitats ecologistes
creuen que el peatge
urbà s’ha de posar en
marxa urgentment
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TOP MANTA4Amb l’arribada del
PSC al govern municipal la polí-
tica del consistori en relació al fe-
nomen del top manta ha fet un gir.
Tot i que en el tram final del
mandat passat els comuns també
van organitzar diferents operatius
policials contra la venda ambu-
lant, ara amb Albert Batlle al
capdavant de la regidoria de Pre-
venció i Seguretat ha tornat la mà
dura. 

El passat 18 de setembre Bat-
lle va voler mostrar l’efectivitat de
la seva regidoria i, durant la co-
missió de Presidència, Drets de
Ciutadania i Participació, va as-
segurar que a Ciutat Vella la
quantitat de manters s’ha reduït
dràsticament. Segons el regidor de
Seguretat, dels 777 manters  que
hi havia al juliol s’ha passat als
140. Aquesta no va ser l’única xi-
fra de la qual Batlle va voler pre-
sumir, ja que també va explicar
que entre el juny i l’agost es van
decomissar gairebé mig milió de
productes procedents del top
manta. 

SUPORT ALS MANTERS
Al districte, però, hi ha gent que
veu el fenomen del top manta des

d’un altre punt de vista. Un exem-
ple és el cas de la Xarxa Veïnal del
Raval, una entitat que agrupa di-
ferents col·lectius del barri i que
el passat 14 de setembre va orga-
nitzar un acte de suport als man-
ters a l’Àgora del Raval. Durant la
jornada, diferents representants
del col·lectiu de manters van ex-
plicar la seva realitat i tot el que
implica haver-se de guanyar la
vida amb la venda ambulant.
També es van organitzar tallers,
es va vendre roba de la marca Top
Manta i els assistents van poder
gaudir de diferents concerts.

Des de la Xarxa Veïnal del Ra-
val remarquen el seu rebuig al fet
que es tracti el top manta “amb
persecució policial i sense posar
els mitjans perquè aquestes per-
sones puguin treballar legalment”,
i es mostren preocupats pel fet que
“la persecució hagi augmentat

durant el nou mandat de Colau i
Collboni”. Des de l’entitat realcen
que el col·lectiu dels manters “ha
demostrat una admirable digni-
tat i respecte pels valors cívics en
un context excloent” i recorden
que “han preferit vendre com-
plements de vestir abans que
vendre droga o robar”.

L’OPOSICIÓ VOL UN INFORME
A banda de les accions del govern
per combatre el top manta, l’o-
posició ha demanat al govern de

Colau que faci un informe per
quantificar el seu “impacte” en l'e-
conomia de la ciutat. La proposi-
ció la va presentar el PP a la Co-
missió d'Economia del 17 de se-
tembre i va tirar endavant amb el
suport de tots els grups, amb
l'excepció de Barcelona En Comú
i el PSC. Segons el líder dels po-
pulars, Josep Bou, “hi ha botigues
que s’han sentit afectades per
aquesta competència deslleial”.

ERC, per la seva banda, va jus-
tificar el vot favorable a la pro-

posta perquè considera “positiu”
que s'estudiï el fenomen del top
manta perquè les decisions no es
basin en “intuïcions” sinó en fets.
Segons el republicà Miquel Puig,
l’estudi no ha de servir per “donar
munició pel combat a la venda
ambulant il·legal”.

Tot indica, doncs, que als
manters de Barcelona els espe-
ra un mandat on tornaran a ser
a l’ull de l’huracà. De moment ja
han acusat “Colau i els seus so-
cis” de “repressió”.

Entre la persecució i el suport  
» Batlle diu que a Ciutat Vella ja només queden 140 manters dels 777 que hi havia a finals de juliol
» La Xarxa Veïnal del Raval organitza un acte de suport al col·lectiu i critica el regidor de Seguretat 

Policia a Joan de Borbó per evitar la venda (esquerra) i l’acte de suport als manters (dreta). Fotos: ACN i @AHistoriador
Batlle presumeix de
la pressió policial i els
manters acusen Colau 
i el PSC de “repressió”
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Esports Atletisme | El districte torna a ser l’escenari del Correbarri
El pròxim diumenge 13 d’octubre se celebrarà una nova edició del Correbarri, que

tornarà a tenir els carrers del districte com a part principal del recorregut. La cursa,
de 10 quilòmetres, farà que els atletes corrin defensant els colors del seu districte.

Com tantes i tantes altres, la
temporada 2019-20 ha comen-
çat amb l’Atlètic Barceloneta gu-
ardant un nou títol a les seves vi-
trines. Els mariners van derrotar
el Mediterrani (19-8) el passat
dissabte 21 a Terrassa en la Su-
percopa d’Espanya un partit que
en un principi s’hauria d’haver
disputat al barri de Sants, però
que va haver-se de canviar d’es-
cenari gairebé a última hora per
culpa de la pluja.

El Barceloneta tindria resis-
tència per part del Medi durant
el primer període. El segon par-
cial ja es tancaria amb un 6-2 que
feia que els de Chus Martín do-
blessin el seu rival (10-5) en el
marcador, de manera que els
dos quarts jugats després del
descans només servirien perquè
Roger Tahull seguís marcant (va

ser escollir millor jugador de la fi-
nal gràcies als seus set gols) i per-
què s’estrenessin les cares noves
del conjunt de Martín, com Mi-
guel de Toro, Michael Bodegas o
Milan Aleksic.

LA CHAMPIONS, EL GRAN SOMNI
D’aquesta manera, i amb la lliga
ja començada (els mariners de-
butaran a la piscina de Sant Se-
bastià, de nou contra el Medi, el
pròxim dimecres 2 d’octubre a
tres quarts de nou del vespre), els
mariners han encetat un altre
curs en el qual la Champions és
el gran repte i somni.

De fet, l’equip ja coneix els
seus rivals en la fase de grups de
la màxima competició continen-
tal; són el Jug, l’Szolnoki, l’Span-
dau 04 de Berlín, l’Olympiakos,
el Sintek de Kazan, el Carine i
l’Split. Així, els mariners han
evitat, en primera instància, co-
cos com el Pro Recco o el Tele-
kom Budapest, el vigent campió
de la competició.

EL BARCELONA, SENSE PREMI
I ben a prop de la piscina de Sant
Sebastià, a la Nova Escullera, el
CN Barcelona s’ha posat en mar-
xa després d’una excel·lent cam-
panya 2018-19 que va acabar
amb el premi de la classificació
per a les prèvies de la Champions,
de manera que la 2019-20 podia
haver estat una campanya his-

tòrica, amb els dos equips del dis-
tricte en la màxima competició
continental. 

Això, finalment, no serà pos-
sible, ja que el conjunt de Toni
Esteller va quedar-se fora de la
fase de grups per culpa de la der-
rota patida per la mínima a Ro-
mania, a la piscina del Digi Ora-
dea (9-8) el passat dia 15.

Els cenebistes, doncs, po-
dran centrar tots els seus esfor-
ços en les dues competicions
domèstiques, la lliga i la Copa.
Edu Lorrio, Jeremy Davie, Guus
van Ijperen han estat les baixes
més sensibles de l’equip, que ha
incorporat Sergi Trilles i Ale-
jandro Idarraga (Catalunya) o
Lukas Duric (ex del Debrecen).

Supercampions (un anymés)
» L’Atlètic Barceloneta derrota el Mediterrani i afronta un nou curs en el qual el repte és Europa

» El CN Barcelona cau en la segona prèvia de la Champions i arrenca un curs amb reptes domèstics

L’equip encadena cinc anys guanyant la Supercopa d’Espanya. Foto: Jordi López / RFEN

Pau Arriaga
LA BARCELONETA
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L’arrencada d’aques-
ta temporada 2019-
20 s’ha de considerar,
com a mínim, pro-
metedora per al Bar-

celoneta Futsal Esportiu. L’e-
quip, que un cop més torna a
competir al grup 3 de Segona Di-
visió B, ha tancat el primer mes
de la temporada invicte, després
d’haver sumat un triomf i haver
empatat els altres dos partits.
Aquesta bona ratxa en l’inici de la
lliga té un mèrit extra, i és que l’e-
quip ha jugat més partits a do-
micili que no pas al Pavelló del
CEM Marítim.

L’equip, de fet, va començar la
temporada sumant els tres punts
en una de les pistes més compli-
cades de la categoria, en la seva vi-

sita a l’Escola Pia Sabadell (4-5)
en un enfrontament en el qual l’e-
quip va haver de remuntar un de-
savantatge de dos gols que el
conjunt del Vallès Occidental te-
nia a favor seu.

Aquesta victòria, però, no ha
tingut continuïtat en les dues
jornades següents, en cadascuna
de les quals el Barceloneta ha su-
mat un punt. El debut al Pavelló
del CEM Marítim es va saldar
amb un empat contra un altre
conjunt vallesà, el Cerdanyola
FC (1-1), mentre que l’equip va
posar el punt final al primer mes
de la temporada va acabar el
passat dia 29 amb un desplaça-
ment a l’illa de Mallorca per jugar
contra el Calvià. El Barceloneta va
fregar la victòria però va acabar
empatant (4-4) en un enfronta-
ment en el qual van registrar-se
incidents amb l’afició local. El Cal-
vià, de fet, va disculpar-se amb el

Barceloneta via Twitter “des-
aprovant i repudiant l’actitud
d’un petit grup d’assistents al
partit que no tenen res a veure
amb la nostra afició”.

OCTUBRE INTENS
L’equip, doncs, és un dels dos
conjunts del grup que segueix
sense haver perdut cap partit
(l’altre és el líder, l’AE l’Hospi-
talet Bellsport) i continua pre-
parant els reptes del segon mes
de la competició. El Barcelone-
ta rebrà l’FS Ripollet, visitarà la
pista del líder, jugarà a casa con-
tra el filial de l’Industrias Santa
Coloma i el desplaçarà a Marto-
rell en un octubre frenètic.

Un moment de la victòria aconseguida a Sabadell. Foto: Futsal Pia

Bon inici del Barceloneta 
Futsal, invicte en tres partits

L’equip només ha jugat
un partit a casa, però
les sensacions inicials
són francament bones

El CB Ciutat Vella s’estrena 
a Primera Categoria
Una victòria per co-
mençar el que el CB
Ciutat Vella vol que
sigui la campanya

de retorn a Copa Catalunya. El
conjunt d’Àlex Gil es va estrenar
en la Primera Categoria amb
una victòria al Parc de la Ciuta-
della contra el Tecla Sala (73-41)
el passat diumenge 29.

El conjunt blau, doncs, és el
primer líder de la temporada

(pel basket average) i comença-
rà el segon mes de competició el
pròxim dissabte 5 d’octubre vi-
sitant la pista del CB Gavà. El
conjunt de Gil afrontarà el primer
derbi del curs rebent els Escola-
pis de Sarrià el diumenge 13,
s’enfrontarà al CB Santfeliuenc el
dissabte 19 i tancarà aquest oc-
tubre, de nou amb un derbi a la
Ciutadella, el diumenge 27 con-
tra el CB Ramon Llull.

Ple de victòries del CF
Barceloneta a Tercera Catalana

És impossible haver
començat la lliga de
millor manera. El
CF Barceloneta és

l’únic equip del grup 11 de Ter-
cera Catalana que ha guanyat tots
els seus partits en el primer mes
de la competició i, per tant, ocu-
pa la primera posició en solitari.

Sant Adrià, Singuerlín, Sarrià
B i Sant Ignasi han estat les
quatre primeres ‘víctimes’ del
conjunt de Marc Povea, que en
cap dels quatre partits que ha ju-
gat ha marcat menys de dos
gols. Oriol Barea, amb tres dia-
nes en aquestes quatre jornades,
i Ibrahima Seydi, autor de dos
gols, s’han convertit en els prin-

cipals artillers blanc-i-vermells
en l’inici de la lliga. L’aspecte que
segurament tocarà millorar serà
el defensiu, ja que l’equip només
va ser capaç de deixar la porte-
ria a zero en el derbi contra el fi-
lial del Sarrià. 

El Barceloneta voldrà seguir
sumant de tres en tres per man-
tenir allunyats els perseguidors
(el Pubilla Casas ja és a dos
punts i el Sant Adrià a tres)  i
afrontarà quatre partits en el
segon mes. L’octubre comença-
rà amb el segon derbi a domici-
li, al camp del Celtic de Sant Mar-
tí. Posteriorment, l’equip rebrà el
Mercat Nou, visitarà el Joventut
Can Pi i rebrà el Poble-sec B.

Esports
| 20
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Amb més de 80 anys, Edna O’Brien ha
viatjat a Nigèria diversos cops per co-
nèixer i escoltar algunes de les noies que
van ser segrestades per Boko Haram. D’a-
quests viatges sorgeix La noia, una no-
vel·la que narra l’empresonament i la fu-
gida a través del bosc de la Maryam, així
com els obstacles que haurà de superar
quan torni a casa amb un fill de l’enemic.

Llibres

La noia
Edna O’Brien

Casa de nines, el clàssic d’Ibsen, acaba
amb Nora Helmer deixant la seva famí-
lia per començar una nova vida. A Casa
de nines, 20 anys després, de Lucas Hnath,
la Nora torna a casa i haurà de defensar
les seves decisions. Emma Vilarasau i Ra-
mon Madaula protagonitzen aquesta
obra, dirigida per Sílvia Munt.
Al Teatre Romea de Barcelona.

Teatre

Casa de nines, 20 anys després
Lucas Hnath

Una dècada després de la ruptura d’Oa-
sis, Liam Gallagher ha estrenat el seu se-
gon àlbum sense el seu germà. Sota el tí-
tol Why Me? Why Not., el britànic ofereix
catorze cançons amb elements que re-
corden al so de la mítica banda de rock
dels noranta, però també al seu primer
treball en solitari, As You Were, publicat
l’any 2017.

Música

Brad Pitt es posa a la pell de l’astronau-
ta Roy McBride en la seva darrera pel·lí-
cula. El protagonista d’Ad Astrava perdre
el seu pare, l’astronauta més famós de
tots els temps, en una missió sense retorn
per trobar vida intel·ligent a l’espai. Vint
anys més tard, Roy decideix emprendre
un viatge a Neptú per trobar-lo i enten-
dre què va fallar dues dècades enrere.

Pelis i sèries

Ad Astra
James Gray

Why Me? Why Not.
Liam Gallagher

Fira del Llibre d'Ocasió
Des del 20 de setembre, el Passeig de Gràcia de Barcelona
acull la Fira del Llibre d’Ocasió, Antic i Modern, que s’allarga-
rà fins al 6 d’octubre. És la 68a edició d’aquesta proposta or-
ganitzada pel Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, que
ofereix al públic general la possibilitat d’aconseguir exem-
plars difícils de trobar. Hi participen fins a 36 llibreries, que

aporten clàssics en diverses llengües, edicions antigues i, fins
i tot, llibres exhaurits. Aquest any, la fira inclou l’exposició ‘Les
publicacions del folklore a Catalunya’, que es pot visitar cada
dia, i una xerrada sobre el mateix tema, que es farà el dia 3.

Des que va sortir de l’acadèmia d’Operación Triun-
fo 2017, Alfred García no s’ha aturat ni un mo-

ment. El concurs va acabar el febrer de 2018 i, en
poc més d’un any i mig, el cantant del Prat de Llo-
bregat ha representat Espanya a Eurovisió, ha es-
trenat el seu primer disc, 1016, i ha recorregut una

trentena de ciutats amb la seva gira. Per això,
aquest mes de setembre ha admès que aviat es
prendrà un descans de la música. Abans, però, ha
preparat unes quantes sorpreses per als seus fans.
L’artista ha anunciat una reedició del seu àlbum

amb un curtmetratge, El Círculo Rojo, i quatre can-
çons noves, entre les quals n’hi haurà una amb Al-

guer Miquel, vocalista de Txarango, i una altra
amb el raper Rayden. A més, ha fet una nova ver-
sió de Londres, un dels temes de 1016, en col·labo-
ració amb el grup Miss Caffeina. Tot plegat es po-
drà veure en el seu concert final de gira, que tin-

drà lloc el 9 de novembre al Sant Jordi Club.

A L F R E D  G A R C Í A

ÉS FAMÓS PER... Haver concursat a OT 2017 i a Eurovisió
El seu primer disc, ‘1016’, ha augmentat la seva popularitat

Famosos

Anunciar que es prendrà un descans
S’acomiadarà del públic al Sant Jordi Club

Barreja de comprensió i tristesa
Els fans lamenten l’aturada, però es mostren comprensius

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia

A LES XARXES...

QUI ÉS?

| FIFA 20
EA Sports estrena FIFA 20, l’entrega anual del videojoc més famós entre els amants del futbol. A més
d’oferir més realisme, FIFA inclou novetats com Volta, un mode de joc per practicar el futbol de carrer. 
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DIMECRES 9 D’OCTUBRE
20:30 El Dúo Dinámico és sens dubte el duet més

important de la nostra música des dels seus
començaments en els anys 60. / Gran Teatre
del Liceu.

A PARTIR DEL 4 D’OCTUBRE
18:30 El primer divendres del mes que ve es po-

sarà en marxa el curs anomenat Fotografia
i quotidianitat , que s’allargarà fins al 25 d’oc-
tubre. El preu total és de 49,22 euros. / Cen-
tre Cívic Pati Llimona.

A PARTIR DEL 14 D’OCTUBRE
18:00 El pròxim dia 14 es posarà en marxa el ta-

ller de gravat experimental que coordinarà
la professora Marta Torres i que s’allargarà fins
a la segona meitat del mes de desembre. /
Cercle Artístic de Sant Lluc.

FINS AL 20 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Durant bona part del mes que ve

es podrà visitar la mostra La utopia paral·lela.
Ciutats somiades a Cuba (1980-1993), que viat-
ja una dècada important per al país en el se-
gle passat. / La Virreina.

FINS AL 31 D’OCTUBRE
Matí-Tarda La ciutat dels passatges. Abans de

la via Laietana és una de les propostes del mes
que ve. La mostra inclou fotos dels carrers, pla-
ces i espais que van desaparèixer amb l’o-
bertura de la via. / Arxiu fotogràfic.

DIJOUS 10 D’OCTUBRE
17:30 Susagna Navó s’encarregarà de coordinar

la narració anomenada Contes a la mà, pen-
sada per a infants que tinguin entre 2 i 4 anys.
/ Espai Francesca Bonnemaison.

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
18:00 El darrer diumenge del mes que ve està

previst que es faci la darrera representació d’a-
questa versió de la popular obra Els tres
porquets. L’entrada costa entre 10 i 12 euros.
/ Sala Ars Teatre BCN.

DISSABTE 5 D’OCTUBRE
18:45 Partit de futbol sala de la quarta jorna-

da de Segona B entre el Barceloneta Futsal
Esportiu i el Futbol Sala Ripollet. / Pavelló del
Front Marítim.

La companyia Umpalumpa s’encarre-
garà de la sessió anomenada Contes a
la mà. Entrada gratuïta. / Biblioteca
Barceloneta - La Fraternitat.

Umpalumpa presenta una
narració de ‘Contes a la mà’
Dimecres 2 d’octubre a les 17:30

La professora Muntsa Holgado serà l’en-
carregada de coordinar el taller Con-
serves: melmelades, fermentats (kom-
butxa), envinagrats, escabeigs. / Cen-
tre Cívic Pati Llimona.

Muntsa Holgado coordinarà
un curs de conserves

A partir del 7 d’octubre a les 19:30

Turandot, una de les grans obres de Gia-
como Puccini, es representarà al Liceu
entre els dies 7 i 25 del mes que ve. Les
entrades ja estan a la venda. / Gran Tea-
tre del Liceu.

‘Turandot’, de Puccini,
s’acomiada del Liceu

Divendres 25 d’octubre a les 20:00

Partit de waterpolo corresponent a la
segona jornada de la Divisió d’Honor
entre el CN Barcelona i el CN Catalu-
nya. / Piscina Nova Escullera.

El CN Barcelona estrenarà
el mes rebent el Catalunya
Dissabte 5 d’octubre a les 13:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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