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QUINA LLENGUA PARLEM?
Només un de cada cinc veïns 
de Ciutat Vella té el català 
com a llengua habitual pàg 3

El preu del lloguer creix però 
menys que als altres districtes
Ha pujat un 3,9% l’últim any després de passar de 924 a 960 euros, l’augment més petit de la ciutat pàg 12
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Que Barcelona és una ciutat cos-
mopolita és un fet indubtable. Els
dubtes sorgeixen, potser, a l’ho-
ra de plantejar-se si això va en de-
triment dels seus orígens. Tots els
visitants que arriben a la capital
de Catalunya s’adonen de se-
guida d’una cosa: aquí es parla
català. Tot i això, és cert que avui
dia els veïns i veïnes de Barcelo-
na són, majoritàriament, caste-
llanoparlants. 

Això és el que desprèn de la
darrera Enquesta de Serveis Mu-
nicipals, que indica que el 54,8%
dels barcelonins tenen el caste-
llà com a llengua habitual, men-
tre que el 39,2% hi tenen el ca-
talà. Des de la Plataforma per la
Llengua argumenten que aques-
tes dades “evidencien que, si al-
guna llengua necessita suport, és
el català”. Recorden, també, que
aquest 39,2% és la segona xifra
més baixa en els darrers deu
anys. De fet, l’any 2012, la xifra
superava el 43%, però va co-
mençar a caure fins que, el 2017,
va baixar del 40% i, des d’ales-
hores, no s’ha recuperat.

Una mirada més optimista,
en canvi, és la que té la directo-
ra general de Política Lingüísti-
ca de la Generalitat, Ester Fran-
quesa. Segons ella, la xifra del ca-
talà com a llengua habitual a
Barcelona és “positiva” perquè,
assegura, està per sobre de la mit-
jana de Catalunya i molt per so-
bre de la mitjana de l’àmbit me-
tropolità. “És un resultat que
trenca estereotips”, defensa. 

UN DISTRICTE, UNA REALITAT
Si ens fixem en el mapa de distric-
tes, però, la dada és encara més cla-
rificadora: el català només supera
el castellà com a llengua habitual a

tres dels deu districtes. I, analitzant
cada districte de forma indivi-
dual, podria semblar que estem
observant els percentatges de ciu-
tats diferents. 

Als dos extrems trobem Grà-
cia i Ciutat Vella, on hi ha més de
40 punts percentuals de diferèn-
cia pel que fa a la xifra de catala-
noparlants. Mentre que el 59,4%
dels veïns de Gràcia tenen el ca-
talà com a llengua habitual, en el
cas de Ciutat Vella els parlants ha-
bituals del català representen no-
més el 18,7% dels habitants. 

En contraposició, Ciutat Ve-
lla és el districte on més veïns te-
nen un idioma estranger com a
llengua habitual, el 14,7%. Per
tant, l’idioma que hi predomina
és el castellà, amb un 66,1%. No
obstant això, el districte que li-
dera el rànquing de castellano-
parlants és Nou Barris, amb un
75,4%. Curiosament, Nou Barris

és també el districte on el per-
centatge de parlants de llengües
estrangeres és més baix, un 3%.
Per tot plegat, se situa en el segon
lloc per la cua quant a ús habitual
del català, amb un 21,4%.

Així, tal com explica Ester
Franquesa, Ciutat Vella i Nou
Barris tenen els percentatges més
baixos d’ús del català com a llen-
gua habitual “per raons dife-
rents”. D’una banda, Nou Barris
té molta població “amb arrels de
la resta de l’estat espanyol”; de l’al-
tra, més de la meitat de la pobla-
ció de Ciutat Vella és nascuda a
l’estranger.

Seguint en la mateixa línia,
Franquesa recorda que el lloc de
naixement d’algú acostuma a
determinar quina serà la seva
llengua d’ús habitual. Aquesta co-
rrelació queda perfectament re-
flectida en els districtes que li-
deren el rànquing de catalano-

parlants: Gràcia, les Corts i Sa-
rrià-Sant Gervasi. Tots tres són,
alhora, els districtes que tenen els
percentatges més alts de pobla-
ció nascuda a Catalunya. 

Fins fa uns anys, l’Eixample
també formava part d’aquest
grup de districtes on el català su-

pera el castellà com a llengua ha-
bitual, però ara la situació ha
canviat. Franquesa hi troba la
mateixa explicació que en els ca-
sos anteriors: “En aquests mo-
ments, una tercera part de la po-
blació de l’Eixample és nascuda
a l’estranger, cosa que abans
era impensable”. 

TREBALLAR ALS BARRIS
Tot i que la visió de la directora ge-
neral de Política Lingüística és po-
sitiva –recorda que el 95,4% dels
barcelonins entenen el català i el
77,2% el parlen–, té clar que “cal
seguir treballant perquè tothom,
vingui d’on vingui, pugui fer ser-
vir el català amb naturalitat”. En
aquest sentit, des de la Platafor-
ma per la Llengua defensen que
cal posar en marxa “actuacions es-
pecífiques als barris que més ho
necessiten”, com ara el Pla Inte-
gral de Ciutat Meridiana.

Anna Utiel
BARCELONA

Motius per preocupar-se?
» El català només supera el castellà com a llengua habitual a Gràcia, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi

» Ciutat Vella i Nou Barris són, amb diferència, els districtes on l’ús del català és més baix

Tot i que gairebé tots els barcelonins entenen el català i la majoria el parlen, només un 39,2% el tenen com a llengua habitual. Foto: Joana Garreta/ACN 

L’EDAT, UN FACTOR 
A TENIR EN COMPTE

4Els barcelonins que te-
nen entre 25 i 34 anys són els
que menys fan servir el ca-
talà com a llengua habitual,
mentre que els majors de 65
són els que més. Els seguei-
xen els veïns d’entre 55 i 64
anys i els  de 18 a 24 anys, fet
que podria apuntar un en-
fortiment del català en les
noves generacions.
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La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

Objectivitat qüestionada

Amb el panorama polític actual, és evi-
dent que els mitjans de comunicació co-
bren especial rellevància. Sempre la te-
nen, però... fins a quin punt en moments
de crisi en la nostra societat ens mostren
la realitat?

L'àmbit de la transmissió de la in-
formació és un terreny delicat. Els
mitjans, i això inclou qualsevol d'ells,
mai han volgut ser un mirall de la ve-
ritable realitat, perquè
aquesta és una construc-
ció: la que al final fa cadas-
cú individualment. No exis-
teix el que no sabem, exis-
teix allò que té una paraula,
un concepte, un símbol, una
comprensió. I saben com ju-
gar amb això, però principalment són
experts en una altra cosa: les ideologies
i el poder. Els mitjans són institucions
que principalment tenen la funció d'in-
formació i entreteniment, però també
serveixen per a l'expressió i per qües-
tionar-se públicament les ideologies
dels que ostenten el poder i dels que, si
poden, abusen.

L'educació té molt a veure amb la
simbologia i la construcció que fem.
Aquest procés és essencial per entendre
el món en què vivim, però no ens hem
ocupat gaire d'adquirir-lo bé. Amb els
mitjans de comunicació, el sentit de què

passa no el troben les persones, sinó el
sistema. És a dir, allò que es represen-
ta no simbolitza persones, sinó sistemes
dels quals es produeix la transmissió
d'una ideologia concreta que els acaba
afavorint. Per això, cada vegada costa
més identificar-se amb alguna posició
o amb alguna mentalitat. Hi ha una cri-
si de la identificació, perquè no acon-
seguim adonar-nos com, a poc a poc i

sense ser conscients, anem adquirint
unes idees gràcies a la imposició d'una
determinada cultura de masses, que ens
homogeneïtza i, per tant, ens fa menys
lliures, menys diferents, amb menys
pensament crític, però més iguals a tota
la resta de la societat.

Ens trobem que, al final, els mitjans
mostren que són actors socials i polítics,
que creen la realitat segons uns parà-
metres que s'adapten als nostres con-
sensos. Quan ens trobem en un conflicte
de repercussió mediàtica, més que re-
córrer a la cooperació, la majoria de ve-
gades recorren a la confrontació. La pro-

ducció d'una notícia és un treball de dis-
curs i la majoria de vegades es parteix
del titular, que des del punt de vista del
lector o espectador, serà el més impor-
tant. Però és important saber que com-
prendre una notícia no significa que hà-
gim comprès el que ha passat, i per això
recorrem a la memòria social, on les ac-
tituds i la ideologia són la base que ens
facilita una consciència de pertinença a

un grup o un altre. I d'aquí
poden sorgir els prejudicis,
que es produeixen i repro-
dueixen a través dels mit-
jans, projectats per aquella
veu que té accés a crear el tò-
pic, quasi sempre el mateix
que selecciona les fonts, i

amb el control de manipular i contro-
lar el context, ja que té més facilitat per
accedir-hi. Qui té una sobrepresència se-
gurament és perquè paga. 

Vull tancar el tema amb una frase del
periodista Pascual Serrano, on vull
convidar a la reflexió col·lectiva sobre
aquest tema: “Si no desarrollamos un
espíritu crítico y un sentido de bús-
queda de la información alternativa a
las vías formalmente establecidas, es-
tamos condenados a la desinformación,
a la incapacidad para comprender
nuestro mundo y, por tanto, incapaci-
tados para actuar con libertad.”

Hi ha una crisi de la identificació: a poc 
a poc anem adquirint unes idees gràcies 

a la imposició de la cultura de masses

¿De verdad nadie le ha
dicho a Pedro Sánchez

que venir hasta aquí, vi-
sitar policías heridos pero no a ciuda-
danos heridos, tampoco al president Tor-
ra ni a la delegada del gobierno pero sí
a los mandos policiales era MALA IDEA?
Visita en clave electoral para votantes
conservadores.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Desde 1976, en las re-
uniones de los gobier-

nos de UCD, PP y PSOE
con la banda terrorista ETA, ¿pidieron a
los terroristas que condenaran el terro-
rismo o la violencia o los actos vandali-
cos?  En Catalunya se condenan pero no
les sirve, ¿qué mas quieren entonces, que
pidamos perdon por existir?

@robmanrique

Diuen que una pàgina
web és "terrorisme". En

primer lloc, és una man-
ca de respecte a la gent que ha perdut
familiars i amics per bombes i trets. En
segon lloc: és d'inútils. En tanquen
una i se n’obriran 1.000. P.D.: Un Estat
que ha de tancar webs per defensar-se,
està acabat.

En només sis dies hi
ha hagut 579 ferits,

quatre dels quals han
perdut la visió d’un ull. Una de les
persones ferides està molt greu i es tem
per la seva vida. 60 ferits són perio-
distes acreditats. Hi ha hagut 179 de-
tinguts, 18 dels quals han estat enviats
a la presó.

@jordiborras@AlbanoDante76@SoniaAndolz
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Els semàfors

Ajuntament
El consistori ha ajornat la reforma del

Moll de la Fusta, que va ser anunciada el
passat mandat i que ja tenia en marxa el

procés de licitació. L’aturada s’ha justificat
perquè cal fer millores tècniques al pro-
jecte, que no se sap quan es reprendrà. 

pàgina 10

Fundació Tot Raval
La Fundació Tot Raval torna a organit-
zar, entre el 7 i el 9 de novembre, una

nova edició del Festival Raval(s). El fes-
tival, que programarà un gran nombre
d’activitats durant els tres dies, tornarà
a tenir la lluita antiracista com a segell. 

pàgina 10

Barceloneta Futsal
L’equip ha començat la temporada amb
molt bon peu, millorant sensiblement

els seus resultats en comparació amb els
cursos anteriors. En destaca particu-
larment el rendiment defensiu, millor 

que el d’alguns conjunts de la zona alta.
pàgina 20
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El + llegit líniaciutatvella.cat

Els veïns del Raval alerten que 
estan “en perill d’extinció”1

2
El Districte vol fer un casal per 
a menors no acompanyats

Els manters, entre la persecució
municipal i el suport veïnal

L’Atlètic Barceloneta torna
a guanyar la Supercopa

El Tsunami Veïnal surt al carrer per 
denunciar la inseguretat a la ciutat

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.

Safata d’entrada

Ja s'ha dictat la sentència del ju-
dici als líders catalans que van
realitzar el referèndum d'auto-
determinació de Catalunya el
2017, desobeint a la justícia es-
panyola. Aquesta sentència, lluny
de ser un punt final, ha donat
una nova embranzida al movi-
ment independentista amb el
Tsunami Democràtic. Què és el
Tsunami? Una campanya popu-
lar, massiva i anònima que, te-
nint ben present la repressió pa-
tida fins avui dia per part
d'Espanya, innova en les mane-
res: no se sap qui ho dirigeix. Ara
estic fora de Catalunya, als EUA,
i he pogut seguir amb orgull la
desbordant resposta –i a voltes
desbordada– del meu poble. Una
nova amiga iraniana em pregun-
tava sorpresa com puc confiar en
el Tsunami si no sé qui hi ha al
darrere. Pensant-ho bé té tota la
lògica del món, però no neces-
sito saber els noms de les perso-
nes concretes que l'estan dirigint
per tenir clar que darrere hi ha
tot el meu poble amb l'anhel de
llibertat i la determinació per
bandera. Un poble que se les
pensa totes, com per exemple
aquest nou moviment que apro-
fitarà la tecnologia per poder or-
ganitzar grans mobilitzacions de
desobediència massiva i no vio-
lenta. Que l'aigua s'escoli per tots
els racons fins que tombem l'im-
mobilisme espanyol.

La reacció
per Joana Cortils

Sobre la infelicitat
per Francesc Reina

Diuen que Copèrnic va patir un
gran complex quan va orquestrar
aquell ball entre la Terra i el Sol;
sabia que l'establishment cientí-
fic, filosòfic i religiós el jutjaria.

Sobre l'origen de la infelici-
tat, una teoria explica que cen-
tenars de milions de persones
aprenen a pensar-se inferiors.
Ho paguen ben car les genera-
cions de la precarietat, també
aquelles que intenten saltar-se
els límits establerts.

De les històries explicades a la
cua de l'atur o en els centres de
col·locació, s'intueix un marc d'a-
tenció més social que psicològic,
una connexió íntima entre la vul-
nerabilitat i la política: sempre les
mateixes cauen amb la delicade-
sa tràgica, a plom sord, davant l'ex-
pedient que passa de mà en mà.
Els empleats i aturats estructurals
es culparan de la seva sort, una ex-
cusa més dels febles que no tenen
altre remei que portar-se bé.

Fa temps que el control a la
classe subordinada, a fi de no re-
bel·lar-se en la seva misèria, va
promocionar la creença que tot-
hom té la capacitat de ser allò que

vulgui.  Aquest voluntarisme mà-
gic impulsat per "experts" va re-
emplaçar el vertigen per històries
positives; un despropòsit des-
connectat del paisatge, melodra-
ma sec aferrat a la idea que no hi
ha raó per al malestar ja que cada
un respon de la seva misèria.

En el triomf de la impotència,
els bons per a res senten la seva
identitat tristament certificada i
molt lluny per prendre cons-
ciència dels seus drets. La des-
esperació i la depressió són les ca-
res d'una mateixa moneda: a
una encara no se li ha ennuvolat
l'energia, l'altra és un salt al buit,
un ramell de flors marcides.

Transformar el sofriment en
capacitat és assolir solidaritat, ab-
raçades després d'un no desno-
nament; carícies més que fe, va
dir el Papa Francesc. El cert és
que es fa difícil ocupar espais co-
muns, fer alguna cosa pel clima,
aturar el racisme, el patriarcat ...

Es pot intentar la felicitat,
canviar la desafecció per empa-
tia, tot i que no parem la guerra,
ni males finances, ni armes. Cui-
dant els barris i la seva gent.

A les xarxes

@JoaquimAlbalate: 1.280 euros per con-
tenidor. Violència és que els joves d’aquest
país no puguin ni somiar a cobrar l’equiva-
lent a un contenidor cada mes.

@jcuixart: Ho estem tornant a fer! Hem atu-
rat el país! No ens aturarem fins a guanyar la lli-
bertat. Al Suprem ja vam avisar: “Serenament,
però amb tota la determinació del món".

#MarxesPerLaLlibertat

@MelciorComes: He passat d’esperar que
la independència me la facin els senyors
de 50 anys als despatxos, a esperar que me
la facin els nens de 20 als carrers.

#TsunamiDemocràtic #Aldarulls

Les millors
perles

Un nen amb paràlisi cerebral fa realitat el seu somni d'anar
amb monopatí. Ha passat a la ciutat de Curitiba, al Brasil, on
la mare del petit Joao, de només set anys, ha aconseguit

que dos fisioterapeutes i skaters creïn un monopatí especial per a
persones amb discapacitat.

Troben 39 cadàvers al contenidor d’un camió a un polí-
gon industrial d’Essex, Anglaterra. La policia ha detingut
el conductor del vehicle, un home de 25 anys d’Irlanda

del Nord, com a sospitós d’assassinat. Entre els cossos trobats,
hi havia el d’un menor. 

El reporter de TVE Àngel Pons pateix un lapsus en directe i con-
fon la dona de Francisco Franco, Carmen Polo, amb la vicepresi-
denta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo. Així, el

periodista va afirmar que “Franco descansarà juntament amb la seva
dona, Carmen Calvo”. El presentador del programa va corregir l’error.

Detenen un home que s’havia atrinxerat al Museu Ar-
queològic de Saint Raphael, al sud de França. La secretà-
ria de l’edifici va alertar la policia que la porta estava blo-

quejada per l’interior. Quan van arribar els agents, l’home ha-
via deixat un missatge a les parets: “El museu serà un infern”.

Escollir què regalar a algú que ho té tot no és fàcil. Però el ra-
per Kanye West ha aconseguit encertar amb el regal que ha
fet a la seva dona, Kim Kardashian. El cantant ha donat un mi-

lió d’euros a les ONG amb què Kardashian col·labora, que lluiten
sobretot per la reforma del codi penal als Estats Units.



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

7 | 

líniaciutatvella.catOctubre 2019



| 8

líniaciutatvella.cat Octubre 2019

Pere Aragonès
Vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

L’àrea metropolitana és un
territori complicat per a l’in-
dependentisme, tot i que

els resultats d’ERC dels últims
anys han anat a més. S’ha d’as-
sumir que per fer més forat en
aquesta zona calen anys de feina
i que la majoria social per a la in-
dependència va per llarg?
A la part del país on es concentra
la major part de la població, l’àrea
metropolitana, l’independentisme
hi ha de ser present i ha de ser ma-
joritari. Els bons resultats d’Es-
querra certifiquen que anem pel
bon camí. Nosaltres no volem un
país independent per canviar de
bandera o pel que posa al DNI,
sinó per donar més drets i oportu-
nitats a tothom per aconseguir
més llibertat col·lectiva. Si fos per
mi, la independència ja la tindríem
des de fa 20 anys, però cal anar
aconseguint consensos socials i
nosaltres treballem perquè arribin
com més aviat millor. 

Els progressos es van fent, però
no al ritme que algun sector de
l’independentisme voldria. Pot-

ser s’ha de deixar clar que re-
quereixen més temps.
El debat que ha de fer l’indepen-
dentisme no ha de girar entorn de
què ens agradaria que passés, sinó
de què hem de fer perquè passi el
que volem. I el que hem de fer és
seguir plantejant l’independen-
tisme com un projecte obert. ERC
ho fa i per això hem estat segona
força a l’Hospitalet, Sant Adrià de
Besòs o Cornellà, per exemple.

Precisament els alcaldes i alcal-
desses d’aquestes ciutats que
cita s’han queixat durant els úl-
tims anys que el procés ha afec-
tat la gestió del dia a dia dels
seus ajuntaments. Entén que hi
hagi aquest malestar?
Crec que hem d’anar als fets. I els
fets són que, d’ençà que hi ha

consellers d’Economia d’ERC, el
deute de la Generalitat amb els
ajuntaments s’ha reduït un 94%.
Hem obert estacions de metro,
estem recuperant la inversió de la
Línia L9, recuperarem el cofinan-
çament de les escoles bressol...
Qui genera inestabilitat és l’Estat
amb la seva pròrroga pressupos-
tària, que finança un 30% dels in-
gressos municipals. El PSOE tenia
en safata un resultat electoral per
fer un govern de progrés reconci-
liat amb una majoria de Catalu-
nya, però ha tornat a convocar
eleccions. En aquest sentit, la ir-
responsabilitat de Pedro Sánchez
és absoluta.

Per tant, tornant al paper de la
Generalitat, creu que la gestió
dels últims anys a l’àrea metro-
politana ha estat bona.
Tot es pot millorar, i voldríem tenir
tots els recursos d’un Estat per fer-ho
millor. Hem sortit d’una crisi econò-
mica amb una situació de precarie-
tat per a una part molt important de
la població. Quan proposem un sa-
lari mínim de referència català, per
exemple, és perquè el de l’Estat es-
panyol no ens serveix.

Últimament, a l’àrea metropoli-
tana i també al Parlament, hem

vist protestes contra el projecte
de llei de contractes de serveis
a les persones, la Llei Aragonès.
Hi ha entitats que denuncien
que privatitzarà serveis públics.
Sembla que de moment no està
aconseguint el consens neces-
sari per tirar-la endavant.
Necessitem una llei que pari els
peus als oligopolis, perquè actual-
ment les filials de l’ÍBEX-35 van a re-
bentar preus i se’ns estan posant a
gestionar menjadors escolars, lu-
doteques... Serveis que des del ter-
cer sector s’havien gestionat els
darrers anys. Necessitem que els
ajuntaments puguin introduir altres
criteris en la contractació pública. Si
aquesta llei no s’aprova, empreses

com ACS, que s’han especialitzat en
contractació pública, ens les troba-

rem fins i tot al llit. Crec que les crí-
tiques no estan fonamentades i no
aprovar-la seria un error.

I com s’explica l’oposició que ha
generat, per tant?
Crec que hi ha un prejudici ideo-
lògic i no hi ha hagut una lectura
del contingut de la llei. Cap grup
va presentar una esmena a la to-
talitat de rebuig a aquesta pro-
posta quan la vam entrar al
Parlament. La CUP la critica però
no ha presentat cap esmena. La
llei no privatitza, protegeix.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

“El deute de la
Generalitat amb
els ajuntaments
s’ha reduït
un 94%”

Entrevista

“LA SENTÈNCIA ÉS
UNA VENJANÇA”

“Crec que hi ha
un prejudici
ideològic en 
les crítiques a la
Llei Aragonès”

4La sentència és una ven-
jança, una injustícia. Votar
no és delicte. Els han con-
demnat a més de 99 anys de
presó. Ens han sentenciat
també a tots nosaltres. Avui
[dilluns 14 d’octubre] la de-
mocràcia a l’Estat espanyol ha
mort. Com diu la Carme For-
cadell, cuidem-nos. Conver-
tim la ràbia en fermesa, con-
vicció i serenitat.
Paraules d’Aragonès a Twitter
poc després de conèixer-se 

la sentència del Procés

“Amb la sentència, la democràcia
a l’Estat espanyol ha mort”
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– S’està sent prou valent per
combatre la contaminació?

– Vam aprovar una llei del
canvi climàtic que el PP va
impugnar al Constitucional.

– Hi ha decisions que es poden
impulsar malgrat això, no?

– Bé, la xarxa ferroviària s’ha
d’actualitzar. I el responsable
n’és l’Estat.

– Les entitats demanen un 
peatge al trànsit. Com ho veu?

– No serviria de res posar 
barreres al trànsit rodat si no
tenim un bon transport públic.

Parlem de Barcelona. Fins a quin
punt el preocupa que un dels
grans temes de debat a la capi-
tal del país sigui el de la insegu-
retat?
La seguretat de Barcelona en ter-
mes generals és bona. És una ciu-
tat molt internacionalitzada, per
la part bona i la dolenta, que juga
en una lliga mundial i on es fan
activitats de tota mena. En alguns
moments poden haver-hi puntes
de sensacions d’inseguretat i ho
hem de combatre. Nosaltres tre-
ballem perquè hi hagi més efec-
tius de policia. 

L’alcaldessa Ada Colau culpa la
Generalitat de la manca d’a-
gents. 
Bé, anem als fets. Nosaltres hem
aprovat recentment la convocatò-
ria de 750 noves places de Mossos
d’Esquadra. En els darrers anys
l’Estat ha limitat el nombre de fun-
cionaris i ara, fent un esforç, hem
fet aquesta convocatòria. De fet,
anteriorment ja en vam fer una
altra de 500 agents. El nostre com-
promís és clar. Però la seguretat
també és un model de ciutat on es
combatin les desigualtats, on l’es-
pai públic transmeti seguretat als
veïns i veïnes... I també hem de
posar deures al poder judicial, ja
que en molts casos no ha actuat
com ens hauria agradat, per ex-
emple en la reincidència.

Pel que fa a l’habitatge, el Govern
va veure com el Parlament li tom-
bava un decret llei per regular els
preus del lloguer. La solució passa
pel control dels preus?
Un increment continuat dels llo-
guers com el que hi ha fa que s’ex-
clogui molta i molta gent del dret
a l’habitatge. És evident que fan
falta mecanismes de control dels
preus, alguns a través de la ma-
teixa llei. Per exemple, limitar els in-
crements abusius, que era el que
pretenia la proposta de decret llei.
En paral·lel, necessitem una bossa
d’habitatge de lloguer prou gran
en el mercat que faci que els preus
no augmentin tant.

Però en una ciutat amb més de-
manda que oferta d’habitatge,
una regulació no podria posar
traves al creixement de l’oferta?
Amb l’oferta existent hi ha uns in-
crements continuats dels preus
que fan que sigui raonable establir
un control. I perquè hi hagi més
habitatge de lloguer també hi ha
d’haver un impuls públic. Des de
l’Institut Català de Finances hem
impulsat una línia de 250 milions
d’euros per finançar promocions
immobiliàries destinades al lloguer
social. Sigui com sigui, a Barcelona
i a l’àrea metropolitana també hi
ha un problema de sol disponible

i, per això, del parc existent cal des-
tinar-ne una part al lloguer.

Un altre dels grans debats a la
ciutat és el del turisme. Creu
que Barcelona és massa depen-
dent d’aquest sector?
El turisme ha crescut a totes les
ciutats turístiques en els darrers
anys. Avui Barcelona és la princi-
pal destinació turística de Catalu-
nya, quan fa 20 anys no era així. I
el que hem d’aconseguir és que el
turisme creixi en qualitat i no en
quantitat.

Com es fa això?
La manera de fer-ho, per exemple,
és a través de la taxa turística que
es va crear el 2012 i que el 2014 es
va modificar per destinar-la a la mi-
llora de les infraestructures turísti-
ques. Es tracta d’un impost que
serveix per redistribuir les rendes
del turisme i limitar-ne les externa-
litats. I, d’altra banda, hi ha un con-
junt d’oferta que hem de regular
molt millor, com són els aparta-
ments i les habitacions comparti-
des. Des del Parlament ja ho estem
fent i ho seguirem fent.

Una altra qüestió que preocupa
és la de la contaminació. Ara
s’impulsarà la Zona de Baixes
Emissions, però les entitats de-
manen mesures més dràstiques,
com ara un peatge. S’està sent
prou valent per intentar solucio-
nar una realitat que ja és de crisi
climàtica?
De fet, davant la crisi climàtica, el
Parlament va aprovar una llei del
canvi climàtic que va ser impug-
nada pel govern del PP al Tribunal
Constitucional. I el govern del
PSOE, el del mateix Pedro Sánchez
que se’n va a la cimera del clima de
l’ONU a donar lliçons a tot el món,
ha mantingut aquest recurs que
ha acabat anul·lant alguns articles
importants. Amb tot, en aquest
àmbit hi ha una hipocresia del
PSOE. La mateixa hipocresia que
significa mantenir una execució de
les inversions a la xarxa de trans-
port públic que fa que un de cada
tres euros pressupostats no es
gasti. Del 2015 al 2018, les inver-
sions de l’Estat a Catalunya, que fo-
namentalment són a Rodalies, no
s’acaben executant.

Hi ha decisions que es poden im-
pulsar malgrat aquest escenari
que descriu.
Però no serviria de res posar bar-
reres al trànsit rodat si no tenim
una bona alternativa de transport
públic. Perquè aleshores qui aca-
baria pagant el preu en termes
socials i econòmics del canvi cli-
màtic seria la gent treballadora i
els autònoms que es desplacen
cada dia. Per tant, necessitem me-
sures per reduir el nombre de cot-
xes que entren a la ciutat, però...

... Mesures que s’han d’aplicar
amb urgència.
Sí, però tenim unes infraestructu-
res ferroviàries que s’han d’actua-
litzar. I hem d’exigir-ho a qui n’és
responsable. A qui ho pressu-
posta i no ho executa, que és l’Es-
tat. I els diré més. L’Estat no deixa
a la Generalitat i als ajuntaments
poder fer dèficit per destinar-lo a
infraestructures. L’any que ve la
Generalitat ha de fer dèficit zero.
Per tant, la nostra capacitat d’in-
versió, que ha d’anar a infraes-
tructures de transport públic per
combatre la contaminació, es re-
dueix molt. I a Barcelona també hi
ha la qüestió dels creuers, ja que
la ciutat és un punt d’atracció
mundial d’aquest sector i una de
les estacions més importants de
la Mediterrània.

Exacte. I, per cert, contaminen
molt. 
Tenen una part positiva, perquè
atrauen turisme de qualitat i no
tant de quantitat. Però també hi ha
la part negativa, sí, amb uns índexs
de contaminació importants. Per
això el Port impulsa la gasificació i
l’electrificació.

Per acabar, ja saben on es farà el
centre de primera acollida per a
menors estrangers no acompa-
nyats? Sembla que no acaben
de decidir-se. 
La decisió de la ubicació depèn de
l’Ajuntament i nosaltres l’assumirem.

L’Ajuntament no ho explica ben
bé així.
Se’ns va plantejar una proposta i
la vam començar a treballar, però
després hi va haver un altre criteri.

La proposta del Besòs.
Després hi va haver un altre criteri
i nosaltres respectem l’Ajunta-
ment, però també demanem que
no ens entretinguem. Quan diem
que volem acollir hem de ser con-
seqüents. I nosaltres ho som.

Això sembla un missatge per a
Colau.
És un missatge per a tots els que ens
sentim interpel·lats davant d’una
crisi migratòria com aquesta.<

“Quan diem
que volem
acollir 
hem de ser
conseqüents”

“La seguretat de Barcelona
en termes generals és bona”

Entrevista
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INSEGURETAT4Ciutat Vella és
el districte on el 2018 es van co-
metre el 21% dels delictes de tota
la ciutat. Això és el que indica
l’índex de victimització, un dels
molts conceptes tècnics que sor-
geixen de les enquestes que fa l’A-
juntament –en aquest cas de
l’Enquesta de Victimització 2019–
i que mostra els ciutadans que
perceben que han estat víctimes
d’un o més delictes.

Segons aquest indicador, Ciu-
tat Vella és el segon districte on hi
va haver més delictes l’any passat.
El primer és l’Eixample, on la xi-
fra es va enfilar fins al 25%. En el
cas de Ciutat Vella,  la xifra supo-
sa un lleuger descens  respecte del
2017 (21,7%) però és superior al
2016 (17,4%), al 2015 (17,8%) i al
2014 (18,4%).

Pel que fa al conjunt de la ciu-
tat, l’enquesta mostra una xifra rè-
cord, ja que l’índex de victimitza-
ció s’enfila fins al 31,8%. És a dir,
gairebé un de cada tres barcelo-

nins va ser víctima d’un delicte el
2018. L’enquesta es va publicar el
14 d’octubre al web de l’Ajunta-
ment sense cap avís previ ni cap
valoració del govern municipal.

LA SEGURETAT AL RAVAL
Al districte, el barri amb més pro-
blemes de seguretat és el Raval.
Per tractar la situació, el passat
28 d’octubre es va celebrar la
Taula de Seguretat del barri, que

va estar liderada pel regidor de
Prevenció i Seguretat, Albert
Batlle. Des de l’Associació de
Veïns del Raval consideren que
la trobada va servir per constatar
que “la gent té por a sortir al ca-
rrer a segons quines hores” i
que al barri segueix havent-hi
“molt incivisme”. Diversos veïns
van denunciar que la situació no
millora i que hi ha molta feina a
fer per part dels polítics.

Un moment de la Taula de Seguretat del Raval. Foto: Twitter (@Albert_Batlle_B)

Dos de cada deu delictes de la
ciutat es cometen a Ciutat Vella
» És el segon lloc on hi ha més fets delictius, després de l’Eixample
» La Taula de Seguretat del Raval evidencia els problemes del barri

Premien Salvador Alemany, 
el Romea i Arturo San Agustín

RAMBLISTES D’HONOR4L’as-
sociació Amics de La Rambla va
entregar a mitjans d’octubre el
guardó Ramblista d’Honor 2019,
que enguany van ser per al pre-
sident del patronat del Gran
Teatre del Liceu, Salvador Ale-
many; per al periodista i escrip-
tor, Arturo San Agustín, i per al
Teatre Romea.

L’acte d’entrega dels premis
es va celebrar, un any més, al
Saló de Cent de l’Ajuntament. La
trobada va estar presidida pel
primer tinent d’alcalde de l’A-
juntament, Jaume Collboni, el

regidor de Ciutat Vella, Jordi
Rabassa i el President de l’As-
sociació Amics de la Rambla,
Fermín Villar. La glosa dels
guardonats va anar a càrrec del
Ramblista d’Honor de l’any
2013 i Premi Cervantes 2016,
l’escriptor barceloní Eduardo
Mendoza. Durant el seu dis-
curs, Mendoza va afirmar que la
Rambla “és una institució, és un
carrer, és una demarcació geo-
gràfica i urbana, molt particu-
lar”, al mateix temps que va
destacar que “és un carrer  on
passa de tot i no passa mai res”.  

L’Ajuntament ajorna la
reforma del Moll de la Fusta

URBANISME4La reforma de la
zona del Moll de la Fusta que
l’Ajuntament va anunciar a mit-
jans del passat mandat ha que-
dat ajornada, tal com va avan-
çar La Vanguardia a mitjans
d’octubre.

La comissió de govern que
es va celebrar el 3 d’octubre va
suspendre la tramitació del pla,
batejat amb el nom de la Bal-
conada, que s’havia començat a
licitar el passat mes de maig. El
motiu de la suspensió, segons
fonts municipals citades per
Betevé, és que el consistori vol

introduir millores tècniques a la
macro pèrgola que està previst
construir. El projecte preveu
la construcció de nous espais
per als vianants i noves zones
verdes, juntament amb la pèr-
gola. L’objectiu, tal com va ex-
plicar en el seu moment l’exre-
gidora Gala Pin, és “trencar la
frontera” que actualment ge-
nera l’espai i que els veïns es tor-
nin a fer seva la zona. 

Tot i la suspensió, des del
consistori deixen clar que el
projecte tirarà endavant. Ara
caldrà veure quan. 

El festival Raval(s) se centrarà
en la lluita antiracista

CULTURA4El festival Raval(s)
celebrarà una nova edició entre el
7 i el 9 de novembre en diferents
espais del barri. 

Enguany la trobada tornarà a
girar al voltant de la lluita anti-
racista i inclourà més d’una vin-
tena d’activitats gratuïtes gràcies
a la tasca comunitària de 90 en-
titats, col·lectius, associacions,
centres educatius i veïns del ba-
rri. Entre aquestes activitats hi
haurà exposicions, xerrades, iti-

neraris, un programa de ràdio,
contacontes, teatre-fòrum, ta-
llers i intervencions artístiques,
entre d'altres. L’altra gran pro-
tagonista del festival serà la mú-
sica. Alguns dels concerts tindran
com a protagonistes diverses
agrupacions de joves i corals del
barri. En paral·lel, durant els
dies 8 i 9 es repartirà a l’estand
de l’entitat Tot Raval material de
sensibilització i d’actuació en
casos de racisme.

Consell de Districte | Taula de diversitat cultural
El Ple del Consell de Districte va aprovar el 24 d’octubre, amb el vot favorable de tots els

grups, una proposició de JuntsxCat que compromet el govern municipal a crear una taula de
diversitat cultural per tal que sigui un nou òrgan de participació per a les persones migrants.

Fermín Villar (segon per l’esquerra) amb els tres guanyadors. Foto: Mariona Gil
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Discrepàncies al govern sobre
la comissaria de Via Laietana

POLÍTICA MUNICIPAL4El go-
vern municipal que formen Bar-
celona En Comú i el PSC va ex-
hibir a finals de mes dos posicio-
naments molt diferenciats sobre
el futur de la comissaria de la Po-
licia Nacional de Via Laietana.

Per una banda, el dia 28 el re-
gidor de Ciutat Vella, Jordi Ra-
bassa, va instar en una carta adre-
çada al cap de la policia espanyo-
la a Catalunya a “iniciar un diàleg”
sobre el futur de la prefectura. A
la missiva, Rabassa expressava el
seu “convenciment” que l’espai on
s’ubica no és “idoni” i avançava la
idea de traslladar la comissaria a
un altre indret. El regidor també
lamentava que els carrers més
propers a l’edifici estiguin “ocupats
intensivament per les forces poli-
cials” i demanava la seva retirada
“com més aviat millor”.

La petició de Rabassa va tenir
una ràpida resposta per part del
PSC. L’endemà mateix la tercera
tinent d’alcaldia, Laia Bonet, va
assegurar que el consistori “ni ha
demanat ni està demanant” el
trasllat de la prefectura de la Po-
licia Nacional. Bonet va desauto-
ritzar Rabassa dient que el seu
missatge era “de tipus personal”,
tot i que a la carta hi havia la cap-
çalera de l’Ajuntament. Segons
Bonet, el regidor de Ciutat Vella
només expressava “la preocupa-
ció per l’impacte de les concen-
tracions reiterades en la vida dels
veïns i les veïnes”.

Tot plegat es produeix després
que aquest octubre la comissaria
de Via Laietana hagi estat un dels
punts on hi ha hagut més protes-
tes per la sentència del Suprem so-
bre el procés independentista.

HABITATGE4A Barcelona hi ha
una tendència que no para de créi-
xer. És la de l’augment del preu
del lloguer, que semblava que
havia de tocar sostre però de mo-
ment no és així. 

En el cas de Ciutat Vella la re-
alitat també és aquesta, tot i que
si es mira l’augment entre el segon
trimestre d’aquest any i el de
l’any passat, és el districte on els
preus han pujat menys. Concre-
tament, el preu mitjà actual s’en-
fila fins als 960 euros mensuals,
mentre que en el segon trimestre
de l’any passat era de 924 euros.
És a dir, estem davant d’un in-
crement del 3,9%. Aquest aug-
ment és el més petit de tots els que
hi ha hagut als districtes, amb les
Corts al capdavant (8,1%). La
mitjana de l’augment d’aquest
últim any al conjunt de la ciutat ha
estat del 5,73%.

Pel que fa als barris del dis-
tricte, el mes car és el Gòtic, on el
preu mitjà per llogar un pis és de
1.112 euros. En segon lloc hi ha
Sant Pere, Santa Caterina i la Ri-
bera (1.110 euros), mentre que a
la Barcelona el preu és de 924 eu-
ros i al Raval de 867 euros. 

MÉS CONFLICTES
Deixant de banda el preu del llo-
guer, els conflictes relacionats

amb l’habitatge al districte no s’a-
turen. El passat 28 d’octubre
membres del Sindicat d’Habi-
tatge del Casc Antic van denun-
ciar  que en els desnonaments del
20 d’octubre dels pisos ocupats
del bloc del número 56 de la ron-
da Sant Pere es van cometre di-
verses irregularitats. 

Segons l’entitat, la propietat
del bloc va enviar una empresa
de desocupació sense cap ordre
judicial i també va avisar els
Mossos d’Esquadra. Durant el
desallotjament, la policia va aca-
bar carregant contra els mani-
festants que protestaven pel des-
nonament, que es va acabar sus-
penent. Tres dies més tard, se-

gons el Sindicat d’Habitatge del
Casc Antic, la propietat va orde-
nar tapiar dos dels tres pisos
ocupats i ara només en queda un
amb gent vivint-hi. 

D’altra banda, membres de
l’associació Raval Rebel van ocu-
par el 24 d’octubre l’Oficina
d’Habitatge de Ciutat Vella per
protestar pel mal estat del bloc de
pisos del carrer d’en Santcliment,
15 (el Raval), que és propietat d’un
fons d’inversor. Al pis hi viuen fa-
mílies que poden ser desnonades.
Els integrants també van denun-
ciar que fa més de 100 dies que
van demanar una reunió amb el
director de l’oficina però que en-
cara no han rebut una resposta. 

El Raval és el barri del districte amb el preu del lloguer més baix. Foto: Arxiu

El preu del lloguer segueix
augmentant a Ciutat Vella 

Una de les protestes d’aquest octubre a la comissaria. Foto: Guillem Roset/ACN
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El centre biomèdic Cetir Ascires Viladomat, designat com
a centre tecnològic europeu de referència per la multi-
nacional GE Healthcare, va reunir el passat dia 11 a les se-
ves instal·lacions referents internacionals del sector de la
salut en el marc del congrés europeu de medicina nuclear
de Barcelona.

Donada la trajectòria assistencial i científica de l'equip
mèdic multidisciplinari de Cetir Ascires, i la seva expe-
riència durant aquest últim any amb la tecnologia inte-
grada PET/RM, els experts han pogut conèixer aquesta
tècnica híbrida de Diagnòstic per la Imatge. Els especia-
listes han compartit experiències, així com la interpretació
dels estudis clínics, principalment en matèria de càncer
de pròstata, que és un dels que més metàstasi genera.

Un abans i un després en el diagnòstic i tractament
del càncer de pròstata
Segons dades presentades en el passat congrés anual de
la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO), que va
tenir lloc al mes de setembre a Barcelona, el càncer de
pròstata segueix sent el tumor més habitual en l'home,
amb 34.400 nous diagnòstics el 2019. La bona notícia és
que els tractaments aplicats a aquesta patologia cada ve-
gada són més satisfactoris, per la qual cosa diagnosticar
de forma precoç i amb la màxima precisió adquireix un
protagonisme especial.

Després del seu primer any de funcionament, la
PET/RM es posiciona com l'opció més avantatjosa per dia-
gnosticar el càncer de forma precoç i amb precisió. Per-

met observar, de manera no invasiva, tant la forma d'un
òrgan i la seva funció, com l'extensió de les cèl·lules can-
ceroses, fet que el converteix en el millor "rastrejador" de
la metàstasi incipient. I és que aquesta tecnologia inte-
gra, en un sol equip híbrid, les dues eines diagnòstiques

més potents de què disposem en l'actualitat per detec-
tar la propagació tumoral: la Tomografia per Emissió de
Positrons (PET) i la Ressonància Magnètica (RM) d'alt camp.

"La PET/RM és la tecnologia actual capaç d'aportar més
seguretat diagnòstica i més garantia d'èxit al tractament
del càncer", afirma el Dr. García Garzón, metge nuclear res-
ponsable del PET/ RM. A més, "permet aplicar un trac-
tament personalitzat dirigit a lesions específiques, en lloc
de planificar una cirurgia prostàtica o una teràpia «a ce-
gues», i mantenir un millor control de l'evolució del trac-
tament, tot això amb menys radiació".

L'experiència oncològica PET/RM 
reuneix experts europeus a Cetir Viladomat

Els especialistes han compartit la interpretació d’estudis clínics, principalment
en matèria de càncer de pròstata, que és un dels que més metàstasi genera

“La PET/RM permet aplicar un 
tractament personalitzat per a lesions 
específiques, en lloc de planificar una 
cirurgia prostàtica o una teràpia ‘a cegues’, i
controlar millor l'evolució del tractament”
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El col·lectiu Tsunami Veïnal surt de nou al carrer per denunciar la inseguretat a Barcelona

Clam per una ciutat cívica
REIVINDICACIÓ/ No va ser un tsunami
però el passat 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 perso-
nes, convocades per la plataforma Tsunami
Veïnal, es manifestessin des de diferents ba-
rris per acabar totes juntes a la plaça Sant
Jaume. “Volem una ciutat cívica i segura i
viure amb tranquil·litat”, van clamar.

La indignació va arribar a Sant Jaume en
forma de petites onades provinents de dife-
rents barris. Els manifestants es van ajuntar
a la part baixa de la Via Laietana per dirigir-se
cap a l’Ajuntament. Un cop allà, van llegir un
manifest que van fer arribar al govern muni-
cipal i a la Generalitat i que també rebran la
delegació del govern espanyol i la Fiscalia.
“La degradació de Barcelona s’ha vist incre-
mentada com mai en la història recent de la
ciutat i els veïns hem arribat al límit”, van dir.

Els manifestants van denunciar episo-
dis de delinqüència viscuts a la ciutat i que,
diuen, han augmentat. Veïns del Gòtic
deien que al seu barri els problemes amb el
tràfic de drogues són continus i que també
pateixen l’incivisme i el mal comportament
d’alguns turistes, mentre que la Vila Olím-
pica reclamava “mà dura” amb l’incivisme.

CRIDA ALS POLÍTICS
Des de Tsunami Veïnal, però, insisteixen que
el seu objectiu no és denunciar fets que pas-
sen en alguns barris, sinó fer pressió perquè
s’implementi un pla integral de ciutat a tots
els barris. Segons es podia llegir en el text, “la
degradació” ha provocat que molts veïns
hagin “arribat al límit” de la seva paciència.

Sobre la responsabilitat de la situació
que denuncien, des del col·lectiu veïnal
apunten a l’Ajuntament i a la Generalitat.
“Exigim a Colau i Buch que implementin
les actuacions immediates, eficaces i dura-
dores perquè els ciutadans, el comerç i els
visitants de la ciutat puguem viure i con-
viure en pau i revertir la situació abans que
s’agreugi”, afirmen. En paral·lel, també
diuen que “mes que mai” és necessari “re-
visar i reforçar els serveis socials per arribar
a les causes que poden derivar en l’exclusió
de col·lectius vulnerables”.

“PROBLEMA CONCRET”
L’endemà de la manifestació, Colau va expli-
car que comparteix la inquietud dels veïns,
tot i que va remarcar que a la ciutat “hi ha un
problema concret amb els furts i robatoris,
però no una crisi generalitzada”, afegint que
la solució passa per la presència de més Mos-
sos al carrer i un canvi legislatiu. “Fa temps
que estem dient que necessitem més patru-
llatge preventiu i un canvi a les lleis per cas-
tigar la reincidència”, va apuntar. Colau, però,
va considerar una bona notícia que la Gene-
ralitat “convoqui reunions i anunciï que vin-
dran més de 300 Mossos”.

Amb tot, Colau surfeja, de moment, unes
onades provinents dels barris perquè no
tenen 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 co-
muns, amb el missatge del Tsunami Veïnal.
El cas del PSC segurament és diferent i per
això el govern municipal mira de fer equili-
bris. Caldrà veure si els pròxims mesos les
onades creixen o la situació es calma.

MEDI AMBIENT/ Després de la multitudinària manifes-
tació del passat divendres 27 de setembre (a la ciutat i arreu
del món, en un dia en el qual hi havia convocada la pri-
mera Vaga Mundial pel clima de la història), la FAVB ha vol-
gut tornar a recordar la necessitat d’aplicar “polítiques de
gran impacte” per combatre el canvi climàtic.

Des de la federació consideren que cal impulsar un de-
bat ciutadà profund sobre les alternatives i les seves im-
plicacions en tots els àmbits per trobar les millors respostes,
així com posar en marxa aquelles polítiques que és evident
que poden donar bons resultats. Aquestes són dues de les
mesures que la FAVB considera que cal tirar endavant per
combatre 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 instar els diferents governs (de la ciutat, la Generalitat
i fins i tot l’Estat espanyol) a ser valents i posar fil a l’agu-
lla per frenar la situació, activar- 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’ampliació de l’aeroport i les noves terminals de creuers
al port, no van en la línia que cal seguir per capgirar la si-
tuació de contaminació actual.

Tornen a reclamar “polítiques de gran
impacte” contra el canvi climàtic MANIFESTACIÓ/El passat dijous 26 de setembre, en el marc

de la setmana de lluita pel clima, i el dia anterior a la cele-
bració del Dia Mundial del turisme, el centre de la ciutat va
ser l’escenari d’una nova manifestació contra els creuers i
els avions, dos dels exponents del turisme massiu. 

L’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS), el Sindicat de Barri del Poble-sec, la Xarxa Ciutat
Vella o Rebel·lió o Extinció BCN van ser algunes de les en-
titats convocants i participants en la marxa, que van cri-
dar a concentrar-se al Portal de la Pau.

Allà es va llegir un manifest denunciant que aquest es-
tiu s’ha tornat a batre el rècord de turistes a la ciutat i que
de forma imminent cal aplicar polítiques per reduir el nom-
bre d’avions i creuers i el seu impacte ambiental.

Nova protesta contra 
els creuers i els avions
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MOBILITAT/ El local de l’Asso-
ciació de Veïns de l’Esquerra de
l’Eixample va ser l’escenari, el
passat dilluns 30 de setembre,
d’una xerrada-taller oberta a to-
thom en la qual es va debatre so-
bre l’ús i l’abús del cotxe.

Aquesta activitat, però, va
servir per donar el tret de sortida
a una sèrie de cites similars que
s’organitzaran a diferents barris
de la ciutat i en les quals es plan-
tejaran preguntes sobre la mo-
bilitat, com si és tan greu la con-
taminació generada pels vehicles
privats, si hi ha prou alternatives
de mobilitat per limitar-ne el seu
ús o si propostes de les adminis-
tracions són encertades.

Veïns de l’Eixample
parlen sobre l’ús 
i l’abús dels cotxes

MOVIMENT VEÏNAL/ Veïnes, una espècie
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 de forma conjunta el passat19 de
setembre per denunciar “l’expulsió de la
vida veïnal” del barri i “reflectir els dife-
rents tipus de violència” que asseguren
que pateixen tots els que viuen en aquest
barri de Ciutat Vella.

La campanya de denúncia consisteix
a fer petites obres artístiques a les portes
de locals o edificis que han patit desno-
naments, ocupacions per part de trafi-
cants de droga i també en els negocis
que han hagut de tancar. Des d’aquestes
tres entitats del barri consideren que una
de les grans problemàtiques que pateix

el Raval en l’aspecte de l’habitatge són
“els especuladors nocius” com ara “els
bancs, els fons voltor o els grans propie-
taris”, juntament amb els narcopisos, la
massificació turística i l’incivisme.

D’altra banda, des de la Xarxa Veïnal
del Raval també s’han mostrat crítics amb
la manifestació contra la inseguretat per
part de Tsunami Veïnal per no comptar
amb entitats que “treballen fa anys en
aquest problema”.

L’ART COM A ARMA DE DENÚNCIA
Els veïns han escollit l’art com a eina per
protestar contra els diferents fenomens
que, expliquen, els “expulsen del barri”.
Passejant pel Raval es pot veure cente-
nars de cartells i murals diferents.

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

CELEBRACIÓ/ El barri de la Pros-
peritat, després de l’aturada es-
tiuenca, ha tornat a posar en
marxa la celebració del seu cen-
tenari amb tres esdeveniments
de primer nivell amb Joan Bros-
sa com a protagonista.

Una de les activitats, de ca-
ràcter doble, ha estat l’exposició i
el teatre itinerant titulats Brossa en
els seus tretze són tretze. La mostra
es va fer entre els dies 16 i 28 del
mes passat, dia en el qual es va re-
presentar l’obra Brossa al carrer, de
la mà d’Els Pirates Teatre.

Altres actes d’aquest cente-
nari van ser una ballada de sar-
danes o un concert de la Banda
Municipal de Barcelona.

Brossa, convidat 
al centenari de
la Prosperitat

EQUIPAMENTS/ Des de finals
del mes passat, els veïns del ba-
rri del Fort Pienc gaudeixen del
nou Casal de Barri Transforma-
dors, en aquest emblemàtic edi-
fici situat al número 60 del carrer
d’Ausiàs Marc. Les entitats del ba-
rri gestionaran l’equipament, que
es va inaugurar el passat dissab-
te 28 de setembre amb una gran
festa amb una batucada, exhibi-
cions de dansa contemporània i
diferents concerts. 

Uns 200 veïns no van voler
perdre’s l’estrena de l’equipa-
ment, una demanda llargament
esperada i que és una realitat des-
prés de gairebé 12 mesos de re-
tard en les obres.

El nou edifici de
Transformadors 
ja està funcionant

La FAVB aposta per un diagnòstic
“barri a barri” contra la inseguretat 

RESPOSTA/ Tres dies després que
el Tsunami Veïnal sortís al carrer
per mostrar el seu punt de vista
sobre la situació d’inseguretat de
la ciutat, el passat 17 de setembre
la FAVB va publicar la seva resposta
a tot el que reclamen des de la fe-
deració.

En un comunicat publicat al
seu portal web, l’entitat assegura
compartir la voluntat de viure “en
una ciutat sense violència on to-
thom pugui fer la seva vida en pau
i tranquil·litat”,  tot i que diu que “la
seguretat entesa com la possibili-
tat de realitzar una vida digna no
es limita a qüestions de violència
física i propietat privada”.

En aquest sentit, des de la FAVB
consideren que “cal analitzar bé les
causes i el rerefons dels proble-
mes”, ja que consideren que no
existeix una argumentació co-
muna que expliqui els conflictes
de seguretat. De fet, apunten que
els problemes i les causes són molt
diferents en un barri que en un
altre i apunten a l’existència de
problemàtiques molt diverses i lo-
calitzades, com ara “episodis im-
portants de violència, situacions
molt complexes d’acumulació de
diferents problemes i tensions en
l’ús de l’espai públic”. Amb tot,
creuen que les dades policials in-
diquen diferències clares i que això
hauria de portar a fer una diagnosi
detallada barri per barri, per ava-
luar la dimensió del problema, les
seves causes i dinàmiques i les
possibles solucions aplicables.

Malgrat això, però, la FAVB creu
que no cal caure en precipitacions
i que “la pitjor forma de resoldre els

problemes és actuar en calent”. Per
això, plantegen una dotzena de
propostes per “abordar el tema des
d'una òptica diferent de l’estreta
visió de llei i ordre que es planteja
des d'alguns àmbits”.

Així, la federació incideix en la
necessitat de treballar i fer una
diagnosi adequada barri per barri,
començant pels barris on els pro-
blemes són més punyents. En la
mateixa línia, la FAVB aposta per
reorganitzar les tasques dels cos-
sos policials, amb els Mossos cen-
trant-se en la seguretat i la Guàrdia
Urbana en la convivència (amb l’a-
juda de la policia de barri). De

forma complementària, suggerei-
xen la creació d’un cos auxiliar d’a-
gents cívics que vetllin per la
convivència en l’espai públic i que
es revisi l’Ordenança de Civisme.

Altres aspectes que també
consideren clau són la creació
d’un nou Pla de drogues, afrontar
de forma decidida el creixement
de la violència masclista, dur a
terme accions per limitar el crei-
xement turístic descontrolat, re-
tornar a la policia el control de la
seguretat al transport públic o
una reforma de la Llei d’Estran-
geria, entre altres.

La federació creu 
que cal repensar 
les funcions dels
agents de policia

Foto: Laura Fíguls / ACN
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GUARDONS4L’Associació d’A-
mics i Comerciants de la plaça
Reial ha rebut un dels Premis
Comerç de Barcelona, concre-
tament una menció especial en
la categoria ‘Premi al Comerç de
Proximitat’, en l’any del seu
20è aniversari.

Concretament, el jurat des-
taca que l’entitat, al llarg de la
seva trajectòria, “ha defensat un
model de comerç que fa ciutat,
alhora que ha vetllat per la
bona convivència amb els
veïns”, al mateix temps que es
remarca  que l’associació “és un
referent de bones pràctiques
per la seva implicació per fer de
la plaça un espai de convivència
on tothom té cabuda”.

La gerent de l’entitat, Patri-
cia Radovic, ha afirmat que
“aquest premi és un motiu d’or-
gull per a nosaltres. I dic no-
saltres perquè a l’associació
sempre pensem col·lectivament.
Tots els associats som dife-
rents, però el denominador
comú és que volem el millor per
a la plaça”.

ACTE DE CLOENDA
D’altra banda, l’Associació d’A-
mics i Comerciants de la plaça
Reial celebrarà el 30 d’octubre
l’acte de cloenda del seu 20è
aniversari amb la presentació
del llibre de l’escriptor Xavier
Theros ‘Vida i miracles de la pla-
ça Reial’, que és una biografia
sobre un dels indrets més em-
blemàtics  de la ciutat. La tro-
bada es farà al bar Glaciar de la
mateixa plaça Reial a partir de
la una del migdia. 

El llibre de Theros fa un re-
corregut per les històries que

amaguen els porxos que en-
volten la plaça, la font que for-
ma l’epicentre o el terra que al
llarg de la història han trepitjat
dides, soldats, prostitutes, nens
i ‘senyoritos’. També parla dels
atemptats, de la lluita política,
dels personatges extravagants i
la marginalitat.

“Escriure aquest llibre ha
estat com tornar a l’escenari del
crim, treure la pols a records
que ni sabia que guardava i
adonar-me d’un espai que for-
ma part de la vida dels barce-
lonins”, afirma Theros.

Els premis Comerç de Barcelona els entrega el consistori. Foto: Ajuntament 

Premien l’Associació d’Amics 
i Comerciants de la plaça Reial

Activitats | L’hora de l’òpera a l’Eix Raval 
Deu comerços de l’Eix Raval acolliran el 31 d’octubre, entre les 17.30 h i les 20.30 h, una nova
sessió de l’Òpera al Comerç, l’activitat musical que organitza la Fundació Barcelona Comerç
amb l’objectiu de dinamitzar el comerç local. S’interpretaran àries i cançons napolitanes. 

Nou pas per tenir les Àrees
de Promoció Econòmica

DINAMITZACIÓ4El president
de Barcelona Comerç, Salva Ven-
drell i Cristina Escudé, Secretà-
ria de RETAILcat i Presidenta de
Cecot Comerç es van reunir fa
pocs dies amb l’equip de la mi-
nistra d’Indústria, Comerç i Tu-
risme, Reyes Maroto, per apro-
fundir en la implementació de les
APEU (Àrees de Promoció Eco-
nòmica), un model de col·labo-
ració públic-privat per millorar la
gestió i facilitar la modernització
i promoció d’àrees urbanes i de
serveis.

Durant la trobada, que es va
fer després d’una pregunta par-
lamentària del diputat d’ERC al
Congrés Joan Capdevila, va ser-
vir perquè Vendrell i Escudé rei-

vindiquessin el paper clau del co-
merç a les ciutats  i la seva con-
tribució a la revitalització dels es-
pais públics i a la millora de co-
hesió social.

Tots dos van remarcar la ne-
cessitat de crear un marc legal
que permeti establir aquest mo-
del de gestió.  “Els eixos comer-
cials es compacten i els hàbits de
compra canvien. Existeixen raons
a nivell econòmic, urbanístic,
ambiental i social que aconsellen
mantenir i potenciar el comerç a
les ciutats”, va afirmar Vendrell.
Escudé, per la seva banda, va afir-
mar que, tot i que a Catalunya ja
s’està impulsat una llei sobre la
qüestió, “seria molt positiu que la
figura s’apliqués a tot l’Estat”.
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Entrevista

El 2017, quan també liderava
la regidoria, va presentar
l’Estratègia de Reforç i Pro-

jecció del Comerç de Barcelona.
Segueix sent necessari un im-
puls com el que va plantejar?
Sí. Cal actualitzar alguns punts, però
l’estratègia que es marcava, que
era fomentar el comerç de proxi-
mitat i la digitalització, és la matei-
xa. Perquè hi ha un nivell molt baix
d’entrada de la tecnologia en els co-
merços de proximitat de la ciutat.
També són molt importants la for-
mació i la professionalització, on hi
ha molt camí a recórrer, i l’associa-
cionisme, on hem avançat molt.
Hem passat de tenir un 29% de co-
merços associats als eixos a un 40%. 

Per tant, creu que en els dos anys
que vostè no va ser al capdavant
de la regidoria es va fer una bona
feina?
Si hi haguéssim estat nosaltres, evi-
dentment hauríem fet més coses de
la mà dels comerciants, com per
exemple el tema de les Àrees de
Promoció Econòmica Urbana, que
va quedar en via morta i que és una
eina per potenciar el comerç. Ara tin-
drem els instruments legals per
fer-ho, ja que l’avantprojecte de la
llei ja està en la fase de debat. En la
resta de coses hi havia consens
amb els comerciants i es va conti-
nuar avançant.

Es va continuar però creu que
no es va fer prou, pel que diu.
Sempre es pot fer més, però és cert
que el regidor Colom va continuar
el diàleg que s’havia iniciat amb els
comerciants. 

Fa poc es va presentar una cam-
panya a favor de la compra legal,
en un clar missatge contra el top
manta. Creu que la forma dels co-
muns d’encarar aquesta proble-

màtica va perjudicar els comer-
ciants? 
Es va actuar contra la venda il·legal,
però és cert que no es va explicar su-
ficientment als comerciants i a la
gent. Això va comportar un efecte
crida que va fer augmentar molt el
nombre de manters. Si això va per-
judicar els comerciants? Hi ha estu-
dis que ho demostren. Quan hi ha
activitats econòmiques al marge
de la llei, hi ha una competència des-
lleial cap al comerç i perjudica  la pro-
tecció dels drets dels consumidors.
Els manters jugaven amb unes altres
regles del joc. Nosaltres pensem
que la part social és importantíssi-
ma, però les lleis les ha de respectar
tothom.

Amb el nou govern la pressió po-
licial ha augmentat. L’estratègia
no passa només per aquí, però el
canvi és evident.
Sí, està clar que hi ha d’haver pres-
sió per part dels cossos i forces de se-
guretat de l’Estat i la Guàrdia Urba-
na. N’hi havia hagut abans, però ara
hi ha més col·laboració amb els
Mossos d’Esquadra i accions més co-
ordinades amb altres cossos. Hi ha
una aposta molt clara per mantenir
un espai públic que no estigui mo-
nopolitzat per una activitat il·legal.

Parlem d’inseguretat. Creu que el
seu augment, sobretot a Ciutat Ve-
lla, ha perjudicat molt el comerç?
La inseguretat és el que més preo-
cupa als comerciants en aquests mo-
ments. Ens ho diuen a les converses
que tenim amb ells. Gaudir d’una
ciutat segura és el primer requisit.

Segurament no serà fàcil revertir
aquesta situació.
El nostre missatge és clar. Hi ha una

voluntat de capgirar aquesta situa-
ció. Ho farem, però es necessita
temps. També necessitem relativit-
zar les dades mirant altres ciutats de
l’entorn, perquè tampoc ens podem
fer més mal del que pertoca. 

A principis d’agost deia que “no es
pot permetre que hi hagi comer-
ços dedicats a turistes que tren-
quin l’equilibri comercial”, fent
referència a les botigues de sou-
venirs.  No es va tard per mante-
nir l’equilibri comercial de les zo-
nes més turístiques?
A Barcelona s’han fet més coses
que en altres ciutats. Tenim els plans
d’usos i la voluntat clara de mante-
nir un equilibri que és un tresor. El
que passa és que necessitem ins-
peccions per aplicar la normativa i
és cert que no anem sobrats de sis-
temes d’inspecció i control. 

Però en aquest sector hi ha una
tendència més alta a incomplir la
normativa que en altres sectors
del comerç?
Bé... A veure... Suposo que simple-
ment es busca tenir beneficis. Tam-
bé és cert que la normativa no aju-
da en tot plegat, perquè en una lli-
cència normal, que no sigui de sou-
venirs, hi ha la possibilitat de dedicar
un 20% del negoci a souvenirs. Això
s’ha fet servir per fer fraus de llei. I a
l’hora de fer inspeccions no està clar
on hi ha el límit de què és un souve-
nir o no ho és. Cal clarificar les normes
i ser contundents a l’hora d’aplicar-les. 

Relacionat amb el turisme, Bar-
celona Oberta ha demanat reobrir
el debat sobre els horaris. Creu
que són massa restrictius, tal com
denuncien des de l’entitat?
El que ens agradaria és tenir un equi-
libri que sigui bo per a tot el comerç.
Els comerços de les zones turísti-
ques han de poder vendre de forma
més oberta. Però també volem pre-
servar els comerços dels barris. És molt
important que els comerços adreçats
als turistes no atreguin les vendes dels
barris. Cal trobar l’equilibri.

Aquest equilibri sembla compli-
cat d’aconseguir. 
És complicat, però amb diàleg es pot
fer. I és molt necessari tenir present
que en aquests moments el princi-
pal problema dels comerços de
proximitat és la venda electrònica.

Des de la Fundació Barcelona Co-
merç fa molt temps que diuen
que els eixos més perifèrics no
passen pel seu millor moment.
Què els pot prometre?
Nosaltres donem suport al comerç
de proximitat de tota la ciutat. En el
cas dels eixos perifèrics, cal fomen-
tar l’associacionisme, ampliar la for-
mació que es fa des de l’Ajuntament
i treballar molt la part del consum.
Cal incidir molt en els consumi-
dors perquè sàpiguen que quan
compren al comerç de proximitat
estan fent un gest de compromís
amb la ciutat i la sostenibilitat del
planeta.

Barcelona Oberta i Barcelona Co-
merç van deixar la cadira de Co-
lau buida quan es va fer el debat
de la campanya electoral, ja que
l’alcaldessa va decidir no anar-hi.
A vostè també li toca refer ponts?
Sobre l’actitud de l’alcaldessa, això ho
haurien de parlar amb ella. Nosaltres
sempre els hem tingut, els ponts. No
tinc la sensació d’haver de refer-los.
L’alcaldessa també entén que el co-
merç de proximitat és fonamental
per a la ciutat i ho ha defensat.

No s’ha trobat una relació dete-
riorada, doncs?
[Somriu]No. S’han fet moltes coses
amb l’Ajuntament i no crec que hi
hagi una situació complicada.

Els mercats són una de les grans
apostes d’aquest mandat. Com

evolucionaran aquests equipa-
ments en els pròxims anys?
Els mercats han de ser proveïdors
d’aliment fresc de primera qualitat
i també un punt de trobada. El de-
bat és si només han de continuar
servint productes per elaborar o
també han de passar a vendre pro-
ductes semielaborats o elaborats.
Sempre dic que els mercats són un
servei públic i s’han d’adaptar al que
demana la gent. També amb els ho-
raris, que s’han d’ampliar. 

Pel que fa a l’impost a les plata-
formes de comerç electrònic, l’A-
juntament té la capacitat legisla-
tiva per crear-lo?
L’única forma possible és la de gra-
var l’ús de l’espai públic quan s’hi fa
una activitat econòmica. Per tant,
plantegem una taxa per la utilitza-
ció de l’espai públic quan es fa la dis-
tribució del producte en el cas de les
empreses que no tenen seu física a
Barcelona. Ara bé, en el pitjor dels es-
cenaris, que seria no poder-la apli-
car, tot el debat hauria servit per rei-
vindicar el comerç de proximitat.

Per acabar, la il·luminació nada-
lenca d’aquest any serà millor
que la dels últims anys?
Hi haurà una mica més de llum...

Els comerciants en reclamen mol-
ta més.
Però de la manera que funcionen els
contractes i les licitacions, per a
aquest any era complicat. El gener
ja treballarem per dissenyar la cam-
panya nadalenca del 2020. Tot i això,
aquest any tindrem mitja hora dià-
ria més d’il·luminació. I també il·lu-
minarem la Via Laietana, que s’ha-
via deixat d’il·luminar i és un carrer
on el comerç pateix bastant per la
reforma que hi ha pendent.

“No m’he trobat una
relació deteriorada

amb els comerciants”
Montserrat Ballarín / Regidora de Comerç i Mercats

Ballarín torna a ser la responsable de la regidoria de Comerç després d’haver-ho 
estat durant el temps que el PSC va formar part de l’anterior govern municipal. 

I ho fa amb la mateixa recepta, que passa per la necessitat de modernitzar 
i professionalitzar el sector, a més d’expressar-se clarament contra el top manta. 

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Fotos: Eduardo Corria

Perfil | 25 anys de trajectòria socialista
Montserrat Ballarín (Osca, 1968) es va traslladar a Barcelona el 1986, on cinc anys després
es va llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona. També es va doctorar a la mateixa
universitat. Ha estat professora a la Universitat Pompeu Fabra i milita al PSC des del 1996.

“Els comerços de
les zones turístiques
han de poder vendre
de forma més oberta”
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Esports

Superats els dos primers mesos
de competició, la temporada co-
mença a agafar velocitat. L’Atlè-
tic Barceloneta, per exemple,
gairebé no tindrà setmanes amb
un sol partit, ja que haurà d’anar
alternant jornades de Divisió
d’Honor amb partits de Cham-
pions League.

De fet, el passat dimarts 29,
quan ja s’havia tancat aquesta
edició de Línia Ciutat Vella, els
de Chus Martín van jugar la ter-
cera data de la màxima compe-
tició continental contra el Szol-
noki a la piscina de Sant Sebas-
tià. Aquest partit contra els hon-
garesos serveix com a aperitiu per
a un novembre en el qual els de
Chus Martín hauran d’afrontar
dues jornades de Champions
lluny de casa: a Kazan el 8 de no-
vembre i 11 dies més tard a Her-
ceg Novi (Montenegro) contra el
Jadran Carine.

De forma simultània, l’equip

ha començat la Divisió d’Honor
2019-20 amb la mateixa autori-
tat que les anteriors: guanyant
tots els partits que ha jugat. Me-
diterrani (19-7), Sabadell (6-11),
Canoe (16-5) i Mataró (4-15)
han estat les primeres quatre
‘víctimes’ d’un conjunt que tam-
bé ha gaudit ja del cap de set-

mana de descans de la primera
volta (en la tercera jornada).

El novembre començarà amb
un partit molt dur contra el CN
Terrassa, el dissabte 2 a la pisci-
na de Sant Sebastià, mentre que
els altres reptes de l’equip de
Martín seran la visita a la pisci-
na del CN Catalunya, l’enfronta-
ment contra el Waterpolo Nava-
rra, el derbi contra el Barcelona

a la Nova Escullera (previst per
al dissabte 23) i un enfrontament
contra el CN Sant Andreu.

SÒLIDS I INVICTES
Però el bon moment dels equips
del barri no només es limita al
Barceloneta. I és que a la Nova
Escullera, el CNB de Toni Este-
ller segueix sense haver perdut
cap partit en el tram inicial de
l’actual temporada.

Els cenebistes també han
gaudit del descans obligat per la
configuració de la Divisió d’Ho-
nor actual (d’11 equips) i també
poden presumir, juntament amb
el Barceloneta i el Terrassa, de no
haver perdut cap enfrontament.

L’equip d’Esteller va debutar
a la lliga empatant contra els va-
llesans i després ha derrotat el
Catalunya (13-2), el Waterpolo
Navarra (6-17) i el Sant Andreu
(13-11) en el segon derbi del curs.
La visita a Tenerife, el partit
contra el Mediterrani i el des-
plaçament a Sabadell seran els
partits d’abans del derbi.

La temporada per al Barceloneta comença a ser vertiginosa. Foto: CNAB

Lliga i Champions: calendari
frenètic per al Barceloneta

» La doble cita europea a domicili, marcada en vermell al calendari
» Els dos equips del districte segueixen invictes a la Divisió d’Honor

Ciutat Vella acaba en vuitena
posició al Correbarri

ATLETISME4Tercers per la cua.
El districte va aconseguir, el pas-
sat diumenge 13, acabar en vui-
tena posició en la vuitena edició
del Correbarri. L’agregat dels
resultats dels corredors i les cor-
redores que van vestir el color ne-
gre de Gràcia els va permetre su-
mar 11.124 punts, quedant a uns
3.000 del setè (que en aquesta
ocasió va ser Gràcia) però amb
més de 1.100 sobre Les Corts,
que va ser el segon per la cua en
aquesta ocasió.

Individualment, els millors
resultats van ser els que van

aconseguir Abderrahim Ougra i
Cristina Berenguer. El corredor
va quedar-se a les portes del
podi, aconseguint completar els
10 quilòmetres del recorregut
en 32 minuts i 18 segons, sent 18
segons més lent que el tercer,
Víctor Doblas. Més discreta, en
canvi, va ser la classificació final
de Berenguer, catorzena entre les
dones amb una marca de 35 mi-
nuts i 27 segons. 

Mohamed El Ghazouany i
Mireia Guarner, ambdós repre-
sentants de les Corts, van ser els
vencedors de la prova.

El Barceloneta Futsal tanca el
mes patint la primera derrota

El Barceloneta Futsal
ja no pot presumir
d’estar invicte a Sego-
na B (va perdre l’últim

partit d’aquest mes a la pista del
Sala 5 Martorell), però l’arren-
cada de lliga de l’equip segueix
sent més que notable. El conjunt
blanc és cinquè amb 12 punts (els
mateixos que els martorellencs,
el CN Sabadell i el CFS Mar De-
nia), set menys que el líder.

L’equip ha millorat notable-
ment en l’aspecte defensiu, ha-
vent encaixat 26 gols en set jor-
nades, unes xifres millors que les

del Lleida o la Unión Santa Co-
loma, dos conjunts que ocupen
millors places en la taula que els
de la Barceloneta.

Així, l’equip voldrà mantenir
aquesta bona línia durant el no-
vembre, el tercer mes de la com-
petició. El Barceloneta arrenca-
rà els compromisos d’un mes
intens el dissabte 2 rebent el CN
Sabadell, jugarà el diumenge 10
a la pista del Futsal Aliança Ma-
taró, rebrà el Salou, es desplaça-
rà al Segrià per jugar contra el
Lleida i tancarà el novembre re-
bent el CFS Manresa.

Bàsquet | El CB Ciutat Vella, líder invicte de la Primera Categoria
Cinc partits, cinc victòries. El projecte de tornada del CB Ciutat Vella a Copa Catalunya comença
amb bon peu, ja que els d’Alex Gil lideren el seu grup de la Primera Categoria. L’equip estrenarà
el novembre a Sant Cugat i també jugarà contra el Sedis o l’AEC Collblanc, entre altres conjunts.

Pau Arriaga
LA BARCELONETA

El conjunt de Chus
Martín no ha encaixat
més de quatre gols 
en cap jornada de lliga
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Viu en línia

Mario Casas (La Corunya, 1986) es va convertir en una cara
coneguda de la pantalla petita amb les sèries SMS (2006-

2007) i Los hombres de Paco (2007-2010). En poc temps, va
aconseguir guanyar-se un espai propi a l’audiovisual espan-

yol i, gràcies als seus papers a la pel·lícula Tres metros sobre
el cielo (2010) i a la sèrie El barco (2011-2013), es va conso-

lidar com un dels grans ídols adolescents de la indústria.
Amb el temps, però, va anar madurant com a actor, i el
mateix va passar amb els seus personatges. Així, va co-

mençar a desvincular-se de la imatge que l’havia acom-
panyat fins aleshores i va mostrar una cara completa-
ment diferent a films com El fotógrafo de Mauthausen

(2018). Seguint en aquesta línia, aquesta tardor està
rodant El practicante, la nova pel·lícula de Netflix dirigi-

da per Carles Torras, que narra la vida d’un tècnic d’e-
mergències sanitàries que pateix un accident i es que-
da en cadira de rodes. El rodatge s’està fent a diferents
punts de Catalunya, com Badalona, Barcelona i Lleida.

Raül Romeva presenta un recull dels es-
bossos i dibuixos que va fer durant els me-
sos del judici del Procés al Tribunal Suprem.
Així, a Des del banc dels acusats, l’excon-
seller d’Exteriors, ara empresonat a Lle-
doners, torna a fer ús del dibuix com a eina
d’expressió i mostra al món com va viu-
re aquells dies durs i tensos a Madrid, so-
vint incloent-hi fins i tot un toc d’humor.

Llibres

Des del banc dels acusats
Raül Romeva

Joan Ollé dirigeix la seva adaptació teatral
de La mort i la primavera, la novel·la pòs-
tuma de Mercè Rodoreda. La història se
centra en un poble on els desitjos sexuals
es reprimeixen amb tortures i on, cada any,
se sacrifica la vida d’un jove llançant-lo pel
riu per comprovar el bon estat del túnel
que passa per sota del municipi.

A la Sala Petita del TNC, a Barcelona.

Teatre

La mort i la primavera
Joan Ollé

Un any després de publicar el seu primer
disc, Más de ti, el grup barceloní Maruja
Limón presenta el seu segon treball dis-
cogràfic, Ante mí. Format per onze can-
çons, aquest nou àlbum manté la per-
sonalitat de l’anterior, amb la barreja de
rumba, pop i música llatina. A més, les
cinc integrants del grup aposten per
tractar temes complexos de la societat.

Música

Angelina Jolie es torna a posar a la pell
d’un dels grans personatges antagònics
de Disney: Maléfica. La trama d’aquesta
seqüela transcorre uns anys després dels
fets de la primera pel·lícula i introdueix un
nou personatge: Queen Ingrith, inter-
pretada per Michelle Pfeiffer. La relació en-
tre Maléfica i Aurora (Elle Fanning) can-
viaran amb aquesta incorporació.

Pelis i sèries

Maléfica: Maestra del mal
Joachim Rønning

Ante mí
Maruja Limón

In-Edit 2019
El Festival de Cine Documental Musical de Barcelona, l’In-

Edit, celebra la seva 17a edició del 24 d'octubre al 3 de
novembre als Aribau Multicines. Enguany, la programació

ofereix una cinquantena de films, considerats els millors
documentals musicals d’aquest 2019. Destaquen títols

com David Bowie: Finding name, de Francis Whatley, que
mostra una nova visió sobre la vida d’un dels grans artis-

tes del nostre temps, o Si me borrara el viento lo que yo
canto, de David Trueba, que retrata la interessant biogra-

fia del cantautor espanyol Chicho Sánchez Ferlosio. 

M A R I O  C A S A SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un actor espanyol reconegut

S’ha guanyat la fama amb sèries i pel·lícules de gran èxit

Famosos

Rodar una pel·lícula a Catalunya
Barcelona i Badalona fan d’escenari a ’El practicante’

Ganes de veure’n el resultat
Una fotografia del rodatge ha generat expectació

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Call of Duty
Aquesta tardor arriba una nova entrega de la famosa saga d’Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare. El

popular videojoc bèl·lic torna a la guerra moderna i recupera la campanya, però ofereix una història nova.

No t’ho perdis

A LES XARXES...
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DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE
18:00 L’obra mestra absoluta d’Amadeu Vives,

Doña Francisquita, s’acomiada del Liceu des-
prés d’una setmana dirigida per Lluís Pasqual.
/ Gran Teatre del Liceu.

DES DEL 5 DE NOVEMBRE
17:30 El primer dimarts del mes que ve es po-

sarà en marxa el curs anomenat Fotografia
creativa, que s’allargarà fins al 26 d’aquest ma-
teix novembre. El preu total és d’11,7 euros.
/ Centre Cívic Convent de Sant Agustí.

DES DE L’11 DE NOVEMBRE
18:00 El pròxim dia 11 es posarà en marxa el curs

Dibuix Digital amb Illustrator CC, pensat per-
què els alumnes puguin treure tot el suc d’a-
questa eina d’Adobe. / Centre Cívic Convent
de Sant Agustí.

FINS A L’11 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

pot visitar el recull de fotografies originals (pa-
per, format, muntatge i tècniques de labo-
ratori) realitzades per Lluís Solé entre 1940
i 1975. / Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

FINS AL 22 DE NOVEMBRE
Matí-TardaÚltims pescadors de la Barceloneta

és la mostra que ens apropa a l'activitat pes-
quera a terra i al mar, amb retrats d'aquest
ofici tan antic, dels canvis que ha experimentat
i del seu futur. / Centre Cívic Barceloneta.

DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE
12:00 KiddyBroadwaypermetrà que els més me-

nuts gaudeixin amb les cançons més famo-
ses dels grans musicals de la història. / Tea-
tre Poliorama.

DIMECRES 13 DE NOVEMBRE
18:00 El segon dimecres del mes que ve està pre-

vist que es faci la representació de Contes a
bocafoscant, a càrrec de Noemí Caballer, per
a nens i nenes majors de 4 anys. / Bibliote-
ca Barceloneta - La Fraternitat.

DISSABTE 2 DE NOVEMBRE
12:45 Partit de waterpolo corresponent a la si-

sena jornada de la Divisió d’Honor entre
l’Atlètic Barceloneta i el CN Terrassa. / Pisci-
na de Sant Sebastià.

Umpalumpa presentarà el seu espec-
tacle de Contes a la màper a infants que
tinguin entre 2 i 4 anys. / Biblioteca Bar-
celoneta - La Fraternitat.

La companyia Umpalumpa
arriba a la Barceloneta

Dimecres 6 de novembre a les 17:30

Miho Miyata serà l’encarregada de
coordinar un taller de quatre ses-
sions, durant el mes que ve, perquè els
alumnes aprenguin a fer sushi. / Cen-
tre Cívic Pati Llimona.

Quatre sessions per
aprendre a cuinar sushi

6, 13, 20 i 27 de novembre a les 10:30

Facu Díaz i Miguel Maldonado tornen
a la ciutat (durant tres dies) en el marc
de la gira del seu popular show a You-
Tube, anomenat No te metas en polí-
tica. / Sala BARTS.

‘No te metas en política’
arriba a la Sala BARTS

Divendres 1 de novembre a les 21:00

Partit de bàsquet corresponent a la se-
tena jornada de la Primera Categoria
masculina entre el CB Ciutat Vella i el
Sedis. / CEM Parc de la Ciutadella.

El CB Ciutat Vella, líder de la
lliga, rebrà la visita del Sedis

Diumenge 10 de novembre a les 12:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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