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Barcelona ja fa temps que s’ha
convertit en una ciutat de festi-
vals. De totes dimensions i estils.
Primavera Sound, Sónar, Cruï-
lla, El Grec, Barnasants, BAM
(Barcelona Acció Musical)... són
alguns dels noms més destacats
que acull la ciutat al llarg de l’any,
especialment durant la prima-
vera i l’estiu i que arriben a un to-
tal de 150 un cop comptabilitzats
tots els estils artístics.

Un dels titulars que els bar-
celonins poden llegir cada cop
que se celebra un festival, espe-
cialment els de més renom (Pri-
mavera Sound i Sònar), és el que
fa referència a l’impacte econò-
mic que beneficia la ciutat. Però,
cap on es dirigeixen aquests be-
neficis? Com es distribueixen
els, per exemple, 117 milions

d’euros que deixen el Sónar i el
Primavera (65 i 52 respectiva-
ment segons un estudi inde-
pendent de la consultora Ca-
rat)? 

Tino Carreño, gestor cultural,
especialista en gestió i producció
d’espectacles i festivals de música

i arts escèniques i professor d’E-
conomia a la Universitat de Bar-
celona, explica que cal separar les
despeses directes i indirectes
que aquests festivals produeixen:
“A les directes hi hem de comp-
tabilitzar el que es paga als grups
segons el seu ‘catxé’, el personal

que treballa al festival, les in-
fraestructures llogades, el mun-
tatge, la il·luminació, el so, la co-
municació...”, i a les indirectes tot
el que afecta “les despeses que els
assistents al festival fan en hotels,
viatges, restaurants, comerços...”.
Carreño també remarca que al-
guns dels festivals de la ciutat
“són un pol d’atracció turística”,
amb tots els avantatges econò-
mics que això també comporta.   

En el cas del Primavera
Sound, que va acabar  fa dos dis-
sabtes, queda clar que el festival
atreu, i no només als turistes, ja
que enguany ha tornat a batre el
seu rècord de públic. Amb un
cartell on es podien trobar noms
com Arcade Fire, Pixies o Cae-
tano Veloso, ha reunit 190.000
espectadors, 20.000 més que
l’any passat, que també havia es-
tat una xifra rècord.

Un dels sectors receptors d’a-
quests avantatges és el comerç. El
president de la Fundació Barce-

lona Comerç, Vicenç Gasca, afir-
ma que “tot el que és afluència de
gent a la ciutat sempre és posi-
tiu”, malgrat que reconeix   que
sempre “hi ha zones que se’n be-
neficien més que d’altres”.

Entre el batibull que es crea
durant els dies dels grans festi-

vals també hi tenen a dir la seva
els veïns. De l’opinió del presi-
dent de la Federació d’Associa-
cions Veïnals de Barcelona
(FAVB), Lluís Rabell, es des-
prèn que no hi ha col·lisió entre
els veïns i el públic “perquè la
ciutat disposa d’espais que per-

meten encabir actes multitudi-
naris sense provocar efectes ne-
gatius”. Rabell sí que remarca,
però, que “tot té un límit de
sostenibilitat”, una afirmació
que relaciona amb la “inquietud
que ens causa la gestió dels flu-
xos turístics”.

UNA APOSTA DE CIUTAT
Llucià Homs, responsable de la
direcció de Promoció de Sectors
Culturals a l’Institut de Cultura de
l’Ajuntament (ICUB), afirma que
“Barcelona s’ha convertit en una
ciutat de festivals per la manera
d’entendre la cultura, de forma
lúdica, urbana, festiva i amb un
component innovador que atreu
públic i talent”. Homs, que ex-
plica que l’aposta per als festivals
és clara, descarta una bombolla
“perquè els festivals reben molt
poca subvenció, generen molta
activitat i el seu creixement no
s’ha produït en un moment de
bonança econòmica”.

Albert Ribas
BARCELONA

Un moment de l’actuació de la cantautora St. Vincent durant el Primavera Sound d’enguany. Foto: Dani Cantó / Primavera Sound

La ciutat acull 
durant l’any 150 
festivals d’estils 

artístics diferents

El Primavera
Sound torna a 
superar el seu

rècord de públic

Barcelona, cap de cartell
» La ciutat és un pol d’atracció per a la celebració de festivals musicals de gran impacte econòmic
» La suma dels festivals Primavera Sound i Sónar deixa117 milions d’euros a la capital catalana
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

@jofrellombart: Només una cosa: Plega el
Rei, Rajoy no admet preguntes i Mas sí.
Plega Rubalcaba i no admet preguntes.
Navarro sí. #fetdiferencial

@salvadorcardus: Si la renovació gen-
eracional de la monarquia queda reflec-
tida pel discurs d'ahir de Felip VI, no cal
que ningú torni a parlar-ne!

@maxpradera: Agradecemos a Duran i
Lleida que haya abandonado unos minutos
su suite del Palace para anunciarnos que se
va a abstener.

Encara resulta molt difícil saber
què ha passat amb l’abdicació del
Rei d’Espanya. Per què no es va fer
abans? O d’aquí a un any? De fet,
es podria perfectament creure que
tot plegat ha estat una gran ma-
niobra de distracció per tal de fer
front a una concatenació d’esde-
veniments que representen fortes
càrregues de profunditat política
per a l’Estat espanyol: la consoli-
dació del procés sobiranista ca-
talà, el terratrèmol polític del 25-M
o l’augment imparable de casos
de corrupció: en definitiva, la pèr-
dua total de la confiança ciutadana
en  unes institucions, corcades, per
manca de renovació i de transpa-
rència política.

Aquesta estranya abdicació
forma part d’un procés amb un
gran rerefons polític, en què el mà-
xim objectiu és frenar la  sobirania
plena de la nostra nació catalana.
En aquests moments es posa en
marxa l’operació Felipe VI  contra
la independència de Catalunya, en
què l’estratègia principal  serà l’in-
tent d’imposar, d’una forma so-
terrada, una certa “tercera via”,
per tal de fer-nos callar  a tots. Però
el problema és que potser ja han
fet massa tard. 

Hem de saber-nos explicar a
tot el Planeta, però com va dir
Companys, existeixen molts de-
fensors de causes nobles arreu del
món, però Catalunya només té els
catalans. Tot això lliga amb el fet
que, més enllà de monarquia o
república, ara el més important
és consolidar la revolució demo-
cràtica catalana i poder portar a
terme, amb civisme i normalitat,
la consulta del 9-N. Mai no hem
d’oblidar que el més important és
la voluntat del poble de Catalunya.  

4Metamorfosi
per Josep M. Loste

#DuranNoAbdica#UnAdéuAnunciat #ReiSensePoble

Com encara succeeix en alguns
països de tradició parlamentà-
ria anglosaxona, a la Catalunya
de 1714 no hi havia una Consti-
tució, sinó constitucions, lleis.
L'arquitectura legal de la Cata-
lunya constitucional medieval i
moderna es bastí sobre l'herèn-
cia del dret comú i s'anà articu-
lant des de la invocació dels vells
Usatges medievals fins a la dar-
rera llei aprovada a la Cort ge-
neral de 1705-1706. La plena
sobirania legislativa que exercia
el país es fonamentava en la ca-
pacitat d'aprovar lleis d'abast
general només per part de la
Cort general i com a resultat de
l'acord entre el rei i la Terra (re-
presentada, naturalment, en els
termes de l'Antic Règim). 

Els comtes-reis no podien
dictar normes, doncs, de valor
general i permanent, unilateral-
ment. Aquell conjunt de lleis
s'articulà formalment en forma
de compilació ordenada en tres
moments de la història mo-
derna del país: fou en 1495, 1589
i 1704, coincidint precisament
amb tres moments en els quals
la Terra va considerar que calia
donar força a l'ordenament jurí-
dic propi davant tres monarques
de tendències absolutitzants,
davant dels quals se sospitava en
perill el pactisme: Ferran II,
Felip II i Felip V (de Castella).

Ara que el jutge Santiago
Vidal ha estat protagonista d'un
nou encalçament espanyolista,
es parla molt d'una futura Cons-
titució catalana. El magistrat la
defensa curta, sintètica. Potser
marcat per l'experiència d'on
venim, prefereixo agafar-me al
nostre model històric. Curiosa-
ment, el trobo molt més mo-
dern. Tenir només en vigor lleis
que cada cambra legislativa, a
cada legislatura, pugui modifi-
car lliurement, tantes vegades
com calgui, sense majories qua-
lificades. El sistema constitucio-
nal espanyol és un exemple del
nivell de petrificació al qual es
pot arribar. No, prefereixo, un
model flexible, adaptable. 

El context d'ensorrament
del bipartidisme amenaça de
portar al col·lapse el sistema po-
lític espanyol: com més esmico-
lada es trobi la representació
popular, més difícil serà assolir
les majories agreujades que re-
clama tota reforma en profun-
ditat de la Constitució. La
temptació d'un final revolucio-
nari, doncs, serà cada dia més
present. Molt millor que una
Constitució, moltes constitu-
cions, reformables, adaptables
als canvis dels temps i al tremp
de la societat. Perquè els princi-
pis bàsics d'un estat democràtic
i de dret ja els tenim prou clars.

per Joan Granollacs                                                                                                           

4Una constitució catalana?

En poc temps, en el món de la
política, estan havent-hi uns
moviments que no tenen pa-
rangó. En una societat com
l’espanyola, immobilista per si
mateixa, ha abdicat el rei, el se-
nyor Pérez Rubalcaba i per re-
ducció a l’espai català el senyor
Pere Navarro i els senyors del
PP, que estan fossilitzats i no
mouen peça, tot i que també els
mourà l’onada del tsunami. 

No crec en les casualitats i
penso que tot plegat és una mo-
guda pensada i preparada amb
temps, consultant a les altes
instàncies espanyoles, ja siguin
els “poders fàctics”, els dos par-
tits de la majoria parlamentària,
els econòmics, militars i religio-
sos. La monarquia penja d’un
fil, els partits clàssics han patit
una rebolcada a les eleccions
europees, i els moviments so-
cials empenyen de valent per
aconseguir canviar la política
econòmica i social dels governs

que manen, siguin del color que
siguin, a Espanya i a les auto-
nomies. Discursos delirants de
com es pot ser republicà i donar
suport a la monarquia, de com
amb l’escut de la Constitució i
les lleis vigents continuar dei-
xant-ho tot com està de mala-
ment, de pensar que un canvi
de cromos dels borbons servirà
per desviar l’atenció dels pro-
blemes existents.

Cal fer un reset i iniciar la
construcció d’un nou model de
societat que doni resposta als
reptes actuals de la nostra so-
cietat sense marejar més la per-
diu. Per acabar, em jugo un
pèsol que amb motiu de la pro-
clamació del rei Felip VI de
Borbó hi haurà una amnistia
per als delinqüents, especial-
ment per als membres dels
partits polítics que han donat
suport a l’abdicació del rei,
menys els de terrorisme.
Temps al temps.

4Què està passant?
per Jordi Lleal
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4Per dignitat, no per identitat

Opinió en 140 caràcters

@higinih: Veient les protestes al Brasil,
penso que seria gloriós que s'hagués de
suspendre el Mundial. Llavors sí que
acabarien fugint els Borbons.

@pepe_mor: Como sigan saliendo can-
didatos, el PSOE en vez de primarias tendrá
que hacer octavos, cuartos y play-offs...
Ojo, y lo veo bien.

@JaumeFreixes: Mas-Colell diu que
Catalunya podria cobrir sobradament el
sistema de seguretat social (pensions i sub-
sidis d’atur) amb l’import del dèficit fiscal.

Un diari obert

M’agrada molt la música. Escolto es-
pecialment grups i cantants tant brità-
nics com americans. Tanmateix, al meu
cotxe sonen Blaumut o Joan Dausà. He
anat a un munt de concerts del Quique
González i segueixo el treball d’altres
músics espanyols. Llegeixo a Haruki
Murakami, Paul Auster, Douglas Co-
upland, Nick Hornby, Jonathan Safran
Foer i Chuck Palahniuk. Intento també,
de tant en tant, llegir novel·les en anglès
per això que no es rovelli allò que m’ha
costat aprendre com a estudiant. Alguns
dels meus llibres preferits estan es-
crits originalment en castellà: Beatriz y
los cuerpos celestes, Abierto toda la noc-
he o Cuatro amigos.

M’agrada molt la ciutat de Madrid.
La seva oferta museística és impres-
sionant i el seu cel infinit resulta capti-
vador. Toledo, Sevilla o Còrdova treuen
l’alè amb la seva bellesa. Hi ha diversos
llocs que m’han enamorat: la vall de
Glen Coe a Escòcia, l’illa canària de la
Gomera, les platges de Puerto Rico i Cot-
lliure al sud de França. Això sí, només
viuria a tres ciutats: París, Nova York i
Barcelona. Sóc fan de la meva ciutat i de
Catalunya. Crec que la meva nació és
simplement sensacional. Aterrar a El
Prat és saber que ets a casa, que perta-
nys a aquest lloc i que és on vols morir
d’aquí a molts anys.

Què dir de la paella, de la truita amb
patates o dels bocates de calamars.
Però també m’encanta el sushi, el sas-

himi, els nachos con guacamole, les fa-
jitas i el fuet de la Garrotxa.

El meu pare va néixer a Aragó i la
meva mare a Catalunya. He viatjat per
Espanya, per Europa i per Amèrica. He
vist llocs meravellosos i altres que no ho
són tant. He gaudit de persones molt
semblants a mi i també, algunes vega-
des, molt diferents. He impartit classe
a estudiants catalans, andalusos, cana-
ris, bascos, gallecs, valencians, islan-
desos, mexicans, argentins, holandesos,
anglesos, austríacs, belgues…

En definitiva, no tinc problema amb
la meva identitat. No sóc un heroi. Sóc
com milions de catalans. Sóc la barre-
ja de fenicis, grecs, romans o musul-
mans. De Ronald McDonald i Star-
bucks. De Peugeot i Seat. De TV3 i TVE.
De RAC1 i la Ser. De la Liga BBVA i de
la Champions. Sóc fill de la barreja, de
l’aculturització, de la globalització, d’u-
na societat sobreconnectada addicta a
la novetat.

I sóc d’esquerres, tot i que comprenc
les limitacions de la política amb un po-
der cada vegada menys petit davant del
capital. I, també, sóc independentista.
Però no per defensar la meva identitat,
ja que com he dit sóc la barreja de 3.000
anys de cultura. Sóc independentista per
dignitat. Perquè de la meva identitat ja
m’encarrego jo, com a adult i com a ciu-
tadà lliure. I no necessito que ningú
m’espanyolitzi a cop de Wert. Ja ho faré
jo si ho considero interessant.

per Alexandre Ribes (@alexsocietat)

La filosofia del nou entrenador del
Barcelona, que ja ha vingut demostrant
des que s’asseu a les banquetes, el seu
gust pel talent domèstic, obre un nou i
engrescador horitzó per als joves del
planter. En els seus conjunts l’asturià
sempre ha volgut apostar pels nous va-
lors, i ara que retorna al club blaugra-
na desitja que la columna vertebral de
l’equip es basi en jugadors de la casa. Si
analitzem l’onze habitual de Martino du-
rant aquesta passada temporada, ens
adonem que la mitjana d’edat era pro-
pera als 30 anys. Per tant, la primera
missió del nou tècnic ha de ser renovar
el grup en profunditat i incloure-hi
sang jove. Les baixes segures de Puyol
i Valdés, i l’interrogant sobre el futur de
Xavi, ja van en aquesta direcció. 

Si a això hi afegim els retorns de Ra-
finha i Deulofeu amb 21 i 20 anys res-
pectivament, i les incorporacions del
porter Ter Stegen (22) i Halilovic (a punt
de fer-ne 18), el relleu generacional està
servit. L’últim nom que està sonant amb
força és el del central del PSG Mar-
quinhos, que té tan sols 20 anys. Tot ple-
gat ens dóna una idea aproximada dels
plans de ‘Lucho’, fonamentats en con-
ferir a la pedrera un alt protagonisme i
en anar a buscar l’excel·lència a fora no-
més en el cas que a casa no la hi tingu-
em. És això últim el que succeeix, per ex-
emple, en la tan important posició de
central: al filial no hi ha cap jugador que
a hores d’ara destaqui en aquesta de-
marcació tan delicada, i tenint en comp-
te que ha estat una mancança que hem
arrossegat en els darrers temps, cal
ser ambiciosos i intentar fitxar autèn-
tics especialistes de nivell mundial. 

Com a mínim, un. El fet que el PSG

hagi tancat la incorporació de David
Luiz, obre les portes a la possible sorti-
da de Marquinhos (ja pretès pel Barça
l’any passat, quan jugava a la Roma) del
conjunt francès. Es parla d’un possible
canvi per Alves, més una compensació
econòmica per part del Barça. Els ex-
perts asseguren que aquest central bra-
siler és rapidíssim i que per tant res-
pondria al perfil que Puyol va dir que
hauria de tenir el seu substitut, i que po-
dria complementar-se perfectament
amb Piqué (que acaba de renovar fins
al 2019). Personalment, i sense des-
cartar l’esmentat jugador al qual he vist
molt poc, penso que l’opció més fiable
seria la del jove de l’Athletic Laporte.
Després d’haver estat un dels millors de-
fenses centrals d’aquesta Lliga, i amb
només 19 anys, ha fet prou mèrits per-
què el tinguin en compte. 

Té l’avantatge que ja coneix la com-
petició, ha quallat una temporada sen-
sacional en el seu actual equip, i és de
suposar que Zubi ja deu haver mantin-
gut converses des de fa temps amb el seu
entorn. Luis Enrique, que probablement
confiarà força en Bartra i Montoya (als
qui ja va dirigir en la seva etapa al Bar-
ça B), guanyaria un jugador superlatiu,
que la toca amb l’esquerra, i que apor-
taria centímetres a la rereguarda. Sigui
com sigui, sembla que el tècnic té clar
que es fixarà en els joves, i ja en les se-
ves primeres declaracions va convidar
les noves perles del club a treballar per
a demostrar-li que poden tenir una
oportunitat. Els noms d’Adama, Munir
o el flamant Halilovic (que en principi
arriba per a jugar al B) poden tenir un
protagonisme inesperat en aquesta
nova etapa.

per Sergi Villena

4Luis Enrique i els de casa
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Recentment, el seu partit ha
votat en contra dels horaris
comercials proposats per

Trias, que comptaven amb el vis-
tiplau dels comerciants. No hi po-
dien donar suport?
No, perquè nosaltres tenim la
nostra pròpia proposta. A dife-
rència de Trias, no volem declarar
zona turística tota la ciutat de
Barcelona, sinó només les zones tu-
rístiques pròpiament dites. A més,
creiem que no s’ha de restringir la
proposta als mesos de juliol i
agost, sinó que ha d’anar de maig
a octubre. I, en tercer lloc, no es-
tem d’acord amb els horaris que es
volien establir. Pocs turistes com-
pren a Barcelona el mes d’agost de
10h a 14h. És una obvietat. Per tot
plegat, nosaltres reclamem un
nou acord amb tots els sectors co-
mercials i turístics de la ciutat, no
només amb una part.

Sembla que la bona entesa entre
el seu partit i CiU expressada rei-
teradament en acords puntuals
s’ha deteriorat. Què ha canviat?
El que ha canviat és el govern de l’A-
juntament, que ha perdut el nord,
i l’alcalde Trias, que està més pen-
dent de parlar que de fer coses. S’ha
cregut allò que les eleccions no les
guanya l’oposició, sinó que les
perd el govern, i juga a no cometre
errors. I la millor manera de no co-
metre errors és no prendre deci-
sions, però s’equivoca. El seu rumb
ha canviat, en molts aspectes, i no
ha complert la seva paraula res-
pecte a algunes demandes nostres.
Per això ens distanciem. 

Serà així en el que queda de le-
gislatura o hi tornarà a haver en-
tesa entre CiU i PP?
Jo continuaré amb la voluntat de
fer oposició contundent quan cal-

gui i de posar Barcelona per sobre
dels interessos partidistes quan to-
qui. La meva posició no ha canviat.
Sempre he interpretat així la polí-
tica municipal. Últimament ens
hem distanciat per certs aspectes
de gestió, però no podem tancar la
porta a futures negociacions.

Darrerament han acordat sus-
pendre temporalment les llicèn-
cies per a pisos turístics. Quina so-
lució proposen per a aquesta pro-
blemàtica?
El que s’està aprovant, que és pre-
cisament el full de ruta que vam
proposar el PP. Davant la passivi-
tat de l’alcalde Trias respecte a
aquesta epidèmia –perquè és això,
una epidèmia–, nosaltres volem
regulació en tots els sentits. Taxes
més altes, per començar, i també
un pla de xoc d’inspecció.

Creu que aquest és un símptoma
que Barcelona s’està entregant
en excés al turisme?
No. El que crec és que tenim un go-
vern a la ciutat que no pren deci-
sions. Perquè la regulació que ara
comparteixen que cal impulsar
arriba tard. Fa temps que des del
PP reclamem que es prenguin
mesures en aquest sentit.

Quin és el model de ciutat que de-
fensa el PP?
Un model que desestacionalitzi i
descentralitzi el turisme i que re-
forci els serveis públics per garan-
tir el descans, la qualitat de vida i
la seguretat dels veïns, així com la
neteja i el transport públic de la
nostra ciutat.

Precisament una de les queixes
dels veïns és l’augment del preu
del transport públic. Vostè dema-
na accés gratuït a la targeta rosa
per als majors de 60 anys en si-
tuació de pobresa, però que pas-
sa amb tota la resta?
També hem fet altres propostes
pensant en les persones atura-
des, per exemple. Hi ha hagut un
augment abusiu de les tarifes, és
cert. Jo crec que amb una opti-
mització de les inversions i una mi-
llor gestió de les empreses es po-
dria haver fet una política tarifària
diferent.

Per tant, si el PP governés la ciutat,
les tarifes del transport públic no
haurien augmentat?
Tampoc haurien disminuït, no
t’enganyaré. Però crec que hi ha
marge per a una optimització de la
xarxa de transport públic que hau-
ria permès, segurament, una con-
gelació de les tarifes o evitar els in-
crements desproporcionats que
hem patit. No faré demagògia
dient que reduiria les tarifes, però
segur que hauria promogut uns in-
crements tarifaris molts menors
que els que s’han aprovat.

Un altre dels efectes de la crisi
són els desnonaments, que tam-
bé s’estan disparant a la ciutat. Què
cal fer per fer front a aquest drama?
Per començar, que els pisos socials
tinguin l’ús per al qual es van
construir i que es respectin els pro-
cediments legalment establerts
per poder-hi accedir, perquè si no
tot plegat es convertirà en la llei de
la selva. Cal lluitar contra les ocu-
pacions irregulars per no penalit-
zar aquells que segueixen la llei. A
més, hem de coaccionar els bancs
que mantinguin pisos buits, hi
estic d’acord, però no hem d’a-
magar que a la ciutat hi ha cente-
nars d’habitatges públics buits o
que s’han venut a fons privats. I
això ho fa el partit de l’alcalde Trias
en altres esferes administratives.

Vostè ha dit en més d’una ocasió
que Trias està al servei de Mas,
també pel que fa al procés sobi-
ranista. Hi haurà algun moviment
de Rajoy en aquest sentit? Alguna
oferta, com s’ha especulat?
Jo crec que ara hi ha un aspecte
que fa dos anys no era possible: la
millora del finançament. Quan el
PP va començar a governar Es-
panya, es va trobar un país en fa-
llida i totalment endeutat. Fa dos
anys no hi havia res a repartir, però
ara, amb la recuperació econòmi-
ca que ja es comença a entreveu-
re, crec que hi pot haver una reas-
signació de recursos. En aquest
sentit, la recuperació econòmica i
la sortida de la crisi permet tam-
bé un millor finançament per a Ca-
talunya, el qual defenso clara-
ment, perquè és de justícia. I
aquesta és una qüestió que ens ha
de permetre obrir ponts.

No creu que aquesta oferta, si fi-
nalment arriba, ho farà tard?
No. Jo vull creure que arribarà un
moment en el qual tots serem
conscients del que ens estem ju-
gant. De vegades, a la vida, més en-
llà del que voldries aconseguir, que
és legítim, has de valorar el que
tens. I, sovint, malgrat no ser el que
voldries aconseguir, és millor pre-
servar el que tens per no posar-ho
en risc. Sincerament, crec que te-
nim moltes coses guanyades que
no estem valorant, com per exem-
ple l’estat del benestar i la convi-
vència social.

Parlant de convivència, diverses
veus del seu partit i d’altres for-
macions asseguren que hi ha cris-
pació per culpa del procés sobira-
nista. Em pot posar algun exemple
d’aquesta crispació a Barcelona?
Al final, els sentiments no deixen
de ser dogmes de fe que alimenten
qualsevol element de creença. I els
sentiments, almenys en part, acos-
tumen a tenir elements d’irracio-
nalitat. I en funció de com s’ex-
pressen, es radicalitzen les posi-
cions, que sovint acaben en insults,
amenaces...

Vostè n’ha patit, personalment?
Ara i abans. Amenaces, agres-
sions... Jo i altres persones. Mira la
pobra presidenta de la Diputació de
Lleó, assassinada recentment...

Aquest fet no té res a veure amb
Catalunya.
No, però és un exemple que un de-
bat de sentiments corre el risc de
convertir-se en irracional, i això pot
generar radicalitat i violència.

No és una exageració dir, per
exemple, que s’han deixat de ce-
lebrar dinars de Nadal per culpa
del procés sobiranista?
Tots tenim amics i familiars amb
els quals  hem deixat de parlar de
política perquè sabem que ens
acabarem barallant. Això és una
evidència. I si no vine un dia
amb mi a les nou de la nit a fer una
passejada per Gràcia i sabràs el
que és ser del Partit Popular.

“L’alcalde Trias està
més pendent de parlar
que de fer coses”

Arnau Nadeu
BARCELONA

“L’augment de les 
tarifes del transport
públic és abusiu. Es
podria haver evitat”

Alberto Fernández Díaz és el president del PP a l’Ajuntament

El líder del PP a Barcelona ens rep en un moment en el qual la bona entesa
entre el seu partit i CiU, expressada reiteradament en acords puntuals, sembla
deteriorar-se. Li agrada diferenciar entre “la persona” i “el polític”, i parla de tot
plegat des del segon vessant. Al final, però, el primer també acaba apareixent. 

Foto: Neus Màrmol

Perfil | Un ‘gat vell’ de la política municipal
Alberto Fernández Díaz fa més d’una dècada que és candidat del PP a l’alcaldia de Barcelona. Més de deu

anys durant els quals ha vist canviar de color polític l’Ajuntament i que li han servit per anar guanyant
pes polític, sobretot des que l’alcalde Trias governa amb minoria la ciutat. Germà de l’actual ministre de

l’Interior, Jorge Fernández Díaz, és apassionat del futbol i seguidor declarat del RCD Espanyol. 
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La reforma de les Glòries va cre-
mant etapes. Aquest diumenge
començarà la fase 2 de les obres
de desconstrucció de l’anell via-
ri, que servirà per enderrocar
l’estructura del costat muntan-
ya, un cop ja es va completar
l’enderroc del costat mar del via-
ducte.

A partir de demà passat el
trànsit de sortida anirà per la
Gran Via en superfície amb una
calçada central de tres carrils;
un separador de trànsit de qua-
tre metres d’amplada, per on
circularà un carril bici segregat;
una calçada lateral amb un ca-
rril bus i un de circulació, i una
vorera de 3 metres d’amplada.
A diferència de la situació ac-
tual, la sortida es farà per una
via urbana i, per tant, hi haurà

cruïlles semaforitzades a les
confluències amb els carrers
de Padilla, Los Castillejos, Ba-
dajoz i Llacuna, fet que pot
alentir la sortida de vehicles.

SOBRE TERMINI
Segons ha explicat el tinent
d’alcalde d’Hàbitat Urbà, Antoni
Vives, “s’està seguint el calen-
dari previst i això ens permet
enfocar la urbanització provi-

sional amb tranquil·litat i tenir
una certesa que cap a finals de
setembre veurem desconstruï-
da la part muntanya”.  Un cop
finalitzin aquestes obres està
previst que puguin començar les
del túnel soterrat. La seva pri-
mera fase, que anirà de Los
Castillejos al carrer Badajoz,
començarà durant el primer
trimestre de 2015 i s’allargaran
durant un període de dos anys.

El vial de sortida de la ciutat a través de la Gran Via. Foto: Ajuntament

La Gran Via creuarà les Glòries
per terra a partir de diumenge
» Comença la fase 2 del projecte d’enderrocament de l’anell viari

» El trànsit de sortida de la ciutat passarà per un nou vial en superfície

El Nit Bus torna a casa els
usuaris de les sales d’estudi

TRANSPORTS4Coincidint amb
la recta final del curs universitari
i l’arribada de les proves PAAU
(Proves Accés a la Universitat),
l’Ajuntament posa a disposició
dels estudiants fins al 20 de
juny diverses sales nocturnes
perquè puguin preparar-se per
als exàmens. Posteriorment, i
per poder desplaçar-se des d’a-
quests equipaments municipals
fins a casa seva, els estudiants
poden fer ús del Nit Bus i així po-
der aprofitar el temps en aques-
tes sales i no preocupar-se per
com tornar a casa. 

La freqüència dels busos és
d’una sortida cada 20 minuts en-
tre les deu del vespre i  les cinc
de la matinada. En el cas de l’Ei-
xample, les sales nocturnes ober-
tes són la Sala d’estudi Sagrada
Família –habilitada a la biblio-
teca que porta el mateix nom–,
al carrer Provença, que obre de
les nou del vespre a la una de la
nit de forma permanent, i la
Sala d’estudi Esquerra de l’Ei-
xample –al Centre Cívic Ur-
gell–, situada al carrer Comte
d’Urgell, que obre de les deu del
vespre a la una de la nit. 

La Festa Major del Fort Pienc
acomiada la primavera 

CELEBRACIÓ4La Festa Major
de Fort Pienc, que va començar
ahir i que s’allargarà fins al
pròxim dia 22, recupera en-
guany alguns dels seus llocs
més emblemàtics com a espais
festius. Aquest és el cas de la
plaça André Malraux, que aco-
llirà jocs familiars i activitats del
casal de joves, o el nou mercat
dels Encants, que serà el lloc de
trobada d’una passejada guiada
pels racons més emblemàtics
del barri.

Com cada any, la cultura po-
pular i tradicional del barri té un

ampli protagonisme. Enguany
s’arriba a la 14a Trobada de Co-
rals de Fort Pienc amb un reci-
tal de poesia a càrrec del grup
Leon Felipe, la 7a Trobada Cas-
tellera i la V Trans Eixample Ge-
gantera.  També destaca la Mos-
tra d’Arts Escèniques Infantil i
Juvenil (l’últim diumenge) i l’ex-
posició ‘Fort Pienc, la transfor-
mació d’un barri’, que s’ha trans-
format en un llibre que testi-
monia fotogràficament la histò-
ria del barri. Enguany la prego-
nera de la festa és l’actriu i veï-
na del barri Rosa Renom.

La Sagrada Família, epicentre
del  ‘Catalans want to vote’ 

AGENDA NACIONAL4La plaça
Gaudí es va convertir dissabte
passat en l’epicentre de la jor-
nada castellera ‘Catalans want to
vote’, que va servir per reivindi-
car la consulta del pròxim 9 de
novembre amb una aixecada si-
multània de castells a diferents
capitals europees.

La colla castellera de la Sa-
grada Família va aixecar un 3 de
7 mentre una pantalla projecta-
va simultàniament la resta de

castells a Europa. Posterior-
ment, la presidenta d’Òmnium
Cultural, Muriel Casals, va llegir
un manifest on va reivindicar el
dret dels catalans a escollir lliu-
rement el seu futur. “Els catalans
volem votar i volem decidir el
nostre futur amb un referèndum.
Fem una crida a tots els ciuta-
dans europeus: l'Europa del fu-
tur, la volem aixecar amb vosal-
tres”, va assegurar Casals davant
de molts barcelonins i turistes.

Redacció
EIXAMPLE

Infraestructures | Comença l’exposició pública del nou parc de neteja
La Comissió de Govern ha aprovat iniciar el període d’exposició pública del projecte per a la construcció del

Centre de Neteja de l’Esquerra de l’Eixample al subsòl del parc de Joan Miró. El nou centre tècnic i
logístic dels serveis de neteja de l’Esquerra de l’Eixample tindrà capacitat per a 290 operaris i 80 vehicles

de servei. Farà més de 3.000 metres quadrats i estarà ubicat en un edifici soterrat i energèticament eficient.
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SOCIETAT4Un grup de joves
del barri del Fort Pienc va ocu-
par el passat dimecres dia qua-
tre una antiga oficina de Bankia
per transformar-la en un ateneu
popular, segons van recollir di-
versos mitjans.

El col·lectiu de joves, que
ha batejat el local com l’Ateneu
Popular del Fort Pienc El Rec, hi
ha organitzat durant els darrers
dies diverses activitats  i pretén
convertir aquest local “en un nou
espai alliberat per les associa-
cions del Fort Pienc”. Aquesta
seu de Bankia és el segon local
que ocupen aquests joves del ba-
rri després que l’any 2011 van
ocupar-ne un altre que van ba-
tejar com La Resposta. Va ser
desallotjat el juliol del 2013.

Joves del Fort Pienc
ocupen una antiga
seu de Bankia

ART4L’Ajuntament i l’Escola
Massana han impulsat un pro-
jecte comú per transformar ar-
tísticament els interiors d’illa i
patis de col·legis del districte
per tal d’apropar l’art als ciuta-
dans.

Una de les obres que ja es pot
contemplar és als jardins de
Clotilde Cerdà, un interior d’illa
situat entre els carrers de Sar-
denya i de la Marina. Es tracta
d’un mosaic amb ceràmica vi-
trificada de 106 metres qua-
drats. La directora de la Massa-
na, Gemma Amat, explica que
aquest projecte “és una oportu-
nitat magnífica per fer reals pro-
jectes de dintre l’aula i contribuir
al patrimoni cultural que té l’Ei-
xample, que són les tècniques
tradicionals vinculades als oficis
del modernisme, però amb una
mirada contemporània”.

La Massana decora
interiors d’illa i
patis d’escoles

CiU, la força més votada 
al districte en les europees

POLÍTICA4Les eleccions euro-
pees celebrades el passat 25 de
maig van deixar un panorama
republicà a la ciutat. ERC, guan-
yadora de les eleccions a Cata-
lunya, també es va imposar a sis
dels deu districtes de Barcelona.
CiU va aconseguir la victòria en
tres districtes, un d’ells l’Ei-
xample, on va reeditar la pri-
mera posició del 2009.

Enguany la victòria dels con-
vergents, amb 27.502 vots i un
suport del 26,5%, va ser pràcti-
cament igual d’ajustada que fa
cinc anys, però en aquesta oca-
sió la segona força més votada
va ser ERC i no el PSC. Els re-
publicans van fer un salt espec-

tacular en aconseguir passar
d’un suport del 9,5% a un 23,6%
-de 7.863 vots a 24.535-. El
gran derrotat de la nit va ser el
PSC, que va passar de quedar-
se molt a prop de la victòria fa
5 anys, amb 21.083 vots (25,6%
de suport), a ser cinquena for-
ça amb només 8.893 vots (8,6%
de suport).

D’altra banda, ICV-EUiA
també va obtenir uns grans re-
sultats després de ser la tercera
força més votada amb 13.031
vots, pràcticament el doble que
el 2009. La quarta posició va ser
pel PP, que va perdre pràctica-
ment 5.000 vots i més de nou
punts percentuals de suport.
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La programació d’activitats a la
fresca a l’Eixample arriba en-
guany carregada de propostes
variades. Al llarg del mes de ju-
liol els veïns del districte i tots els
barcelonins que s’acostin als di-
ferents espais habilitats  per dur
a terme aquesta programació
estiuenca podran gaudir d’un
cartell que destaca pel seu eclec-
ticisme. 

El pati de la Casa Elizalde
acollirà tres propostes teatrals els
dies 9, 16 i 23 de juliol. La pri-
mera, que començarà a les 10 del
vespre, és l’ òpera bufa La Gran
Duquessa de Gerolstein, de la
companyia Bratislava. Una set-
mana més tard tindrà lloc l’es-
pectacle Entre tu i jo de la com-
panyia Mar Gómez, que fusiona
dansa, teatre i humor i, final-
ment, el dia 23 arribarà l’obra de
teatre humorístic Hoy estamos:
Experiencia vital semejante a un
programa de radio, de la com-

panyia Radiomán. Els dijous a
les 10 del vespre serà l’hora del
‘Cinema a la plaça’ al Centre Cí-
vic Fort Pienc. La primera sessió,
programada per al 10 de juliol,
servirà per projectar Brave,
guanyadora de l’Oscar a la millor
pel·lícula d’animació 2012. El
següent dijous serà el torn de la
comèdia dramàtica francesa In-

tocable i l’últim dia  els especta-
dors podran gaudir del film d’a-
ventures La Invención de Hugo,
dirigida per Martin Scorsese. 

Si es prefereix la música i el
ball, la cita obligatòria és el cicle
‘Un estiu per sentir i ballar’ que
tindrà lloc al Centre Cívic Sa-
grada Família. Dimarts 8 de ju-
liol el grup Gnapossm, format
per David Muñoz, veu i guitarra;

Jordi Franco, Franky, baix; Pere
Foved, bateria i Arecio Smith, te-
clats, presentarà el seu primer
disc instrumental, Gnaposs
Groove. Una setmana més tard,
dimarts 15, actuarà el grup Ve-
nancio y los Jóvenes de Antaño,
que mostraran les seves can-
çons pròpies que parteixen del
bolero i el son cubà. Per aco-
miadar el cicle, dimarts 22, la
banda Chino & The Big Bet ofe-
rirà el seu directe explosiu.

Paral·lelament, l’Espai Es-
cènic Tísner de les Cotxeres Bo-
rrell serà la seu de ‘l’Eixample a
la fresca’, tres jornades d’espec-
tacles gratuïts d’humor i música.
Dijous 10 a les 10 del vespre l’es-
pectacle Mi último cuento.de la
companyia La madriguera. in-
augurarà el cicle amb la inter-
pretació de Selu Fernández  i Vir-
ginia Melgar. El dia 17 la com-
panyia Mali Vanili oferirà la re-
presentació Lo nostre no fun-
ciona, amb els actors Miquel
Malirach i Jofre Borràs, i per aca-
bar, el dia 24, els espectadors po-
dran presenciar l’espectacle De-
tectives Martínez.

El millor juliol a la fresca
» El districte acollirà el mes que ve una programació àmplia i variada de diferents activitats a l’aire lliure

» Música, teatre, cinema i ball, grans protagonistes d’una llista amb noms de primer nivell

MÚSICA4El Centre Cívic Gol-
ferichs serà l’espai on s’ubicarà
el cicle ‘Música al pati’, que en-
guany programa un cartell de
luxe amb tres grans noms de
l’escena musical catalana i es-
panyola.

Divendres 11 de juliol a les 9
del vespre serà el torn de la
cantant barcelonina Maria Ro-
dés, que acompanyada del gui-
tarrista Guillermo Martorell,
farà un repàs del seu disc més
recent, Maria canta copla. El se-
güent divendres l’artista sara-
gossà Bigott, amb la naturalitat
i l’energia que el caracteritza,
mostrarà el seu folk-pop de rit-
me frenètic que l’ha dut a treu-
re un disc per any. Finalment,
divendres 25, el cantant gironí
Jose Domingo presentarà el seu
últim àlbum Almería, amb unes
cançons que retraten paisatges
a través d’unes pinzellades d’ai-
res flamencs i psicodèlics.

Grans noms al Golferichs

L’òpera bufa La Gran Duquessa de Gerolsterin, la pel·lícula Intocable i la cantant Maria Rodés, protagonistes de les activitats a la fresca. Foto: Arxiu

Els cinèfils tenen 
tres cites obligatòries

al Fort Pienc

Redacció
EIXAMPLE
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L’Operatiu Estiu vol garantir la convivència i la seguretat. Foto: Ajuntament

La ciutat vetllarà pel respecte i
el civisme amb l’Operació Estiu

Amb l’arribada dels mesos d’es-
tiu, els carrers de la ciutat s’om-
plen de ciutadans i visitants que
aprofiten les bones temperatures
per passejar i fer vida a l’exterior.
En aquest sentit, des del passat
31 de maig i fins al pròxim 28 de
setembre, l’Ajuntament activa
l’Operació Estiu 2014, un dispo-
sitiu múltiple que té l’objectiu de
fer compatible aquest ús inten-
siu de la via pública amb el ne-
cessari descans de tots els veïns,

garantint la convivència, la se-
guretat i la mobilitat. 

El dispositiu estival preveu un
esforç coordinat de tots els ser-
veis municipals, amb especial
atenció a la zona litoral, que du-
rant els mesos de bon temps viu
una ebullició d’activitat.

PATRULLES A PEU DE CARRER
Durant l’estiu, els agents de la
Guàrdia Urbana realitzaran pa-
trulles uniformades i de paisà i
s’incrementaran els contactes
amb veïns i entitats per tal d’an-
ticipar-se a possibles problemà-
tiques emergents. A més, per ter-
cer any consecutiu, la Guàrdia Ur-

bana desplega el Grup de Platges,
un operatiu que actua per preve-
nir tots aquells fenòmens que es
produeixen a les zones litorals.

S’INCREMENTA LA NETEJA
Durant l’Operació Estiu d’en-
guany també es reforçarà un 7%
el servei de neteja diària, prio-
ritzant les zones turístiques de la
ciutat i de més ús. En concret, hi
haurà 19 equips de treball amb 37
operaris, a més de dos equips du-
rant el matí i la tarda per al bui-
dat de papereres. Tot perquè
aquest estiu tothom pugui gau-
dir del bon temps i la companyia
dels amics a la ciutat. 

Redacció
EIXAMPLE

SEGURETAT4La lluita contra la
venda ambulant és un altre dels
objectius que es planteja l’Ope-
ració Estiu 2014. Aquesta activi-
tat il·lícita no només suposa un ús
indegut de l’espai públic, sinó que
també és un greu perjudici per a
l’activitat econòmica de la ciutat. 

Per lluitar contra aquesta
pràctica, enguany s’incrementa
un 50% el dispositiu dedicat a
combatre la venda ambulant a
Barcelona, amb un total de 60
agents “per als perills sanitaris
que representa, a més del greuge
que ocasiona al comerç de la ciu-
tat”, recorda el primer tinent
d’alcalde de Barcelona, Joaquim
Forn, el qual també fa una crida
a la “corresponsabilització dels
ciutadans” perquè no afavoreixin
aquesta activitat. 

De moment, des de principi
d’any la Guàrdia Urbana ja ha re-
alitzat 18.025 intervencions re-
lacionades amb la venda ambu-
lant sota el paraigua de l’Opera-
ció Mestral, que està en vigor tot
l’any però que s’intensifica amb
l’arribada del bon temps. 

En contra 
de la venda
ambulant
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L’Eix Sagrada Família presenta
les seves propostes d’estiu

MODA4L’Eix comercial Sagra-
da Família celebra avui la cin-
quena edició de la seva desfilada
de moda. L’esdeveniment co-
mercial tindrà lloc a partir de les
8 de la tarda a una passarel·la
ubicada la plaça Gaudí. 

Amb el nom de Sagrada Fa-
mília és moda, l’associació de co-
merciants mostrarà les propos-
tes que els seus botiguers asso-
ciats tindran als seus expositors
de cara a la temporada de pri-
mavera i estiu. 

Èxit de la Fira de comerç 
als Jardins Montserrat

MOSTRA4Els Jardins Montse-
rrat van acollir dissabte passat per
tercera vegada la Fira de comerç
al carrer que organitza l’Eix Co-
mercial Nou Eixample (ECNE).
“La participació va ser molt alta
i els veïns van quedar molt en-
cantats de les activitats”, explica
a Línia EixampleMercè Díaz, di-
namitzadora de l’ECNE. 

Durant tot el dia es van orga-
nitzar tota una sèrie d’actes com
tallers infantils,  de dansa –a cà-

rrec de les escoles i acadèmies del
barri– i actuacions musicals com
la d’Albert Magret. De fet, es van
col·locar dos escenaris, un als
Jardins Montserrat i un altre al
carrer Rosselló. 

Pel que fa a l’aspecte comer-
cial de la diada, a la fira hi havia
productes de la terra, degusta-
cions i una zona de restauració on
els visitants van poder menjar
mentre visitaven les paradetes
dels botiguers de l’eix.

Un any més, la Fira Modernista
de Cor Eixample va aplegar un
bon nombre de visitants, que es
van apropar a contemplar de
primera mà els productes dels
comerciants i les activitats que
s’hi van organitzar durant els
dies de celebració. 

Segons indiquen des de Cor
Eixample a aquesta publicació,
enguany ha estat l’edició amb
més participació en relació a les
carpes participants –150 en to-
tal–. Tot i que el primer dia de la
Fira Modernista, divendres 30
de maig, va ploure, els dos dies
posteriors van comptar amb una
alta afluència de persones, mol-
tes d’elles disfressades d’època o
amb algun element característic,
com barrets o mocadors. Pel
que fa a les activitats que com-

plementaven l’aspecte comer-
cial de la fira, cal destacar l’ex-
posició de carrosses mortuòries
d’època que va cedir Cementiris
de Barcelona, i el concurs i des-
filada de gossos, que va comptar
amb la participació de la unitat
canina de la Guàrdia Urbana. 

A més, la Fira Modernista
d’enguany va comptar amb la
presència d’aparadors de ciutats
de tot l’Estat i de la resta del con-
tinent que també tenen un llegat
modernista molt important, com
són  Astorga, Melilla, Alcoi o Riga
(Letònia), entre altres. 

Molts visitants van anar disfressats a la fira. Foto: Ajuntament

La Fira Modernista registra una
participació de parades rècord
» En l’edició d’enguany han participat un total de 150 expositors
» Les carrosses mortuòries i la desfilada de gossos, el més visitat
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Torna el Firantoni, la mostra
de comerç de Sant Antoni

FIRA4Sant Antoni Comerç ce-
lebrarà el pròxim dissabte 28 de
juny la segona edició del Firan-
toni, la mostra de comerç i ser-
veis del barri de Sant Antoni.

Durant tot el dia –de 10 del
matí a 9 de la nit–, els establi-
ments associats a l’eix mostraran
la seva oferta i productes als vi-
sitants al llarg del carrer Comte
d’Urgell, entre els vials de Tamarit
i Floridablanca. El Firantoni està
organitzat per Sant Antoni Co-
merç i compta amb el suport del

Districte de l’Eixample, l’Institut
de Mercats de Barcelona (IMMB)
i la Generalitat. 

Tot i que és la segona edició
d’aquesta fira comercial, des de
l’eix comercial sempre s’ha posat
de manifest que el comerç al
carrer forma part de la cultura
comercial del barri de Sant An-
toni des del seu naixement, ja que
des de sempre les parades per-
tanyents als Encants i del Do-
minical del Llibre s’ha instal·lat
als carrers del barri. 

L’edició de l’any passat, la primera, va ser tot un èxit. Foto: Ajuntament

Innovació | El conseller Felip Puig visita Ergonomika
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va visitar la primera botiga especialitzada en 

ergonomia de la ciutat, Ergonomika, el passat 23 de maig, on va poder conèixer de primera mà
les diverses solucions per millorar la postura de seure de les persones que proposa el negoci.

Puig va elogiar “la bona visió comercial” i “la feina ben feta” dels directors de l’establiment. 
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Diversos eixos comercials
situats a les zones turísti-
ques de la ciutat volen cre-

ar una nova plataforma que de-
fensi els seus interessos, més pro-
clius a deixar obrir els festius. Al-
guns d’ells són membres de la
Fundació. Existeix desunió entre
els comerciants barcelonins?
Estem en una societat democràtica.
No estic en contra que la gent es pu-
gui organitzar com cregui conve-
nient per tal de defensar els seus in-
teressos. Tanmateix, creiem que
aquests interessos es defensen mi-
llor entre tots units per tenir més for-
ça davant les administracions. 

Els impulsors d’aquesta plata-
forma, algun dels quals no formen
part de la Fundació, volen arros-
segar eixos com Barnacentre.
Sé que no és el seu desig trencar la
Fundació. Ho fan perquè creuen
que així defensaran millor els seus in-
teressos. Quan aquesta qüestió dei-
xi de bullir,  tot es reconduirà. Hi ha
moltes coses que ens afecten, i tots
junts segur que les defensem millor. 

Ells es queixen que en el pacte en-
tre comerciants i Ajuntament del
març sobre els horaris comercials
no es va tenir en compte els eixos
turístics…
Vam pactar el que crèiem que era el
millor per al conjunt de la ciutat, em-
parats en l’estudi que va encarregar

l’Ajuntament per veure la incidència
que tindria l’obertura dels festius a
la ciutat. Com a Fundació vam ele-
gir la solució que beneficiava els ei-
xos centrals i no perjudicava els altres. 

Es va fer pensant en el turisme,
llavors?
Aquest acord va dirigit exclusiva-
ment al turista que ve de pas unes
hores determinades, no a la perso-
na que ve una setmana de visita, que
pot anar a comprar quan vulgui. Tan-
mateix, cal canviar el ritme perquè
la ciutat es pugui relaxar durant un
dia almenys. Això ho valora molt el
visitant. Barcelona s’ha d’adaptar
al turista, però sense que això pugui
canviar el nostre model comercial. 

S’han de delimitar les zones tu-
rístiques de la ciutat perquè pu-
guin obrir els festius amb més
afluència de turisme?
Cal estudiar la possibilitat que es pu-
guin establir algunes parts de la ciu-
tat com a zona turística, però no en
la seva totalitat. 

Sembla que en el serial dels ho-
raris comercials tothom està dis-
posat a dialogar però encara no
hi ha acord, almenys en l’aspec-
te polític. A qui creu que li toca
moure fitxa en aquesta qüestió?
El sector comercial va fer els deures,
però els grups municipals no es van
posar d’acord al Ple. El que no volem
és interferir amb les nostres opi-
nions en les negociacions que tenen
els partits polítics. La nostra voluntat
és que arribin a un acord perquè allò
que vam convenir entre els comer-

ciants es pugui aplicar a l’estiu. En
aquest sentit, la Fundació es va des-
enrocar de la posició de no voler obrir
cap festiu quan l’alcalde ens va de-
manar que ens poséssim d’acord so-

bre el tema. Vam fer un pas impor-
tant: vam abandonar la posició de no
voler obrir cap festiu. Va ser un esforç
de flexibilitat que és d’agrair. 

Valoreu positivament que l’A-
juntament intenti fer polítiques
perquè els turistes visitin altres
parts de la ciutat?
Els turistes que vénen a Barcelona
solen repetir. Busquen al·licients.
Amb molt bon criteri, ara s’intenta es-
ponjar al màxim el turisme per tota
la ciutat. I nosaltres estem total-
ment a favor d’aquestes mesures.

Es ven més per obrir més hores?
Està demostrat que on hi ha lliber-

tat d’horaris, com en altres zones de
l’Estat, augmenta l’atur i tanquen
més establiments. Si obres més ho-
res no vens més. 

En els últims mesos s’estan anun-
ciant nombroses ampliacions de
grans superfícies comercials a
Barcelona i la seva rodalia. Està en
perill el model català de comerç?
No existeix una manca d’oferta co-
mercial, és justament a l’inrevés. El
que demanem és que aquestes
ampliacions es dediquin a activitats
no comercials.  

Segons l’IcoB, durant el primer tri-
mestre de l’any hi ha hagut una
frenada en la caiguda de les ven-
des. Es pot dir que el comerç
barceloní està veient la llum al fi-
nal del túnel?
És la constatació que estem a punt
de trobar terra. Esperem que no hi
hagi factors externs que ens facin
canviar aquesta incipient recupera-
ció. Demanem polítiques econò-
miques actives perquè facilitin el con-
sum. El poder adquisitiu de les per-
sones ha baixat, però quan la gent re-
cuperi la confiança en l’economia i
pugui gastar una mica més, es tor-
narà a posar en funcionament la mà-
quina del comerç. 

Creu que després d’aquesta cri-
si el teixit comercial s’ha enfortit?
Aquesta crisi ha servit per fer més
competitives algunes empreses.
Tothom s’ha posat les piles i ha bus-
cat fórmules per tirar endavant.
Qui aconsegueix superar les crisis en
surt més enfortit. 

Les Jornades de Comerç Urbà de
Barcelona es van tancar darrera-
ment. Són les qüestions que pre-
ocupen els botiguers europeus les
mateixes que les dels catalans?
Les jornades van ser un èxit total, on
vam poder comprovar que els grans
problemes dels comerciants són els
mateixos a tots els països. El més
gran és la llibertat d’horaris. Aques-
ta és la lluita que ara per ara té el sec-
tor davant dels governs. 

Quins són els reptes de futur de
la Fundació Barcelona Comerç?
El més important és intentar posar-
nos tots d’acord. La Fundació ha de
ser un paraigua prou ampli perquè
hi capiguem tots a sota. Hem d’a-
guantar entre tots aquest paraigua
per tirar endavant, amb les diferèn-
cies que hi puguin haver entre no-
saltres. No hem de ser personalistes
i mirar només pel nostre bé, sinó pel
de la ciutat, de Barcelona.

F. Javier Rodríguez
BARCELONA

Vicenç Gasca és el president de la Fundació Barcelona Comerç

Vicenç Gasca posa èmfasi en la unió dels comerciants barcelonins al
voltant de la Fundació BCN Comerç, després que el debat sobre els 

horaris es reobrís amb la negativa del Ple a l’acord per obrir més festius

“La Fundació ha 
de ser un paraigua 

on hi capiguem 
tots a sota”

“Barcelona s’ha d’adaptar al turisme
sense canviar el seu model de comerç”
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La festa del futbol modest ja té el
quadre d’enfrontaments deci-
dit. Abans-d’ahir va tenir lloc el
sorteig de la 29a edició del Tor-
neig d’Històrics del Futbol Ca-
talà, un campionat creat el 1984
en commemoració dels 75 anys
de vida que feia en aquell mo-
ment el FC Martinenc. Aquest
campionat reuneix els clubs més
tradicionals del futbol modest de
Catalunya, i s’ha consolidat al
llarg dels anys com un torneig de
referència a l’estiu. 

El Torneig d’Històrics està di-
vidit en quatre grups de tres
equips cadascun. Aquests equips
s’enfrontaran entre ells en un sis-
tema de lligueta, amb partits de
45 minuts. Els quatre vence-
dors dels grups passaran a les se-
mifinals. Enguany el torneig tin-

drà lloc a partir del 4 d’agost al
Municipal del Guinardó. 

El grup 1 del torneig està for-
mat per tres equips que han
completat una temporada es-
pectacular, com són el Cornellà,
la Montañesa i el Martinenc. En
el grup 2 han estat encabits el
Sant Andreu, l’Europa i la UE
Sants. Pel que fa al grup 3, Ba-

dalona, Rubí i Júpiter es jugaran
el passi a la final, mentre que el
grup 4 està format per l’AE Prat,
el Santfeliuenc i el Peralada. 

Enguany el campionat del
futbol modest català retrà ho-
menatge a Paco García Llamas,
ex entrenador del Martinenc i del
Sabadell, que va morir a finals de
l’any passat. 

12 equips participaran en el torneig d’enguany. Foto: Torneig d’Històrics

Celebren el sorteig del 
Torneig d’Històrics de futbol

» Cornellà, Montañesa i Martinenc, principals reclams del campionat 
» Enguany se celebrarà la 29a edició d’aquesta tradicional cita

Tot a punt per a la segona
cursa  ‘Night Run Right’

ATLETISME4Els noctàmbuls es-
tan d’enhorabona. Demà dis-
sabte a tres quarts de 12 tindrà
lloc la segona edició de la Cursa
Nocturna del Port de Barcelona,
la Night Run Right. 

La brisa marina i la baixada
de la temperatura durant la nit
suposaran un al·licient més de
cara a  augmentar la participació
d’esportistes de tots els barris de
la ciutat. I en aquest sentit, l’Ei-
xample no serà menys i aporta-
rà corredors a la cita, que segons

els organitzadors aplegarà a més
de 2.000 persones. 

El circuit constarà de 10 qui-
lòmetres, amb sortida i arribada
al Portal de la Pau. El lliurament
de premis es preveu que tindrà
lloc a partir de tres quarts d’una
de la nit al mateix lloc on hi hau-
rà la meta. 

Aquesta competició atlètica
permetrà els corredors descobrir
els racons més amagats del Port
mentre fan exercici a l’aire lliu-
re al costat de la platja.

La Magic Line va recaptar 
més de 130.000 euros

SOLIDARITAT4L’Obra Social
Sant Joan de Déu ha fet públic
els diners que va recaptar la
Barcelona Magic Line, una cur-
sa que el passat mes de març va
recórrer 7 turons de la ciutat. La
quantitat ascendeix fins als
137.267 euros, que es destinaran
de manera íntegra a quinze pro-
grames d’atenció a les persones
que estan en situació vulnerable. 

D’aquesta quantitat, prop de
20.000 euros aniran destinats a
intentar alleugerir emergències

socials com les persones sense
llar o els menjadors socials. En
l’àmbit de la cooperació inter-
nacional, gairebé 20.000 euros
aniran a parar a projectes des-
envolupats a l’Àfrica i Amèrica. 

La Barcelona Magic Line,
que va travessar el districte de
l’Eixample, va comptar amb tres
recorreguts de diferents distàn-
cies –un de 30 quilòmetres, un
altre de 20 i un de 10– que re-
corrien set turons emblemàtics
de la ciutat. 

Arriba la 35a edició del Trofeu
Internacional de Natació

NATACIÓ4La tercera i última
prova del circuit Mare Nostrum,
el 35è Trofeu Internacional Ciu-
tat de Barcelona de Natació,
reunirà aquest cap de setmana
els millors nedadors i nedadores
del món a la piscina Pere Serrat
de Barcelona. 

Aquesta nova edició del Tro-
feu comptarà amb la participa-
ció de prop de nou-cents neda-
dors i nedadores, entre els quals
destaquen medallistes olímpics

i campions del món, com el ne-
dador sud-africà Chad Le Clos,
els francesos Camille Lacourt i
Florent Manaudou o l’estatuni-
denc Adrian Nathan. També
destaquen les nedadores Mela-
nie Costa i Duane da Rocha. 

Les sèries semifinals se cele-
braran al llarg matí de dissabte,
de dos quarts de nou a les 12
aproximadament, i les finals  de
cara al diumenge a la tarda, a
partir de les 4. 

Redacció
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Un instant de l’edició de l’any passat. Foto: Ajuntament

Mostra | Barcelona acull la Fira Gran
La setzena edició del Saló de la Gent Gran de Catalunya, la Fira 

Gran va portar a Barcelona fins al passat 8 de juny diverses propostes 
d’empreses i entitats que van voler millorar la qualitat de vida de la gent gran i 

promoure un envelliment actiu mitjançant la realització d’activitats físiques. 
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AGENDA MENSUAL
DISSABTE 14 DE JUNY
19:00 Ermessenda Pop Festival arriba a la seva

tercera edició amb tres interessants propos-
tes: Jordi Lanuza, Renaldo&Clara i la banda
Trau. / Centre cultural Teresa Pàmies. 

DIMARTS 17 DE JUNY
19:30 Cicle de cinema documental Mirades. En-

guany aquest cicle se centra en alguns fets
històrics que serviran per fer una mirada re-
novada a alguns esdeveniments antics. / Cen-
tre cívic Casa Elizalde. 

DIMARTS 17 DE JUNY
19:00 Els quanta-contes de la medicina quànti-

ca és una xerrada del cicle de conferències Cièn-
cia, pseudociència i societatdel Centre cívic Casa
Golferichs, a càrrec de Laura Morrón, física i
tècnica superior en protecció radiològica.

FINS AL 27 DE JUNY
Matí-Tarda Lanzarote, la finestra de Saramago.

Exposició en el marc de la Setmana Cultural
Portuguesa a Barcelona. La mostra consta del
treball fotogràfic del fotògraf Joao Vilhena,
i és el punt de partida de les activitats que es
duran a terme. / Biblioteca Sagrada Família.

FINS AL 28 DE JUNY
Matí-Tarda Fort Pienc, la transformació d’un ba-

rri. Exposició sobre la transformació d’a-
quest barri de l’Eixample, amb motiu del desè
aniversari de l’Arxiu Històric del Fort Pienc.
/ Centre cívic Ateneu Fort Pienc. 

DIMARTS 17 DE JUNY
18:00 Comicòmix. Una activitat sobre els còmics

més llegits i els personatges més divertits i
coneguts d’aquest món. A càrrec de Salvador
Boix. / Biblioteca Sagrada Família.

DILLUNS 23 DE JUNY
17:30-18:30 Divertim-nos en anglès és un ta-

ller per a infants que mitjançant jocs, cançons
i diferents dinàmiques s’ensenyarà aquesta
llengua de manera natural i divertida. /
Centre cívic Cotxeres Borrell.

DILLUNS 23 DE JUNY
11:00-12:30 Taller de gimnàstica abdominal hi-

poressiva, que redueix el perímetre de l’ab-
domen per aportar millores en l’estètica i la
postura. / Centre cívic Casa Elizalde. 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Activitat a càrrec de Carles Alcoy on s’ex-
plicaran contes tradicionals, un taller
on l’oralitat té el paper central. Hi
col·labora ANIN. Activitat adreçada als
nens i nenes majors de 4 anys. / Bi-
blioteca Fort Pienc. 

Contes màgics en 
la parla del Pallars
Dc. 18 de juny a les 17:30

Vuitena edició de la Fotofesta, un es-
pai que aposta per combinar la foto-
grafia tradicional amb les actuals dins
del món del fotoperiodisme. Se cele-
braran conferències i tallers oberts. /
Espai Francesc Català-Roca. 

Fotografia
Fotofesta

Dv. 13 de juny a partir de les 18:00

Concert de la jove artista barcelonina
nascuda a Manchester que presenta-
rà el seu nou disc Izahblues, una obra
sensible i delicada i propera al carrer.
/ Teatre Nacional de Catalunya. 

Concert de jazz
Izah

Dl. 16 de juny a les 22:00

Una xerrada sobre viatges motivats per
la pràctica d’un esport, en aquest cas
l’alpinisme i l’escalada. Aquest col·lo-
qui anirà a càrrec d’Edu Sallent i Quim
Bretcha. / Biblioteca Fort Pienc. 

Expedicions als 
Andes i l’Himàlaia
Dc. 18 de juny a les 19:00
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