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Un estudi recent del metabus-
cador immobiliari Nuroa.es ha
establert que Barcelona és la
ciutat més cara de l’Estat per als
estudiants universitaris. L’estu-
di es fixa en el cost de l’allotja-
ment, del transport públic i altres
despeses, principalment deri-
vades de l’alimentació i l’oci.

Aquesta realitat va estreta-
ment correlacionada amb la dada
que mostra que Barcelona és la
tercera ciutat més cara de l’Estat,
segons un estudi del web d’estalvi
Kelisto.es. Aquesta realitat la
comparteixen dos dels repre-
sentants de la Federació Nacio-
nal d’Estudiants de Catalunya
(FNEC) i el Sindicat d’Estudiants

dels Països Catalans (SEPC),
que en declaracions a aquesta
publicació consideren que Bar-
celona “és una ciutat cara per viu-
re-hi com a estudiant”. El presi-
dent de la FNEC, Marc Cassany,
afirma que, especialment en el
cas dels estudiants que vénen de
fora de la ciutat, “has de trobar
una feina o que els pares t’ajudin,
ja que són molt pocs els estu-
diants que s’ho poden pagar tot
amb beques”. Cassany lamenta
que “hi ha estudiants de famílies
amb rendes baixes que han per-
dut beques i han hagut de deixar
d’estudiar”. 

Per la seva banda, Tura Tu-
sell, portaveu del Sindicat d’Es-
tudiants dels Països Catalans
(SEPC), lamenta casos “d’estu-
diants que no poden pagar el cost
de viure a Barcelona” i que “han
d’estudiar a Lleida, Girona o

Tarragona, quan la seva prime-
ra opció pel tipus d’estudis era
Barcelona”. 

EL TRANSPORT, CLAU
Un dels cavalls de batalla de la
lluita estudiantil, en aquest sen-
tit, és el del transport. Els repre-
sentants dels dos sindicats con-
sideren que el preu que paguen
els universitaris de la ciutat és
massa car. “Crec que hi hauria
d’haver una targeta, sobretot per
als estudiants que acreditin una
renda baixa, com la T-Jove però
més enfocada a estudiants, una
mena de T-Estudiant”, apunta
Cassany. Tusell recorda com des
del seu sindicat s’han fet cam-
panyes com la T-UAB, per de-
manar preus més assequibles
per als estudiants que es despla-
cen a Bellaterra, i també afirma
que “fan falta més ajudes”.

‘Universitàriament’ cara 
» Un estudi del portal Nuroa.es indica que Barcelona és la ciutat més cara de l’Estat per als universitaris

» Els sindicats d’estudiants consideren que fan falta més ajudes, sobretot per a habitatge i transport

Albert Ribas
BARCELONA

SOCIETAT4Des de l’Ajunta-
ment es remarca que el seu
marge d’actuació en relació amb
les ajudes per fer que la ciutat si-
gui més econòmica  per als uni-
versitaris és “limitat”, ja que no
tenen “la competència directa”
de tot el que té a veure amb les
beques perquè “vénen a través
del Ministeri d’Educació, Cul-
tura i Esports o de la Generali-
tat de Catalunya”.

Les mateixes fonts munici-
pals remarquen, però, que des
de l’Ajuntament “es considera
prioritari facilitar que els estu-
diants de grau, postgrau, màs-
ter o doctorat vulguin venir a

formar-se a les nostres univer-
sitats o centres de recerca”. 

En aquesta línia, el consistori
ha posat en marxa els portals
Barcelona Centre Universitari i
Barcelona Ciutat Universitària
i de Recerca. Tot i que són com-
plementaris, el primer busca
ajudar els estudiants o futurs es-
tudiants de la ciutat amb qües-
tions com la recerca d’habitat-
ge o proporcionar-los informa-
ció variada sobre la ciutat, men-
tre que el segon es focalitza en
oferir un ventall d’informació en
relació amb les beques de la Ge-
neralitat i els preus dels estudis,
entre d’altres.

L’Ajuntament, amb un
“marge d’actuació limitat”

Els sindicats estudiantils demanen una targeta especial per al transport públic. Foto: Universitat Pompeu Fabra
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Un diari plural Un diari participatiu

No es tracta ara de parlar de la
cançó de Sau, es tracta de co-
mentar i analitzar les declara-
cions de l’advocat d’UPyD, se-
nyor Andrés Herzog, a l’hora de
presentar una querella davant
del Suprem contra Artur Mas,
Núria de Gispert i quatre mem-
bres de la Mesa del Parlament
(afirmant que estan embogits)
pels delictes de prevaricació, des-
obediència, usurpació, malver-
sació i delictes electorals. I res
més per fer el caldo gros? Les de-
claracions de la senyora Rosa
Díez al programa Els matins de
Catalunya Ràdio, amb la presen-
tadora Mònica Terribas, dient
que el nacionalisme català és pus,
és purulent i que perilla la convi-
vència, divideix i enfronta la so-
cietat, i que Mas és un dèspota
autoritari. Fot-li fort! Afegint que
el seu partit regenerarà la política
espanyola, defensant a capa i es-
pasa les lleis, la Constitució i per-
seguirà tots aquells que s’aprofi-
ten dels seus càrrecs públics en
benefici propi, continuant amb
un abrandat discurs populista. 

Una vegada més erren el tret,
perquè hi ha nacionalistes cata-
lans que no són independentis-
tes, però que cada vegada que
obren la boca insultant i menys-
preant els catalans, són més els
que canvien de bàndol, dels que
esperaven una negociació per
continuar dins Espanya, a voler-
ne marxar. No sé vosaltres, però
jo també he embogit i estic boig
per Catalunya.

4Boig per tu
per Jordi Lleal

4Ultres contra la sobirania
per Oriol Domingo

El catedràtic de Ciència Política
de l’UAB Quim Brugué va
abandonar fa uns dies a la fran-
cesa la Comissió de Control de
la consulta del 9-N, exacta-
ment, quatre dies després del
seu nomenament. Una llàs-
tima: sembla haver estat inca-
paç d’avaluar quins són els
condicionants en els quals, per
desig exprés d’una de les parts
en conflicte (la que ara lloa
massivament i arreu el seu
capteniment), tindrà lloc. 

S’entén bé que un tractat
acadèmic ha de perfilar tots els
requisits necessaris per dotar
una consulta de les millors
qualitats de puresa democrà-
tica del món mundial. Natu-
ralment que sí. Però, en el cas
que ens ocupa, a l’Espanya de-
mofòbica d’avui, qui no estigui
interessadament cec, ha de
partir d’una constatació: que
la part del No s’escuda en la le-
galitat (interpretada restricti-
vament, amb la descarada
intencionalitat política d’obs-
taculitzar l’exercici de drets fo-
namentals) per boicotejar la
consulta que desitgen gairebé
tres quartes parts dels mem-

bres de la comunitat política
catalana.

Davant d’aquesta realitat
política que ens toca gestionar
hi ha dues possibilitats: accep-
tar el bloqueig de la democràcia
que imposa una minoria deci-
dida a impedir la consulta, o
analitzar, a partir de les possibi-
litats efectivament existents, de
quina manera es poden assolir
els màxims estàndards de qua-
litat democràtica en el disseny i
execució del procés consultiu. 

El senyor Brugué, per mor
de la puresa, ha triat alinear-se
amb els primers, perquè diu
que “una societat creua una
frontera quan considera que el
fi legitima els mitjans”. A mi, en
canvi, em sembla que quan l’es-
querra transformadora decideix
no travessar la frontera de la in-
justícia, esdevé conservadora i
es posa al servei de l’establish-
ment. I, sobretot, que el que fa
és tapar amb una maldestra i
gruixuda capa de pintura negra
(molt negra) la responsabilitat
dels qui realment estan destros-
sant les garanties democràti-
ques en l’exercici dels drets
fonamentals a Catalunya.

per Joan Granollacs

4Pintures Brugué

Ultres de l’esquerra extrapar-
lamentària i ultres eclesiàstics
coincideixen en oposar-se a les
urnes del 9N i en posicionar-se
contra la Catalunya sobirana.

Aquesta coincidència sin-
tonitza amb la frase "Antes una
España roja que una España
rota", de José Calvo Sotelo
(1893-1936). Calvo Sotelo fou
ministre amb el dictador Miguel
Primo de Rivera i fundador
del Bloque Nacional, d’extrema
dreta. Aquest polític era –pobra
i estimada Galicia– gallec com
Francisco Franco, Manuel Fra-
ga i Mariano Rajoy.

Aquesta esquerra extrapar-
lamentària ha fet públic el ma-
nifest “Per la unitat del poble
treballador. Decidim no a la in-
dependència!”. Els signants,
en una barreja de tronades po-
lítiques lerrouxista i de mar-
xisme soviètic, s’erigeixen, pres-
cindint de les urnes, en porta-
veus de la classe treballadora,
defensors de la sobirania espa-
nyola i opositors a la sobirania
del poble català. Entre els sig-
nants figuren comunistes d’u-
na altra època com Paco Frutos

i Lidia Falcón, i comediants
com Ramon Fontseré de la
saga d’Albert Boadella.

Aquest grup, des d’una mi-
litància atea i de “menjacape-
llans”, sacralitza la unitat espa-
nyola de manera que coincideix
amb declaracions de la Confe-
rencia Episcopal Espanyola
quan estava liderada pels ul-
tracatòlics Antonio Maria Rou-
co i Antonio Cañizares. Com
aquella declaració polèmica que
establia que “la unidad de Es-
paña es un bien moral”. 

Darrerament, però, sembla
que, un cop Rouco ja no presi-
deix l’episcopat espanyol, els bis-
bes moderen la seva postura. La
impressió és que els bisbes es-
panyols s’apropen a la postura
de l’episcopat català que afirma
que tota opció política, inclòs el
sobiranisme català, és legitima
si es promou per les vies pací-
fica i democràtica com succeeix
a Catalunya. En tot cas, que hi
hagi gent i grups que facin cam-
panya amb motiu de la consul-
ta o procés participatiu del 9N
és una bona noticia, tant si és pel
“no” com si és pel “sí”.

Actualitat a la xarxa

#MárquezCampió#ProuImpunitat #Excalibur

@vozinsolente: Colocar una ikurriña en
Iruñea: 5 años de cárcel. En Montjuïc fran-
quistas queman banderas catalanas y no
pasa nada.

@criticatordog: Y si mi amiga la Cabra de
la Legión se contagiase de #Ebola, ¿le apli-
carían la eutanasia como a Excalibur? #Ex-
caliburnoestasolo.

@Suprunaman82: Triplet català de motos.
Marc Marquez puto amo. Espectacular. I
amb l'estelada onejant a la zona de fans.
#Marquezcampió
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@eduardorepi (Eduardo Reyes): El presi-
dente Mariano Rajoy dice que no sabe
quién manda en Cataluña. El pueblo, señor
Rajoy, el pueblo!!!

@elbenegre: Societat Civil Catalana ex-
igeix al president Artur Mas que escolti la
majoria silenciosa de 38.000 catalans.
#12Octubre.

@cristina_pardo: Un diputado del PP
catalán está exigiendo a TV3 por Twitter que
pida perdón por decir que hoy llovería en
Barcelona. #12Octubre

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC)
i diverses entitats preparen per al 19 d'oc-
tubre un acte lúdic, festiu i reivindicatiu
sota el lema 'Motorada per a la inde-
pendència'. La intenció és fer visible el
suport a la independència per part del
sector de les dues rodes amb una con-
centració multitudinària.

Així, la intenció dels organitzadors és
arribar als 10.000 motociclistes, i que tot-
hom que ho desitgi s'acosti fins a Mont-
meló al Circuit de Barcelona-Catalunya.
La concentració es farà des de les 8 i fins
a les 10 del matí, i des d'allà es farà camí
fins a la Plaça d'Espanya de Barcelona en
una manifestació motoritzada que es
pretén espectacular per tal que tingui res-
sò a tots els mitjans de comunicació, es-
pecialment els internacionals.

Tal com diu el manifest de la moto-
rada, Catalunya és una nació mil·lenà-
ria amb una personalitat definida per la
llengua, la cultura, els costums i una or-
ganització social, jurídica i política prò-
pia. Fins i tot en els temps més difícils,
el poble català sempre ha reivindicat el
seu llegat històric, i sovint també la
conveniència de gestionar-lo de mane-
ra lliure i independent. 

Ara ens trobem en una cruïlla d’a-
questa història, de la qual dependrà el fu-
tur del nostre país, per la qual cosa les en-
titats civils del nostre país, i concretament
dues de les capdavanteres, Òmnium
Cultural i l'ANC, creuen que cal donar-
hi resposta des de tots els sectors de la
nostra societat.

Arran de la tradició industrial cata-
lana, el món del motor ha esdevingut un
dels sectors més significatius del país. Es-
pecialment el sector de la moto, que en
el segle XX va fer possible la creació de
marques catalanes molt emblemàti-
ques reconegudes a tot el món. I també
ha propiciat un planter de pilots, mecà-
nics, especialistes, empresaris, comer-
cials, productors i altres persones rela-
cionades amb el món del motociclisme,
la qual cosa li atorga un pes específic dins

l’economia catalana. Un sector, preci-
sament, que com molts altres del nostre
país, també ha patit el desconeixement,
la falta de tacte i el menyspreu perma-
nent del govern de l’estat espanyol, que
viu girant l’esquena a aquests trets di-
ferencials. 

Barcelona és la capital mundial en
percentatge de motos per població. I, ar-
ran d’aquesta especial vinculació, els
agents que representen aquest món,
des de l’aficionat fins a l’empresari, el tre-
ballador, el comercial, l’esportista, les
marques i tota la relació del voltant del
món de les motos, han decidit impulsar,
amb el suport específic de l'ANC, aquest
manifest per fer patent el seu suport a la
llibertat de Catalunya.

L’estat propi és l’únic mitjà viable per
poder donar al poble de Catalunya l’o-
portunitat de gestionar, construir i im-
pulsar un projecte polític nou tan ne-
cessari per a la nostra societat. Per tots
aquests motius, units sota el lema ‘Mo-
torada per la Independència’, els im-
pulsors i col·laboradors del projecte
(entre els quals s'hi troba un apreciat d'a-
quest redactor, el força actiu Pere Antoni
Pujol, també molt conegut per la seva
vinculació ancestral amb La Volta Ciclista
a Catalunya) els que viuen, senten i vi-
bren amb les dues rodes com un fet di-
ferencial, emocional i que ens representa
culturalment i econòmicament a una
manifestació única per donar suport a la
voluntat de crear un estat propi a Cata-
lunya. 

A ningú se li escapa que la V és el sím-
bol de salutació entre motoristes des que
es va popularitzar al llarg de la II Guer-
ra Mundial per desitjar-se bon viatge en
els enllaços sobre el terreny entre em-
plaçaments de comandament. Així ma-
teix, ha estat un símbol de triomf que s’ha
estès arreu del món. Per això la ‘Moto-
rada per la Independència’ vol compar-
tir la simbologia de les V’s en una con-
centració singular per reivindicar la in-
dependència de Catalunya.

4Motorada per la independència
per Santi Capellera

Durante los últimos días hemos asisti-
do a un hecho deleznable, la crónica de
una muerte anunciada: el asesinato de
Excálibur, el mejor amigo de la auxiliar
de enfermería con ébola.

Muerto el perro se acabó el ébola.
Eso es lo que ha debido pensar la Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid al decretar por orden judicial el
asesinato de la mascota de Teresa Ro-
mero, la auxiliar de enfermería afecta-
da por el virus, sin tan siquiera saber si
el perro estaba enfermo. De este cruel
modo han querido poner fin a una se-
rie de errores por los que el virus ha lle-
gado a España. Lo que serviría de poco
en el caso de dar positivo en el test que
no le han hecho, porque, según ha
contado su dueño, el can ha estado en
contacto con decenas de perros durante
los últimos días.

Javier Limón, el marido de la sani-
taria, hacía un llamamiento a través de
las redes sociales para que le ayudaran
a salvar a su Excálibur. Miles de ciu-
dadanos iniciaron una campaña de
apoyo en las redes sociales y llegaron a
conseguir más de 300.000 firmas en
Changepara evitar el asesinato. Porque,

por mucho que quieran suavizar la si-
tuación con eufemismos como “euta-
nasia”, no están ayudando a morir a un
enfermo que se ve postrado en una
cama de por vida o en un coma del que
jamás despertará, sino que están ma-
tando a un ser vivo sin saber siquiera
si ha contraído el virus.

Este asunto, ha saltado a los medios
de comunicación de todo el mundo. De-
jando, una vez más, en evidencia a un
país gobernado por ineptos. Da igual el
color, azul o rojo: quienes se supone que
representan a la ciudadanía española no
hacen más que dejar a sus representa-
dos en evidencia constantemente. Esta
es la verdadera #MarcaEspaña de la
que tanto hablan.

Todo el esfuerzo, todas las voces que
se han alzado, no han servido de nada.
Al drama de contraer la enfermedad, al
matrimonio de Teresa y Javier se le
suma otro más, el del asesinato de su
mejor amigo.

La historia ha finalizado como la no-
vela de Gabriel García Márquez, asis-
tiendo a la crónica de una muerte
anunciada. Muerto el perro, comienza
la rabia.

4Muerto el perro, empezó la rabia
por David Hernández
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Hem viscut un estiu de protestes
a la Barceloneta a causa del tu-
risme i les reivindicacions s’este-
nen a altres barris. La ciutat està
arribant al seu límit?
És veritat que, any rere any i des de
ja en fa uns quants, va augmentant
el nombre de turistes que arriben
a la ciutat. Però aquest fet té una
doble lectura. Per una banda, és
evident que un excés de concen-
tració de turistes en determinades
zones o barris ocasiona molts pro-
blemes, però també és veritat que
el turisme és una font de riquesa
important. Una riquesa de la qual
no en gaudeix tothom, és cert,
però sí molta gent. Per tant, crec
que hem de fer un gran debat
entre tots –hotelers, touropera-
dors, restauradors i lògicament els
ciutadans– per decidir fins a on
podem arribar amb el turisme i
què és raonablement sostenible
per a la nostra ciutat.

Què faran amb els pisos turístics?
Hi ha una cosa que calia fer i que ja
hem fet: posar limitacions. A la Bar-

celoneta, per exemple, ja hi ha una
limitació dels pisos turístics. Som el
primer govern que ho ha fet. Dit
això, ara estem preparant un pla
especial que s’haurà de votar al
plenari i que establirà com afron-
tem aquesta qüestió. Però ja li puc
dir que hi haurà una limitació molt
clara: l’excés de concentració. Els
pisos turístics són dolents per defi-
nició? Jo crec que no. Cal donar
una sortida a aquesta oferta però

adaptant-la a cada zona de la ciu-
tat. No és el mateix la Barceloneta
que l’Eixample.

Vostè proposa que els ingressos
de la taxa turística es puguin uti-
litzar per a la neteja i per comba-
tre el soroll que genera el turisme,
per exemple. És possible?
Sí, això és una llei i, per tant, es pot
canviar. En el moment en què es va

crear aquest impost, la Generalitat
va decidir que es destinaria a la
promoció turística, però nosaltres
creiem que Barcelona no necessita
promocionar-se més. No té sentit
que els 8,2 milions d’euros que
nosaltres recaptem amb la taxa tu-
rística els hàgim de destinar a pro-
mocionar la ciutat quan ja n’està
prou. Seria molt millor poder-los
destinar a pal·liar totes les proble-
màtiques que genera el turisme en
determinats barris, com pot ser la
neteja o la millora de la seguretat.
I per això ho negociarem amb la
Generalitat i espero que ho pu-
guem aconseguir.

Contràriament al turisme, aquest
ha estat un estiu tranquil des del
punt de vista de la seguretat...
Bé, jo crec que s’està fent una molt
bona feina des de la Guàrdia Ur-
bana i els Mossos d’Esquadra i això
està donant bons resultats. Però
aquesta ha de ser una feina molt
constant: no es pot abaixar la guàr-
dia. Mai pots estar tranquil, però sí
que és veritat que, avui, a diferència
de fa anys, Barcelona no té espe-
cialment un problema de segure-
tat. Per posar un exemple, l’índex de
victimització ha caigut de manera
important i això ens demostra que

els ciutadans i ciutadanes també ho
veuen així. I això ens satisfà, com no
pot ser d’altra manera.

Recentment, però, ha esclatat un
cas de blanqueig de diners a tra-
vés de la prostitució en què s’han
vist implicats agents de la seva
Guàrdia Urbana...
Lògicament, a nosaltres casos com
aquest ens colpegen i ens preocu-
pen, i especialment a mi d’una ma-

nera més directa. És evident que
quan tens 3.000 guàrdies urbans
hi ha de tot. També és veritat que
en aquest cas, com en qualsevol
altre, ha de prevaldre la presump-
ció d’innocència. En primer lloc,
hem d’esperar que la justícia faci
la seva feina. És a dir, presumpció
d’innocència fins que no es de-
mostri el contrari. Ara bé, si final-
ment es demostra que han comès

algun delicte, els ha de caure tot el
pes de la llei. No ens podem per-
metre que la gent actuï al marge
de la llei, però encara menys que
ho faci un funcionari públic, i es-
pecialment un policia. En aquest
sentit, actuarem amb tota la con-
tundència que calgui, però abans
cal esperar, per suposat, el vere-
dicte de la justícia.

En tot cas, no és el primer cop
que es destapa un cas similar on
es barreja policia i prostitució. El
preocupa?
Sí, em preocupa perquè no és el
primer cop que passa ni serà l’úl-
tim. Són diners fàcils, és el món de
la nit i, malauradament, això passa.
Però nosaltres hem de dedicar-hi
tots els esforços necessaris, primer
per intentar detectar qualsevol in-
dici i, a partir d’aquí, actuar.

Parlant de policia, recentment
s’ha celebrat el primer congrés
de seguretat i gènere que ha tin-
gut lloc a la ciutat. Què cal fer
perquè l’equitat de gènere arribi
també als cossos policials?
Aquest també és un tema que ens
preocupa. Actualment, a la Guàr-
dia Urbana hi ha aproximadament
un 10% de dones i és evident que

Joaquim Forn
Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament

Text: Arnau Nadeu
Fotografia: Neus Màrmol

“Hem de debatre entre tots fins a on 
podem arribar amb el turisme”

“Avui, a diferència
de fa anys, la ciutat
no té un problema

de seguretat”

“Els pisos turístics  
no són dolents per
definició. El que cal

és posar limitacions”
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això no és representatiu de la so-
cietat en què vivim. A més, com
més important és el càrrec, menys
dones hi ha i, per tant, equilibrar
aquest desfasament és una qües-
tió que ens preocupa i que ens
ocupa: és una prioritat. Una de les
coses que hem fet és crear una Co-
missió de la Dona per intentar pro-
mocionar aquesta sortida laboral
entre les dones. Això ho fem al
Saló de l’Ensenyament i als insti-
tuts, entre altres llocs. Cal trencar
estereotips i aconseguir que les
dones vegin en la policia una sor-
tida laboral com qualsevol altra,
sobretot perquè així tindrem un
cos policial millor. 

Canviant de tema, ja s’han tancat
un bon nombre de clubs cannà-
bics a la ciutat i vostès han dit que

evitaran que Barcelona es con-
verteixi en l’Amsterdam català.
Com ho faran?
Com que no hi ha una regulació es-
pecífica, actualment la constitució
d’una associació d’aquest tipus és
relativament senzilla. En els darrers
anys s’han obert prop de 150 clubs
cannàbics a la ciutat. Per tant, i da-
vant d’això, el primer que cal és un
control més estricte, i hem comen-
çat per aquí, per les inspeccions. I
això ja ha comportat el tancament
de set associacions i tretze més que
han estat precintades. 

Un altre dels temes estrella del
seu àmbit és el top manta. Creu
que es podrà acabar amb aquesta
pràctica?
Acabar amb fenòmens d’aquest
tipus és complicat, molt compli-

cat. Sobretot perquè molta gent,
amb bona voluntat, els compra
productes perquè creu que és una
manera d’ajudar-los. Però cal tenir
present que aquestes persones
poden formar part d’una xarxa

d’explotació o que els productes
que venen, com el cas de les llau-
nes, sovint poden representar pe-
rills per a la salut. I tot això sumat a
l’impacte negatiu que representa

aquesta pràctica per al comerç de
la ciutat. Amb tot, nosaltres no
només hem d’actuar per la via po-
licial, sinó també per la social. I
això estem fent. Ho eradicarem?
No ho sé, però amb constància jo
crec que és possible.

Vostè també lidera TMB, que ac-
tualment continua desplegant la
nova xarxa ortogonal de bus.
Està donant bons resultats?
Estem molt satisfets, perquè el que
hem fet és una revolució en el món
de l’autobús. En aquests moments
estem gairebé a la meitat del que és
el canvi definitiu de les 28 línies i la
satisfacció dels usuaris expressada
a les enquestes és més alta que en
el cas de les línies de bus tradicio-
nals. Per tant, estem molt satisfets.
És evident que encara estem en un
període de petites correccions, de
moure alguna parada, però la valo-
ració ara com ara és molt bona.
Amb els mateixos recursos estem
oferint freqüències més grans en
determinades línies perquè hem ra-
cionalitzat la xarxa de bus.

Acabem parlant de l’agenda na-
cional. Han aprovat una moció de
suport al 9N i promouran la inter-
nacionalització del procés, però
Barcelona no hauria de fer alguna
cosa més com a capital del país?
N’hi ha prou amb això?
Miri si n’hi ha prou que, amb tota
probabilitat, amb una altra corre-
lació de forces a l’Ajuntament com
la que hi ha hagut durant 32 anys
aquesta moció no s’hauria aprovat
i Barcelona no hauria figurat entre

els 900 municipis que donen su-
port a la consulta. Per tant, jo vull
posar en valor aquest fet. Si avui la
capital de Catalunya s’adhereix al
dret a decidir dels catalans és per-
què al capdavant hi ha un alcalde
nacionalista. El que no podia ser és
el que ha passat durant tants i
tants anys, quan Barcelona estava

d’esquena a les reivindicacions na-
cionals del país. Ara estem al cos-
tat fent el que ens toca: donant
suport al dret a votar de la gent i
fent pinya amb els partits procon-
sulta, el parlament de Catalunya i
el president, els quals competen-
cialment els pertoca liderar aquest
procés. Crec que el compromís d’a-
quest Ajuntament amb el país no
es pot negar.

A ulls del PP és clar que no, fins i
tot els sembla excessiu. Els van
criticar per la xifra dels 1,8 milions
de la V de l’Onze de Setembre i
diuen que vostès estan “politit-
zant la policia municipal”...
Quina credibilitat té un partit que
davant de les xifres ridícules que va
donar la Delegació del govern es-
panyol, inferiors fins i tot a les per-

sones que s’havien inscrit a la V, han
estat incapaços de dir res? Jo els he
reptat: els puc donar les explica-
cions que vulguin i on calgui. Hem
seguit sempre el mateix sistema de
càlcul, que és el més objectiu que
hi ha, però si ells es van posar ner-
viosos perquè els hauria agradat
que hi hagués hagut menys gent
no és el meu problema.

Quines són les seves perspectives
de cara a les eleccions del maig de
l’any que ve?
Jo estic convençut que nosaltres
revalidarem la confiança de la gent.
Hem dut a terme un canvi a la ciu-
tat però necessitem més temps per
aprofundir-hi. Crec que la gent va-
lora positivament la gestió que
estem fent. Enguany podrem fer
500 milions d’euros d’inversió i
podem dir que no hem fet ni una
sola retallada en matèria social a la
ciutat. Estic convençut que la gent
sabrà reconèixer tota la feina que
hem dut a terme en aquest man-
dat. Però ara no em preocupen les
eleccions, sinó acabar tota la feina
que hem començat.

“Hem dut a terme
un canvi a la ciutat

però necessitem
més temps per
aprofundir-hi”

“Fa anys Barcelona 
estava d’esquena a les 
reivindicacions nacionals 
del país. Ara estem al costat”

“Si un policia ha
comès algun delicte,
actuarem amb tota

la contundència
que calgui”

“Hem fet una
revolució en el món
de l’autobús: l’hem

racionalitzat”
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La presó La Model, inaugurada
el 1904, tancarà 113 anys després
del seu naixement, el 2017, i es
traslladarà a la Zona Franca.
Així ho va confirmar l’alcalde de
la ciutat, Xavier Trias, durant la
signatura d'un acord entre la
Generalitat i l'Ajuntament en
matèria d'equipaments peni-
tenciaris.

L’acord estableix un canvi en
la titularitat de la finca que ocu-
pa l’equipament penitenciari,
que passarà a mans del consistori
abans que finalitzi aquest any.
L’Ajuntament destinarà 15 mi-
lions d’euros, que es descomp-
taran del deute que la Generali-
tat té amb el consistori, per acon-
seguir la titularitat del terreny.
Un cop el canvi es faci efectiu,  co-
mençarà l’enderroc –es preveu

que s’iniciï a principis del 2015–
d’una part del recinte, situat a la
confluència dels carrers d’En-
tença i Rosselló, on ara hi ha el
Centre Obert Barcelona 1. 

TRIAS, SATISFET
Durant la presentació de l’acord,
l’alcalde Xavier Trias es va mos-

trar satisfet i va remarcar que
“això ens ajuda a completar una
transformació que la gent d’a-
questes zones estan esperant
amb il·lusió fa temps”. Per la seva
banda, el president de la Gene-
ralitat, Artur Mas, va afirmar
que “aquesta vegada el trasllat de
la Model va de debò”.

La presó passarà a mans de l’Ajuntament a finals d’any. Foto. Ajuntament

La Model tancarà el 2017 i es
traslladarà a la Zona Franca

» L’enderrocament començarà durant el primer trimestre del 2015
» El consistori comprarà els terrenys de la presó per 15 milions d’euros

Línia Eixample, l’únic mitjà
del districte auditat per OJD

COMUNICACIÓ4Des de l’u de
setembre, el periòdic mensual Lí-
nia Eixample, fundat l’any 2010,
passa a ser auditat per OJD/PGD
i es converteix en l’única publi-
cació del districte que forma
part d’aquesta auditoria.

El periòdic distribueix 15.000
exemplars gratuïts per edició a
través del teixit comercial, gràcies
a acords amb els diferents eixos
del districte, i també a la xarxa
d'equipaments municipals. Línia
Eixample també compta amb

una imatge renovada gràcies al
seu nou web www.liniaeixam-
ple.cat. El lector hi podrà trobar
la informació del districte que
apareix a l’edició impresa.

Línia Eixample forma part de
les 20 capçaleres de la xarxa de
periòdics gratuïts hiperlocals Lí-
nia, dels quals se’n distribueixen
175.000 exemplars a través de les
seves 14 edicions mensuals,
60.000 exemplars amb els seus
4 quinzenals i 8.000 amb la
seva capçalera setmanal.

MÚSICA4Abans-d’ahir va tenir
lloc a la Casa Elizalde el concert
dedicat al compositor argentí
Carlos Guastavino a càrrec de la
jove soprano argentina Mercedes
Gancedo i la pianista barceloni-
na Anna Crexells.

El recital va ser un recull de
les melodies més belles i cone-
gudes de la cançó culta argenti-
na, a través del qual Gancedo, de
només 24 anys, va fer un passeig
entre camps i flors i va explicar
històries d’amor amb melanco-

lia i una gran delicadesa.  El pú-
blic que va assistir al concert va
poder gaudir d’una jove soprano,
la carrera musical de la qual ha
estat meteòrica. 

Amb només 15 anys va ser se-
mifinalista en el Concurs Inter-
nacional Neue Stimmen i dos
anys més tard va tornar a arribar
a la penúltima fase del mateix con-
curs.  Posteriorment, l’any 2008,
va ingressar a l’Institut Superior
d’Art del Teatre Colón.Aquell ma-
teix any va participar en el concurs

internacional  Competizione dell’
Opera, on va quedar finalista.
Enguany va ser al Festival Castell
de Peralada interpretant el rol de
Mariana de l’òpera Das Liebes-
verbot de Wagner.

D’altra banda,  Anna Cre-
xells ha fet d’acompanyant dels
mestres Eduard Giménez, Car-
men Bustamante, Carlos Chaus-
son o Enzo Spatola, entre d’altres,
i col·labora amb la Jove Com-
panyia d’Òpera del Conservato-
ri del Liceu.

Redacció
EIXAMPLE

El periòdic distribueix 15.000 exemplars per edició. Foto: Línia Eixample

Recital de Gancedo a l’Elizalde

Obres | El panot més intel·ligent
Amb motiu de les obres de reurbanització que s’estan fent a l’avinguda Diagonal,

l’Ajuntament ha decidit instal·lat un panot innovador tant estèticament com 
funcional. El panot, que reprodueix les fulles dels plataners de la Diagonal, 

no s’escalfa tant, és antilliscant i permet evacuar millor l’aigua de la pluja.  
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La façana i l’entrada del cinema Nàpols. Foto: Google Maps

El Nàpols reobrirà amb 
cinema clàssic i contemporani

ACCIDENT4Dissabte a la mati-
nada va morir un motorista de
27 anys després de xocar amb la
font ubicada a la confluència
entre la Gran Via de les Corts Ca-
talanes i el passeig de Gràcia.

A causa de l'accident, el con-
ductor de la moto va resultar fe-
rit molt greu i va ser traslladat pel
Sistema d'Emergències Mèdi-
ques (SEM) a l’Hospital de Sant
Pau, on finalment va morir a dos
quarts de cinc. Fins al lloc dels
fets s'hi van desplaçar tres uni-
tats de la Guàrdia Urbana de
Barcelona i una ambulància del
SEM. La Unitat d'Investigació i
Prevenció de l'Accidentalitat de
la Guàrdia Urbana va iniciar la
mateixa nit la investigació de les
circumstàncies de l'accident.

Mor un motorista
a Gran Via amb
passeig de Gràcia

DETINGUT4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir diumenge un
home de 53 anys, veí de Barce-
lona i de nacionalitat francesa,
després de ser el presumpte au-
tor d’un delicte de lesions en grau
de temptativa. El detingut hau-
ria atropellat de forma delibe-
rada un ciclista a la plaça Uni-
versitat després de mantenir-hi
una discussió.

Segons han informat els Mos-
sos d’Esquadra en un comunicat,
uns agents de la BRIMO van
presenciar la discussió  i com pos-
teriorment el conductor va atro-
pellar el ciclista deliberadament
i es donava a la fugida. El ciclis-
ta va quedar a terra semi in-
conscient i va ser traslladat a
l’ambulatori del carrer Manso de
Barcelona després de rebre una
primera assistència per part del
SEM en el lloc dels fets.

Atropella  de
forma deliberada
un ciclista i fuig

L’antic cinema Nàpols, tancat
des de fa mesos, tornarà a obrir
a finals d’any sota la batuta del
cineasta Nacho Cerdà, que diri-
geix el projecte Phenomena Ex-
perience.

Aquest projecte consisteix
en la recuperació de pel·lícules
clàssiques i contemporànies,
principalment de les dècades
dels  70, 80 i 90. Fins ara es feia
a través de cicles puntuals or-
ganitzats en diverses sales però

a partir d’ara Phenomena farà
del cinema Nàpols casa seva. Tal
com expliquen des de Pheno-
mena Experience, “el projecte
mantindrà la filosofia iniciada fa
ara quatre anys amb el propòsit
de convertir aquest nou espai en
un punt de trobada per aquells
que volen tornar a il·lusionar-se
amb el cinema”. 

L’objectiu dels nous inquilins
del Nàpols serà “recuperar al-
gunes de les pel·lícules que s’han
projectat en les anteriors tem-
porades i combinar-ho amb ci-
cles com el que es dedicarà al di-
rector Brian de Palma, sessions
infantils i Grindhouse, reestre-

nes, films inèdits a les nostres
cartelleres i els mítics programes
dobles, entre altres sorpreses”.

UN CINEMA “D’ABANS”
El cinema tindrà aires vintage,
una decoració Art Déco, amb al-
gunes referències cinèfils, i pro-
jector de 35mm i, fins i tot, de
70mm. El contrast amb aques-
ta mirada al passat el faran un
projector digital 4k d’última
generació i els millors sistemes
de so. 

Tal com explica el mateix
Cerdà, el nou Nàpols “serà un ci-
nema com els d’abans, però
amb la tecnologia del demà”. 

Redacció
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Una imatge d’una edició anterior de la Festa de la Tardor. Foto: Esbart Gaudí

Tot a punt per a una nova
edició de la Festa de la Tardor 

MOBILITAT4L’Associació de
Veïns de la Sagrada Família es
va concentrar la setmana pas-
sada a la cruïlla dels carrers
Aragó i Lepant per protestar
contra la construcció que s’hi
està fent d’un aparcament de 13
places per a autocars de turistes
que visiten la Sagrada Família.

La presidenta de l’associació
veïnal, Marina Comellas, expli-
ca a Línia Eixample que aques-
ta qüestió serà una de les que
l’associació posarà al damunt la
taula durant el ple extraordina-
ri del Consell del Districte d’avui.
Els veïns del barri defensen que
la zona on s’està fent aquest
aparcament està qualificada de
zona verda i exigeixen que no
s’hi faci l’aparcament.

Els veïns no volen
autocars a Aragó
amb Lepant

DEBAT4Avui a partir de dos
quarts de set del vespre tindrà
lloc una sessió extraordinària
del Consell de Districte per trac-
tar la situació del barri de la Sa-
grada Família.

En els darrers mesos el barri
ha viscut diverses protestes dels
veïns, units al voltant de la pla-
taforma veïnal Recuperem El
Niza –impulsada per l’Associació
de Veïns de la Sagrada Família–,
que han denunciat la “massifi-
cació turística” que pateix el ba-
rri i han fet palesa la seva oposi-
ció a la instal·lació d’un Merca-
dona a l’antic cinema, situat a la
plaça de la Sagrada Família. Els
arguments que porten els veïns
a oposar-se a la instal·lació d’a-
quest supermercat són el perju-
dici que significarà per al comerç
de proximitat i les dificultats de
mobilitat que provocarà. 

Avui se celebra un
ple extraordinari
del Districte 

La Festa de la Tardor 2014 ja és
aquí. Demà passat comença una
nova edició, que acabarà diu-
menge, d’aquesta celebració que
organitza l’Associació de Veïns i
Veïnes Sagrada Família.

El tret de sortida de la festa
serà divendres a dos quart de
vuit del vespre amb la Cercavi-
la de cultura popular i una con-
ferència sobre la futura ordena-
ció de l’entorn del temple de la
Sagrada Família, que anirà a

càrrec de l’arquitecte urbanista
Salvador Matas, l’arquitecte del
patrimoni Jordi Pijuan i l’en-
ginyer de camins Francesc Ma-
grinyà. La jornada de divendres
acabarà amb el concert que or-
ganitzen els Castellers de la Sa-
grada Família, una ruta de tapes
i la cantada d’havaneres.

Dissabte, el dia començarà
amb la IX Fira de Comerç al Ca-
rrer, que durarà tot el dia (veu-
re pàgina 19) i l’activitat Els sen-
tits, que tractarà els avantatges
del consum ecològic. Durant el
matí també es faran altres acti-
vitats –concurs de sumo, circuit
de tricicles i inflables infantils–

i el Concert de Gospel amb el
grup Vocals Groove. A la tarda i
al vespre tots els veïns que ho
desitgin podran gaudir, entre
d’altres, de la Tabalada Infernal,
el Correfoc, la Segona Nit de Ta-
pes al Mercat o el Concert de
Gospel Solidari per Can Roger.

Per cloure el cap de setmana
festiu, diumenge tindrà lloc la
VIII Fira de la Tardor, l’activitat
esportiva Claror Experiència Fit-
ness, el Taller de joguines de na-
tura, la Diada Castellera, la xe-
rrada ‘Construïm el país que
volem’ i la Tabalada, que servi-
rà per celebrar el primer ani-
versari d’Insomnia Batucada.

Redacció
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Quin és el secret per mantenir un
restaurant durant quaranta anys
oferint sempre la màxima quali-
tat en els plats? L’indicat per
respondre a la pregunta és Mar-
tí Garcia. Al capdavant del Tossa
des de fa tres anys, en Martí con-
tinua amb el llegat familiar, però
també vol començar a donar el
seu toc personal al local. En les
seves paraules, “cuina treballada
de mercat a l’antiga, adaptant-nos
a les demandes actuals sense re-
nunciar a la qualitat de sempre”.

Situat al Camp d’en Grassot
i Gràcia Nova, ben a prop de la
Sagrada Família, tenen un perfil
de clients molt divers. “Som un
restaurant que rep perfils molt di-
versos, famílies, gent que treba-
lla i ve a dinar o a fer el cafè, tu-
ristes, jubilats, gent del barri...” ex-
plica el propietari. I per a tothom
hi ha un plat i un moment.

I és que els comensals que
vénen atrets per les “croquetes de
la mare” queden molt satisfets.
De pollastre, de pernil, de ceps,

vegetals i de bacallà són les de-
licioses varietats casolanes que
hi ha a la carta. “L’elaboració a
poc a poc i amb amor, com les
fem, és un ingredient més” as-
segura en Martí. El secret de la
recepta no el revela, però amb
gust el comparteix amb els clients
de Tossa. A més, en poques set-
manes, la presentació d’aquestes
serà amb unes petites fregidores. 

El pop és una altra especia-
litat de la casa, fet a la brasa, a la
planxa o a la gallega. El model pel
qual aposta Tossa és “més de
taula que no pas de barra.” Pro-
ductes de la terra i del mar, to-
rrades, amanides, l’arròs amb
llamàntol o el menú de migdia per
9.65 euros.

La gran feina d’aquestes qua-
tre dècades ha suposat el reco-
neixement de mitjans catalans i
internacionals. The Guardian el
va incloure a la llista de restaurant
que calia visitar a Barcelona, i re-
centment el web TripAdvisor ha
premiat la feina dels 10 membres
de l’staff de Tossa amb el guar-
dó Excel·lent per les ressenyes
dels seus usuaris.

Bar Restaurant Tossa
C/ Nàpols, 291
Barcelona
93 457 65 10

GASTRONOMIA

Un secret de quatre dècades
Cuina artesana i de gran qualitat a la confluència de Gràcia i l’Eixample

+info:
www.tossabcn.com
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Cor Eixample va viure el passat
9 d’octubre una jornada farcida
d’activitats amb la celebració de
la seva passarel·la de moda –la
segona del programa BCN Moda
al Carrer, de la Fundació Barce-
lona Comerç– i el seu tradicional
Street Market, les botigues al ca-
rrer que organitza cada any l’eix
comercial. 

Enguany era el primer cop
que aquests dos esdeveniments
coincidien, i segons expliquen a
Línia Eixample fonts de l’eix
comercial, “els botiguers que hi
van participar van quedar molt
satisfets”. En aquesta edició tam-
bé s’estrenava localització per a
la passarel·la al carrer Proven-
ça –entre els carrers de Pau Cla-
ris i passeig de Gràcia–, després
d’anys celebrant-se a la Gran

Via. Des de l’eix també es valo-
ra “molt positivament” aquest
canvi d’ubicació, que els per-
met tenir “més amplitud per
acollir més visitants”. 

La desfilada va ser el punt de
clausura del primer dia de l’S-
treet Market, una fira comercial
que es va allargar fins l’endemà
dissabte amb la presència dels

botiguers associats a Cor Ei-
xample i diverses activitats com
una masterclass de swing, que
va tenir lloc el passat divendres
a les 8 de la tarda. 

Cor Eixample també ha vol-
gut destacar la gran afluència de
visitants a la seva fira comercial,
tant de turistes com de veïns i
veïnes del barri. 

Els botiguers van quedar satisfets amb la jornada. Foto: BCN Comerç

Cor Eixample, satisfet amb
l’Street Market i la passarel·la

» L’eix comercial destaca l’alta afluència de visitants a tots dos actes
» La desfilada de moda va tenir lloc, per primer cop, a Provença

L’Eix Sagrada Família surt 
al carrer a la Festa de la Tardor

FIRA4En el marc de la Festa de
la Tardor –per a més informa-
ció, veure pàgina 17– els co-
merciants de Sagrada Família
celebraran aquest cap de set-
mana el seu Mercat d’Abans, la
Fira de Comerç, Entitats i Arte-
sans que enguany arriba a la
seva novena edició. 

L’Eix comercial Sagrada Fa-
mília i el Mercat de Sagrada
Família, els organitzadors de
l’acte, instal·laran espais on es
realitzaran mostres d’oficis an-

tics, tallers d’artesania, jocs in-
fantils i espectacles d’animació
i una zona de restauració amb
degustació d’aliments i tapes. A
més, aquesta fira comptarà amb
la participació dels comerciants
associats a l’eix, que sortiran al
carrer per donar-se a conèixer i
mostrar els seus productes. 

L’esdeveniment tindrà lloc
al carrer Provença, entre Mari-
na i Castillejos, aquest pròxim
cap de setmana de 10 del matí a
8 de la tarda. 

El Dominical del Llibre de Sant
Antoni acollirà una desfilada

MODA4Seguint amb el pro-
grama BCN Moda al Carrer,
que impulsa la Fundació Bar-
celona Comerç, demà passat
tindrà lloc a la carpa provisional
del Dominical del Llibre del
Mercat de Sant Antoni al carrer
Comte d’Urgell –entre Tamarit
i Floridablanca– la desfilada de
moda dels comerciants de l’Eix
Sant Antoni. 

Amb aquesta desfilada ober-
ta a tothom i d’accés gratuït, els
botiguers locals exposaran les
seves propostes de cara a la
temporada de tardor-hivern.

Una roba i uns complements
que, a diferència d’altres passa-
rel·les, estaran disponibles a
establiments propers. 

Des del matí i fins a les 6 de
la tarda el tram del carrer Com-
te d’Urgell on se celebrarà la
desfilada estarà parcialment
tancat al trànsit. A partir d’a-
questa hora, l’accés rodat que-
darà totalment tancat. 

La desfilada començarà de
manera oficial a dos quarts de
nou del vespre i tindrà una du-
rada d’una hora aproximada-
ment.

Xocolata i música a la Fira 
de Comerç d’Encants Nous

MOSTRA4L’Associació de co-
merciants Encants Nous cele-
brarà el pròxim dissabte 18 d’oc-
tubre la novena edició de la seva
Fira de Comerç, que tindrà lloc
durant tot el dia a la placeta dels
Encants –a la confluència dels
carrers 2 de Maig i Aragó–. 

Aquesta jornada comercial i
festiva, que s’emmarca en les fes-
tes de tardor del barri de Sagra-
da Família, comptarà amb la
presència de parades dels co-

merciants associats a l’eix i molts
tallers infantils. A més, durant el
matí, un escenari acollirà l’ac-
tuació de l’Esbart Gaudí, que
amenitzarà la diada comercial
amb música. 

A la tarda se celebrarà la xo-
colatada solidària que, a canvi
d’una petita donació, servirà xo-
colata als visitants que s’apropin.
Els beneficis d’aquest acte aniran
a parar al projecte de menjador
de Can Roger. 

Redacció
EIXAMPLE

El Mercat d’Abans comptarà amb una mostra d’oficis antics. Foto: Eix SF

Solidaritat | El comerç local, contra el càncer de mama
Més de 10.000 comerços de tota Barcelona s’han sumat a la campanya de 

l’Associació Espanyola Contra el Càncer Suma’t al rosa, una iniciativa que 
vol lluitar contra el càncer de mama. Fins al pròxim diumenge, els establiments 

locals faran difusió amb cartells i fulletons sobre la prevenció d’aquesta malaltia.
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La tercera edició del Correbarri
no va oferir sorpreses. Els atletes
de Sant Martí van tornar a im-
posar-se en la popular cursa bar-
celonina per districtes aquest
passat diumenge, i ja en van tres
triomfs en tres anys. El districte
de l’Eixample, per la seva banda,
va aconseguir una més que me-
ritòria segona plaça, amb una va-
loració global de 4.871 punts, a
només 94 dels martinencs, que
van fer 4.775 punts. Per altra ban-
da, va ser l’Eixample el districte
que més corredors va aportar a la
competició atlètica. 

Enguany el Correbarri va
comptar amb la participació de
més de 4.000 atletes que van
competir no només de manera
individual, sinó a favor del seu
districte –els 35 primers homes

i les 15 primeres dones de cada
districte determinaven la pun-
tuació final de cada districte–.

En l’àmbit individual, José
Luis Blanco, de Sant Martí, va
aconseguir el triomf en la cate-
goria masculina –amb un temps
de 32 minuts i 45 segons–, men-
tre que Jessica Bonet, de les
Corts, va endur-se la victòria en

la categoria femenina –va aturar
el cronòmetre en els 40 minuts
i 41 segons–. 

UN PADRÍ DE RENOM
El districte de l’Eixample va
comptar amb un padrí molt vin-
culat al món de la cuina barce-
lonina, Cristian Escribá, el pas-
tisser més cèlebre de la ciutat.

L’orelluda anirà a parar a les vitrines de Sant Martí. Foto: Ajuntament

L’Eixample finalitza en segona
posició al Correbarri 2014

» El districte va comptar amb el pastisser Cristian Escribà com a padrí
» Sant Martí s’embutxaca el títol de campió per tercer any consecutiu

El millor waterpolo europeu,
a la piscina Sant Jordi

WATERPOLO4La Federació Eu-
ropea de Natació (LEN) va co-
municar fa uns dies que la pis-
cina Sant Jordi, a l’Eixample,
serà l’escenari on es disputarà la
Supercopa d’Europa de water-
polo masculina i femenina el
pròxim 21 de novembre. 

Aquesta cita suposa una fita
històrica per a la natació catala-
na, ja que comptarà amb l’Atlè-
tic-Barceloneta masculí i el CN
Sabadell femení entre els fina-
listes. Tots dos equips, a més,
van proclamar-se campions
d’Europa –per primera vegada

l’Atlètic-Barceloneta i per terce-
ra vegada les noies del CN Sa-
badell– durant la passada tem-
porada. 

Pel que fa a l’Atlètic-Barce-
loneta, els homes de Jesús Mar-
tín s’enfrontaran a l’Spartak de
Volvograd, campió de la Copa
LEN. Per la seva part, les noies
del CN Sabadell jugaran contra
les gregues de l’Olympiakos. Les
de Nani Guiu intentaran revali-
dar el títol de supercampiones
continentals que ja van aconse-
guir l’any passat. A priori, les va-
llesanes són favorites. 

Barcelona és candidata per
acollir el Mundial d’Atletisme
ESDEVENIMENTS4Barcelona
optarà a organitzar el Mundial
d’Atletisme de 2019. Dimarts, la
Federació Internacional d’Atle-
tisme (IAAF) va confirmar de
manera oficial els noms de les
ciutats candidates, entre les
quals es troben també Doha
(Qatar) i Eugene (Estats Units). 

Aquest gran esdeveniment
esportiu és un dels pocs que
Barcelona encara no ha acollit.
De fet, la ciutat ja va presentar

candidatura per al Mundial de
2013, però va perdre l’elecció da-
vant la capital russa, Moscou. 

Des d’ahir una comissió d’a-
valuació es troba a la ciutat per
comprovar de primera mà l’es-
tat de les instal·lacions i les pro-
postes de la candidatura catala-
na. Barcelona serà la primera
ciutat que visiti aquesta comis-
sió; després serà el torn d’Euge-
ne –26 i 27 d’octubre– i
Doha –30 i 31 d’octubre–.

La ciutat, escenari d’una etapa
del Rally RACC Catalunya

MOTOR4Barcelona comptarà
amb un tram urbà del Rally
RACC Catalunya-Costa Daurada
durant la primera etapa d’a-
questa prova, penúltima pun-
tuable per al Mundial de l’espe-
cialitat. La cita tindrà lloc el prò-
xim 23 d’octubre, on els partici-
pants hauran de completar un
circuit d’1,6 quilòmetres al vol-
tant de les fonts de Montjuïc. 

D’aquesta manera, el Rally
passarà per tercera vegada per

Barcelona des que la prova pun-
tua per al Campionat del Món.
En aquest sentit, la tinent d’al-
calde de Qualitat de Vida, Igual-
tat i Esports, Maite Fandos, va
agrair el  RACC per haver reno-
vat la seva aposta per Barcelona,
“una ciutat on l’afició pels esports
del motor és molt antiga i molt
forta”, afirma. Per tal de garan-
tir la seguretat, s’ha elaborat un
protocol específic de proves de
motor a l’interior de la ciutat. 

Redacció
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L’Eixample, epicentre del waterpolo continental. Foto: Google Maps

Natació | Barcelona, capital del socorrisme
Barcelona va acollir dissabte passat la quarta edició del Catalunya Rescue Festival, una cita que

va incloure el Trofeu Internacional de Salvament i Socorrisme i el campionat de Catalunya de
Platja. Aquestes dues competicions van comptar amb la participació de prop de 60 esportistes,

tant catalans com estrangers, que van reivindicar el vessant esportiu del socorrisme.
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AGENDA MENSUAL
DIVENDRES 24 D’OCTUBRE
19:00 Espectacle Circo Alegría On Ice, que com-
bina el circ tradicional amb la innovació ac-
tual. Aquest nou xou estarà instal·lat fins al
9 de novembre a la carpa interior de la Mo-
numental.

DIVENDRES 17 D’OCTUBRE
18:00 Inici del primer trimestre del taller de dan-
sa dels Països Catalans. Aquesta activitat està
adreçada a un públic adult. El primer trimestre
finalitzarà el 12 de desembre. / Espai d’En-
titats de l’Esquerra de l’Eixample.

DIJOUS 6 DE NOVEMBRE
19:00 Xerrada sobre el genoma de les plantes
i de com aquest ens dóna eines per resoldre
els reptes que planteja l’augment de pobla-
ció al planeta i el canvi climàtic. / Centre cí-
vic Urgell.

FINS AL 30 D’OCTUBRE
Matí-Tarda El català ahir, avui i demà. Exposi-
ció que mostra les diferents activitats de com-
memoració del Tricentenari i que té per ob-
jectiu mostrar les conseqüències que va te-
nir la implantació de la monarquia borbòni-
ca. / CNL de l’Eixample.

FINS AL 30 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Exposició Inventari, a càrrec de
Jordi Vila. Un recompte de pintures sobre pa-
per amb fragments d’allò que s’ha vist i vis-
cut i posat de nou a sobre el tauler. / Centre
cívic Ateneu Fort Pienc.

DISSABTE 25 D’OCTUBRE
18:30 Sessió de conta contes amb la història Gra-

notes, gripaus i altres trifulgues, a càrrec de
Cesc Serrat. Aquesta activitat s’emmarca en
el festival Munt de Mots. / Biblioteca Sagra-
da Família.

DIMECRES 29 D’OCTUBRE
16:00 Taller en família per estimular els infants
mitjançant la música. S’experimentarà amb
sons, el tacte i el moviment corporal. / Cen-
tre cívic Cotxeres Borrell. 

DISSABTE 25 D’OCTUBRE
18:00 Partit de bàsquet entre l’AESC Ramon Lllull
i l’AE Sant Andreu Natzaret de la categoria de
Copa Catalunya masculina. / Estació Nord.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Un vespre ple de màgia i alegria amb
diverses activitats com jocs, pintura,
treballs manuals, castanyada i una clo-
enda molt especial. Aforament limitat.
/ Centre cívic Sagrada Família.

Tots Sants
Nit d’ànimes

Dv. 31 d’octubre a les 17:30

Ernest Giralt, director del programa de
Química i Farmacologia Molecular de
l’Institut de Recerca Biomèdica, parlarà
de les dificultats que tenen els medi-
caments per accedir al cervell i tractar
les malalties mentals. / Casa Elizalde.

Cicle de ciència
Els medicaments i el cervell

Dj. 16 d’octubre a les 19:30

Passi del documental Érem Comunis-
tes, de Maher Abi Samra, en el marc del
cicle Mirades sobre els documentals
àrabs. Entrada és gratuïta. / Centre cí-
vic la Casa Elizalde.

Cicle Mirades
El documental àrab

Dm. 21 d’octubre a les 19:30

Els dissabtes de 4 a 8 de la tarda el Cen-
tre cultural Teresa Pàmies ofereix la pos-
sibilitat d’aprendre les tècniques d’a-
questa pràctica que millora el be-
nestar físic del cos.

Taller d’introducció 
al quiromassatge
A partir del 18 d’octubre
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