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Més de mig milió. Aquest és el
nombre de barcelonins i barce-
lonines que van participar diu-
menge en la ‘consulta’ del 9N,
que a escala catalana va registrar
més de 2,3 milions de partici-
pants i que va deixar –com ja
s’esperava– el Sí-Sí com a clar
vencedor, amb un 80,76% dels
vots.

A la ciutat, amb 149 punts de
votació habilitats, el 9N es va
viure intensament des de pri-
mera hora. Com a la resta del
país, a dos quarts de vuit del
matí els voluntaris –més de
40.000 a tot Catalunya– ja es-
taven als punts de participació
preparats per materialitzar una

jornada que no hauria estat pos-
sible sense ells. Emoció, ale-
gria, il·lusió i esperança van ser
algunes de les paraules que la
majoria d’ells van repetir més in-
tensament al llarg d’un dia que
passarà a la història.

A diferència d’altres indrets
del país, on es va produir algun
incident –com a Girona o a Car-
dedeu–, a Barcelona la jornada
va estar marcada per la norma-
litat i per la imatge de les cues de
gent esperant per poder votar.
En molts casos, les fileres vore-
javen tota l’illa del punt de vo-
tació en qüestió.

Els resultats barcelonins,
força similars als del conjunt del
país, van deixar el Sí-Sí com a
clar vencedor amb el 78,42%
dels vots. Tanmateix, a la ciutat
hi va haver un percentatge lleu-
gerament més elevat de Sí-No

(12,88%) respecte als resultats
del conjunt del país (10,07%). El
No va fregar, en ambdós casos,
el 4,5%.

LA PARTICIPACIÓ, L’ÈXIT
Però més enllà dels resultats, l’è-
xit de la jornada de diumenge va
ser, sens dubte, la participació.
Ni les previsions més optimistes
imaginaven que es pogués arri-
bar al total de 2,3 milions de par-
ticipants en el conjunt del país,
una xifra que ha tornat a de-
mostrar que la societat catalana
vol decidir lliurement el seu fu-
tur polític.

Com a referència –si bé sal-
vant les distàncies–, els 507.454
vots d’aquest 9N a la ciutat gai-
rebé dupliquen els 257.645  que
va registrar la consulta popular
que Barcelona Decideix va or-
ganitzar el 10 d’abril del 2011.

La participació, l’autèntic triomf
» Més de mig milió de barcelonins participen en la ‘consulta’ del 9N, on el Sí-Sí s’imposa amb el 80% dels vots

» La imatge de les llargues cues de veïns i veïnes esperant per poder votar marca la jornada a la ciutat

Arnau Nadeu
BARCELONA

EIXAMPLE4L’Eixample va ser
un dels districtes de Barcelona
on la imatge de les cues de
gent per poder votar va veure’s
més. A l’Escola Sagrada Famí-
lia (carrer Urgell amb Lon-
dres), un dels punts de votació
habilitats al districte, la filera de
gent va arribar a fer la volta a l’i-
lla de cases i l’espera per poder
votar va ser, en molts casos, de
pràcticament una hora.

A la cua, l’ambient era festiu,
cívic, com totes les mobilitza-
cions que s’han dut a terme a fa-
vor del dret a decidir i de la in-
dependència de Catalunya. Hi
havia moltes famílies amb nens

i molta paciència malgrat la
pluja que va caure en alguns
moments. I molta gent ja por-
tava la butlleta omplerta i ho te-
nia tot a punt per votar en una
jornada que qualificaven d’“his-
tòrica”.

EL 10N, TAMBÉ
Ahir les cues es van tornar a re-
petir a les delegacions territo-
rials del Govern, com el Palau
Robert, on els ciutadans que
diumenge no van poder parti-
cipar en la ‘consulta’ poden fer-
ho ara durant 15 dies. Un fet que
encara farà créixer més la reei-
xida xifra de participació.

Llargues cues al districte
per participar en la jornada

Més de 2,3 milions de catalans van participar en el 9N. Foto: ANC / Galdric Peñarroja
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

Atesa l’actual degradació de la po-
lítica en general, amb els partits i
les estructures encarcarades, han
sorgit uns quants moviments que
trenquen l’estatus. A través dels
mitjans de comunicació i de les
xarxes socials han connectat amb
molts ciutadans desencisats amb
els partits polítics i reuneixen
prou adeptes per presentar-se a
les eleccions amb un nou nom,
Podemos/Podem, PAH, Procés
Constituent, etcètera. 

Ara bé, el que està per veure
és quan hagin d’actuar entre els
altres partits, negociar acords de
govern o governar en solitari i
haver de fer-se responsables del
dia a dia d’alguna administració
pública amb els entrebancs que
això comporta. Són figues d’un
altre paner, oi? No és el mateix
sortir per la televisió i anar de
simpàtic i trencador que posar-se
al dia i haver d’enfrontar-se amb
els problemes reals, que és quan
hom ha de tocar de peus a terra.
Això demanda un exercici rigo-
rós sobre què es pot fer, amb
quins mitjans, com i quan. 

És aleshores quan vénen les
crítiques, perquè governar és re-
bre els clatellots dels de l’oposi-
ció. És bo que sorgeixin aquests
moviments i nous partits polí-
tics? Sembla, en principi, que sí.
Si es tracta de servir per regene-
rar la política, si serveix perquè
els partits polítics “de sempre”
s’adonin que cal canviar el sis-
tema, que cal acostar-se als ciu-
tadans i no restar tancats a les
seves seus pensant que cada qua-
tre anys rebran un xec en blanc
per fer i desfer el que vulguin.
Més que una imatge simpàtica,
cal una ideologia i una estructura
política i social modernes.

4Nova política
per Jordi Lleal

#SeguirTreballant#IndultEncobert #UnitsEndavant

4La reflexió ‘elèctrica’ d’Iglesias
per Andreu Grimalt

De vegades hom pot arribar a
pensar que la millor definició de
la política catalana és la d’un
trencaclosques mortificador.
De tota manera, sembla que úl-
timament s’ha tornat a imposar
el seny i la unitat d’acció avan-
ça, encara que el més important
és que, tots plegats, ens hem de
conscienciar que la mobilitza-
ció ha de ser permanent si vo-
lem assolir les nostres fites
amb dignitat. Era bàsic que el
procés participatiu del nou 9N
fos un èxit, que milers de ciu-
tadans es mullessin a favor de
Catalunya; però un cop passa-
da aquesta data hem de segu-
ir bategant per tal d’exigir que
res no s’aturi. 

A hores d’ara és imprescin-
dible que els polítics catalans es-
tiguin a l’altura del moment
històric i que el poble català
mantingui viva la flama, l’espe-
rit de la mobilització permanent.
Això és essencial perquè la su-
perestructura de l’Estat espanyol
no dorm mai, sempre està a l’a-
guait de tot; sempre està pre-
parada per manipular la cor-
rupció i posar en marxa el ven-
tilador contra la nostra nació ca-
talana. En aquest sentit, el po-
ble i la classe política catalana
han d’estar molt amatents per
acabar de fer net; per netejar per
sempre, amb un detergent molt
potent anomenat transparència

democràtica, totes les xacres
del passat, totes les corrupteles
que actualment actuen com un
nihilisme demolidor en contra
dels legítims anhels d’emanci-
pació nacional de Catalunya. 

No hi ha dubte que vivim en
una campanya permanent d’en-
çà de la sentència de l’Estatut i,
de cap de les maneres, ens po-
dem esgotar. La força i el talent
del poble català ha de fer possi-
ble que la política catalana es-
devingui un instrument útil per
transformar la realitat i arribar,
al més aviat possible, a un esta-
di de llibertat nacional i justícia
social. Ara no podem fallar: po-
lítics i poble, institucions i so-
cietat civil, hem d’anar tots a
una. No ens podem permetre
més errades. Hem d’aprofitar el
moment, perquè, de cap de les
maneres, podem esperar vint o
trenta anys més a assolir la nos-
tra anhelada llibertat nacional. 

Cal tenir molt present que
l’independentisme català, jun-
tament amb el 15M, han estat un
dels moviments socials de mas-
ses que més persones han mo-
bilitzat. Doncs bé, pel que fa a
casa nostra, pel que fa referèn-
cia al procés d’alliberament na-
cional de Catalunya, no podem
quedar a mitges tintes, no po-
dem quedar amb la feina a mig
fer. Ara i aquí la mobilització ha
de ser permanent i total.

per Josep M. Loste

4No dorm mai

Fa temps llegia la intervenció
de Pablo Iglesias en unes jor-
nades de productors d'energia
fotovoltaica, on suposo que es
varen plantejar els reptes de
futur d'aquest tipus d'energia i
els problemes que estan pa-
tint. El líder de Podemos criti-
cava les actituds dels distints
governs, sempre amb el cap
cot davant les grans elèctri-
ques, aprovant les lleis i nor-
matives que garanteixin el
nefast oligopoli existent. I va
aportar algunes idees amb les
quals estic totalment d'acord,
entre les que hi ha l'estatalitza-
ció de la xarxa de distribució
d'un servei essencial com és
l'electricitat, l'impuls a les en-
ergies renovables o l'elimina-
ció de l'absurd de penalitzar
l'eficiència energètica. 

Però el que avui m'agrada-
ria destacar fa referència al
famós dèficit de tarifa, la supo-
sada diferència entre el que
costa produir l'electricitat a les

empreses i el que realment pa-
guem els consumidors. Un dè-
ficit, per cert, que no prové de
cap auditoria estatal o externa,
sinó del que el Govern del PP
va prometre a les grans elèctri-
ques que ingressarien. Avui
aquest suposat dèficit supera
els 30.000 milions d'euros,
gairebé la meitat del dèficit pú-
blic de l'Estat. 

Per això em quedo amb
una frase de Pablo Iglesias: “El
dèficit de tarifa no existeix, i el
que no existeix no es paga”. No
parlem d'eliminar deutes per-
què sí ni d'atemptar contra la
seguretat jurídica (un tema, el
de la seguretat jurídica, “dis-
crecional”, que dóna per par-
lar-ne un bon parell de dies),
sinó de garantir el benestar de
la població davant els tripijocs
d'uns quants que, amb la com-
plicitat necessària dels diri-
gents de torn –siguin del color
que siguin–, continuen enri-
quint-se a costa de tots.

@joanmena: El PP impugna la democràcia
a Catalunya a mode de persecució, però
treu de la presó delinqüents com Matas.
#femlosfora. #abajoelregimen.

@JoanOliu: Quan algú comprèn que obeir
lleis injustes és contrari a la seva dignitat
d’home, cap tirania pot dominar-lo. Gandhi.
#CatalansReadyToVote.

@marcpeiron: No entenc les crítiques a Luis
Enrique. Està bé que no vulgui canviar l'estil
per dues o tres derrotes. Projecte en con-
strucció. Keep calm!
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@jimyvegga: Desde Andalucía mi apoyo
al derecho a decidir del pueblo catalán,
que acogió a miles de andaluces con los
brazos abiertos. #CatalansReadyToVote.

@cristina_pardo: Cospedal: "Hemos he-
cho todo lo que podíamos contra la cor-
rupción". Sí. El SMS de "Sé fuerte" lo envió
Hootsuite.

@montserumbau: Trobo molt divertit que
els fatxes que van voler destruir les urnes a
Girona el 9N es trobessin amb un equip de
rugby que els va neutralitzar.

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

Gracias Finlandia ofrece las estrategias
probadas en este país para resolver el
fracaso escolar vigente en el nuestro.
Desde su honradez, humanidad y hu-
mildad, el doctor en pedagogía, Xavier
Melgarejo, nos regala sus amplios co-
nocimientos sobre el sistema educati-
vo más exitoso de toda Europa, el fin-
landés, un sistema que él mismo estu-
dió y se ganó a pulso sin ayuda institu-
cional alguna. Para quien conozca al au-
tor, éste es, y por encima de todo, un es-
píritu bondadoso lleno de lucha, per-
severancia y amor, pero que no se en-
gañe el lector, ya que este pedagogo
práctico exuda crítica, sinceridad y aci-
dez hacia la mediocridad institucional. 

Su lucha contra el cáncer le ha re-
forzado el valor que ya sentía por algo
que continuamente se nos escapa de las
manos: el tiempo. Si las cosas deben re-
solverse y sabemos cómo, ¿a qué espe-
ramos? Si el modelo finlandés resuelve
el fracaso escolar, ¿qué demonios ha-
cemos en nuestro país? Hay que aban-
donar los debates aceitosos y pegajo-
sos –por fuera pero vacíos y teóricos por
dentro– por soluciones prácticas y ple-
namente probadas. Éste es el enfoque
de este libro, un ensayo que todo polí-
tico, docente y progenitor debe leer y
aplicar en la educación de nuestra in-
versión más preciada, la futura. En las
sucesivas páginas del texto fermentan
contenidos que mejorarán radicalmente
nuestro sistema educativo. 

El camino finlandés no resulta com-
plejo ni novedoso. Éste se fundamenta
en maestros y profesores doctos y alta-
mente cualificados que enseñan a sus
alumnos a devenir buenos profesiona-
les y cívicas personas. Para ello, y ya en
primaria, se imprime un dominio bru-
tal y excelso de la comprensión lectora,
base de todo concepto a poseer en la
mente y a plasmar en un escrito o ex-
posición oral. En todo ello la familia se

siente el principal responsable de la edu-
cación de sus hijos y no la escuela. Pa-
dres y madres se comprometen a aten-
der a sus vástagos bajo el esfuerzo en
buenas rutinas de trabajo, descanso y
juegos, más un hogar tranquilo, orde-
nado y ejemplar que todo niño necesi-
ta. El Estado y la administración local
se encarga que todo escolar tenga las
mismas oportunidades bajo una misma
ley consensuada políticamente hace
años. De esta forma, centros educativos,
familias y administración trabajan jun-
tos configurando el sistema educativo
nacional. 

En resumen, podríamos decir que el
modelo educativo finlandés, y las leyes
que lo han hecho posible, incide en tres
ámbitos: el docente, el familiar y el ad-
ministrativo. Los docentes son doctos
expertos que dominan la comprensión
lectora, su especialidad y la didáctica
empática de todo ello con sus alumnos.
Las familias se sienten la parte más im-
portante en la educación de sus hijos de-
dicándoles tiempo, rutinas y amor. La
administración local asegura la equidad
de los alumnos gracias a un amparo le-
gal consensuado políticamente, con
poca burocracia y centros educativos
bien integrados entre su población cir-
cundante.  

Al final Melgarejo nos dice que todo
esto se lo debemos a Finlandia, y así ti-
tula su libro, Gracias Finlandia, pero re-
almente deberíamos decir, Gracias
Xavier. Ahora que nuestra política
mueva ficha y que el modelo educativo
español no se vea sólo bajo leyes que
sólo afectan a una parte del sistema, los
centros, sino que se rija globalmente
como en Finlandia. Por desgracia nu-
estra, LOGSE, LOCE, LOE y LOMCE
sólo legislan las escuelas y no lo demás.
Si Unamuno dijo aquello de que in-
venten ellos, ya va siendo hora que lo
usemos.

4Gracias, Finlandia
por David Rabadà

Jorge Fernández Díaz es troba assetjat
per la vergonya de Melilla i per la “guerra
bruta” en els mitjans de comunicació a
Catalunya. El ministre de l’Interior n’és
un dels principals responsables d’a-
quests afers des de fa temps i cada vegada
més. Un altre que hauria de dimitir.

El titular d'Interior fa proclames de
catolicisme. Molts catòlics no compar-
teixen la seva manera d’entendre el ca-
tolicisme, ni les seves pressions al Vati-
cà per interferir en el nomenament de
bisbes, ni les seves devocions pietoses.
Pietat i justícia inexistents en el tracte do-
nat als subsaharians immigrants i pobres
que intenten sobreviure a través de Me-
lilla. Potser es dóna a aquestes persones
una benvinguda denigrant perquè es
considera que no tenen la dignitat de ser
constitucionalment espanyols i perquè
es tracta de complir escrupolosament la
llei que “nos hemos dado entre todos”.
Tant és així que el catòlic Fernández Díaz
no cau en la temptació de convidar al
papa Francesc perquè visiti Melilla i vegi
rostres desesperats i fronteres aixecades
amb tanques altes i terribles. Fernández
Díaz no vol que a l’Espanya catòlica se
senti el crit de “vergonya, vergonya”
que va sortir dels llavis, del cor i del cap
de Francesc quan fa un any va visitar
Lampedusa.

Fernández Díaz és ara acusat direc-
tament amb el seu nom i els seus co-
gnoms per Ernesto Ekaizer de practicar

la “guerra bruta” en els mitjans de co-
municació. El molt ben informat i valent
periodista d’afers polítics i econòmics
acusa el ministre i el seu director ope-
ratiu, Eugenio Pino, de “fabricar, distri-
buir i disseminar escombraries (infor-
mació falsa) per dinamitar i criminalit-
zar el procés sobiranista català”. Un
procés democràtic i pacífic. "Fernández
Díaz ha donat instruccions per fabricar
escombraries", assegura Ekaizer sense
tremolar-li la mà.

El Ministeri calla. Però hi ha algú a
Barcelona que podria exercir de perio-
dista i explicar la manera d’actuar del mi-
nistre i com són les entranyes fosques
d’Interior. És Albert Gimeno. Ell va dei-
xar La Vanguardia per convertir-se du-
rant dos anys en director de l’Oficina de
Comunicació i Relacions Institucionals
del Ministeri d’Interior. Va abandonar
aquest càrrec el passat 10 de gener for-
çat per l’escàndol que hi va haver quan
es va divulgar una actuació de la Guàr-
dia Civil al País Basc contra un grup d’ad-
vocats d’ETA abans que aquesta opera-
ció policial és realitzes. Pocs dies després,
el 4 de febrer, La Vanguardia acollia Gi-
meno i l’anomenava adjunt al director
Màrius Carol. Les actuacions vergony-
ants a Melilla i la guerra bruta en l’àm-
bit informatiu no corresponen a l’espe-
rit de l’Evangeli ni compten amb l’aval de
la doctrina catòlica encara que Jorge Fer-
nández Díaz es proclami catòlic.

4El catòlic Fernández Díaz
per Oriol Domingo
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Jaume Collboni
Candidat del PSC a l’alcaldia de Barcelona

“Hi ha una part de la ciutat que està
començant a sentir que ja no és Barcelona”

Per què Jaume Collboni serà mi-
llor candidat a l’alcaldia de Bar-
celona que els companys que li
van disputar les primàries?
Si sóc millor candidat o no ho hau-
ran de decidir tots els barcelonins,
perquè la prova definitiva seran
les eleccions municipals del maig
de l’any que ve. Dit això, crec que
en el procés de primàries la gent
va entendre molt bé el missatge
que vaig llançar i la meva aposta
sincera, honesta i a fons per la ciu-
tat. Em vaig arriscar i va sortir bé. 

La persona que li va disputar les
primàries fins al final, Carmen
Andrés, ara forma part del seu
equip. Ha guanyat múscul popu-
lar amb aquesta incorporació?
La Carmen ens aporta una visió
molt important de la ciutat: la de
la Barcelona popular, la dels barris,
connectada als problemes quoti-
dians, sobretot dels sectors que
estan patint més la crisi.

Aquesta visió no la tenia vostè?
Sí, també. I així crec que ho reflec-

teixen els resultats de les primà-
ries. Vaig guanyar a barris molt di-
ferents: des de Sarrià fins a Sant
Martí, des de les Corts fins a Sants.
Vaig obtenir un vot molt transver-
sal. Fins i tot em va sorprendre po-
sitivament a mi. 

S’autodefineix com un activista.
Creu que la gent el veu així?
No ho sé, si m’hi veu o no, però és
així. Jo entenc que el fet d’estar vin-
culat amb un partit condiciona la
visió que els ciutadans tenen de tu,
però afortunadament això està
canviant molt ràpidament. La meva
pretensió no és, en cap cas, ser un
professional de la política.

Parlant del seu projecte de ciutat,
vostè sempre diu que treballa
per a la Barcelona real. N’hi ha
una d’irreal?
Sí, i tant!

Quina?
La dels rànquings. Aquesta Barce-
lona que se’ns ven com a idíl·lica.
La dels grans números, la que viu
dels mercats internacionals. Però
hi ha una altra Barcelona: la de la
major part dels veïns de la ciutat.
Aquests són, de fet, els grans dam-
nificats i els grans oblidats d’un

Ajuntament que té les competèn-
cies i els recursos –perquè ha tin-
gut superàvits– per fer la vida més
fàcil a la seva gent, però no ho fa.

Actualment, el gran debat d’a-
questa Barcelona real de la qual
parla és el turisme. Creu que la
ciutat ha arribat al seu límit?
El cas del turisme és un dels ex-
emples més clars d’aquesta doble
Barcelona. La que diu que tenim
7,4 milions de turistes, que això re-
presenta més del 10% del PIB de
la ciutat i que tot plegat genera

més de 100.000 llocs de treball,
però que paga un preu pel que fa
a la convivència i a l’ocupació de
l’espai públic que a molta gent no
li compensa. El cost de la indústria
del turisme l’estan pagant aquells
que no en treuen beneficis: la Bar-
celona real, en definitiva.

Què proposa el PSC per fer front a
aquesta problemàtica?
En primer lloc, una cosa molt sen-
zilla i concreta: que el 100% de la
recaptació de la taxa turística es
quedi a la ciutat. En aquests mo-
ments, el 70% d’aquesta recapta-
ció va destinada a la promoció
turística. Nosaltres creiem que això
no pot ser. La ciutat ha de tenir els
recursos que genera el turisme per
compensar els barris que més en
pateixen les conseqüències. Jo de-
fenso la indústria del turisme, però
crec que hem de trobar els meca-
nismes per repartir els beneficis
que genera.

L’Ajuntament ja ha congelat els
pisos turístics. Què hauria fet
vostè en aquest cas concret?
Quan hauria arribat al despatx de
l’alcaldia, hauria obert el calaix i
m’hauria llegit un pla estratègic
que hi havia consensuat des del
passat mandat amb tots els actors
de la societat i on ja es recoma-
nava canviar la regulació dels
pisos turístics. Concretament, ja es
deia que s’havia de limitar el nom-
bre d’aquests habitatges en fun-
ció de la densitat de cada zona.
També es deia que s’havia de fer
un pla específic per combatre els

pisos il·legals i que s’havia d’anar
cap a la concentració dels legals
en edificis sencers. Moltes de les
solucions que ara es venen com a
grans novetats ja estaven escrites.

Per què no es van aplicar en el seu
moment, doncs?
Això li hauria de preguntar al se-
nyor alcalde.

I l’alcalde d’abans perquè no ho
va fer?
L’alcalde d’abans va diagnosticar
el que estava passant. 

No va tenir temps, m’està dient?
Va preveure que això podia passar.
No em sentirà mai exculpant l’an-
terior alcalde de tots els problemes
i donant totes les culpes al d’ara.
Evidentment, nosaltres vam go-
vernar durant trenta anys i també
vam fer coses malament, però en
aquest cas concret no. Vam pre-
veure el que podia passar i vam co-
mençar a planificar les mesures a
prendre. Però el govern actual n’ha
fet cas omís.

Deixant de banda el turisme,
vostè demana que es rebaixi el
preu del transport públic...
Sí, perquè crec que és un dels drets

Text: Arnau Nadeu
Fotografia: Pamela Martínez

“Suggereixo al
senyor alcalde que
visiti més els barris,
perquè ho fa poc”
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bàsics d’una ciutat gran com Bar-
celona: facilitar la mobilitat i que
sigui assequible. I, en canvi, el preu
de la T-10 ha augmentat un 23%
en només 3 anys. 

TMB té un deute acumulat molt
important...
És cert, però no pot ser que això
vagi sempre a costa del preu de la
T-10 o dels altres títols. El transport
públic és un element cabdal per a
la ciutat.

Vostè l’utilitza?
Sí.

Què li sembla la nova xarxa de
bus ortogonal?
Jo faig servir més el metro i el bi-
cing. Però la nova xarxa de bus or-
togonal, que era un projecte que
ja venia del nostre govern, està
molt bé si no s’utilitza com a ex-
cusa per suprimir altres línies que
continuen tenint sentit o els busos
de barri els caps de setmana.

Joaquim Forn diu que han “ra-
cionalitzat” el servei de bus...
Sobre el paper sí, però la realitat
em diu una altra cosa. Es tracta de
millorar, no d’empitjorar. Crec que
alguns detalls de la implementació
del projecte s’han de replantejar.

En tot cas, això no és la Barce-
lona real?
No si no es fa pensant, precisa-
ment, en la Barcelona real. No si es
fan reformes de laboratori sense

participació. Aquest govern té un
problema que és constant: disse-
nya molt les coses des de la casa
gran sense escoltar gaire els Dis-
trictes. És un Ajuntament molt
centralista i això té efectes greus en
el dia a dia dels barcelonins. 

L’alcalde Trias diu que fa políti-
ques més socials que les que
s’han fet durant els últims trenta
anys...
No sé què pensar... 

...
Si les desigualtats a la ciutat han
augmentat un 12% en només un
any, vol dir que alguna cosa greu
està passant. Suggereixo al senyor
alcalde que visiti més els barris,
perquè ho fa poc. Sobretot els del
Besòs. I ja no dic Ciutat Meridiana,
que segurament és el paradigma
d’una part de la ciutat que, no és
que senti que Barcelona li ha girat
l’esquena, sinó que està comen-
çant a sentir que ja no és Barce-
lona. Hi ha un problema social
molt greu i una desconnexió de
l’Ajuntament amb una part im-
portant de la ciutat. S’han deixat
de fer moltes polítiques preventi-
ves mentre, en canvi, es fa de banc
bo de la Generalitat.

Precisament aquesta crítica ja li
feien anys enrere altres partits al
govern d’Hereu...
Sí, però les xifres no tenen res a
veure. En un flux entre administra-
cions, que hi hagi un petit percen-

tatge d’impagaments es pot enten-
dre. Però ara estem parlant de més
de 200 milions d’euros. I s’estan fent
inversions fonamentals per a la ciu-
tat a compte de l’Ajuntament sense
reconèixer el deute. Fins i tot l’Ajun-
tament està comprant edificis a la
Generalitat que prèviament els hi
havia cedit el mateix consistori. Una
ficció comptable que provoca que

els barcelonins paguem dues i tres
vegades molts serveis. Altres ajun-
taments han portat el deute de la
Generalitat als tribunals. Nosaltres
ni tan sols el reclamem.

Vostè diu que cal una renovació a
l’Ajuntament. Un partit com el
seu, que l’ha governat tants anys,
pot representar aquest aire fresc?
Absolutament. Nosaltres hem estat
els impulsors d’aquesta Barcelona
de la qual ara n’estem tots tan or-
gullosos. Com tot a la vida, aquell
projecte es va esgotar. Però el pro-
blema és que no s’ha substituït per
un altre: s’ha substituït un projecte
per una inèrcia. I què passa quan es

fa això? Doncs el que està passant
amb el turisme, amb els comerços...
Si tu no fas la ciutat, te la fan. I en
aquests moments qui està fent la
ciutat són els interessos econòmics
i el projecte nacional del president
Mas, molt respectable però que no
és el de Barcelona. La ciutat ha de
tenir projecte propi i aquest, ara,
també ha de ser renovador.

El seu projecte ho és? Sense
anar més lluny, el seu consell as-
sessor està presidit per l’exal-
calde Hereu...
El meu projecte té vocació de resol-
dre problemes i, en aquest sentit, ja
és renovador. Però els socialistes no
tenim la vocació de ser els més re-
novadors. El que volem és confec-
cionar un projecte i poder-lo aplicar.
I que això tingui efectes reals en la
vida quotidiana de la gent.

Sigui com sigui, no creu que pot
ser més atractiu el projecte d’al-
tres partits que no han governat
mai o que comencen de zero,
com Guanyem Barcelona?
No ho sé, ja es veurà a les elec-
cions. Concretament, els partits
que estan naixent a la nostra es-
querra me’ls prenc com un estí-
mul, però els demano que tinguin
vocació de govern. És a dir, que no
es quedin només en el testimo-

niatge. Que tinguin vocació de
canviar les coses i, per tant, de go-
vernar. I governar també vol dir
administrar les contradiccions que
això implica, que no és gens fàcil.
Dit això, ho segueixo amb molt in-
terès perquè penso que cal articu-
lar una majoria de progrés que
pugui governar la ciutat.

Miquel Iceta va obrir la porta a
una sociovergència a escala na-
cional. Vostè estaria disposat a
governar amb Xavier Trias des-
prés de les eleccions?
No. Jo espero liderar un projecte

per a la ciutat i desitjo que aquest
sigui de progrés, com el que havia
governat Barcelona durant trenta
anys. Amb quina fórmula? No ho
sé, ja ho veurem. Ara per ara està
tot molt obert. Ja veurem com s’a-
caba configurant la correlació de
forces. Però jo mantinc el que vaig
dir a les primàries: la meva idea és
liderar una alternativa de progrés i
en aquesta equació no hi entra CiU.

Hi entra Guanyem Barcelona?
És clar, en principi molt més que
CiU. Ara bé, dit això primer vull co-
nèixer el seu programa. De mo-
ment, aquestes forces emergents
tenen una diagnosi, una imatge.
Però crec que tots plegats hem de
fer un esforç per traslladar tot això
en un programa perquè, al cap i a
la fi, una coalició de govern s’ha de
fer sobre la base d’un programa.
Però, a priori, el que és lògic pen-
sar és que sempre tens més coses
en comú amb els partits de l’es-
querra que no pas amb la resta.
Però bé, ja ho veurem.

Parlant de Miquel Iceta, recent-
ment va comparar unes hipotè-
tiques eleccions plebiscitàries
catalanes amb l’Alemanya nazi.
Què en pensa?
Que és un error. No es poden fer
comparacions d’aquest tipus. Jo
sempre dic que el feixisme només
s’ha de citar per condemnar-lo. Ell
mateix va reconèixer el seu error i
ho considero una relliscada que va
estar fora de lloc.

Creu que Barcelona podrà ser
algun dia la capital d’un Estat
català?
Si la gent així ho decideix, sí. I crec
que Barcelona també ha d’estar
preparada en aquest sentit. Però
no esperem que això passi, no ho
supeditem tot a aquest fet, no
mirem Barcelona només com la
capital d’un futur Estat. Som més
coses i hem de seguir-ho sent.

Entrevista

“Si tu no fas la ciutat, te la fan. 
I en aquests moments qui
l’està fent són els interessos
econòmics i el projecte 
nacional del president Mas”

“Les declaracions
d’Iceta van ser un
error. El feixisme 

només s’ha de citar 
per condemnar-lo”

“Altres ajuntaments
han portat el deute
de la Generalitat als
tribunals. Nosaltres

ni el reclamem”

“El cost de la 
indústria del turisme

l’estan pagant
aquells que no en
treuen beneficis”
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Nova decisió de l’Ajuntament
en relació amb la polèmica dels
pisos turístics. A finals d’octubre
el consistori va congelar la con-
cessió de llicències per a aquest
tipus d’apartaments a tota la
ciutat. A partir d’ara, i no només
com passava a Ciutat Vella -amb
un pla d’usos específic-, no es po-
dran obrir nous pisos turístics a
Barcelona, almenys durant un
any. Quan hagi passat aquest
període la decisió es revisarà i a
partir de llavors, amb una pe-
riodicitat bianual, es tornarà a va-
lorar els efectes de la decisió.

L’encarregat de fer l’anunci,
el tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà,
Antoni Vives, va assegurar que
aquestes llicències “queden con-
gelades” gràcies a l’aprovació
inicial del Pla Especial Urbanís-

tic, que a partir d’ara ha entrat en
la fase de tramitació que s’allar-
garà durant sis mesos, durant els
quals veïns i entitats podran pre-
sentar les al·legacions que cre-
guin oportunes i l’Ajuntament
buscarà acords per aprovar el pla. 

La mesura arriba amb la vo-
luntat de frenar el creixement

desfermat d’aquests habitatges
que hi ha hagut a la ciutat en els
darrers anys. Si a finals de l’any
2011 hi havia censats a Barce-
lona 2.618 pisos turístics, a finals
del maig d’enguany la xifra ha-
via augmentat fins als 9.857. A
dia d’avui, amb el cens actualit-
zat, la xifra és de 9.606.

L’Eixample és el Districte amb més pisos turístics de la ciutat. Foto: Arxiu

No es podran obrir nous pisos
turístics a tota la ciutat

» El Pla Especial Urbanístic congela la concessió de noves llicències
» La decisió té una durada d’un any i després es tornarà a revisar

L’ordenació de les terrasses de
la Rambla Catalunya, a punt

NORMATIVA4L’Ajuntament i el
Gremi de Restauració ja han
arribat a un acord sobre la nova
ordenació de les terrasses de la
Rambla de Catalunya, que pro-
vocarà canvis importants en la
seva regulació.

A partir d’ara les terrasses
d’aquest carrer només podran
ocupar com a màxim la meitat de
la superfície del passeig central i
seran reubicades per poder ha-
bilitar un pas central de via-
nants. També hi haurà un límit

de 12 taules per a cada local i el
mobiliari  (taules, cadires, jardi-
neres o para-sols) haurà de ser
adaptat als nous requisits.

La Rambla de Catalunya és la
primera de les 32 ordenacions
que es faran a la ciutat. Després
d’aquest carrer serà el torn del Pa-
ral·lel, el Passeig de Gràcia i la
Diagonal. Els Districtes ja treba-
llen també per a l’ordenació de la
resta d’espais. D’altra banda, ja
han estat retirades 200 terrasses
que no tenien llicència.

MÚSICA4Després que fa dos
anys Joan Dausà actués a la
Casa Elizalde per presentar el seu
àlbum de debut Jo Mai Mai
amb el grup Joan Dausà i els Ti-
pus d’Interès, el pròxim dia 21 de
novembre tornarà a trepitjar
aquest espai cultural per pre-
sentar el seu nou treball On se-
ràs demà?.

Durant aquests dos anys,
Dausà, nascut el 1979 a Sant Fe-
liu de Llobregat i convertit en
una de les revelacions del pop

català dels últims anys, ha acon-
seguit un èxit aclaparador que
l’ha permès trepitjar els esce-
naris més reconeguts del país.
Ara, amb On serà demà? torna
per oferir la seva versió en soli-
tari per presentar, des del piano,
un disc de 10 cançons que se-
gueixen navegant en el terreny
emocional amb un grau més
de cruesa i intensitat.

El llançament del disc està
associat a un vídeo àlbum, diri-
git per Dani de la Orden, el di-

rector de Barcelona nit d'estiu,
i protagonitzat per l'actriu Aina
Clotet i el mateix Dausà. Va ser
precisament per la banda sono-
ra d’aquest film que Dausà va re-
bre l’any passat un premi Gua-
dí. I és que aquest músic té un
perfil polifacètic, com demostra
el fet d’haver estat la veu del pro-
tagonista de la sèrie Arròs Covat.

L’entrada per al concert és
gratuïta, tot i que cal reservar-la,
i es tancarà l’aforament a 120
persones.

Redacció
EIXAMPLE

Imatge d’una terrassa a rambla de Catalunya. Foto: Google Maps

Joan Dausà, a la Casa Elizalde

Ensenyament| L’Institut Goethe inaugura seu a la Sagrada Família
L’Institut Goethe, tota una institució cultural a la ciutat, s’ha traslladat al barri de la Sagrada 

Família. El nou Goethe-Institut està situat en un edifici de tres planes al carrer de Roger de Flor,
224. Té unes instal·lacions més modernes i versàtils, equipades amb les últimes tecnologies i que

permetran ampliar les activitats que organitza l’institut i oferir un millor servei als usuaris.
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REDACCIÓ4La construcció del
túnel viari de la plaça de les Glò-
ries es començarà a construir
l’any que ve, s’acabarà el 2019
i tindrà un cost de 170 milions
d’euros. Aquest és l’anunci que
van fer a finals d’octubre l’al-
calde de la ciutat, Xavier Trias,
i el tinent d’alcalde d’Hàbitat
Urbà, Antoni Vives, en una vi-
sita que van fer a les obres
d’urbanització provisional de
la plaça.

Les obres, amb l’inici previst
durant el primer semestre del
2015 d’acord amb el compromís
assumit amb veïns i grups mu-
nicipals, s’han plantejat en dues
fases. La primera, la més com-
plexa i amb un pressupost de 98
milions, consisteix a fer un tú-
nel de més de 500 metres i dos
tubs, un per a cada sentit de la
marxa, amb tres carrils cadas-
cun. Farà 25 metres de profun-
ditat i anirà del carrer Castille-
jos al carrer Badajoz. Un cop
completada, el 2017 començarà
la segona, que allargarà el túnel
pel costat de Badajoz fins a la
rambla del Poblenou, soterrant
449 metres més de la Gran Via. 

Durant la visita a la zona,
Trias va aprofitar per alertar so-
bre el finançament de les obres
de la primera fase, que necessi-
ten una partida de 15 milions
que s’ha d’assignar als pressu-
postos. Si no hi ha acord per
aprovar-los, caldria destinar-

hi part del pressupost d’una al-
tra partida. 

Els túnels estaran dotats de
les darreres tecnologies en efi-
ciència energètica. Per exemple,
s’està estudiant la forma per
aconseguir que el pas dels ve-
hicles generin l’energia neces-
sària per il·luminar els túnels.
Una possibilitat podria ser per
fricció.

URBANITZACIÓ PROVISIONAL
Paral·lelament a l’anunci de la
construcció dels túnels avança la
urbanització provisional de la
plaça de les Glòries per tal que
l’espai pugui tenir un ús mentre
es fan les obres de construcció
del nou parc. Per exemple, ja
està alçada l’estructura de la
pèrgola que acollirà fires, tindrà
un espai de lloguer de bicicletes
i acollirà un punt de trobada per
a les associacions de veïns dels
barris implicats en la transfor-
mació de la zona. També ha
entrat en funcionament el carril
bici que travessa la plaça pel
mig.

En paral·lel, ja s’està trami-
tant el projecte d’urbanització de
la part nord de la plaça, que s’e-
xecutarà a partir del pròxim
mes de gener i fins al maig de
l’any que ve, i que té previst con-
vertir l’àmbit del vell mercat
dels Encants en un gran prat on
es farà una plantació d’alfals, es-
parceta i gramínies. 

L’Ajuntament ha tirat endavant
el projecte de les superilles per
al districte, que consistirà en la
creació de dues d’aquestes zones
que busquen guanyar espai pú-
blic per als veïns. 

Una de les superilles estarà
delimitada pels carrers Tarra-
gona, Urgell, Aragó i Gran Via,
i la segona per París, Entença,
Mallorca i Muntaner. El projecte
s’anirà configurant a través d’un
procés participatiu per tal d’a-
justar-lo a les necessitats ciuta-
danes i veïnals. Actualment el
pla de definició de la iniciativa
es troba en el seu punt d’inici i

durant la primera presa de con-
tacte entre l’Ajuntament i els
veïns es van consensuar quins
serien els espais més adequats
per treballar-hi. A partir d’a-
questa decisió s’articularà tot el
desenvolupament participatiu
i les necessitats i propostes s’a-
niran contrastant amb els tre-
balls dels tècnics d’Hàbitat Urbà
per tal de poder dur-les a la
pràctica.

L’elecció de l’enclavament
de les dues superilles es deu al fet
que es troben en punts estratè-
gics, espais oberts i pacificats al
trànsit. D’altra banda, a la zona
de Consell de Cent s’ha consoli-
dat el projecte del camí amic,
una estratègia que busca po-
tenciar la col·lectivitat veïnal i
vertebrar l’activitat social que en-

caixa en el projecte de superilla.
El pròxim dia 17 de novembre se
celebrarà un nou taller de par-
ticipació a l’IES Ernest Lluch.
L’objectiu de la trobada serà
debatre sobre el desenvolupa-
ment de les superilles de l’Es-
querra de l’Eixample en els prò-
xims anys: quin futur es vol,
quins temes s’haurien d’abordar
i quines accions concretes
s’haurien de realitzar per asso-
lir el futur desitjable.

QUÈ ÉS UNA SUPERILLA?
Una superilla és una unitat ur-
bana més gran que una illa de
cases però més petita que un ba-
rri, amb carrers pacificats. L’A-
juntament les considera “una
oportunitat per repensar i re-
generar la ciutat”.

Dues superilles per guanyar
espai públic per als veïns

» L’Ajuntament tira endavant el projecte d’aquestes “unitats urbanes”
» Totes dues es troben en punts estratègics del districte

» El primer semestre del 2015 començaran les obres dels túnels soterrats, de quasi un quilòmetre de llarg
» Finalitzaran el 2019, amb l’inici de la segona etapa el 2017, i tindran un cost de 170 milions d’euros

Els canvis a les Glòries no s’aturen

Redacció
EIXAMPLE

Una imatge que mostra com quedarà la zona de les Glòries quan acabi la seva transformació. Foto: Ajuntament
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La torre de set, a casa. Foto: Castellers de la Sagrada Família

Dotzè aniversari històric dels
Castellers de la Sagrada Família

SUCCESSOS4La Policia Nacio-
nal va detenir la setmana pas-
sada a l’estació del Nord tres
narcotraficants mentre trans-
portaven grans quantitats de
drogues.

Segons va informar la policia,
dos dels viatgers ocultaven la
droga en paquets i el tercer la
transportava envasada al buit
per evitar la seva detecció. Els de-
tinguts són un viatger amb des-
tinació Holanda que portava en
el seu equipatge cinc paquets
amb 1,7 quilos d' haixix, un altre
amb destinació a Itàlia que duia
200 grams de la mateixa droga
i un jove procedent de Màlaga
que transportava 1,3 quilos 
d’speed. Tots tres han ingressat
a la presó provsinalment.

Detenen tres
narcotraficants a
l’estació del Nord

JUSTÍCIA4La jutgessa que in-
vestiga una xarxa de prostitució
que operava a la ciutat, amb els
clubs de l’Eixample Night Beach
i El Fuego -que van ser clausurats-
formant part de la investigació, va
citar a declarar a finals de mes l'in-
tendent major de la Guàrdia Ur-
bana, Jesús Hernando Maldo-
nado, i el seu germà, l'inspector
Agustín Hernando, segons van in-
formar diversos mitjans.

Fins ara hi havia imputats
quatre agents de la policia muni-
cipal (un caporal i tres agents), per
haver avisat presumptament de
les batudes i inspeccions als pros-
tíbuls, però ara la jutgessa també
ha imputat els germans Hernan-
do després que els seus telèfons
van ser intervinguts en aparèixer
els seus noms en les converses
d’altres implicats en la xarxa re-
lacionada amb els clubs. 

Imputen dos
agents més en el
cas dels prostíbuls

Els Castellers de la Sagrada Fa-
mília van celebrar el passat 19
d’octubre el seu dotzè aniversa-
ri en una diada que va acabar es-
devenint històrica.

La colla, a la seva plaça del
carrer Marina, va aconseguir
portar a casa la torre de set
després de les descarregades
de ja fa més d’un any a Sant
Joan Despí i de la setmana
abans a Vilafranca del Pene-
dès.  Els Castellers de la Sagra-

da Família van iniciar la seva ac-
tuació amb el seu castell prefe-
rit, el tres de set per sota, que va
servir per asserenar els ànims de
la colla abans de descarregar el
dos de set, un castell que perse-
guien des de feia més d’un any
per poder descarregar a casa da-
vant la gent del barri. 

Un cop aconseguit el gran
objectiu de la jornada, la torre de
set, l’actuació va acabar amb la
descarregada del set de set, un
castell que requereix una gran
participació de tots els membres
de la colla. Un vano de cinc i dos
pilars de quatre més van servir
per tancar una diada històrica

que, sens dubte, va suposar la
millor actuació de la història de
la colla.

PLAÇA DE NOU
També va ser un dia important
per a la plaça del carrer Marina,
ja que el cartell de la jornada,
amb la presència dels Caste-
llers de Barcelona, Castellers
de la Vila de Gràcia i Castellers
de Sant Cugat, com a acom-
panyants de la colla amfitriona,
no va decebre. Es van poder veu-
re castells de nou que van fer
que el carrer Marina, davant
de la Sagrada Família, s’estrenés
com a nova plaça de nou.

Redacció
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REDACCIÓ4La ciutat de Barce-
lona compta amb innumerables
punts d’interès turístic més en-
llà dels típicament anunciats
pels operadors de viatges i les
agències. Per tal de donar-los a
conèixer i afavorir la descon-
centració territorial dels turistes
que arriben a la ciutat, l’Ajunta-
ment ha creat un nou paquet de
mesures que té l’objectiu de des-
envolupar nous serveis i in-
fraestructures que ajudin a re-
partir la riquesa que generen
els visitants a tots els barris. 

En aquesta línia, les mesures
aprovades per la Comissió de
Govern inclouen projectes per
reivindicar els punts d’interès
dels districtes, potenciar la pla-
ça de les Glòries, donar a conèi-
xer noves rutes verdes, millorar
la senyalització turística per a
vianants i difondre la riquesa
cultural de la ciutat. Aquestes
mesures es finançaran amb el
Fons de Foment del Turisme de
la Generalitat, provinent de l’im-
post sobre estades en establi-
ments turístics. Des de l’entra-
da en vigor d’aquest l’impost, el
novembre de 2012, l’Ajunta-
ment ha ingressat 8,2 milions
d’euros, dels quals n’ha destinat
4,1 a iniciatives que impulsen el
turisme sostenible, responsa-
ble i de qualitat.

En total, el govern municipal
destinarà 673.000 euros a tirar
endavant les iniciatives aprova-

des, sempre en línia amb un mo-
del de turisme sostenible i de
qualitat. La tinent d’alcalde d’E-
conomia, Empresa i Ocupació,
Sònia Recasens, assegura que
“per fer que els beneficis que
aporta el turisme repercuteixin
en tots els barris de la ciutat, és
indispensable fer realitat ini-
ciatives com aquestes”. 

Una de les mesures que es
prendran al districte s’imple-
mentaran a la plaça de les Glò-
ries, que rebrà un impuls per
convertir-la “en un espai pú-
blic de referència i un nou punt
de centralitat urbana”. Amb tot,
s’hi destinaran 60.000 euros
que serviran per definir una es-
tratègia de comunicació i infor-
mació pròpia, dinamitzar la zona
amb activitats culturals i espor-
tives mentre durin les obres i
crear serveis per als veïns i tu-
ristes que consolidin la plaça
com un nou centre urbà. 

BANDES SONORES ORIGINALS
En aquest paquet de mesures
s’inclou la creació d’una aplica-
ció mòbil que permetrà als tu-
ristes percebre la riquesa cultu-
ral de la capital catalana. Es
tracta de BCN-BSO, una app
que inclourà una banda sonora
de deu emplaçaments singulars
de la ciutat com la Sagrada Fa-
mília, la Pedrera, la Catedral o el
Camp Nou, entre altres. El seu
cost serà de 50.000 euros. 

El consistori instal·larà sepa-
radors físics al carril bici de l’a-
vinguda Diagonal, segons va
aprovar la Comissió de Segure-
tat i Mobilitat fa pocs dies. El re-
gidor de Mobilitat, Eduard Frei-
xedes, va recordar que “la se-
paració actual, que consta de lí-
nies pintades a terra, és provi-
sional”. 

El tipus de separació que
s’instal·larà a l’avinguda barce-
lonina serà la que decideixi el
grup de bicicleta del Pacte per la
Mobilitat, un espai de partici-
pació on es defineix la política de
mobilitat a la ciutat.

Aquesta proposició, presen-
tada pel grup municipal socia-
lista, també insta el govern mu-
nicipal a realitzar un estudi de
mobilitat als laterals de la Dia-
gonal perquè s’estudiï la fór-
mula per minimitzar els proble-
mes que puguin generar els ve-
hicles grans. 

APARCAMENT DE MOTOS
En la mateixa comissió també es
va aprovar una proposició, a
petició del PP, per limitar l’a-
parcament de motos a les vore-
res del carrer Balmes en el tram
reformat entre la Plaça Molina i
Travessera de Gràcia. A canvi, i
per tal de resoldre aquesta pro-
blemàtica, s’iniciarà un pla d’a-
parcament de motocicletes a la
via pública. 

El carril bici de la Diagonal
comptarà amb separadors

» La Comissió de Mobilitat aprova per unanimitat la proposició del PSC
» El tipus de separació a col·locar el decidirà el Pacte per la Mobilitat 

» L’ Ajuntament aprova un nou paquet de mesures per seguir distribuïnt els visitants per tots els barris
» Entre les noves iniciatives destaca la creació d’una aplicació mòbil amb bandes sonores de la ciutat

Objectiu: descentralitzar el turisme
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Les noves mesures volen ajudar a descentralitzar el turisme a altres barris de la ciutat. Fotos: Ajuntament

El tipus de separador el decidirà el Pacte per la Mobilitat. Fotos: Ajuntament
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L’Eix comercial Encants Nous
serà l’epicentre al districte de
l’encesa de llums de Nadal el prò-
xim dia 21 de novembre. Serà
aquí on, de manera oficial a l’Ei-
xample, es donarà la benvingu-
da al Nadal amb la posada en
funcionament de l’enllumenat
especial en un acte a partir de les
7 de la tarda, on hi seran presents
diverses autoritats municipals i
se celebraran activitats com la
lectura d’un pregó i una cantada
de corals, que interpretaran la
cançó Junts, composada l’any
passat en col·laboració de tots els
eixos comercials de l’Eixample. 

A més, Encants Nous posarà
en marxa el pròxim dilluns la
campanya per al sorteig de la pa-
nera. Durant gairebé un mes, els
comerciants de l’associació re-

partiran butlletes entre els seus
clients, que optaran a aconseguir
una panera de productes si la
seva butlleta coincideix amb els
tres primers premis de la loteria
de Nadal del dia 22 de desembre. 

ESTRENA A PASSEIG DE GRÀCIA
Per la seva banda, l’associació
d’Amics del Passeig de Gràcia, en
col·laboració amb Barcelona

centre de Disseny, ha dissenyat
un nou enllumenat per al Passeig
de Gràcia inspirat en els arcs ca-
tenaris modernistes de Gaudí.
Enguany la il·luminació nada-
lenca guarnirà aquesta via des de
plaça Catalunya fins als Jardinets
de Gràcia. 

L’enllumenat no només guar-
nirà les voreres, sinó que també
estarà al tram central del passeig. 

L’enllumenat del Passeig de Gràcia s’inspirarà en Gaudí. Foto: La Granja

Encants Nous acollirà l’encesa
dels llums de Nadal del districte
» L’eix comercial celebrarà l’acte inaugural al districte de l’Eixample

» El Passeig de Gràcia estrenarà una il·luminació de tipus modernista

La caiguda de vendes a les
rebaixes es frena, segons l’IcoB

ESTUDI4Segons les dades de
l’Indicador de Comerç de Bar-
celona (IcoB) presentades ara fa
uns dies, la campanya de rebai-
xes d’aquest estiu es va saldar de
manera global amb una caiguda
de l’1,86%. Tot i la reculada,
aquest descens va ser menor
que el de les rebaixes d’estiu de
l’any passat, que van finalitzar
amb una caiguda del 4,4%.
Aquest estudi també destaca
que, cada cop més, els clients te-
nen una certa predisposició a
comprar menys en els períodes

de rebaixes oficials. Aquest es-
tudi, elaborat per ESADE i la
Fundació Barcelona Comerç,
mostra les dades de vendes co-
rresponents al tercer trimestre
d’enguany, entre juliol i setem-
bre. Aquest estudi es realitza
trimestralment i surt d’una mos-
tra de 500 comerços dels prin-
cipals eixos de la ciutat. En
aquest sentit, els resultats tam-
bé indiquen una certa “caiguda
del consum” i una actitud més
“apagada” dels compradors en-
vers les vendes. 

Sant Antoni Comerç celebra 
el seu quart Tapantoni

GASTRONOMIA4Prop de 50
establiments del barri de Sant
Antoni van començar diven-
dres passat la quarta edició del
Tapantoni, la ruta gastronòmi-
ca organitzada per l’associació
Sant Antoni Comerç. La novetat
d’enguany és el nombre d’esta-
bliments participants, que vo-
reja la cinquantena, i la inclusió
d’un element que va més enllà
de les tapes: el Menú Tapanto-
ni, una proposta que ofereixen
sis restauradors i que consta d’u-
na selecció de plats especials a
un preu de 25 euros. 

Tot i que encara és molt
d’hora per fer valoracions, des
de l’eix comercial han expressat
a Línia Eixample la seva satis-
facció amb el primer cap de
setmana de la iniciativa, que fi-
nalitzarà el pròxim 30 de no-
vembre. 

A banda d’aquesta acció
puntual, l’eix comercial segueix
amb els seus dimecres de Ta-
pantoni, on cada dimecres  du-
rant tot l’any els establiments
participants en la campanya
ofereixen pinxos i tapes a preus
assequibles. 

Descobrint la teulada original
del Mercat de Sant Antoni

PATRIMONI4Fa dies que els veïns
de Sant Antoni envien documents
gràfics de l’antic aspecte de la co-
berta del mercat del barri per tal
que els arquitectes que s’enca-
rreguen de la remodelació de l’e-
quipament ho puguin fer “de la
manera més fidedigna possible al
seu aspecte primigeni”, tal com
explica a Línia Eixample Vicenç
Gasca, president de Sant Antoni
Comerç, que fa unes setmanes va
fer una crida als veïns via Twitter

demanant “fotos o quadres de la
teulada original del Mercat de
Sant Antoni per fer-la igual ara
amb la remodelació”, tal com in-
dicava Gasca en tuit.  

De moment, gràcies a les
aportacions ciutadanes, ja es co-
neix el material de què estaven
fetes les teules. “Ara ens faltaria
conèixer les pintures de l’època
de la coberta”, afegeix Gasca,
que assegura que la gent “ha
enviat molta informació útil”. 

Redacció
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Les dades de l’IcoB es corresponen a l’últim trimestre. Foto: Eixos BCN

Festa | Els botiguers de Sagrada Família, a punt per al Nadal 
Els comerciants de Sagrada Família ja treballen de cara a preparar la campanya de Nadal.
En aquest sentit, l’eix comercial del barri oferirà de nou el Trenet de Nadal, un vehicle que

funcionarà des del dia 22 de desembre fins a la Nit de Reis i que recorrerà tot el barri. 
A més, a bord del tren hi viatjaran els patges reials per recollir les cartes dels nens.  
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En poc menys de 24 hores, les
entrades per assistir a la Super-
copa d’Europa de waterpolo del
pròxim divendres 21 de novem-
bre a la piscina Sant Jordi es van
esgotar. A finals de la setmana
passada l’aforament d’aquesta
piscina del districte va quedar
omplert per milers de persones
que seran testimoni d’una de les
fites més important de l’esport
català durant aquest any 2014:
dos equips catalans, el CN Sa-
badell femení i l’Atlètic-Barce-
loneta masculí, podran conver-
tir-se en supercampions d’Eu-
ropa a casa. 

Aquesta serà la primera ve-
gada que dos equips catalans
coincideixin –en categoria mas-
culina i femenina– en la final de
la Supercopa europea de wa-

terpolo, ja que la temporada
passada les noies del CN Saba-
dell i els integrants de l’Atlètic-
Barceloneta van convertir-se,
respectivament, en campions
d’Europa. 

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.
Justament, les de Nani Guiu
intentaran revalidar el títol de
supercampiones continentals
que ja van aconseguir l’any pas-
sat. A priori, les vallesanes són
favorites.

A 10 dies de les finals, el
món del waterpolo català es pre-
para per viure un dia històric.

Falten 10 dies perquè es disputin les finals europees. Foto: RFEN

Tot a punt per a la Supercopa
europea de waterpolo

» La piscina Sant Jordi acollirà divendres 21 les finals del torneig
» El CN Sabadell i l’Atlètic-Barceloneta, els representants catalans

Les inscripcions per a la Magic
Line obriran a finals de mes

ATLETISME4Les inscripcions
per participar en la segona edi-
ció de la Barcelona Magic Line
obriran a finals d’aquest mes.
Durant la primera edició de la
prova, celebrada el passat mes de
març, més de 5.000 participants
van recórrer set turons de la
ciutat per recaptar fons per in-
vertir en diversos projectes soli-
daris. En total, es van aconseguir
reunir més de 120.000 euros. 

Aquesta cursa –que voreja
els límits del districte– travessa
set turons de la ciutat, cadascun
dels quals està dedicat a una cau-
sa solidària com l’ajut a les per-
sones amb problemes de salut

mental, les persones sense llar,
els infants hospitalitzats o la
cooperació internacional, entre
altres. Els organitzadors, l’O-
bra Social Sant Joan de Déu, for-
ma part de l’Orde Hospitalari de
Sant Joan de Déu i treballa amb
persones amb dificultats rela-
cionades amb aquests àmbits. 

La segona edició de la Magic
Line tindrà lloc el pròxim dia 1
de març i hi podran participar
novament equips d’entre 3 i 25
persones que es marcaran al-
guns reptes esportius –quants
quilòmetres recorreran– i reptes
econòmics –quants diners re-
captaran–.
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La Magic Line puja a 7 turons de la ciutat. Foto: Ajuntament

Un impuls a l’esport escolar

Enguany hi ha 60 equips més inscrits a les lligues escolars. Foto: CEEB

DADES4Un total de 1.752
equips d’arreu de Barcelona han
tramitat les seves inscripcions per
participar en la primera fase de
la lliga dins del programa dels di-
ferents esports del Consell de
l’Esport Escolar de Barcelona
(CEEB). Això representa un in-
crement de 60 equips –un 3,5%
més– respecte a l’any passat. 

La temporada d’esports del
CEEB va començar de manera
formal el passat divendres 17
d’octubre. Per disciplines espor-

tives, l’increment més gran s’ha
registrat en l’àmbit del voleibol,
amb prop d’un 20% de creixe-
ment respecte a l’any passat.
Tanmateix, el futbol 5 –una ver-
sió molt similar al futbol sala tra-
dicional– segueix sent l’esport
amb una participació més gran:
dels 1.752 equips inscrits, 873 són
conjunts d’aquesta modalitat es-
portiva. Amb tot, també ha estat
significatiu el creixement expe-
rimentat per altres esports com
l’handbol o l’hoquei sala. 

Per altra banda, demà passat
l’Hospital de Sant Pau serà l’es-
cenari de la segona cursa d’o-
rientació del calendari del CEEB.
La primera es va celebrar el pas-
sat dissabte dia 1 de novembre a
Nou Barris, amb la participació
de prop de 250 esportistes.
Aquesta segona cursa d’orienta-
ció serà un esdeveniment que
anirà més enllà de l’àmbit es-
portiu gràcies a les característi-
ques arquitectòniques de l’entorn
modernista de l’hospital. 

Bàsquet | La UE Gaudí, onzena a la classificació
El Sènior masculí de la UE Gaudí va perdre abans-d’ahir contra el CB Cornellà B 

a domicili per 50 punts a 43, un resultat que deixa els de la Sagrada Família 
onzens a la classificació de Segona masculina amb un balanç de 3 victòries i 5 

derrotes. Dissabte vinent, la UE Gaudí jugarà a l’Hospitalet contra el Tecla Sala. 
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AGENDA MENSUAL
DISSABTE 15 DE NOVEMBRE
21:00 Concert solidari Sedeta Gospel Singers,

a favor de l’Associació El Somriure, que ofe-
rirà unes peces del repertori espiritual i de gos-
pel. El preu de l’entrada serà un donatiu. / Sa-
grada Família.

DIMECRES 19 NOVEMBRE
21:00 Taller d’intel·ligència emocional: la ca-

pacitat per reconèixer els propis sentiments
i els dels altres, a més de l’habilitat que te-
nen les persones per gestionar-los. Es donaran
eines i habilitats per millorar les relacions. /
Cotxeres Borrell. 

DIMARTS 25 DE NOVEMBRE
18:00 Xerrada sobre com instal·lar-se l’Ubun-

tu a l’ordinador, a càrrec de Josep Gallart,
membre d’Ubuntu.cat. / Centre cívic Casa Gol-
ferichs. 

FINS AL 21 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda El siglo. Exposició que mostra es-

cenes capturades en les diferents seccions dels
històrics magatzems. Un testimoni únic i en-
tranyable, a càrrec de la fotògrafa Maria Elba.
/ Casa Elizalde.

DIJOUS 27 DE NOVEMBRE
Tot el dia Inauguració de l’exposició Materia i

memòria, on cada artista proposa la seva in-
terpretació de la memòria i la matèria. Mos-
tra amb pintura, fotografia, vídeo i escultu-
ra. / Casa Elizalde. 

DILLUNS 19 DE NOVEMBRE
17:30 Luthier Harmonia, un malefici ha espat-

llat els instruments de la Luthier Harmonia.
Amb l’ajut de la màgia, descobriran què ha
passat. Activitat per a infants majors de 4 anys.
/ Biblioteca Sant Antoni. 

DIMECRES 19 NOVEMBRE
17:30 El taller monstruós. Un taller de contes i

escriptura creativa a càrrec de Jaume Copons,
escriptor, i Liliana Fortuny, il·lustradora. / Bi-
blioteca Fort Pienc. 

DISSABTE 22 DE NOVEMBRE
17:30 Partit de bàsquet entre l’AESC Ramon Llull

i els Lluïsos de Gràcia, corresponent a la des-
ena jornada de Copa Catalunya. / Estació del
Nord. 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Teatre de titelles recomanat per a in-
fants a partir dels 4 anys que tracta so-
bre una història d’amistat entre una
nena i una bèstia nascuda fora de
temps, que va creixent sense aturador.
/ Cotxeres Borrell. 

Espectacle familiar
Diplo

Dv. 21 de novembre a les 18:00

En el marc del cicle l’Aventura de lle-
gir, la psicoanalista Hilda Tejero psi-
coanalitzarà la novel·la de G. de Mau-
passant Sota l’imperi del narcisisme a
Bel ami. / Biblioteca Sagrada Família.

Psicoanàlisi de la novel·la
Sota l’imperi del narcisisme
Dl. 17 de novembre a les 19:00

Sisena edició del cicle de la Fundació
Catalunya-La Pedrera amb diverses ac-
tuacions de Joves Ara, Eternament
Agraït i Dansa Real. / La Pedrera.

Sisena edició del cicle
Dansa ara a la Pedrera
Fins al 27 de novembre

L’Atlètic-Barceloneta i el CN Sabadell
femení disputaran les dues finals per
poder proclamar-se supercampions
continentals de waterpolo. / Piscina
Sant Jordi. 

Supercopa d’Europa 
de waterpolo

Dv. 21 de novembre
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