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FIRA MODERNISTA
L’Eixample tornarà
a viatjar al passat de
l’1 al 3 de juny pàg 16

ALFRED BOSCH (ERC)
“La ciutat està desorientada
i no té direcció: algú ho ha
de resoldre” pàgs 10 i 11

pàgs 6 i 7

9 anys després
El Mercat de Sant Antoni obre portes
després de la llarga remodelació

80 milions d’inversió
53.000 m² de superfície

235 establiments
400 places d’aparcament

500 m² d’espai veïnal
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La sentència del cas de la Mana-
da ha sacsejat la societat. Rebuig
social, indignació... L’impacte ha
estat majúscul. També –i espe-
cialment–  en les entitats i col·lec-
tius feministes, que a banda d’ex-
pressar amb contundència la seva
oposició a la decisió del tribunal es
plantegen quins canvis poden fer
a partir d’ara. Cap on han de fo-
calitzar el seu missatge? Han de va-
riar la seva manera d’actuar? Més
enllà del debat sobre la possible ne-
cessitat de reformar el Codi Penal,
apareixen altres qüestions per
traslladar a l’esfera pública.

Dolores Pulido, del col·lectiu
feminista Ca la Dona, afirma a
aquesta publicació que “replan-

tejar” no sap si és ben bé la pa-
raula, “però sí que s’han de revi-
sar coses”. “De fet, tenim previst
organitzar un espai de reflexió
per decidir cap on ens hem d’en-
caminar”, afegeix. 

L’EDUCACIÓ, CLAU
Pulido posa com a exemple la ne-
cessitat d’insistir en qüestions
que van més enllà de possibles re-
formes legals. “Hi ha d’haver una
formació des d’una perspectiva de
gènere molt més gran, per exem-
ple en el cas dels jutges, on no s’ha
fet mai”, afirma. La integrant de
Ca la Dona també remarca la im-
portància de l’educació escolar i
considera que a tots els cursos “hi
hauria d’haver assignatures sobre
prevenció”. Tot i no focalitzar el
seu discurs en les qüestions legals,
també demana que les lleis con-
templin que “una violació també

es pot produir sense violència ex-
plícita”. 

Una anàlisi molt similar la
fan des de la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere,
des d’on remarquen que caldrà in-
sistir més en la “coeducació, des
dels infants fins a la sensibilitza-
ció ciutadana”. També posen el fo-
cus en la necessitat d’una “for-
mació especialitzada dels pro-
fessionals”.

EL PERILL DE NO DENUNCIAR
Una de les qüestions de les quals
s’ha tornat a parlar després de la
sentència de la Manada, com ja
havia passat en altres ocasions, és
el perill que dones víctimes d’a-
gressions físiques i sexuals vegin
que denunciar el seu cas pot no
servir-los de gaire. Així ho creuen
des de la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere,

des d’on diuen que aquesta sen-
tència “pot dissuadir dones de de-
nunciar”. A més, afegeixen que
“diàriament veiem quantitat de
notícies de dones que havien de-
nunciat, fins i tot de vegades tenint
una ordre de protecció, i que aca-
ben assassinades”.

ACOMPANYAMENT 
Més enllà d’aquestes qüestions, des
de l’entitat Hèlia Dones, una as-
sociació de suport a les dones que
pateixen violència de gènere, tam-
bé consideren que la sentència re-
ferma “la necessitat d’un acom-
panyament a les víctimes durant
el seu procés de recuperació i em-
poderament”. Un acompanya-
ment, fet “de dones per a dones”,
on es creï “un espai de seguretat on
les dones no se sentin jutjades, sinó
escoltades i cregudes”. Uns espais,
insisteixen des d’aquest col·lectiu,

que són “fonamentals perquè les
dones es puguin vincular per rebre
acompanyament psicosocial i ju-
rídic, així com altres mesures de
protecció per assolir el ple empo-
derament”. 

NO NOMÉS REFORMES PENALS
Pel que fa a les qüestions més legals,
tant des de la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere
com des d’Hèlia Dones creuen
que la reforma del Codi Penal és
“necessària”, tot i que afegeixen que
“ja tenim eines jurídiques que vet-
llen pels drets de les dones”. El pro-
blema, consideren, és la interpre-
tació “de classe, patriarcal, sense
formació especialitzada i amb pre-
judicis i estereotips masclistes”
que se’n fa. El que cal, després d’u-
na sentència com la de la Manada,
insisteixen, és “visibilitzar aques-
ta injustícia patriarcal”.

I a partir d’ara què?
» Les entitats feministes demanen canvis, sobretot socials, després de la sentència del cas de la Manada
» Volen més formació a les escoles, una justícia amb perspectiva de gènere i més suport a les víctimes 

Albert Ribas
BARCELONA

El feminisme es planteja cap on ha de focalitzar el seu missatge després de la polèmica sentència de la Manada. Foto: Oscar Murillo/Línia 
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Quim Torra és el meu
president, igual que ho

és Puigdemont. La bèstia
demofòbica que tenim al davant és in-
finitament més perillosa que les frases
de Torra. Per això em revolta l'estómac
veure els comuns acarnissar-se amb To-
rra mentre es posen de perfil en tantes
coses.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Llaman fascista a Quim
Torra los mismos que

cantaban “a por ellos”, los
que arrancan lazos amarillos, los que se-
ñalan a profesores, humoristas, depor-
tistas, actores y músicos, los que quieren
condecorar policías que aporrean vo-
tantes, los que se sienten amenazados por
un idioma. Esos, sí, esos.

@Houseof_CAT

Podéis seguir culpan-
do a Hamás por sacrifi-

car a sus civiles como
peones y utilizarlos como escudos hu-
manos, lo cual es cierto, pero cin-
quenta muertos y dos mil heridos en
una sola tarde es la definición de ma-
sacre y las balas las hemos disparado
nosotros.

Este lunes murió a los
87 años Tom Wolfe, el

padre del nuevo perio-
dismo. Escribió artículos, novelas, cuen-
tos y poesía; pero sobre todo sacudió
el oficio de narrar la realidad, nos en-
señó a los periodistas que la informa-
ción y la bella escritura no tienen que
estar reñidas. 

@yoanisanchez@ArielKanievsky@eduardvoltas

La lupa

per @modernetdemerda

Xapes neutrals

Com que ja hem passat a l'etapa d'as-
similació de la repressió, ja no ens es-
candalitza que el jutge de Badalona hagi
obligat aquella núvia a treure's la xapa
per la llibertat dels presos polítics. Com
tampoc ens posa massa nerviosos l'ar-
gument que ha utilitzat per fer-ho:
“Este es un organismo público que tie-
ne que dar servicio a todo el mundo y
debe ser neutral”.

En primer lloc, noti's la contradicció.
He de servir a tothom, però
a tu no et serviré si no ama-
gues qui ets. He de ser neu-
tral, però amb la meva de-
cisió exigeixo que la neutral
siguis tu, ciutadana sense
drets fonamentals. Sí, les
coses van així i aquí manem
els de sempre, il·luminada, ningú no us
va prometre una Transició fàcil.

Però després hi ha tota la qüestió de
l'arbitrarietat barata que destil·la la de-
cisió. Tothom sap que aquest jutge hau-
ria casat amb tota normalitat la parella
si un dels dos hagués dut un pin amb la
bandera espanyola. Perquè aquella ban-
dera també és una posició política, però

és la posició política que el règim con-
sidera normal i natural, és l'encertada,
la lògica. La neutral. I per això pots ca-
sar-te amb un adhesiu del toro d'Os-
borne i no amb una xapa per la llibertat
dels presos polítics. És senzillíssim. Tan
senzill com combregar amb les idees cor-
rectes. Les idees neutrals.

La bandera espanyola, però, no és l'ú-
nic símbol que hauria facilitat la feina al
jutge. Aquell home també els hauria ca-

sat si ella hagués lluït una xapa amb la
Virgen del Rocío. O la Mare de Déu de
Núria, és igual. Perquè a diferència de la
xapa dels presos, aquelles posicions re-
ligioses, en cap cas neutrals, no posen en
dubte l'essència del seu estat.

Com tampoc l'hi posaria una xapa
blanca en suport al moviment Parlem-
Hablemos. O una polsera del Reial

Madrid o del Nàstic. O un tatuatge fe-
minista o de la Legión. O uns botons de
puny amb la cara del rei gravada. O una
xapa de la UGT. El jutge no hauria tin-
gut cap inconvenient en casar-los amb
aquelles posicions polítiques a sobre, ni
les hauria esmentat. Perquè, tot i no ser-
ho, per ell són neutrals. I són neutrals
perquè són inofensives. No qüestionen
el seu règim ni tot el que ell i les seves
institucions representen.

I així podríem anar con-
tinuant amb desenes d'e-
xemples de símbols que hau-
rien fet possible el casament
sense problemes. La llista se-
ria inacabable.

Lamentablement, però,
aquell parell van voler casar-

se amb la xapa equivocada. I l'Estat, des
de qualsevol dels seus tentacles, no ho
perdona. El país on vivim i on ens casem
és així. Un país on tens totes les llibertats
garantides amb la condició que aques-
tes llibertats no malmetin la sagrada uni-
tat de la nació. Un país que et permet ca-
sar-te com vulguis amb la condició que
mai no pretenguis divorciar-te d'ell.

El jutge de Badalona hauria casat 
la parella si un dels dos hagués dut 
un pin amb la bandera espanyola

Els semàfors

Ada Colau
La Síndica de Greuges, després de reu-

nir-se amb representants de l’Acampada
X Drets (col·lectiu de sensesostre), ha de-
manat a Colau solucions per a les perso-

nes sense llar. Tot i això, la Síndica ha
admès els esforços que fa l’Ajuntament. 

pàgina 8

Cor Eixample
Cor Eixample organitza els dies 1, 2 i 3

de juny, en el marc de la Festa Major de
la Dreta de l’Eixample, una nova edició

de la Fira Modernista. Aquesta fira és
l’acte principal de la Festa Major del 

barri de la Dreta de l’Eixample 
pàgina 16

Mercat de la Concepció
El Mercat de la Concepció celebra des

del passat 11 de maig el seu 130è aniver-
sari. Aquest mercat és un dels més 

emblemàtics de l’Eixample. Els actes de 
celebració de l’efemèride s’allargaran 

fins al pròxim 22 de setembre.  
pàgina 14
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Les claus

Andrea Levy, diputada del PP,
proposa que a les escoles i instituts
es posi una bústia on els pares pu-
guin dipositar denúncies (evi-
dentment anònimes) contra mes-
tres i professors que expliquin
l’1-O de forma partidista i esbiai-
xada, la història d’Espanya sense
seguir la doctrina Wert, el de la
frase: “Hay que españolizar a los
niños catalanes”, que adoctrinin a
l’alumnat amb teories indepen-
dentistes, que se’ls obligui a parlar
en català i/o castigui per parlar en
castellà, que se senyali als fills de
guàrdies civils i policies nacionals,
etcètera. Amb aquestes denúncies,
els serveis d’Inspecció del Depar-
tament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat, sota la pressió del 155,
podran aportar a la fiscalia prou
elements per inhabilitar al profes-
sorat rebel i colpista.

Tot correspon a una campanya
per la qual va néixer el partit Ciu-
dadanos, no? Com que les denún-
cies serien anònimes, el PP, C’s,
VOX, SCC, G.C i P.N podrien fer,
treballant de valent, unes 200 o
300 mil denúncies contra el de-
pravat professorat de les nostres
escoles i instituts, per no seguir el
correcte camí cap a la “unidad de
destíno en lo universal” Us sona
això? Amb aquesta iniciativa queda
demostrat que la senyora Levy és
una demòcrata de pedra picada. 

Seguint amb la fantàstica idea
para feixista de la tal diputada,
perquè no posar càmeres a les au-
les per registrar vídeos de com el
professorat imparteix idees des-
viades i perverses, per adoctrinar a
l’alumnat amb l’odi contra Espa-
nya i poder tenir proves fefaents?
Anem amb compte que l’ull del
Gran Germà, ens vigila!

Delatores
per Jordi Lleal 

Defensem les escoles tots junts
per Teresa Calveras

Quan en una escola o institut
es denuncia  els mestres, sigui
pels motius que sigui, el centre
educatiu és també acusat i es
posen les bases per enfonsar-
lo. Els directament perjudi-
cats són  l’alumnat, les famílies
i tots els professionals que hi
treballen.

La majoria de mestres i pro-
fessors necessiten un clima fa-
vorable i de confiança i col·la-
boració  per treballar de mane-
ra gratificant i efectiva. Quan en
una escola o institut hi ha pro-
blemes difícils de solucionar els
mestres procuren de treballar-
hi poc temps, se’n van de segui-
da que la seva situació laboral els
ho permet. Aquest fet crea un cli-
ma de transitorietat que no per-
met la creació d’un equip pro-
fessional  estable. Aquests cen-

tres sovint tenen mala premsa,
perden alumnat i acaben mar-
ginalitzats o tancats.

En aquests moments d’a-
tacs indiscriminats i sense cap
fonament a les institucions
educatives catalanes cal que
les defensem des de fora, ma-
nifestant el nostre rebuig a la
premsa i al carrer, i des de din-
tre mostrant  el suport dels
consells escolars de cada centre
a tots els treballadors acusats
injustament.

Així ho han entès a l’institut
de Sant Andreu de la Barca, on
el suport de la comunitat edu-
cativa de l’institut als professors
acusats ha estat ben clar. No-
més d’aquesta manera es poden
fer visibles els objectius polítics,
no pas educatius, que hi ha
darrere les denúncies.

Vist al Twitter

@jordimunozm: Em sento lluny ideològi-
cament del nacionalisme català de Quim
Torra. Però no és el Le Pen català, ni un racista
supremacista ni cap d’aquestes bajanades.

#PresidentTorra

@jhcruyf: Algunos criticáis a Valverde por
un récord que no hizo ni el Dream Team
de Johan, ni el Barça de Pep. Señores, un
poquito de cordura please.

#AdéuAlRècord

Obriran un gimnàs 
al mercat de Sant Antoni1

2 Fem Sant Antoni: “Amb el lloguer 
hi ha una emergència social”

Tot a punt per a la Fira de comerç 
de l’Eix Sagrada Família

Els sensesostre de plaça Catalunya: 
“No marxarem”

La Model, protagonista del clam 
per la llibertat d’expressió

El + llegit

3

4

5

@ferranmascarell: El pròxim dia 22 de
maig, a l’Ateneu de Barcelona, carrer Canuda
6, explicaré públicament com penso que
cal afrontar el futur de Barcelona.

#Alcaldable?

líniaeixample.cat

per Albert RibasLes millors
perles

El supervisor dels Mossos d’Esquadra designat pel 155, Juan An-
tonio Puigserver, ja ha abandonat el despatx que ocupava a la
Conselleria d’Interior després de la investidura del president

Torra. Puigserver, nascut a Palma de Mallorca el 1963, es va acomia-
dar del personal després de recollir les seves coses. 

Irene Montero i Pablo Iglesias, portaveu parlamentària de Po-
demos i secretari general de la mateixa formació, aniran a
viure al municipi de Galapagar, a uns 40 quilòmetres de Ma-

drid. Montero i Iglesias, que seran pares de bessons a finals 
d’estiu, es gastaran més de 600.000 euros en la seva nova casa.

Una delegació parlamentària europea, en la qual hi havia el di-
putat Ramon Tremosa i el seu assessor Aleix Sarri, va visitar fa
uns dies el Dalai Lama. Tremosa i Sarri van regalar al líder reli-

giós dos llibres, un dels quals el del fotoperiodista Jordi Borràs ‘Dies
que duraran anys’, un recull de la violència policial durant l’1-O.

La sessió d’investidura del president Torra va deixar una
imatge curiosa des de Berlín. Mentre Carles Puigdemont
seguia amb atenció el debat, fins aquí tot normal, la gent

va veure un ninot d’un conill groc que Puigdemont tenia dins
d’una paperera. El misteri, tot i algunes teories, no s’ha resolt.

Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona ha conclòs
que els humans van establir-se al Parc Nacional d’Aigüestor-
tes fa 10.000 anys. L’estudi, que ha documentat més de 350

jaciments, qüestiona la idea predominant en la comunitat científica
que l'alta muntanya és un paisatge verge no trepitjat pels humans. 
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“El mercat més modern de la
ciutat”. Així és com descriuen des
de l’Ajuntament el nou i esperat
Mercat de Sant Antoni, que obri-
rà les seves portes el 23 de maig.
Han passat nou anys. Gairebé
una dècada –ho estan llegint bé–
per acabar una remodelació que
suposarà que el barri, el districte
i la ciutat guanyin un espai em-
blemàtic i referent.

L’espera s’ha fet llarga. Ara,
però, aquest mercat que ocupa
tota una illa de l’Eixample, i que es
va començar a construir el 1879,
podrà lluir la seva nova i seductora
imatge gràcies a una inversió de
80 milions d’euros. Seran més de
50.000 metres quadrats distri-
buïts en cinc nivells, quatre dels
quals han estat excavats per tal que

l’equipament pugui tenir tots els
comerços i serveis demandats.
Acollirà 235 establiments, dels
quals 52 corresponen al mercat de
producte fresc (alimentació), 105
als encants (no alimentari) i 78 al
dominical de llibres.

“AIXÒ ÉS HISTÒRIC”
Qui ha viscut de més a prop la fa-
raònica transformació són els
principals responsables del mer-
cat. Durant la visita a les noves
instal·lacions feta a mitjans de

maig, la presidenta del Mercat del
fresc, Maria Masclans, deixava
anar un “això és històric” que re-

sumia perfectament les impli-
cacions d’aquesta transforma-
ció. “Espero que el mercat sigui
un orgull per a la gent que ve i per
a tota la ciutat”, afegia Masclans. 

Qui també tenia motius per ex-
pressar la seva satisfacció durant
la visita era el president dels En-
cants, Joan Mestre, el qual es
mostrava convençut que el nou es-
pai serà “un referent i un dels mi-
llors mercats de la ciutat”. Per la
seva banda, Joan Mateu, president
del Mercat dominical, recordava
que la ciutat “té el mercat de llibres
més gran d’Europa”. “El que tro-
bareu aquí no ho trobareu enlloc”,
afegia orgullós. 

Per la seva banda, Agustí Co-
lom, que ha estat al capdavant de
la regidoria de Comerç en el tram
final de l’obra, va voler agrair als pa-
radistes “la seva feina constant i la
seva tenacitat, que ha aconseguit
mantenir el mercat amb tota la
seva potència durant 9 anys”. Co-

lom també va tenir un record per
als veïns, “que han passat per to-
tes les obres i ho han fet en positiu”,

i per als treballadors, tant de l’Ins-
titut de Mercats com del Districte,
“que han fet possible que esti-
guem a punt d’obrir el nou mercat”. 

TRESORS ARQUEOLÒGICS
Qualsevol persona que passegi
una estona per l’entorn del mer-
cat pot veure i respirar història.
“Sant Antoni no és només un
mercat, és un lloc que explica la
història de Barcelona des de fa
2.000 anys”, afirma Pere Joan Ra-

vetllat, un dels arquitectes res-
ponsables de les obres. I és que
durant tot el procés de reforma
s’han anat descobrint diferents
tresors arqueològics, que lògica-
ment s’han conservat i que tam-
bé formen part del nou mercat.
Des del baluard de Sant Antoni
descobert els primers anys de les
obres fins a les restes del tram de
la Via Augusta romana, el mercat
pot presumir d’un patrimoni d’un
valor incalculable.

Ara, després de tants anys
d’espera, arriba el moment de la
celebració. Serà el cap de setma-
na del 26 i 27 de maig, quan tin-
drà lloc una gran festa d’inaugu-
ració amb diferents activitats i ac-
tuacions pensades per a tots els
públics. Més endavant, també
arribarà el moment de començar
a parlar d’un debat que ja fa me-
sos que sobrevola el nou mercat.
Hi ha risc de trobar-nos davant
d’una nova Boqueria?

Més que un mercat
» El nou Mercat de Sant Antoni obre les seves portes després d’una reforma de gairebé una dècada
» L’edifici, que acollirà un total de 235 establiments, ha necessitat una inversió de 80 milions d’euros

El remodelat Mercat de Sant Antoni és una joia arquitectònica que fa lluir el seu passat. Fotos: Línia Eixample i Ajuntament

Arnau Nadeu / Albert Ribas
SANT ANTONI

Els dies 26 i 27 de maig
se celebrarà l’obertura
del mercat amb una 
gran festa d’inauguració

1879
és l’any que es va
començar a construir
el mercat, tota una
referència al barri
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A PEU DE CARRER4Fa dies que a
Sant Antoni es respira una doble
sensació. Tothom té marcat a l’a-
genda el 23 de maig. És el Dia D,
el dimecres que reobrirà el mer-
cat. Després d’anys de suportar re-
ligiosament unes obres que sem-
blava que no s’acabarien mai, la
satisfacció entre el veïnat és evi-
dent. Però la inquietud per l’im-
pacte que pot generar la reober-
tura d’aquest espai emblemàtic ha
anat guanyant terreny a mesura
que s’acostava la data.

El barri fa temps que està im-

mers en una constant transfor-
mació. Alguns l’anomenen ‘gen-
trificació’, altres ‘turistització’. El
que està clar és que tot plegat ge-
nera, com a mínim, contradic-
cions. I una dura realitat: veïns de
tota la vida han de marxar del ba-
rri per l’encariment del lloguer
 –vegis Fem Sant Antoni i les seves
reivindicacions–.

Els interrogants són molts i di-
versos. I estan en boca de tothom.
Mentre intentem fotografiar des
de tots els angles possibles la re-
jovenida joia del barri, una con-

versa entre un veí i una venedo-
ra del mercat ens crida l’atenció.
Ell parla de les conseqüències
de la reobertura i remarca que cal-
drà ser-hi des del primer dia.
“Els veïns ens hem de tornar a fer
nostre el mercat, si no se’l que-
daran els turistes”, afirma. Ella li
explica que ha hagut d’avançar la
jubilació perquè no podia pagar el
que costa una nova parada. 

“Els temps canvien i ens hi hem
d’adaptar”, acaben compartint.
“Però sense deixar de ser nosaltres”,
conclouen. Sant Antoni és això.

Entre la satisfacció i la inquietud:
Sant Antoni encara el Dia D
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POBRESA4La Síndica de Greu-
ges, Maria Assumpció Vilà, es va
reunir el 7 de maig amb repre-
sentants del col·lectiu de sense-
sostre Acampada x Drets, que dos
dies abans havien acampat a da-
vant de la seva seu, i que van ser
desallotjats posteriorment, per
denunciar la situació que patei-
xen. Acampada x Drets és el
col·lectiu que ja va ser desallotjat
de la plaça Catalunya i que pos-
teriorment va muntar una nova
acampada en un solar municipal
a l’Arc del Triomf.

Durant la trobada, els repre-
sentants del col·lectiu de sense-
sostre van presentar a Vilà els ca-
sos més greus de diferents perso-
nes que viuen al carrer. Denuncien
que l’atenció que reben per part de
l’Ajuntament és insuficient i que
“hi ha manca de coordinació en-
tre els serveis de salut i serveis so-
cials i una falta de recursos im-
mediats i propers”. Al mateix
temps, també demanen un lloc

adequat per dormir, un espai per
ser acollits, rebre formació i acon-
seguir feina”.

Per la seva banda, la Síndica,
que el 4 de maig va visitar l’a-
campada de protesta, va afirmar
després de la trobada que “s’ha de
pensar una solució global per a to-
tes les persones sense llar”. Vila
va afegir que els consta “l’esforç
de l’Ajuntament” però va dema-
nar “col·laboració entre admi-
nistracions”, ja que va recordar
que “Barcelona té un problema
des de fa temps, que continua i

que més aviat augmenta, amb les
persones que no tenen llar”.

PICABARALLA ENTRE PARTITS
Durant l’última Comissió de Drets
Socials el govern i el PDeCAT es
van intercanviar acusacions durant
el debat sobre dues proposicions
presentades pel PDeCAT i Cs. La
proposta dels demòcrates, que de-
manava posar en marxa un pla de
xoc per atendre les persones sen-
se llar, es va aprovar. La de Cs, que
instava a ampliar el servei d'higie-
ne als sensesostre, també.

Trobada entre la Síndica i Acampada X Drets. Foto: Twitter (@xdrets)

La Síndica es reuneix amb els
sensesostre i demana solucions

» Un grup de persones sense llar havia acampat el 4 de maig 
a davant de la seu de la institució per reivindicar els seus drets

La futura Model busca encaixar
pisos, equipaments i espai verd

PATRIMONI4El procés partici-
patiu per decidir el projecte de
transformació de l’antiga presó
Model va celebrar el passat 6 de
maig la seva darrera sessió. Un
cop acabat aquest procés, l’A-
juntament ha posat damunt la
taula tres propostes per decidir
quina és la millor opció perquè a
la zona hi tinguin lloc el parc
d’habitatges públics i una gran
àrea verda i, al mateix temps, es
pugui conservar la part més gran
possible de l’edifici.

Així doncs, la primera opció
és la que contempla una preser-

vació més gran de l’edifici, cosa
que provocaria que s’enderro-
quin dues galeries per fer el gran
parc al costat que toca al carrer
Rosselló. La segona opció també
contempla l’enderrocament de
dues galeries, però en aquest
cas les que donen a Entença, ja
que seria aquí on es faria la gran
zona verda i l’habitatge social. Per
últim, la tercera opció és la que
conserva menys l’antiga presó
però aconsegueix més metres
quadrats per al parc i faria que els
pisos es facin en edificis nous a
la façana del carrer Provença.

Queixes per inseguretat als
voltants de l’Estació del Nord
FORT PIENC4Veïns del Fort
Pienc han denunciat recent-
ment que els problemes de con-
vivència i seguretat al voltant de
l’Estació del Nord, que assegu-
ren que no són nous, han cres-
cut últimament.

De fet, alguns veïns atri-
bueixen aquest empitjorament
de la situació a l’obertura d’un
centre de dia per a joves immi-
grants que es troben en situació
de vulnerabilitat. En declara-
cions a Betevé, una veïna de la
zona ha explicat que durant les
últimes setmanes “han entrat a

robar a molts pisos”. Els veïns
també diuen que hi ha hagut ro-
batoris de telèfons mòbils.

EL PDeCAT VOL SOLUCIONS
Les denúncies veïnals han pro-
vocat que el PDeCAT hagi de-
nunciat que “la degradació dels
entorns de l’Estació del Nord
està afectant la convivència i
augmentat la percepció d’inse-
guretat entre els veïns”. La re-
gidora Francina Vila considera
que la Guàrdia Urbana de pro-
ximitat hauria de tenir més pre-
sència a la zona.

150.000 euros de la taxa
turística seran per als barris

INVERSIÓ4L’Ajuntament té pre-
vist desplegar una estratègia  que
inclou un total de 261 mesures per
invertir els diners que deixa la taxa
turística als barris de la ciutat. 

En el cas de l’Eixample, es
destinaran 150.000 euros d’a-
quest impost a pacificar i ade-
quar diferents carrers de les
zones més turístiques del dis-
tricte -com per exemple la Sa-
grada Família-, a la programa-
ció de rutes culturals i a la di-

fusió d’uns itineraris sobre me-
mòria històrica.

La intenció de l’Ajuntament
és que el turisme tingui “un
efecte multiplicador en les acti-
vitats comercials i en altres sec-
tors econòmics de cada barri”, al
mateix temps que també es bus-
ca “posar en relleu i difondre els
actius del territori per a visitants
i residents per desconcentrar-ne
les visites i mitigar els efectes ne-
gatius del turisme”. 

Ensenyament | L’Institut Viladomat guanya un premi a la innovació
L’Institut Viladomat ha rebut recentment el Premi de Reconeixement Barcelona Innovació Educa-

tiva, pel que fa al districte de l’Eixample, per la seva capacitat de gestionar els grups de forma 
innovadora i la implicació de les famílies com a membres actius de la comunitat educativa.  
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Barcelona s’ha convertit en
la capital dels problemes.
Són paraules seves. Tan

malament veu la ciutat avui dia?
Bé, és que fins i tot allò que funcio-
nava s’ha problematitzat. L’actual
govern de la ciutat s’ha dedicat a
generar nous problemes. S’ha fet
del turisme un problema, quan jo
entenc que també és una oportu-
nitat. Una altra cosa és el model tu-
rístic, perquè evidentment s’ha de
canviar. Barcelona pot decidir si és
París o si és Cancun, però això és
una altra cosa. També s’ha conver-
tit en un problema el Congrés de
Mòbils, quan és una gran sort tenir-
lo. Un altre cas és el tramvia. Hi ha
apostes del govern municipal que
eren estrella i que s’han acabat
convertint en un problema gros
per a la ciutat. Un altre exemple
seria les Glòries.

Podem dir que la història d’ERC
amb els Comuns és la història
d’un desengany? Van començar
bé però han acabat malament.
El que ha passat és que nosaltres
no som haters, no odiem, no tenim

prejudicis. Vam fer un vot de con-
fiança en un equip que prometia
que facilitaria l’accés a l’habitatge,
que erradicaria les desigualtats so-
cials... Però la confiança no és
eterna, perquè ens devem als ciu-
tadans.

Creu que la ciutadania està des-
enganyada amb aquest govern?
Sí, crec que sí. Nosaltres ho estem i
crec que coincidim amb bona part
dels ciutadans, fins i tot amb molts
dels que els van donar la seva con-
fiança a les urnes.

És això el que fa que en totes les
seves aparicions el veiem molt
convençut de les seves possibili-
tats? Creu que poden guanyar
les eleccions?
Això diuen les enquestes i les elec-
cions que s’han fet últimament. I, si
m’ho permeteu, també ho diu el
nostre projecte. He mirat el pro-
jecte de ciutat de les altres forma-
cions i em costa veure’l. El nostre és
molt clar: una capital global de les
persones, amb les persones i per a
les persones. Una gran ciutat a es-
cala humana i que s’ha fet gran a
partir de les persones. El nostre pe-
troli és la gent. La nostra fórmula és
aprofitar el talent de la gent, i la ciu-
tat que volem és una capital mun-

dial de grans oportunitats on la di-
mensió humana es mantingui.

Ara ens parlava de les enquestes,
però el 2015 també deien que ERC
podia guanyar les eleccions. Per
què creu que ara serà diferent?
Tenim cinc regidors. El 2015 vam
més que doblar, ja que veníem de
dos. Ara no caldria que augmen-
téssim en la mateixa proporció per
guanyar. I la situació ara és diferent,
les enquestes són més bones i som
una opció forta, amb caràcter. I
hem fet d’alternativa a Colau. Hi ha
gent que ens situa com els líders de
l’oposició. I el fet de tenir un pro-
jecte molt marcat i definit, que
posa la ciutat per davant, ens dóna
moltes possibilitats. Ens sentim
forts i notem que connectem molt
bé amb l’esperit ciutadà. Les vibra-
cions que tinc són molt positives.

Ara que deia això de posar la ciu-
tat per davant, fa temps que es
parla d’una possible candidatura
unitària de l’independentisme.
També s’hi ha afegit Jordi Grau-
pera. Sembla que vostè no ho
acaba de veure amb bons ulls.
Tota iniciativa que provingui de l’in-
dependentisme, o d’on sigui, per tal
d’ajudar la ciutat i aportar idees, em
sembla estimulant. Ara bé, a l’hora

de parlar amb altres opcions,  per
veure si coincidim o no, hem de
parlar de ciutat. Ens estem presen-
tant a Barcelona per decidir l’alcal-
dia i el govern local. Estem obligats
a anar amb un projecte de ciutat
per davant, perquè si no, no estem
parlant clar a la gent.  Diguem-ho
d’una altra manera...

Endavant.
Interessa més tenir la vara d’alcalde
i el poder o servir la gent i millorar la
ciutat? Si interessa millorar la ciutat,
que és el que jo entenc, aleshores va
per davant el projecte. A mi em
sembla que dir que hem d’anar a
buscar l’alcaldia és posar el carro per
davant dels bous. Diga’m quina ciu-
tat vols i jo et diré si ens podem en-
tendre. La ciutat va per davant, em
sembla de calaix. Seria un error no
fer-ho així. Una altra cosa és explorar
vies d’acord amb forces que puguin
ser properes, que sempre és positiu.

Amb això ens vol dir que la pro-
posta de Graupera obvia el pro-
jecte de ciutat?
És que no estic parlant de la pro-
posta de Graupera, parlo de la nos-
tra. Nosaltres posem la ciutat per
davant. A partir d’aquí, hi ha algú
més que s’interessi per això? Hi ha
algú més que coincideixi amb la

Barcelona que vol ERC? Si hi coin-
cideixen, parlem-ne, però sempre
a partir d’aquesta proposta. 

I amb el seu lideratge?
Bé... No ho sé... Amb el lideratge
d’un equip que ha definit una pro-
posta de ciutat. Som els primers
que hem triat candidat, tenim
equip, formació, projecte, priori-
tats... Crec que hem definit força bé
la Barcelona que volem i anirem per
aquí. Precisament, en els últims
anys el que hem vist és una falta de
direcció. La ciutat està desorientada
i algú ho ha de resoldre.

No són els únics que es postulen
per fer-ho. Sembla que podrien
tenir un rival important, amb el
possible candidat estrella Manuel
Valls. Com hi pensa fer front?
Barcelona no es pot construir con-
tra una part dels barcelonins, com
diu Valls que vol fer. La millor ma-
nera per aturar Valls, i tots els que
pensen que necessitem ser sal-
vats, és fer un projecte ampli, inte-
grador i que posi les persones per
davant de les dèries ideològiques.
La millor manera de derrotar qui
utilitza la ciutat com a trampolí
personal és oferint un projecte
col·lectiu. I això és el que farem per
aturar el paracaigudisme.4

Alfred Bosch
Candidat d’ERC a l’alcaldia

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Lola Surribas

“L’actual govern de la ciutat s’ha 
dedicat a generar nous problemes”
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3Gairebé és obligatori que co-
mencem a parlar dels temes con-
crets de ciutat preguntant-li pel
tramvia.
Caram, no m’ho esperava! [som-
riu].

Han dit que no a la connexió amb
l’argument que la inversió rever-
tiria en l’operador privat. Però
això ha estat interpretat, per ex-
emple per la FAVB o Unim els
Tramvies, com una excusa per
justificar una posició, diuen, “par-
tidista i estratègica”. Tenen raó?
El que és partidista i electoralista
és portar la proposta a votació
ara, a un any de les eleccions.
També és electoralista portar a
votació un protocol, quan no es fa
mai, o plantejar-la simplement
per fer-se la foto. Perquè la con-
nexió no es farà en aquest man-
dat, no es posarà ni un raïl, no hi
ha temps. No han fet els deures,
no hi ha ni el projecte executiu fet. 

Ens dóna la sensació que la gent
no ho percep així. Fins i tot
Greenpeace ha dit que la seva
decisió és un bloqueig i no mira
per la ciutadania.
Greenpeace es dedica als tramvies?

Suposem que li preocupa la
contaminació, que té relació
amb el tramvia.
Qui ha bloquejat el tramvia és Ada
Colau i el seu govern, perquè du-
rant tres anys només hem vist titu-
lars i grans cimeres. A les Glòries
han rescindit el contracte de les

obres i ho han deixat tot fet un
fangar, quan allà és on ha d’anar
l’interconnector perquè el tramvia
pugui arribar fins a Francesc
Macià. I resulta que la culpa és
d’ERC. Quina barra...

Deixem el tramvia però seguim
amb temes de mobilitat. Vostè
ha parlat d’un nou pla de mobi-
litat per a la ciutat. Evitaria que
s’incompleixin de forma regu-
lar els límits de contaminació
que marca la UE?
Ajudaria a complir aquests objec-
tius, és clar. Ara bé, hi ha coses amb
les quals ens hi hem de posar. Pri-
mer, completar la xarxa de trans-
port públic, sobretot de metro.
També acabar la xarxa ortogonal
de bus. I tenim un problema gros

amb Rodalies. La part central de la
ciutat està prou coberta i la primera
corona de l’àrea metropolitana
també, però la segona corona és un
drama. Hi ha centenars de milers de
persones que no poden entrar i
sortir de Barcelona en transport pú-
blic perquè no el tenen. Hi ha in-
versions necessàries des de fa molt
de temps, s’ha d’acabar la Sagrera...
Hi ha molts fronts oberts i alguns
depenen de les autoritats locals. La
saturació actual de la ciutat ve de la
quantitat de cotxes que entren i
surten cada dia.  

Un altre dels grans reptes de ciu-
tat és l’habitatge. Colau, abans
de governar, semblava que tenia
les solucions, però s’ha vist que
no era ben bé així. Vostè ha dit
que no hi ha varetes màgiques.
La gent ha d’acceptar que és un
problema que no té una solució
fàcil i ràpida?
No hi ha varetes màgiques però
s’han de començar a buscar solu-
cions amb determinació. I no és el
que hem vist. Amb Colau hem anat
enrere, estem en mínims històrics
d’inici d’habitatge social. Hem anat
als barris i hem comprovat el que
està en marxa. No s’arriba als 500
habitatges nous començats durant
els tres anys de mandat. Menys que
durant el mandat de Trias i els man-
dats dels socialistes. Estem davant
d’un drama de gestió on, fins i tot el
projecte estrella, el de l’habitatge,
ens ha fet recular.  

Vostè com ho faria?
Cal implicar-hi tots els agents per-
què ajudin i col·laborin. S’ha de
comptar amb el sector privat, amb
els propietaris grans i petits, també
amb el tema de la rehabilitació. El
98% dels habitatges de Barcelona
són privats, i d’aquí plora la criatura
en bona part. D’aquí tres o quatre
mandats ja arribarem a un nivell
d’habitatge públic més europeu,
però de moment hem de col·labo-
rar amb els agents principals.
També amb el tercer sector i el sec-
tor cooperatiu, però els privats són
molt importants i tenen ganes de
col·laborar. Ara bé, no se’ls fa cas. 

Un tema que també té relació
amb l’habitatge és el potencial
turístic de la ciutat. Ens ha dit que
cal tenir clar el model que volem.
Quin és el seu?
Barcelona és una de les destina-
cions preferents mundials i, per tant,
podem triar què volem ser. Si volem
el millor turisme, el podem tenir. I jo
crec que hem de triar un turisme
molt cultural. Per exemple, el pro-
jecte de l’Hermitage és bo, perquè
enfoca la ciutat cap a aquest tipus
de turisme. El turisme de diversió
ens acaba fent mal. Amb això no dic
que la gent de butxaca modesta no
pugui venir a Barcelona, però és evi-

dent que alguna cosa no s’està fent
bé si es pot dormir per 20 euros al
centre de la Rambla. No s’està valo-
ritzant la ciutat. 

En aquesta línia, una de les seves
propostes estrella és fer de Bar-
celona la capital de la cuina me-
diterrània. Com es concreta això
i quin benefici pot tenir per als
barcelonins?
Barcelona ha de ser un destí de
cuina i vins de qualitat. Si som un
centre de referència de la cuina
mediterrània, i a més fem el nostre
servei com a capital de Catalunya, a
partir d’això també podem anar re-
orientant el model. Imagineu-vos
que la Rambla, en lloc de ser cone-
guda per paelles prefabricades i

vins i sangria de mala qualitat,
acaba sent coneguda pel seu nivell
cultural (òpera, música clàssica,
grans festivals...) i gastronòmic. Si
canviem això, estarem canviant la
ciutat com a destinació turística. 

Una de les seves propostes que
ha cridat més l’atenció és la de la
Regidoria de les Petites Coses.
Què és exactament?
Podem canviar-li el nom? Us dono
una exclusiva: Regidoria d’Atenció
a les Persones. És a dir, tot allò que
entra dins del paraigua d’atenció a
les persones. Tant les que són vul-
nerables i estan en risc d’exclusió
com les que no ho estan però que
també tenen problemes. Per ex-
emple, el control dels sorolls noc-
turns; el civisme, que la gent posi
les escombraries on toca; que si es
fa malbé un banc o es trenca un
arbre s’hi posi remei.... Coses que
semblen menors però que preocu-
pen a la gent i que s’han de solu-
cionar amb rapidesa. En definitiva,
parar atenció a les persones, que
de vegades això se’ns perd amb la
magnitud de la ciutat.

Què és el primer que farà si es
converteix en l’alcalde de Bar-
celona?
Anar a veure els rivals, aquells que
puguin tenir més diferències amb
mi, i dir-los que també vull ser el seu
alcalde. Perquè ho has de ser de tot-
hom. I, per tant, has d’anar a veure i
parlar, sobretot, amb els que pen-
sen diferent de tu. I en aquest as-
pecte, amb el govern actual també
tenim un problema.<

“Qui ha bloquejat el tramvia és Colau:
en tres anys només hem vist titulars”

“Fins i tot amb 

el projecte estrella,

l’habitatge, la gestió

és un drama 

i hem reculat”

“Alguna cosa

no s’està fent bé

si es pot dormir

per 20 euros

a la Rambla”

– Sembla que podria tenir un 
rival important, amb la irrupció 
de Manuel Valls... Com ho veu?

– Barcelona no es pot construir
contra una part dels barcelonins,
com diu Valls que vol fer.

– Com hi pensa fer front?

– La millor manera de derrotar
qui utilitza la ciutat com a
trampolí personal és oferint
un projecte col·lectiu.
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TURISME/ Front comú contra la turistització al sud d’Eu-
ropa. El moviment que durant els últims anys s’ha anat ges-
tant en algunes ciutats i regions del Mediterrani ha cris-
tal·litzat en la creació de la Xarxa SET. Aquest organisme
agrupa i vehicula tots els moviments de denúncia, mo-
bilització i resistència davant els processos de turistitza-
ció. D’aquesta manera, es coordina el treball que es fa en
ciutats com Venècia, Lisboa, Sant Sebastià, La Valletta o
Barcelona, entre moltes altres.

En aquest sentit, el passat 26 d’abril es va presentar
el manifest fundacional d’aquesta xarxa a Barcelona. L’es-
cenari escollit va ser l’Espai Veïnal Calàbria 66, al barri de
Sant Antoni, un dels punts de la ciutat que més ha viscut
aquesta situació en els últims anys. Els convocants van as-
segurar que aquest barri del sud de l’Eixample és, ac-
tualment, “un dels exemples més paradigmàtics de tu-
ristització i gentrificació”.

En el cas de Barcelona, l’Assemblea de Barris per un
Turisme Sostenible (ABTS) és l’entitat que ha abanderat
la lluita en aquest front, però moltes més entitats s’han
adherit a aquest manifest. Són, entre altres, Fem Sant An-
toni, la PAH, Ecologistes en Acció, la FAVB, el Grup d'Ha-
bitatge de Sants, el Sindicat de Llogaters, l’Observatori
DESC o Resistim al Gòtic.

Neix una xarxa europea de ciutats 
que lluiten contra la ‘turistització’ CAMPANYA/ A mitjans del mes passat, la FAVB va anun-

ciar que el seu projecte Mudances de protestaha superat
la primera fase de la campanya de micromecenatge (és
a dir, ha recaptat 8.000 euros) i afronta, per tant, el segon
tram des del passat 17 d’abril. L’objectiu d’ara és assolir la
quantitat d’11.700 euros i, per fer-ho, s’ha donat temps fins
al dia 23 de maig.

Tot i això, la FAVB ja ha avisat, en el text explicatiu de
la iniciativa que hi ha al portal de Goteo.org, que tothom
que es vegi obligat a mudar-se ja pot contactar amb la fe-
deració per rebre ajuda en aquest procés. La cooperati-
va Alencop també participa en aquest projecte.

La primera d’aquestes mudances, de fet, ja es va fer el
passat dissabte 5 de maig al barri del Poblenou.

‘Mudances de protesta’
enceta la seva segona fase

veïns en línia

Milers de persones surten al carrer per protestar contra la gentrificació i l’especulació

“La ciutat no està en venda”
MANIFESTACIÓ/ La lluita contra l’espe-
culació immobiliària, la gentrificació i la
batalla dels barris per una ciutat digna i
cosmopolita van ser els arguments que
van portar el passat 12 de maig més de
2.500 persones a sortir al carrer i mani-
festar-se pel centre de la ciutat. La con-
vocatòria la van liderar les entitats
impulsores de la campanya Barcelona no
està en venda.

La manifestació de Barcelona no va ser
l’única. També van sortir al carrer les ciu-
tats de Madrid, València, Pamplona, Gra-
nada, Las Palmas de Gran Canària, Gijón,
Sevilla, Palma de Mallorca o Màlaga. D’a-
questa manera, i fent servir de nou el
lema #BCNnoEstàEnVenda, els organitza-
dors van fer una nova crida als veïns i a la
resta de col·lectius i entitats de la ciutat a
tornar a sortir al carrer per protestar con-
tra “les conseqüències de les polítiques
neoliberals dels fons d'inversió i dels grans
tenidors que controlen la ciutat”. 

La manifestació va arrencar a les sis de
la tarda des dels Jardinets de Gràcia i va
recórrer part de la ciutat per deixar clar
que “els voltors no són benvinguts” a Bar-
celona. Els manifestants també van enviar
un altre missatge: “Hem decidit lluitar per
quedar-nos als barris i no pararem de llui-
tar fins a aconseguir que la ciutat sigui per
viure-hi dignament i no per especular
amb els barris i les nostres vides”.

VUIT DEMANDES
Els organitzadors de la concentració, a més,
havien elaborat i publicat uns dies abans un
manifest amb vuit demandes que recullen

l’esperit de les seves reivindicacions i que
exigeixen a les administracions que les por-
tin a terme. Primer de tot, reclamen la de-
rogació de la Llei d’Arrendaments Urbans
vigent. En aquest sentit, sol·liciten assegurar
contractes estables (amb renovació auto-
màtica, excepte en els casos de necessitat

familiar de primer grau en l’habitatge en
qüestió), acabar amb els privilegis de les So-
cietats Anònimes Cotitzades d’Inversió Im-
mobiliària (SOCIMI), que no paguen
l’impost de béns immobles, i multar els
grans propietaris que tinguin pisos buits
durant més de dos anys. També aposten
per un canvi en la reforma laboral actual,
que consideren que ha promogut la ines-
tabilitat i l’augment dels treballs precaris i
mal remunerats.

La resta de demandes van ser la crida
a un turisme respectuós amb la convi-
vència veïnal, que l’espai públic serveixi
per gaudir de la ciutat i conviure, i no pas
per fer negoci, l’aturada de la destrucció
del comerç de proximitat, la necessitat de
frenar la contaminació, la urgència per im-
pulsar polítiques d’igualtat de gènere i la
derogació de la Llei Mordassa.

Altres ciutats com 
Madrid, València,

Palma, Sevilla o Gijón
també han protestat
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veïns en línia

NOU BARRIS/ L’associació de
Veïns i Veïnes de Ciutat Meridiana
va entrar, el passat 23 d’abril, al
Mercat de Núria, que està tancat
des del passat mes de gener. A l’in-
terior de l’equipament van cele-
brar una fira alternativa de Sant
Jordi i van aprofitar per reivindicar
la seva reobertura immediata. 

En un comunicat que van pu-
blicar l’endemà, van anunciar que
estan treballant per crear una co-
operativa de veïns i veïnes que s’en-
carregui de la gestió de l’edifici, una
entitat que ha de servir per “donar
un treball digne a les persones de
la zona que el necessitin, que ga-
ranteixi un comerç de proximitat i
que reactivi el barri”.

Ocupen el Mercat
de Núria per
demanar que reobri

PARTICIPACIÓ/ En la sessió plenària del
passat 10 d’abril (la que es va suspendre a
finals de març), el Ple de l’Ajuntament va
descartar la celebració de dues consultes
populars que, malgrat haver rebut les sig-
natures corresponents, no se celebraran.
Els vots contraris de tots els grups de l’o-
posició van evitar-ho i la FAVB va valorar
aquesta negativa com “un dia trist per a la
democràcia”.

Les dues propostes en qüestió que els
veïns i les veïnes de la ciutat podrien haver
votat en aquesta multiconsulta que l’Ajun-
tament volia impulsar eren sobre la possi-
bilitat de remunicipalitzar la gestió de
l’aigua i sobre el canvi de nom de la plaça
Antonio López per plaça Idrissa Diallo, però
la FAVB considera que “la por a la demo-

cràcia s’ha imposat per sobre del respecte
a les pròpies normes”. En el cas de la gestió
de l’aigua, la FAVB es pregunta “si el vot ne-
gatiu es deu només a una de les maniobres
que es fan uns partits als altres o perquè
afectava uns interessos massa poderosos”.

IMPUGNACIÓ DEL PLE?
De fet, el malestar de la FAVB per aquesta
negativa va portar la federació a anunciar,
una setmana després de la celebració de la
sessió, el procés per impugnar-la, ja que
considera que els grups van incomplir el
Reglament de Participació Ciutadana.

En la reunió extraordinària del Consell
de Ciutat, el vicepresident de la FAVB, Al-
bert Recio, va lamentar “el maltractament”
que han rebut en l’àmbit de la participació.

La FAVB lamenta que el Ple impedeixi 
la celebració de la multiconsulta 

POLÈMICA/ La problemàtica dels
narcopisos, que va arrencar fa
uns mesos al Raval, també ha arri-
bat a un altre dels barris de Ciu-
tat Vella, el Gòtic.

De fet, els veïns d’aquesta
zona van sortir al carrer el passat
dimecres 11 d’abril per protestar
contra el fenomen de la narcoes-
peculació. La plaça dels Traginers,
un dels punts més emblemàtics
del barri, es va convertir en l’epi-
centre de la reivindicació, que
va demanar que hi hagi “una ac-
ció immediata i diària” per evitar
que proliferin aquests casos i va
servir per fer una crida als veïns
perquè s’involucrin en la lluita
contra aquesta xacra.

Protesta al barri
Gòtic contra la
‘narcoespeculació’

TROBADA/ El passat dissabte 7
d’abril es va celebrar la 46 edició
de l’Assemblea General de la
FAVB, que va tenir com a lema Ba-
rris lliures d'especulació i exclusió.

Des de les 10 del matí, el Cen-
tre Cívic Sant Martí va ser l’esce-
nari de la trobada, en la qual es
van dibuixar les línies mestres
del pla de treball que la federació
vol seguir en aquesta recta final
de mandat municipal.

De fet, l’alcaldessa Colau va
participar en l’Assemblea, en la
qual els assistents van transmetre-
li la seva inquietud en temes com
la unió del tramvia, l’ampliació del
Port, l’ordenança de terrasses o el
turisme, entre altres.

La FAVB celebra
la 46a edició de 
la seva Assemblea

veïns en línia

Llum verda a un Espai Barça 
que els veïns consideren “il·legal”

URBANISME/ El passat 12 d’abril
el FC Barcelona i l’Ajuntament
van escenificar l’acord que per-
metrà tirar endavant l’Espai Barça
(es va aprovar al Ple del 27 d’a-
bril), una reforma integral del
Camp Nou i la seva rodalia que
transformarà l’estadi, però també
el seu entorn.

I precisament aquest punt és
un dels que xoca amb la postura
dels veïns, que després que s’a-
nunciés que el projecte tira enda-
vant ja van mostrar el seu rebuig.
La FAVB, la Coordinadora de Veïns
i Veïnes de les Corts, l’Associació
de Veïns i Veïnes de les Corts, la
Coordinadora de Veïns i Veïnes de
Mejía Lequerica i l’Associació de
Veïns i Veïnes de la Zona Universi-
tària (amb l’assessorament de
quatre arquitectes) van emetre un
comunicat lamentant la seva “pro-
funda decepció per la manca de li-
deratge i imparcialitat de l'equip
de govern municipal”, alhora que
aprofitaven per denunciar “la ma-
nipulació envers el paper que el
veïnat ha jugat en aquest procés,
tant per part de l'Ajuntament com
de la majoria de partits polítics de
l’oposició”.

De fet, els veïns asseguren
que no és cert que hagin accep-
tat el projecte “com falsament es
va anunciar el 12 d’abril” en una
presentació a la qual no va assis-
tir cap dels seus representants. En
aquest sentit, estan convençuts
que “existeix una il·legalitat mani-
festa en la requalificació de sòl
d’equipament esportiu a terciari
(oficines i hotel)”, perquè consi-
deren que juga “perversament

amb el carrer i amb algunes
zones verdes ja existents”. El pro-
jecte, asseguren, és “un incompli-
ment de la legalitat urbanística
vigent que l’Ajuntament ha ob-
viat enfront dels interessos pri-
vats del Barça”.

Les associacions diuen que no
estan en contra que el Barça ob-
tingui beneficis d’aquest procés,
però creuen que en el projecte
que s’acabarà plasmant només hi
surt guanyant el club a curt termini
i la resta de parts hi surten perdent.
Per això, demanen “la retirada de
l’actual proposta” i que s’obri “un
procés negociador, imparcial i

amb lideratge públic”, on es pugui
“acordar una solució justa, legal i
positiva per a totes les parts”.

SATISFACCIÓ ENTRE ELS GRUPS
Malgrat la postura dels veïns, tots
els grups municipals (menys la
CUP, que hi va votar en contra) van
valorar positivament aquesta
transformació a les Corts.

La representant demòcrata
Sònia Recasens, el republicà Alfred
Bosch, el socialista Daniel Mòdol,
el popular Alberto Fernández-Díaz
i la taronja Carina Mejías van
aplaudir l’acord FCB-Ajuntament.

El veïnat denuncia
que s’ha obviat 
la legalitat per als 
interessos del FCB
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Òpera i comerç, una fusió
atractiva i original

NOVETAT4Recitals d’òpera als
comerços locals. Aquesta és l’a-
tractiva oferta del nou programa
Òpera al comerç que recent-
ment s’ha posat en marxa en el
marc de la celebració de l'Any del
Comerç i de la Cultura, que or-
ganitzen l’Ajuntament i la Fun-
dació Barcelona Comerç.

L’objectiu de la iniciativa és
doble: promoure el comerç de
proximitat i, al mateix temps,

acostar el gènere de l’òpera a tots
els ciutadans. 

El calendari va arrencar el dia
4 a la Sagrada Família, i fins al 15
de novembre hi ha previstes unes
1.890 actuacions de diferents
cantants d’òpera, que interpre-
taran àries i cançons napolitanes.
Pel que fa al districte, el 15 i el 21
de juny es faran als eixos Nou Ei-
xample i Cor Eixample, i el 28 de
setembre a Sant Antoni Comerç.

Gastronomia a petita escala:
en marxa un nou Tapantoni

RUTA DE TAPES4Des del passat
dia 11 de maig i fins al 27 d’a-
quest mateix mes Sant Antoni
està immers en una nova edició
del Tapantoni de primavera,
que com és habitual organitza
l’associació Sant Antoni Comerç.

Durant aquestes dues set-
manes llargues un total de 56 es-
tabliments de restauració del
barri ofereixen les seves pro-
postes de tapa amb beguda per
2,5 euros per als qui tinguin ga-

nes de fer un mos. A més, per a
tothom que tingui més gana, en
altres restaurants es podran de-
gustar menús per 25 euros.

A banda d’aquestes propos-
tes gastronòmiques, paral·lela-
ment s’organitzen dos concur-
sos: Tria i guanya!, en el qual els
clients poden votar l’establi-
ment que els ha ofert la millor
tapa o el millor menú i un altre
que brinda els assistents a dis-
senyar un sotagot.

EFEMÈRIDE4Un dels primers
mercats coberts de la ciutat ce-
lebra el seu aniversari. El Mer-
cat de la Concepció, un dels
equipaments més emblemàtics
del cor de l’Eixample, va co-
mençar a celebrar els seus 130
anys de vida el passat 11 de
maig. Per commemorar aques-
ta efemèride, des de Mercats de
Barcelona han programat una
sèrie d’actes que s’allargaran
fins al 22 de setembre, quan es
tancarà l’aniversari amb un acte
institucional i la xaranga El co-
merç i els mercats sonen bé.

La seva construcció va co-
mençar el 1887 i va acabar un
any més tard. Va ser obra de l’ar-
quitecte Antoni Rovira i Trias,
també pare del mercat de Sant
Antoni. Rovira, un dels repre-
sentants de la tradició de la for-
ja catalana, va projectar-lo fent
servir, principalment, ferro i vi-
dre. Més d’un segle després de la
seva inauguració, l’equipament
va viure un procés de reformes
entre 1996 i 1998, quan es va
construir l’aparcament i es van

canviar els elements que estaven
més malmesos.

CALENDARI INTENS
Així, durant aquests mesos el
mercat acollirà tallers de tot ti-
pus. Molts d’aquests estaran
destinats als més menuts, però
paral·lelament també hi haurà
sortejos i exposicions.

Totes aquestes activitats se
celebraran durant la resta d’a-
quest mes, diferents dies de juny

i la segona setmana de setembre,
quan la Festa de l’Aigua posarà
el punt final a les celebracions.

SETMANA INTERNACIONAL
Paral·lelament, entre els dies 15
i 31 d’aquest mes també s’està ce-
lebrant la 5a edició de la Setma-
na Internacional dels Mercats a
tots els equipaments de la ciutat.

El seu objectiu és fer visible
la tasca que es fa diàriament en
els mercats de Barcelona.

El mercat és al cor de la Dreta de l’Eixample. Foto: Districte

El Mercat de la Concepció 
celebra el seu 130è aniversari

Clausura | L’històric Bracafè del carrer Casp tancarà a l’agost
Un altre local mític de la ciutat abaixa la persiana. El passat dia 7 de maig els amos de

l’històric Bracafè del carrer Casp van rebre l’avís que hauran de tancar a finals del mes
d’agost. El local passarà a ser la porta d’entrada a l’aparcament de Catalana Occident.
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FIRA4El modernisme és un dels
elements clau de la història de la
ciutat: en les dècades que van pas-
sar a cavall dels segles XIX i XX,
aquest corrent va transformar
Barcelona (i bona part del país) i
la van convertir en un referent en
molts aspectes.

Per això, com cada any quan
s’acosten aquestes dates, Cor Ei-
xample torna a organitzar una
nova Fira Modernista, que en-
guany se celebra per catorzena
edició, i que farà que la Dreta de
l’Eixample torni a viatjar cap a un
passat no massa llunyà. Els dies
1, 2 i 3 de juny són els escollits per
a la seva celebració, que tindrà el
carrer Girona, en el tram comprès
entre l’avinguda Diagonal i el
carrer Diputació, i el Mercat de la
Concepció, que celebra el seu
130è aniversari, com a escenaris
principals. La fira, com és habi-
tual, s’emmarca en els actes de ce-
lebració de la Festa Major de la
Dreta de l’Eixample, que es po-
sarà en marxa el pròxim dia 26 i
que s’allargarà fins al 3 de juny.

Aquest any, en el qual les
reivindicacions feministes han al-
çat la veu més que mai, la Fira
Modernista estarà dedicada a la

figura de Lluïsa Vidal, una pio-
nera en el món de la pintura i una
de les poques dones de l’època
que va poder estudiar el que l’a-
passionava. La seva participació
en el món de l’art va començar en
el prestigiós setmanari Quatre
Gats, sent l’única dona que va ex-
posar-hi.

TRES DIES FRENÈTICS
D’aquesta manera, durant els
tres dies els vestits d’època i els ve-
hicles més clàssics tornaran a
ocupar el cor de l’Eixample. Du-
rant la Fira, no faltaran la rua de
cotxes antics, la bicicletada mo-
dernista o les xerrades explicati-
ves sobre la vida o el lleure dels
nostres avantpassats.

De fet, tothom que vulgui po-
drà immortalitzar-se al photocall
modernista que estarà durant
els tres dies a una carpa del res-
taurant Zafra. Els dos primers
dies es podrà visitar entre les
cinc i les vuit del vespre, mentre
que el diumenge 3 estarà obert
entre les 12 del migdia i les tres de
la tarda. Aquesta serà una de les
activitats permanents, com tam-
bé ho seran diferents mostres d’a-
nimació itinerant al carrer, amb

representacions pensades per-
què gaudeixi tota la família.

Com a actes estrella, el di-
vendres 1 es representarà la soi-
rée teatral dedicada a Lluïsa Vi-
dal, les conferències La història
del modernisme i la pintura a l’è-
poca de la Lluïsa Vidal i 1900 l’i-
nici del segle XX o el taller infantil
Qui va ser Gaudí?.

L’endemà es farà la ruta El
Modernisme burgès de Lluís
Domènech i Montaner, la con-
ferència Puig i Cadafalch, entre
Brussel·les i Andorra, passant
per Chicago o diferents activitats

infantils que tindran el carrer Gi-
rona com a epicentre.

Algunes de les activitats per
tancar la Fira seran la vuitena Bi-
cicletada Modernista, la segona
part de la ruta modernista del
dissabte o la Desfilada de moda
de principi del segle XX, que tin-
drà l’assessorament del Centre
de Documentació Museu Tèxtil
de Terrassa.

Paral·lelament, s’ha convo-
cat un concurs de fotografies a
Instagram. La millor imatge
(s’han de penjar amb l’etiqueta
#FiraModernistaBCN2018 i eti-

quetar Cor Eixample) guanyarà
un val de compra de 50 euros per
gastar als comerços de l’eix.

NOU DIES DE FESTA MAJOR
La Fira, com sempre, és el plat fort
de la Festa Major de la Dreta de
l’Eixample, que se celebrarà entre
els dies 26 de maig i el 3 de juny.

La cultura popular serà una
de les grans protagonistes, amb
activitats com la 9a Transeixam-
ple gegantera. Els organitzadors,
a més, han fet una crida al civis-
me i han desitjat que la festa es-
tigui lliure d’agressions sexistes.

Un viatge al passat
» El carrer Girona i el mercat de la Concepció seran els escenaris de la 14a edició de la Fira Modernista

» La fira, que es farà els dies 1, 2 i 3 de juny, forma part de la Festa Major de la Dreta de l’Eixample

Un moment de la Fira Modernista de l’any passat. Foto: Districte
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Eixample
La Model de Colau: ni consulta

els veïns ni fa equipaments

@pp_bcn644 720 266

Segueix-nos:

El multifracaso de Colau

www.albertofernandez.com

www.ppcatalunya.com

Óscar Zayas
Conseller del PP al

districte de l’Eixample

/ppc.barcelona

Cuando queda poco para cumplirse
el tercer año de mandato de Ada
Colau al frente del Ayuntamiento de
Barcelona, la alcaldesa puede cons-
tatar lo difícil que es gobernar contra
todos y en minoría. Una muestra, el
Pleno municipal del 10 de abril, re-
cordado como el Pleno de la derrota.
Ese día, Colau vio como sus grandes
símbolos de mandato –la unión del
tranvía por la Diagonal y la multicon-
sulta– se desvanecían al no tener
apoyos suficientes por parte de la
oposición. Durante este tiempo,
Colau se ha estrellado contra la reali-
dad de gobernar en minoría el Ayun-
tamiento de Barcelona, con sus retos,
dificultades y exigencias. 

Tras superar por la puerta de
atrás una cuestión de confianza para
poder aprobar los presupuestos de
2018, Colau quería gastarse más de
3 millones de euros en la multicon-
sulta, que ya empezó con dudas le-
gales sobre la hipotética cesión de

datos personales del padrón, espe-
cialmente los que afectan a menores
de edad, una cuestión sobre la que
Fiscalía está investigando. Lo que no
tiene sentido es hacer una multicon-
sulta en Barcelona en la que solo se
pregunta por aquellos temas que
solo le interesan a Colau y a sus afi-
nes, y no por lo que interesa a todos
los barceloneses. 

Colau considera prioritaria una in-
fraestructura como el tranvía con un
coste de 158 millones de euros, que,
además, le corresponde financiar a la
Generalitat. Sería más lógico finalizar
las obras de la L9 y L10 de metro,
evaluar el impacto en la movilidad de
los barceloneses y realizar actuacio-
nes más económicas como ampliar la
red de bus eléctrico de alta capacidad,
y a partir de aquí hacer un plantea-
miento final sobre el tranvía. Además,
la alcaldesa no puede menospreciar
la consulta de 2010, en la que el 80%
de los barceloneses dijo ‘NO’ al tran-

vía por el centro de la Diagonal. A
todos estos despropósitos del go-
bierno Colau tenemos que sumar la
problemática de los ‘narcopisos’ y la
venta de droga en las calles, el au-
mento de los hurtos y la inseguridad,

las ‘okupaciones’ ilegales, la dejadez
con el top manta y las acampadas en
Plaza Catalunya. Mientras Colau,
para ‘tapar’ su mala gestión y ‘multi-
fracasos’, se dedica a cambiar nom-
bres de calles y retirar estatuas. 

Espai públic
sense control

El mes vinent farà un any del tanca-
ment de la presó Model i des del gener,
l’Ajuntament ja pot disposar de les ins-
tal·lacions. Això hauria de ser una bona
notícia per als veïns de l’esquerra de
l’Eixample però el govern d’Ada Colau,
lluny de tenir un pla d’equipaments pre-
vist per començar la transformació de
La Model quan abans millor, ha anun-
ciat aquest mes de maig que no es co-
mençarien les obres d’equipaments i
zones verdes fins al 2020, fet que po-
dria endarrerir la finalització de les ma-
teixes fins al 2022.

Des del Partit Popular hem defensat,
des del mateix moment del seu tanca-
ment, una consulta als veïns sobre els
usos que hauria de tenir l’antiga presó.
Però Colau, un cop més, no compta
amb l’opinió veïnal i endarrereix la trans-
formació dels terrenys de La Model que
han d’acollir equipaments com un
col·legi, una escola bressol, un centre
per a la tercera edat, un centre de salut

mental, habitatge social, a més de zones
verdes, aparcaments i la conservació de
part de l’edifici pel seu caràcter històric.

Alberto Fernández considera que
“s’haurien d’haver pres decisions des
del moment que es va anunciar el tan-
cament i no eternitzar ara la resposta

que reclamen els veïns que porten
massa anys d’espera, ja que a l’Ei-
xample el sol per nous equipaments és
escàs, fet que provoca que pateixi un
gran dèficit d’equipaments socials, i la
recuperació d’aquest espai els supo-
sava una gran oportunitat”.

El desinterès i la desídia del govern mu-
nicipal vers l’Eixample s’ha anat incre-
mentat de manera preocupant en els
darrers mesos, coincidint amb l’arribada
del regidor Gerardo Pisarello a la presi-
dència del Districte.

En el recent plenari del Districte de l’Ei-
xample les iniciatives dels grups polítics
anaven dirigides, majoritàriament, a de-
nunciar aquesta deixadesa. Parlem dels
problemes de seguretat del Fort Pienc; l’a-
nomenat “mercat de la misèria” als límits
del districte, a prop de Glòries; i, en el nos-
tre parer, la situació més greu, l’arbitrarie-
tat i el doble criteri en l’aplicació de les
Ordenances. Vam demanar explicacions
de per què als independentistes se’ls per-
met l’ocupació sense llicència i sense li-
mitació temporal de la plaça Catalunya o
per què es permet la modificació de les
plaques del nomenclàtor i, per exemple,
se sanciona uns joves per voler veure els
partits de la selecció espanyola en
aquesta mateixa plaça Catalunya.

Aquest govern equidistantment proper
als separatistes està generant ciutadans
de primera i de segona.
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Esports
El CFS Eixample s’acomiada
d’una molt bona temporada

El final del mes coincidirà tam-
bé amb el darrer partit de la
temporada per al sènior femení
del CFS Eixample, que repetirà la
cinquena posició a la Segona Di-
visió nacional que ja va aconse-
guir la temporada passada, tot i
que en aquesta temporada s’han
jugat menys partits.

De fet, ara que només falta el
partit del dissabte 26 al pavelló de
Santa Isabel contra el CFSF Cas-
tellón, les noies de Cinto García
ja no deixaran escapar aquest
cinquè lloc i podran acomiadar-
se de l’afició fins al curs que ve.

FORA DE LA COPA
L’altra possibilitat de títol (de fet,
l’única des de fa unes setmanes)
per al primer equip femení es va
esvair el passat dia 2 a la Llagosta,

després que l’equip perdés con-
tra el líder de la categoria, el CD
la Concòrdia (3-2) en el partit de
quarts de final de la Copa Cata-
lunya sènior.

El partit, de fet, s’havia posat
molt de cara per a les roig-i-ne-
gres, amb dos gols de Mar Gar-
cía, però les vallesanes van re-
muntar el partit i van marcar el

gol de la victòria quan només fal-
taven dos minuts perquè el par-
tit hagués d’anar a la pròrroga.

FINAL DE LLIGA
Qui també posarà el punt final a
la competició l’últim cap de set-
mana del mes serà el primer
equip masculí, que jugarà contra
el Montbui el dia 28.

» El darrer partit del curs serà a Santa Isabel contra el CFSF Castellón
» El primer equip masculí busca la zona alta a la Divisió d’Honor

L’FC l’Esquerra de l’Eixample
tanca el curs contra el Pubilla

Final de trajecte.
L’FC l’Esquerra de
l’Eixample s’aco-
miadarà de la tem-

porada 2017-18 el pròxim diu-
menge 27, amb un partit contra
un dels equips que fins a finals
de temporada ha estat lluitant
per l’ascens de categoria, però
que finalment sembla que hau-
rà de jugar la promoció, el CE
Pubilla Casas.

Els de José María Soldevila
voldran posar el punt final a
una temporada que, un cop més,
ha estat millor en els partits

disputats a l’Escola Industrial
que no pas en les visites.

El conjunt blanc tancarà la
temporada a una distància força
similar de la zona alta que de la
zona baixa, ja que el problema
principal durant la temporada ha
estat no encadenar bones ratxes
de resultats que permetessin que
l’equip lluités per objectius més
ambiciosos. De fet, la millor sè-
rie de resultats de l’equip queda
força enrere: va ser a la primera
volta, entre les jornades 6 i 8, amb
dues victòries a casa i un empat
al camp del Montserratina.

El sènior masculí del Roser
baixa a Copa Catalunya

L’aventura a EBA no-
més haurà durat una
temporada. El sènior
masculí del CB Roser

va perdre el play-out de perma-
nència contra el filial del Mora-
banc Andorra i el curs que ve tor-
narà a ser un dels equips de
Copa Catalunya.

L’eliminatòria, però, s’havia
posat de cara per al conjunt ver-
mell en el partit d’anada, que es
va disputar al Llars Mundet el
passat dia 6, i que el Roser va
aconseguir guanyar per 77-72
amb una gran actuació col·lecti-

va que va fer que sis jugadors
superessin els 10 punts. Xavi
Assalit va ser el millor jugador del
matx, amb 22 de valoració.

Aquesta renda, però, no va
ser suficient per mantenir la ca-
tegoria, ja que en tot un escena-
ri d’ACB com el Poliesportiu
d’Andorra, els del Fort Pienc no
van poder aguantar l’empenta del
conjunt del Principat i va perdre
per 76-61. Un mal tercer quart va
condemnar l’equip, que tot i mi-
llorar ofensivament en els darrers
minuts, no va poder evitar per-
dre el partit i la categoria.

Guardons | Els Premis Dona i Esport es lliuraran dijous 24
El pròxim dia 24 es lliuraran els guardons de l’onzena edició del Dona i Esport, el certamen
que vol fer visible el paper femení en l’esport d’elit, però també amateur. El Saló de Cent de

l’Ajuntament serà l’escenari de l’entrega de les quatre categories d’aquests premis.

L’equip s’ha guanyat unes merescudes vacances. Foto: CFSE

Pau Arriaga
EIXAMPLE

La Diagonal, protagonista de
la Cursa DiR Guàrdia Urbana

ATLETISME4Ja està tot a punt.
El pròxim dissabte 27, l’avingu-
da Diagonal tornarà a ser l’es-
cenari de la Cursa DiR Guàrdia
Urbana, que se celebrarà per
sisena edició.

El recorregut, a més, no pot
ser més senzill: l’origen és al
principi de l’avinguda (al da-
vant del Palau Reial de Pedral-
bes) i els atletes l’hauran de re-
córrer en sentit mar amb dues
possibilitats: la distància de cinc

quilòmetres (la meta estarà si-
tuada en la cruïlla amb el carrer
Marina) o la de 10 quilòmetres
(amb el final al passeig Garcia Fa-
ria, just abans d’arribar a la can-
tonada amb Selva de Mar).

El temps màxim per fer la
prova serà de 45 minuts per als
atletes que optin pels cinc quilò-
metres, mentre que els corredors
que prenguin part en el quart de
marató tindran un màxim d’1
hora i 15 minuts habilitada.
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Un llibre de relats que dóna veu a set
personatges diferents, a “gent autènti-
ca, persones de carn i ossos”, en parau-
les de l’autora.  

Gavalda explora sobre la felicitat
d’escriure, el fet de trobar-se amb un
desconegut, la intensa amistat entre
dues dones i la descoberta meravellosa
de la paternitat.

Llibres

De tot cor
Anna Gavalda

Un dels grans èxits de la temporada.
David Selvas fa una gran adaptació
d’aquest àcid però divertit retrat de la
hipocresia social que no deixarà ningú
indiferent. Wilde denuncia que la so-
cietat cada vegada sigui més conser-
vadora i controladora sobre la vida
dels altres. Es pot veure al TNC i al Tea-
tre Poliorama de Barcelona.

Teatre

La importància de ser Frank
Oscar Wilde

La Pegatina ha tornat a travessar l’A-
tlàntic, però aquest cop per gravar el
seu nou disc. Sota la producció de l’ar-
gentí Rafa Arcaute, ha tret a la llum
Ahora o nunca, un treball que reflecteix
un so compacte però amb matisos
que ja deixa entreveure la màgia que
es podrà viure als directes. Diverses
col·laboracions hi posen el seu color.

Música

El fotògraf i cineasta francès Tom Volf
presenta una de les aproximacions
més interessants a la figura de la sopra-
no grega Maria Callas.

El documental inclou testimonis en
primera persona d’algunes de les figu-
res que més incidència van tenir en la
seva vida i en la seva carrera, com Ma-
rilyn Monroe o Aristotelis Onassis.

Pelis i sèries

Maria by Callas
Tom Volf

Ahora o nunca
La Pegatina

ÉS FAMÓS PER...

QUÈ HA FET?
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L’actor Viggo Mortensen ja forma part dels socis
d’Òmnium Cultural. L’entitat va fer públic un comuni-

cat a través de les xarxes socials on agraïa al nord-
americà el seu suport i anunciava que ja són gairebé
115.000 socis arreu del món. Aquest fet reafirma l’in-
terès de Mortensen per l’independentisme català, ja

que fa un any també es va sumar al manifest Let
Catalans Vote, un document amb la signatura de

més de mig centenar de personalitats de dife-
rents àmbits on es demanava fer possible el

dret a decidir del poble de Catalunya. L’actor
va debutar al món del cinema de la mà de
Woody Allen però es va fer famós gràcies

al seu paper de rei Aragorn a la trilogia
d’El Senyor dels Anells. Des del 2010, és
parella de l’actriu catalana Ariadna Gil,

amb qui va coincidir al rodatge de la
pel·lícula Alatriste, d’Agustín Díaz Yanes.   

V I G G O  M O R T E N S E N

El seu paper a ‘El Senyor dels anells’
Va interpretar el rei Aragorn a la trilogia cinematogràfica

S’ha fet soci d’Òmnium Cultural
L’entitat ha fet públic el seu agraïment a l’actor

Bromes i memes a les xarxes socials
Defensors i detractors s’han fet ressò de la decisió de l’actor    

La fitxa

A LES XARXES...

Viu en línia
No t’ho perdis

El millor cinema documental
El festival de cinema documental DocsBarcelona celebra la
21a edició entre el 16 i el 27 de maig. Un any més el festival

apropa al públic alguns dels millors treballs de diferents do-
cumentalistes del món. Es projectaran 41 documentals pro-
cedents de 30 països. El director del certamen, Joan Gonzá-
lez, ha explicat que la programació d’enguany és “heterogè-
nia en els gèneres i els tons de les pel·lícules” . També es po-

dran veure en exclusiva els primers 25 minuts del documen-
tal de Netflix sobre el procés independentista. Les seus del
DocsBarcelona són el CCCB i els Aribau Club de Barcelona.  

QUI ÉS?

| AO International Tennis
Emula els teus jugadors preferits en el videojoc oficial del Màster

d’Austràlia. Converteix-te en Federer o Nadal i guanya a Melbourne.

Famosos
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DISSABTE 26 DE MAIG
17:30 Forever és el nom del musical que ret ho-

menatge a Michael Jackson. Inclou els seus
grans temes, com Beat it, Thriller, Bad oBillie
Jean. / Teatre Coliseum.

TOTS ELS DIMARTS
18:30 El professor Albert Balada és el respon-

sable del curs anomenat Sociologia política:
grans reptes del S. XXI, on es parla dels des-
equilibris culturals, demogràfics i de civilit-
zació. / Centre Cívic Casa Elizalde.

TOTS ELS DIMECRES
18:00 Fotografia digital. Càmera rèflex és el nom

del curs en el qual el professor Jack Bernal en-
senya a fer servir aquest aparell. Hi ha una part
teòrica i una altra de pràctica. / Centre Cívic
Sagrada Família.

TOT EL MES
Matí-Tarda L’exposició Antoni Bernad.

Nord/Sud/Est/Oest organitzada per la Gene-
ralitat, presenta un conjunt de fotografies sen-
se ordre cronològic d’aquest popular autor.
/ Palau Robert.

DEL 28 DE MAIG AL 2 DE JUNY
Matí-Tarda Cartells modernistes d'alimenta-

ció és el nom de la mostra que durarà sis dies
i que s’emmarca en la Festa Major de la Dre-
ta de l'Eixample i 14a Fira Modernista. / Mer-
cat de la Concepció.

DIUMENGE 27 DE MAIG
12:00 L’adaptació teatral d’El llibre de la selva es

representarà per última vegada el darrer diu-
menge del mes. L’entrada costa 12 euros. / Te-
atre Gaudí.

DIVENDRES 1 DE JUNY
18:00 Jordi Díaz serà l’encarregat de coordinar

el taller anomenat Atomitza't, pensat per a
nens i nenes que tinguin més de 8 anys, que
s’emmarca en el cicle Tallers de descoberta.
/ Biblioteca Sagrada Família.

DIUMENGE 27 DE MAIG
08:30 A finals de mes, com és habitual, el DiR

organitza la seva cursa, que com sempre con-
sistirà a fer una línia recta de 5 o 10 quilò-
metres per la Diagonal.

La narradora Sherezade Bardají torna
per presentar l’espectacle Fuig, bèstia,
del cicle Sac de rondalles. / Bibliote-
ca Esquerra de l'Eixample.

Sherezade Bardají presenta
la narració ‘Fuig, bèstia’
Dimarts 5 de juny a les 18:00

Maria Pilar Ibern encara la recta final
del curs Cuina vegetariana creativa
amb superaliments, que es fa tots els
dijous a la tarda. / Centre Cívic del Fort
Pienc.

Acaba ‘Cuina vegetariana 
creativa amb superaliments’

Fins al 7 de juny a les 18:00

Reminiscencias de un viaje a Lituania,
una pel·lícula de 1972 dirigida per Jo-
nas Mekas, serà la protagonista d’u-
na sessió de cinema. / Centre Cultural
La Casa Elizalde.

‘Reminiscencias de un viaje
a Lituania’ a la Casa Elizalde
Dimarts 22 de maig a les 19:00

Partit de futbol sala corresponent a la
26a jornada de la Segona Divisió en-
tre el CFS Eixample i el Castellón. / Pa-
velló de Santa Isabel.

El CFS Eixample tanca la
lliga contra el Castellón
Dissabte 26 de maig a les 16:30

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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