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“Ens sentim menyspreats i des-
emparats per l’Ajuntament. Des-
atesos i desprotegits, com a ciu-
tadans i com a comerciants, i
també com a usuaris de la via pú-
blica”. Són paraules de les 28
entitats comercials i veïnals  de la
ciutat agrupades al voltant de la
Plataforma d’Afectats pel Top
Manta i la Venda Il·legal Ambu-
lant, que el passat 6 de juny van
presentar un requeriment escrit al
consistori per reclamar a l’actual
govern municipal que prengui
mesures urgents contra el Top
Manta. Es tracta d’un avís que, si
no canvien les coses, pot acabar
amb una denúncia contra l’A-
juntament.

I és que els comerciants con-
sideren que la situació cada ve-
gada és pitjor. “No estem d’acord
amb l’explotació de persones,
però tampoc podem tolerar una
activitat que genera sobreocupa-
ció i saturació de determinats es-
pais i vies públiques”, va afirmar
el portaveu de la plataforma, Fer-
mín Villar, després de presentar
el requeriment. Villar va afegir que
el Top Manta “degrada el medi
ambient, afecta la salubritat, res-
tringeix injustificadament la lli-
bertat de moviment de la gent, ge-
nera sorolls excessius i constitueix
un greuge deslleial per a totes les
activitats que requereixen una
llicència municipal”.

“PASSIVITAT I PERMISSIVITAT”
Les entitats firmants del text
també van voler deixar clar que
les seves queixes es dirigeixen cap
a l’Ajuntament, per la seva “in-
suficient” resposta envers aquest
fenomen, i no cap als venedors
del Top Manta. La denúncia, va
afirmar Villar, és contra l’activi-

tat il·legal i la “passivitat i per-
missivitat” del consistori, “en
cap cas contra les persones que
l’exerceixen”. Diuen que estan en
contra que les persones que es
dediquen a la venda ambulant
il·legal siguin expulsades de la
ciutat perquè “tenen tot el dret a
buscar-se una vida millor”, però
lamenten que ho facin “mitjan-
çant activitats il·legals empa-
rant-se en una deixadesa de to-
tes les administracions”.

2.000 VENEDORS
Des de la plataforma asseguren
que el paper de l’Ajuntament ha
provocat un “efecte crida” que ha
fet créixer la xifra de persones que
es dediquen al Top Manta fins als
2.000 venedors. Segons Villar, no-
més a la Barceloneta hi ha gaire-
bé mil venedors que estan pro-
vocant “una situació insostenible
i asfixiant comercialment tot el ba-
rri”. És per això que reclamen al
govern municipal que actuï amb

“la mateixa contundència” amb
què ho fan per garantir que es
compleixi la normativa de te-
rrasses o altres ocupacions de la
via pública. 

L’AJUNTAMENT ES DEFENSA
Des del consistori responen a les
crítiques de la Plataforma d’Afec-
tats pel Top Manta amb xifres.
Fonts municipals recorden que  “el
2017 es van posar més de 64.000
denúncies per venda ambulant
sense autorització a l’espai públic
de qualsevol producte, per col·la-
borar amb la venda ambulant o
per comprar o adquirir productes
de la venda ambulant”. Una dada
que de moment aquest 2018 és,
afegeixen les mateixes fonts mu-
nicipals, de 6.337 denúncies.

D’altra banda, des del con-
sistori també recorden que amb
la Plataforma d’Afectats pel Top
Manta han fet “reunions de for-
ma sistemàtica, més de 10 en els
darrers mesos, amb el primer ti-

nent d’alcalde i el comissionat de
seguretat”.

PARLEN ELS MANTERS
Qui també té molt a dir en tot ple-
gat són, evidentment, els manters.

Lamine Bathily fa 10 anys que és
manter i també és portaveu del
Sindicat de Manters. En declara-
cions a aquesta publicació afirma

que les paraules dels comerciants
“no són noves”, ja que són “les
mateixes de cada any quan arri-
ba l’estiu”. Bathily considera que
la solució per acabar amb el Top
Manta “no és treure la policia al
carrer perquè ara a la Barcelone-
ta, per exemple, hi ha 500 man-
ters que, si se’ls expulsa d’allà, ani-
ran cap a la plaça Catalunya”.
Aquest portaveu del Sindicat de
Manters afegeix que el seu col·lec-
tiu vol “seure amb els comer-
ciants i els partits polítics per so-
lucionar la situació” però lamen-
ta que de moment no ha estat pos-
sible. Respecte del paper de l’ac-
tual govern municipal, Bathily
celebra la creació de la coopera-
tiva de recollida de ferralla i els
plans de formació, però recorda
que “en 3 anys s’han tret 65 man-
ters del carrer, cosa que vol dir que
els processos són lents”.

Sembla, doncs, que a curt
termini el problema continuarà
sense resoldre’s.

Albert Ribas
BARCELONA

Problema enquistat
» Els comerciants es queixen de desprotecció pel Top Manta i amenacen de denunciar l’Ajuntament

» El consistori diu que persegueix la venda ambulant i els manters demanen asseure’s i negociar

La venda ambulant il·legal, diuen els comerciants, ha augmentat en els últims anys. Foto: Línia

PENES DE PRESÓ
DE FINS A 2 ANYS

4La legislació espanyola
tipifica que la venda am-
bulant és il·legal i contem-
pla penes de presó de fins
a dos anys. Des del Sindicat
de Manters denuncien que
el fet que un manter pugui
tenir antecedents penals
fa que no pugui formar
part de programes socials o
regularitzar la seva situació.
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Parlen els
veïns

Elisabet
És una gran notí-
cia, perquè la músi-
ca és cultura. A més,
tots aquests certà-
mens fan que vingui
gent de molts paï-
sos, de manera que

també gasten diners en hotels i negocis lo-
cals. I també fa que es parli de la ciutat, que
la seva imatge es vegi arreu del món.

Marcel
Si al darrere d’a-
quests festivals, si-
guin més grans o
més petits, la inten-
ció que hi ha és pro-
moure la cultura, hi
estic totalment a fa-

vor. Però s’ha de vetllar que aquests siguin
accessibles per a tothom, per als veïns i
també per als turistes que puguin venir.

Noemí
Sí, sempre és positiu
tenir tantes opcions
de lleure. L’atractiu
de Barcelona fa que
en pugui gaudir to-
thom, els fans del
pop, el rock, el jazz...

tothom té la possibilitat d’escollir. Però cal
tenir cura del lloc on se celebren per no mo-
lestar els veïns.

Maria
D’entrada sí, li dóna
molta projecció i fa
que els visitants con-
sumeixin i gastin di-
ners a la ciutat. Tot i
això, els festivals
haurien de ser cohe-

rents amb Barcelona i amb el medi am-
bient, que no siguin només una font de mo-
lèsties per als veïns.

T’agrada que la ciutat aculli tants festivals de música?
per Toni Enguix

La lupa

per @Modernetdemerda                                                                                                         

El dia després

Tenim 9 persones en presó preventi-
va per les seves idees polítiques. Aquest
concepte és el que avui, més o menys,
compren tots aquells que es conside-
ren independentistes, comuns o, en ge-
neral, demòcrates. És una bona notí-
cia que tanta gent ho entengui així, de-
mostra que tenim una societat madu-
ra i conscient, que endevi-
na els tics més grisos d'un
Estat en decadència.

Immersos en aquesta
satisfacció, però, crec que
allà davant hi tenim un pre-
cipici que no volem veure,
un veritable terratrèmol
que no haurem calibrat del tot fins que
no el tinguem sota els nostres peus.
Una ventada que arribarà amb forma
de sentència judicial, d'aquí a uns me-
sos, i que ens situarà en un nou punt
d'inflexió en què previsiblement tor-
naran a caure caretes, mites i llàgrimes.

Preguntem-nos-ho. ¿Què passarà el
dia que Llarena -o qui sigui- condem-
ni finalment els presos a 5, 10 o 20 anys
de presó? ¿Què passarà el dia que els
9 presos deixin de ser-ho provisional-
ment i passin a ser-ho seguint el dic-
tat d'una sentència judicial? ¿Tothom
continuarà pensant que són presos po-

lítics? ¿Continuarà havent-hi una de-
núncia social majoritària de l'existèn-
cia de presos polítics? ¿Hi veurem les
mateixes cares i noms a les manifes-
tacions, als comunicats, a les accions
a favor de l'alliberament dels presos po-
lítics? ¿Es mantindrà el clam actual i
massiu?

No, no es mantindrà. No es man-
tindrà perquè aquell dia els presos que
fins llavors eren a la presó provisio-
nalment i sense judici ja no hi seran
provisionalment i ja hauran tingut el
seu judici. Dit en altres paraules:
aquell dia molts donaran per bona la
sentència, donaran per imparcial i le-
gítim el sistema judicial espanyol i tot
el reguitzell d'ignomínies, falsedats i
prevaricacions que aquests últims
mesos hem anat assumint com a ha-
bituals.

Alguns posicionaments públics se-
ran tant o més tràgics que la mateixa

sentència, siguem-ne conscients. Ens
glaçaran. De sobte, veurem com els
presos queden en l'oblit per molts
dels que un dia abans ens acompa-
nyaven al carrer, perquè per a ells ja no
hi haurà res a denunciar (més enllà
d'un escurçament de les penes, potser).
Aquelles 9 persones hauran deixat de

ser presos polítics per pas-
sar a ser simplement pre-
sos. Judici celebrat. Car-
peta tancada. Eslògans ar-
xivats. Llaços desats. Presos
sentenciats per sempre.

Aquesta deserció que
s'acosta ens ha de fer més

por que una pedregada. La tenim a to-
car, a la cantonada. I hauríem d'apro-
fitar els mesos que vénen per evitar-la.
Dediquem-nos a no oblidar, a recordar
que no som davant d'un judici just, que
la sentència ja està dictada per uns jut-
ges al servei d'una causa. Fem que tot-
hom sigui conscient que en la resis-
tència (o no) que començarà aquell dia
ens hi estarem jugant una democràcia
sencera. Aconseguim, si us plau, que
ningú caigui en la temptació de redu-
ir la injustícia al fet que la presó d'ara
sigui provisional. O no ens ho perdo-
narem mai. Ni nosaltres, ni ells.

Dediquem-nos a no oblidar,
a recordar que no som davant d’un judici

just, que la sentència ja està dictada

Els semàfors

Ada Colau
El govern de Colau va anunciar el 6 de
juny la compra de l’edifici situat al nú-

mero 317 del carrer Aragó, a la Dreta de
l’Eixample, per destinar-lo a lloguer pú-

blic. Un pas endavant perquè creixi
aquest tipus de lloguer al districte. 

pàgina 8

Josep Bargalló
El conseller d’Ensenyament, Josep Bar-
galló, ha ofert una mediació a través del
Síndic de Greuges a les famílies de l’Es-

querra de l’Eixample que denuncien
que els seus fills s’han quedat sense
plaça de P3 en una escola del barri. 

pàgina 8

Laura Pérez
La regidora Laura Pérez ha firmat re-

centment, juntament amb la Plataforma
d’Entitats LGTBI, el conveni per a l’o-
bertura del primer centre de recursos

LGTBI de la ciutat, que obrirà les seves
portes al barri de Sant Antoni. 

pàgina 10
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L’Eixample tornarà a viatjar al passat
amb la Fira Modernista1

2 El Mercat de Sant Antoni reobre
després de 9 anys d'obres

La Síndica es reuneix amb els sensesostre
i demana solucions

Queixes per inseguretat als voltants
de l’Estació del Nord

El CFS Eixample s’acomiada 
d’una molt bona temporada

El + llegit

3

4

5
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Les claus

Lluny del velòdrom de la Colau,
dels grups de voltors de la tercera
via que hi voleien i d’alguns bar-
ris amb un tuf falangista que re-
corda els temps grisos. Me’n vaig
terra endins, a viure el més ple-
nament possible com a català. No
participaré en cap més manifes-
tació o concentració en clau au-
tonòmica; ja sigui en defensa de
l’escola pública, TV3, la sardana
o, quan arribi, el sorteig del
‘quinto’. No vull anar-me marcint
fins al pla Z. No votaré més (ho he
fet a totes les eleccions des de la
mort del dictador feixista) ni al
Congrés espanyol ni a la Genera-
litat autonòmica. Tornaré al car-
rer quan els 2.100.000 votants
independentistes entenguem, per
fi, que la llibertat ni es negocia ni
es demana; es pren. Quan tin-
guem clar que només la Repú-
blica alliberarà els presos i farà
tornar els exiliats. Quan ens ado-
nem que som suficients (des-
mentint el  mantra pervers del
‘hem de ser més’) per aturar
aquest país amb una vaga general
indefinida. Manllevo un paràgraf
en homenatge a Pedrolo: ‘És molt
senzill. Quedeu-vos tots al carrer’
i hi afegeixo, fins que el PIB espa-
nyol els rebenti als morros i Eu-
ropa es mogui d’una punyetera
vegada o no, és igual; la dignitat
individual l’hem de defensar ca-
dascú de nosaltres i la col·lectiva
ajuntant-nos les persones dignes,
com l’1 d’octubre. Espanya mai
no acceptarà negociar amb Cata-
lunya. Per dos motius: preservar
la fal·làcia de la ‘unidad indivisible
de la pàtria’ per sobre del dret a
l’autodeterminació dels pobles i
evitar, amb la nostra marxa, la
seva fallida econòmica.

Adéu-siau
per Joan Xuriach

Fets, no paraules
per Jordi Lleal 

Aquesta fou la frase emprada en
la campanya del PSC per a les
eleccions a Catalunya l’any
2006, que apareixia als car-
tells acompanyada de la foto-
grafia de José Montilla amb
cara seriosa. Ara es podria apli-
car al PSOE la mateixa mede-
cina dient-los “volem fets con-
vincents, deixeu les paraules
buides de contingut a banda”.

Redimir els presos i exiliats
polítics; canviar i sanejar tota la
cúpula de la Judicatura; de-
fensar la immersió lingüística;
restituir Trapero i els coman-
daments dels Mossos d’Esqua-
dra; anul·lar el decret que fo-
menta la sortida d’empreses
de Catalunya; recuperar les 13
lleis impugnades pel TC; re-
tornar la clau d’Hisenda a la Ge-
neralitat; negociar amb el Go-
vern català el referèndum d’au-
todeterminació; respectar el
resultat del referèndum en cas
de guanyar el sí; acabar amb les

perverses actuacions policials i
judicials...

Amb la llista de ministres del
nou govern espanyol, a Catalu-
nya no podem esperar gaires
alegries. Alguns ministres estan
“tocats” per antics afers no mas-
sa edificants, especialment Jo-
sep Borrell pels comptes d’A-
bengoa, els insults a Junqueras
i Quim Torra, altres declara-
cions desafortunades i la seva
participació en les manifesta-
cions de SCC a Barcelona.

S’haurà d’esperar a veure
com es desenvolupa la política
del president Sánchez respecte
al conflicte de Catalunya. Com
sant Tomàs, fins que no posem
els dits a la llaga (compliment
dels temes abans explicats) no
ens creurem la seva bona vo-
luntat.

Que en el futur no hàgim de
cridar, rememorant la frase de
Miquel Iceta: “Que algú ens
deslliuri de Sánchez, per Déu!”

Vist al Twitter

@Jacdelanou: És més fàcil que es posin d'a-
cord Donald Trump i Kim Jong Un que un
diàleg entre Espanya i Catalunya... I els bojos
són ells! 

@wagensberg: Més enllà de l'emergència
de l'#Aquarius, que sembla solucionada pels
4 dies que vénen, estem davant d'un prob-
lema estructural. I que cal abordar-lo com a tal. 

#Aquarius

@JoanTarda: Quina casualitat! Just el dia
que el Suprem confirma la condemna de
l'Urdangarin, 5 anys i mig de presó, la policia
entra en dependències de la Generalitat.

#CasNóos #Inèdit

Les millors
perles

La cantant Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh,
ha estat acusada recentment de sortir a cantar beguda durant el
concert que va protagonitzar a les festes de San Antonio de Re-

nedo, a Cantàbria. Durant el concert, Montero es va adreçar als seus
músics per dir-los: “Això és un desastre, nois. Un desastre absolut”. 

La regidora del PP de Pinto (Madrid) Rosa María Ganso va
afirmar durant la celebració d’un ple municipal que les
persones “amb discapacitat” i els “lletjos” recorren a la

prostitució “perquè no els queda cap altre remei”. Les paraules
les va dir durant el debat d’una proposta presentada pel PSOE.

L’escriptor irlandès Mike McCormack ha guanyat el premi literari
internacional de Dublín amb la seva novel·la ‘Solar Bones’. La
peculiaritat d’aquesta obra és que està composta d’una sola

frase que, atenció, té una llargada de 270 pàgines. El jurat ha descrit
el llibre com una obra “ambiciosa, intrèpida i amb esperit lingüístic”.

Ivanka Trump (filla de Donald Trump) i el seu marit, Jared Kush-
ner, són un dels matrimonis més poderosos del món gràcies a
l’accés que tenen al president dels EUA. I no només tenen po-

der, sinó una gran capacitat de generar riquesa. Segons els càl-
culs de la CNN, només el 2017 van guanyar 200 milions d’euros.

La filla d’Isabel Preysler més mediàtica, Tamara Falcó, ha llançat
la seva pròpia marca de roba, TFP. Falcó, que fa temps va expli-
car que li hagués agradat ser monja, ha declarat que els vestits

de la seva nova marca són “un reflex de la bellesa de Déu”. Ara caldrà
veure si la inspiració divina li serveix per vendre moltes peces.

 



| 6

líniaeixample.cat EntrevistaJuny 2018

Autocomplaent i sense un
bri de crítica. Així diu que
va ser el balanç que va fer

Colau dels seus tres anys de man-
dat. Quin és el que en fa vostè?
Vaig dir això del seu discurs perquè
em va semblar excessivament opti-
mista, a banda d’apropiar-se d’ini-
ciatives que van néixer en l’anterior
mandat o que tenen altres prota-
gonistes, com el sector empresarial.
Hagués preferit un discurs que va-
lorés el potencial de la ciutat i que
es marqués un repte per a la prò-
xima legislatura, que ha de passar
per tenir més consens polític i social.

Li hem sentit dir que les úniques
coses que funcionen a la ciutat
les va començar Trias. Tan mala-
ment ho està fent Colau?
Valoro la feina feta durant l’etapa
Trias perquè sovint ens oblidem que
era el moment de la crisi i que hi
havia un Ajuntament fragmentat.
Colau ha tingut un discurs extre-
madament acomplexat amb de-
terminades qüestions, com ara la
seguretat. També va fer moltes
promeses sobre habitatge que no

s’han pogut complir, ja que va
creure que tot depenia de l’Ajun-
tament. Hi ha hagut mancances
de gestió i una excessiva ideologia.

Sigui com sigui, hi ha enquestes
que apunten que Colau podria
tornar a guanyar les eleccions.
No menystinc cap enquesta ni cap
tendència, però estic parlant amb
molta gent i conec molts sectors
que es manifesten clarament dece-
buts amb la gestió de Colau. Si jo
hagués de fer la meva enquesta
particular, no trobaria per enlloc
que hi hagi un ambient procliu a
què pugui revalidar la seva victòria. 

Segons les mateixes enquestes,
vostès ho tindrien complicat per
guanyar les eleccions, amb la pu-
jada d’ERC, la possible irrupció
de Manuel Valls...
No sabem si Manuel Valls serà can-
didat o no... De moment no ho és.
El que sí que mostren les enquestes
és un escenari que crec que serà
real: el de la fragmentació. I això em
porta a treballar per la màxima uni-
tat dels partits sobiranistes perquè
no es pugui tornar a repetir el que
va passar fa tres anys. 

Ara que treu el tema de la unitat,
parlem de la possible candida-

tura unitària independentista...
Fa poc Alfred Bosch ens deia que
no ho acaba de veure clar. Ell de-
fensa que s’ha de posar per da-
vant un projecte de ciutat.
Jo també reivindico un projecte de
ciutat, amb aspectes en els quals
podem coincidir plenament amb
Bosch, com ara la capitalitat de Bar-
celona. Estic d’acord amb ell que
l’alcaldia ha de ser per millorar la
ciutat, per fer polítiques públiques i
per defensar els drets i les llibertats,
que en aquests moments es troben
força en entredit. Amb Bosch n’hem
parlat i en continuarem parlant.

Com han anat les converses?
Bé. Molt cordials i molt correctes.
N’estic contenta.

Però apunten cap a la llista uni-
tària?
És molt aviat per dir-ho, però en tot
cas som molt honestos l’un amb
l’altre posant sobre la taula els nos-
tres plantejaments. En el meu cas,
també el desig de poder treballar
conjuntament. Ara bé, és veritat
que hi ha diferents maneres d’a-
proximar-se a aquesta unitat.

No cal que sigui amb una candi-
datura unitària?
A mi m’agradaria. Jo defenso les

candidatures unitàries. Pertanyo
a un partit que les ha defensat
des de fa molts anys. En tot cas,
queda temps i podem continuar
treballant per aproximar-nos, fent
sempre compatible aquesta idea
amb el projecte de ciutat, que és
importantíssim.

Perquè una candidatura unitària
pogués prosperar, algú l’hauria
de liderar. Bosch defensa el seu
lideratge. En el seu cas, és una
condició irrenunciable la d’en-
capçalar la llista?
Crec que el plantejament de Bosch,
i que jo comparteixo, és molt legítim,
atès que jo també he estat escollida
pel meu partit en unes primàries. Dit
això, les circumstàncies en les quals
ens trobem des de fa temps ense-
nyen que en determinats moments
cal prendre decisions que inicial-
ment no es consideraven. Si parlem
d’assumir un lideratge, en els darrers
mesos i anys hem vist que hi ha
hagut molta generositat.

Els famosos passos al costat.
Jo defenso la meva candidatura. De
moment és molt aviat per obrir
noves portes, però també és agosa-
rat tancar-les totes. Jo em presento
per ser alcaldessa, però el context i la
necessitat de posar-nos d’acord aca-

barà determinant quina decisió s’ha
de prendre. I si aquesta decisió im-
plica generositat per part de tots, hi
haurà de ser.

Vostè estaria disposada a fer
unes primàries obertes, tal com
demana Jordi Graupera? Recent-
ment s’han reunit...
En la trobada, que va ser molt
cordial i positiva, Graupera ens va
explicar el seu plantejament i jo
vaig poder fer-li algunes pregun-
tes. En tot cas, crec que la seva
proposta comença la casa per la
teulada. Hem d’analitzar primer
què volem.

En això coincideix amb el que diu
Bosch.
[Somriu] Perfecte! Hem de compar-
tir molt el que volem des del punt
de vista de ciutat i, en tot cas, de les
primàries només en puc dir coses
bones, però hem de desvincular una
cosa de l’altra. Amb Graupera coin-
cidim en la necessitat d’anar junts, o
al màxim de junts possible, perquè
la victòria d’un alcalde o alcaldessa
independentista sigui factible. Però
fer-ho dependre gairebé tot d’unes
primàries obertes no ajuda que ens
aproximem. I queden moltes coses
per discutir sobre el funcionament
de les primàries que ell planteja.4

Neus Munté
Candidata del PDeCAT a l’alcaldia

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Oscar Murillo

“Conec molts sectors clarament 
decebuts amb la gestió de Colau”
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3I el moviment de Ferran Mas-
carell com el veu?
Mascarell és una persona que conec
molt. És molt interessant, molt culte
i té Barcelona al cap. Pot fer aporta-
cions interessants a la futura gover-
nabilitat de Barcelona. 

El veuria com un possible cap de
llista de la candidatura unitària?
El veig com una persona que pot
aportar molt, no m’atreviria a dir si
com a cap de llista o no.

De consens, ens referim. Perquè
si vostè no cedeix, Bosch tampoc
i han d’anar junts, algú hauran de
trobar. 
Persona de consens, segur, i per-
sona que té coses molt interes-
sants a dir sobre Barcelona també.
Però la diferència és que estem
parlant d’uns candidats escollits
pels seus partits i d’altres que s’es-
tan aglutinant entorn de diferents
idees o estructures amb qui tenim
la responsabilitat de parlar.

Acabi havent-hi candidatura uni-
tària o no, quina llista té al cap?
Pensem en els actuals regidors
del PDeCAT, per exemple. Creu
que alguns haurien de fer un pas
al costat perquè puguin entrar
cares noves?
Les cares noves sempre són neces-
sàries en tota etapa que comença.
Dit això, el conjunt  de la llista, en ter-
mes del PDeCAT, ha de passar per
un debat que farem per aprovar un
reglament sobre la seva confecció.
És una altra novetat, a banda de les

primàries. Segurament hi haurà l’ex-
cepció d’uns pocs llocs, ja que és
comprensible que el cap de llista
pugui disposar d’uns mínims llocs
per ubicar-hi persones que consi-
deri que poden enriquir la candida-
tura. Però tot ha de passar per un
debat obert amb els associats.

Ha parlat de noms que els triarà
la cap de llista.
Més que noms, perfils.  

Pensa en perfils que vindran de
fora o que ja són al partit?
A mi les aportacions de persones
independents m’atrauen moltíssim. 

Una certa renovació es veurà, per
tant.
És que crec que forma part d’allò

que toca quan es comença qualse-
vol nova etapa. És imprescindible. 

Joaquim Forn, el qual Trias havia
triat com el seu possible successor,
ara és a la presó. Pot tenir algun
paper en el seu projecte?
Tant de bo el pugui tenir. Si Forn no
es trobés injustament a la presó,
molt probablement seria ell el que
seria aquí responent aquestes pre-
guntes. Té totes les portes obertes
per poder participar i dir-hi la seva,
ell ho sap. Però també hem d’enten-
dre que la seva situació personal és
de molta duresa, tot i que m’encan-
taria que pogués reforçar el nostre
projecte amb condicions de norma-
litat i llibertat. 

Vostè no ha fet mai política mu-
nicipal. Creu que això pot perju-
dicar el seu projecte?
És cert que estrictament no he fet
mai política municipal, però tant
des de la UGT com des del Govern
sempre he tingut una relació molt
intensa amb el món municipal. Re-
conec que no tinc experiència mu-
nicipal, però sí que en tinc de govern.
I ja estic trepitjant molt la ciutat.

Un dels grans temes de ciutat és el
tramvia. Vostè ha dit que aposta
pel bus elèctric. La FAVB o Unim
Els Tramvies, per exemple, no ho
veuen així. Tindrà en compte la
seva opinió?
Sí, i voldré parlar amb ells, per des-
comptat. El projecte de la unió del
tramvia ha quedat bloquejat políti-
cament i està cremat, atès que la
gestió ha estat molt erràtica. Escol-
taré tothom i també traslladaré el
meu punt de vista. Crec que hi ha
maneres més sostenibles econòmi-
cament i mediambiental que no
passen només pel tramvia. La ideo-
logia també ha estat massa present
en aquest debat i el que vull és re-
cuperar els consensos.

En el cas de l’habitatge, hi ha un
gran consens en què és un dels
principals reptes. Lloguers cars,
gent jove amb problemes per tro-
bar pis, desnonaments... Si vostè
és alcaldessa, aconseguirà millo-
rar el que ha fet Colau?
La primera lliçó que tots podem ex-
treure de la gestió de Colau és que
hem de ser molt conscients de qui-
nes són les competències de l’Ajun-
tament. Les polítiques d’habitatge
són polítiques a mitjà i llarg termini
i, per tant, no es pot funcionar a cop
de titular com va fer l’alcaldessa. Ella
va basar el seu discurs com a candi-
data a dir que milloraria el que creia
que no s’havia fet bé, però ara tot el
que podrà exhibir al final del man-
dat és el que va començar Trias. Jo
prometré allò que estigui conven-
çuda que es pot dur a terme. Crec
que cal una gestió molt més rigo-
rosa de la que s’ha fet fins ara.

Una qüestió que té a veure amb
l’habitatge és el turisme. És im-
prescindible per a l’economia de
la ciutat però té efectes negatius
i el rebuig d’una part dels veïns.
Es veu capaç de trobar un equili-
bri que deixi tothom satisfet?
Sí. El primer que hem de fer és ana-
litzar perquè es produeixen deter-
minades accions de rebuig i fer
molta pedagogia. Hem d’explicar
molt bé la importància que té el tu-
risme, però també aïllar aquestes
externalitats negatives i resoldre-
les.  I vèncer les resistències que hi
pot haver, que no són majoritàries
però que també depenen molt del
to i de la relació que l’Ajuntament
mantingui amb el món del turisme. 

Amb això vol dir que part d’a-
quest rebuig pot tenir relació
amb la forma d’actuar de l’actual
govern municipal?
Sí, els ho diré ras i curt: durant els pri-
mers anys del mandat es va incenti-
var un discurs antiturístic de manera
clara. Després s’ha anat rebaixant.
Sentia fa pocs dies l’alcaldessa de-
fensant el turisme com una oportu-
nitat per a Barcelona dins d’un ordre
i una regulació. Bé, aquest és el dis-
curs que el PDeCAT ha mantingut
sempre. L’hemeroteca, però, és molt
tossuda.

Si arriba a l’alcaldia, veurem un
partit amb polítiques més d’es-
querres? Vostè ja ha deixat clar
que defensa un salari mínim de
ciutat, per exemple.
Hi estic totalment a favor. De fet, és
una proposta de Trias que no va tenir
temps d’implementar. No sé si el que
vull fer és d’esquerres o no tan d’es-
querres. En tot cas, vull que la ciutat
i tot el seu potencial acompanyin les
persones que tenen més dificultats.
Barcelona ha de ser inclusiva amb
tothom, però en aquests moments
hi ha moltes mancances socials. A
Colau li reconec que ha mantingut
uns nivells d’inversió social molt im-
portants, però ha treballat des de la
desconfiança amb el tercer sector
social, que crec que és un aliat im-
prescindible.

Què és el primer que farà si es
converteix en alcaldessa?
Identificar quins són els temes de
ciutat que requereixen un acord
ampli i convocar la resta de partits
per posar-nos a treballar. <

“Els primers anys d’aquest mandat 
es va incentivar un discurs antiturístic”

“Les cares noves
sempre són 

necessàries en tota 
etapa que comença.
És imprescindible”

“No tinc experiència
estrictament 
municipal, 

però sí que en tinc 
de govern”

– Estaria disposada a fer unes 
primàries obertes, tal com 
demana Graupera?

– Crec que la seva proposta
comença la casa per la teulada.

– En això coincideix amb el que
diu Alfred Bosch.

– Fer-ho dependre gairebé tot
d’aquestes primàries no ajuda
que ens aproximem.
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Càrregues policials en un
desnonament a Sant Antoni

SOCIETAT4L’execució d’un des-
nonament en un bloc del núme-
ro 1-3 del carrer Parlament, al ba-
rri de Sant Antoni, va acabar el
passat 13 de juny amb  càrregues
policials.

Els fets van ocórrer després
que un grup de veïns es concen-
tressin al portal de l’edifici per fer
resistència passiva i evitar el
desnonament. La família afec-
tada era la d’un matrimoni i els
seus tres fills, tots menors d’edat,
que fa un any van entrar a viure
a l’edifici enganyats, ja que algú
els va oferir un contracte fals.
L’empresa propietària del pis, i

administradora de la major part
de l’edifici, Elix, feia temps que
havia demanat als llogaters que
marxessin. Un cop fet el desno-
nament, la família, que volia
quedar-se al barri, ja que hi tenen
dos fills petits escolaritzats, va ser
reallotjada per l’Ajuntament en
una pensió del Guinardó. En
declaracions a Línia Eixample,
des de Fem Sant Anotni denun-
cien “la situació de violència que
es va viure durant el desnona-
ment” i acusen l’empresa Elix de
ser culpable d’aquesta violència
i de ser un “fons espoliador que
elititza el barri”.

Colau compra un bloc al carrer
Aragó per a lloguer públic

HABITATGE4L’Ajuntament va
anunciar el passat 6 de juny la
compra de la finca del número
317 del carrer Aragó, a la Dreta
de l’Eixample, per destinar-lo a
lloguer públic. Es tracta d’un
bloc amb 11 pisos, quatre dels
quals estan buits i amb un local
a la planta baixa sense ús. Està
previst que el local d’aquesta
planta baixa, de 170 metres qua-
drats, aculli un equipament mu-
nicipal, tot i que encara no s’ha
decidit quin serà. 

En declaracions als mitjans,
el regidor Gerardo Pisarello va

explicar que amb aquesta com-
pra, a la qual l’Ajuntament ha
destinat dos milions d’euros  –la
xifra inclou el cost de la rehabi-
litació–, ja són “45 els habitatges
de l’Eixample que el consistori ha
rescatat d’operacions privades i
de fons voltors amb la voluntat
de destinar-los a lloguer social”. 

Durant la seva comparei-
xença, Pisarello també va voler
destacar que el govern munici-
pal ha “multiplicat per cinc
l’habitatge públic a l’Eixample,
cosa que no és fàcil, ja que ho es-
tem fent pràcticament sols”. 

El Fort Pienc s’acomiada dels
dies intensos de Festa Major

CELEBRACIÓ4El barri del Fort
Pienc va posar el punt final als 10
dies de la seva Festa Major el pas-
sat dia 17. 

La celebració va arrencar
amb el pregó de Ricard Galce-
ran, membre del CB Roser, el
club de bàsquet del barri que
aquest any celebra els seus 85
anys de vida. El mateix dia es van
fer el taller infantil Caretes del
món i un espectacle de màgia
també per als més petits. Els dos

actes van donar el tret de sorti-
da a la celebració, que va tenir un
dels seus moments més intensos
el diumenge 10, amb la novena
edició de la Transeixample Ge-
gantera, que va aplegar una des-
ena de colles.

La jornada de bàsquet al carrer
que  va organitzar el Roser, la 18a
trobada de corals, el Mercat de Pa-
gès, el Correfoc o la paella popu-
lar organitzada per l’ANC van ser
les altres grans cites de la festa.

Accident | Mor una dona atropellada per un cotxe de Cabify
Una dona de 34 anys va morir atropellada la matinada del 16 de juny a la cruïlla d’Aragó i Casanova després

de ser atropellada per un cotxe de l’empresa de transport amb conductor Cabify. Una dona de 35 també 
va quedar ferida greu. L’accident es va produir després que el conductor perdés el control del vehicle. 

Veïns van intentar evitar el desnonament. Foto: Twitter (@HabitatgeGracia)

ENSENYAMENT4Una desena de
pares de l’Esquerra de l’Eixample
que han vist com els seus fills
s’han quedat sense plaça pública
de P3 al seu barri van ocupar el
passat 15 de juny, durant una es-
tona, la seu del Consorci d’Edu-
cació de Barcelona amb l’objectiu
de pressionar la conselleria d’En-
senyament perquè obri noves pla-
ces de P3 al barri.

El grup de pares va anul·lar la
protesta després que el conseller
d’Ensenyament, Josep Bargalló,
oferís una mediació a través del
Síndic de Greuges, que les famílies
van acceptar. Per la seva banda, el
Consorci d’Educació havia decidit,
de forma extraordinària, obrir un
grup addicional a l’escola Ferran
Sunyer del barri de Sant Antoni,
on sí que aquestes famílies han tro-
bat plaça. Tot i això, a aquest
grup de pares no els convenç
aquesta opció. Des de la Platafor-
ma Famílies Esquerra de l’Ei-
xample, de la qual formen part

aquest grup de pares, reivindiquen
una escola “de proximitat” per a
totes les famílies. En paral·lel, el
Consorci no es podrà pronunciar
fins al 2 de juliol sobre la distri-
bució definitiva de places a causa
de la llista d’espera que hi ha per
l’ampliació de ràtios i per al nou
grup de l’escola Ferran Sunyer.

DE CONCERTADA A PÚBLICA
Una setmana abans de l’ocupació
temporal de la seu del Consorci

d’Educació, una seixantena de fa-
mílies de l’Eixample Esquerra i
Sant Antoni van convocar una
roda de premsa per proposar
dues noves propostes per acon-
seguir més places d’escola públi-
ca. Una seria convertir en públic
algun dels centres concertats del
barri que tingui menys demanda,
mentre que l’altra aposta seria fer
servir, temporalment, els barra-
cons que quedaran lliures quan s’i-
nauguri l’Institut Viladomat.

Una imatge de la protesta del 15 de juny. Foto: Twitter (@mesplaceseix)

Les famílies sense plaça de P3
ocupen el Consorci d’Educació
» Protesten durant unes hores perquè els seus fills no han pogut

entrar en cap centre del seu barri, l’Esquerra de l’Eixample
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El segon Tangent omplirà el
districte de teatre, dansa i circ
CULTURA4El pròxim divendres
22 es posarà en marxa la segona
edició del festival Tangent, una
proposta cultural que va néixer
l’any passat i que tornarà a om-
plir l’Eixample de teatre, música,
dansa i espectacles de circ. Les
propostes s’allargaran en el temps
fins al 26 de juliol.

Aquesta reedició del Tan-
gent ha preparat un total de 23
representacions, que es faran
en diferents centres cívics del
districte. La primera serà el ma-
teix dia 22, quan se celebrarà la
Fotofesta, una jornada amb ex-
posicions, conferències i pro-
jeccions d’obres de fotògrafs
professionals que es tindrà com
a escenari l’Espai de Fotografia
Francesc Català-Roca.

Altres propostes que es po-
dran gaudir abans que s’acabi el
mes seran la representació Mrs
Brownie, el dia 26 al Centre Cí-
vic Sagrada Família, o el concert
del grup Pescaítos Flamenco
Quartet, el divendres 29 a la
Casa Golferichs.

La representació de teatre
experimental Sólo creo en el fue-
go, de Los Prometidos, el dijous
12 de juliol a l’Espai Escènic Tís-
ner o una adaptació del clàssic de
Lope de Vega Fuenteovejuna, el
17 del mes que ve Centre Cívic Sa-
grada Família, seran dues pro-
postes més d’un cicle que, per se-
gon any consecutiu, barrejarà
experiències artístiques i poten-
ciarà la proximitat i les propostes
artístiques alternatives.

IGUALTAT4Sant Antoni es a punt
de convertir-se en un punt de re-
ferència per al col·lectiu LGTBI. I
és que recentment la regidora de
Feminismes i LGTBI, Laura Pé-
rez, i la Plataforma d’Entitats
LGTBI han signat el conveni per
a l’obertura del primer centre de
recursos LGTBI de la ciutat, que
tindrà la seu en aquest barri. La
firma arriba després que l’any pas-
sat s’anunciés que la ciutat aco-
lliria un centre pioner de recursos
LGTBI al barri de Sant Antoni (al
número 20-24 del carrer Comte
Borrell, a menys de 400 metres
del mercat de Sant Antoni). 

Així doncs, aquest equipa-
ment, que serà gestionat per la
Plataforma d’Entitats LGTBI, ofe-
rirà serveis d’atenció directa, d’in-
formació i d’assessorament al
col·lectiu de persones lesbianes,
gais, transsexuals, bisexuals i in-
tersexuals de la ciutat. Amb l’o-
bertura d’aquest espai (la data no
està tancada, però es calcula que
obrirà a la tardor), la ciutat vol fer
un pas endavant en la defensa de
la igualtat d’aquests col·lectius,
com ja fan ciutats com Nova York
o Amsterdam.

REFERENT A LA CIUTAT
Les obres d’aquest espai, pioner
a Barcelona, estan en marxa des

de la tardor de l’any passat. Es
calcula que la inversió total per
fer aquest equipament serà al vol-
tant del milió i mig d’euros.

Quan sigui una realitat, el
Centre de Recursos LGTBI serà
un espai de més de 1.200 metres
quadrats en els quals es faran ac-
tivitats conjuntes com tallers,
exposicions, conferències o for-
macions, però que també servi-
rà com a espai d’assessorament
personal, familiar, legal, laboral
i sociosanitari. El centre també
habilitarà espais perquè aquells
que ho vulguin puguin fer-se la

prova de detecció del VIH de for-
ma segura i amb privacitat.

QUATRE DÈCADES DE LLUITA
L’anunci de l’obertura d’aquest
espai es va fer l’any passat, coin-
cidint amb el quarantè aniversari
de la històrica manifestació del
26 de juny de 1977 a la Rambla.
Des d’aleshores, Barcelona s’ha
convertit en l’escenari d’una rei-
vindicació que dura més de qua-
tre dècades i que es pot resumir
en la frase ‘Estima com vulguis’,
una afirmació que des del 1977
Barcelona ha fet seva.

La regidora Pérez signa el conveni amb les entitats. Foto: Districte

Sant Antoni serà aviat punt de 
referència per al col·lectiu LGTBI

Una de les actuacions del Tangent 2017. Foto: Albert Gibert
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La Q de Qualitat de Barcelona
Comerç continua creixent

DISTINTIU4L’aposta de la Fun-
dació Barcelona Comerç ‘Q Co-
merç de Qualitat’, nascuda fa
gairebé un any per crear un dis-
tintiu que certifiqui els locals de
referència del comerç de la ciutat,
continua creixent. Recentment
el Mercat de la Boqueria s’ha
afegit al projecte i 25 parades
d’aquest emblemàtic espai ja dis-
posen del distintiu Q de Qualitat.

Precisament, el mateix mer-
cat va ser l’escenari el passat 18 de
juny de l’acte de presentació de
l’arribada d’aquest distintiu a la
Boqueria. Durant l’acte, el vice-
president de la Fundació Barce-
lona Comerç, Lluís Llanas, que va

estar acompanyat del president
de l’Associació de Comerciants
del Mercat de la Boqueria, Sal-
vador Capdevila, va explicar que
la implementació d’aquests dis-
tintius a les parades  significa un
nou pas per “millorar i anar im-
plementant el model de parada
que volem per la Boqueria”. 

Per aconseguir aquest segell
de qualitat fa falta que les para-
des  compleixin una sèrie de re-
quisits que acreditin el seu valor
afegit.  Oscar Ubide, gerent de la
Boqueria, explica que des del
mercat calculen que un 70% del
total de parades (710) aconse-
guiran la Q de Qualitat.

TROBADA4El juny no es podia
començar d’una millor manera.
Durant els tres primers dies del
mes, el carrer Girona i el mercat
de la Concepció van ser els dos
epicentres de la catorzena edició
de la Fira Modernista, una acti-
vitat que va tornar a fer que el
barri viatgés cap a un passat no
gaire llunyà. Entre el divendres
1 i el diumenge 3 es van muntar
180 carpes de botiguers i, pa-
ral·lelament, es van programar
una quarantena d’activitats com
desfilades de moda, conferències
o visites guiades que es van fer
malgrat la pluja. Aquest any, el
feminisme, a través de la figura
de la pintora Lluïsa Vidal, va ser
el leitmotiv de la fira.

Com cada any, Cor Eixample
organitzava aquesta activitat,
que s’emmarca en el calendari de
la Festa Major de la Dreta de l’Ei-
xample, i que enguany ha tornat
a deixar satisfets els organitza-
dors. “Tanquem una edició in-
creïble. Una festa on durant 3
dies comerciants, entitats, veïns
i visitants hem reviscut l'esperit

modernista al cor de l’Eixample”,
explicaven des de l’associació
el darrer dia de la fira.

I és que, un any més, aquests
carrers del barri van tornar a
mostrar una barreja d’allò més
peculiar: patinets i bicicletes
clàssiques, texans estripats i
vestits d’època. En definitiva,
veïns del segle XXI passejant
juntament amb d’altres ‘arri-

bats’ dels anys de trànsit entre els
segles XIX i XX.

A més, durant els tres dies va
estar obert el photocall, al davant
del restaurant Zafra, mentre que
el passat dia 13 es va anunciar la
imatge guanyadora del concurs
de fotografia d’Instragram. Va ser
la usuària susana_abg, que va re-
bre un val de 50 euros per com-
prar als comerços de l’eix.

Una imatge de la catorzena edició de la fira. Foto: Cor Eixample

El feminisme, protagonista de
la catorzena Fira Modernista

Campanya | ‘Benvinguts a pagès’ es presenta al mercat del Ninot
El mercat del Ninot va ser l’escenari escollit per a la presentació de la tercera edició de Benvinguts
a pagès, la campanya de promoció de l’origen dels productes agroalimentaris que es va fer durant
el cap de setmana dels dies 9 i 10 d’aquest mes a diferents granges i espais agrícoles de Catalunya.  
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Dijous 14 de juny, 11 del matí.
Mercat de Sant Antoni. Fa més de
dues setmanes que la nova joia del
barri va obrir les seves portes
després d’una reforma de gaire-
bé una dècada. L’expectació, du-
rant els primers dies, ha estat molt
alta. Només entrar al mercat, es fa
evident que l’arrencada ha estat
forta. Els paradistes no paren
d’atendre clients. 

El mercat, i el seu nou entorn,
amb més espai per als vianants i
menys per als cotxes, llueixen. El
recinte, per dins, fa goig. El res-
ponsable d’una fruiteria celebra la
bona marxa del negoci durant
aquestes primeres setmanes: “Es-
tem contents; hi ha gent i s’està ve-
nent”, afirma. El mateix, amb
més entusiasme, diu un dels molts
peixaters del recinte: “Les dues
primeres setmanes van ser una
bogeria. Va venir molta gent. Ara
és normal que hagi baixat una
mica però tot i això estem factu-
rant el doble que a l’antiga carpa”.

POLÈMICA AMB ELS HORARIS
La inauguració del mercat, però,
no ha estat una bassa d’oli. La po-
lèmica ha envoltat  la part dels En-
cants –mercat de roba, comple-
ments i paraments de la llar – a
causa dels horaris. Des del primer
dia hi va haver discrepàncies en-
tre els partidaris de seguir amb
l’horari de sempre –obrir quatre
dies: dilluns, dimecres, divendres
i dissabtes– i els que defensaven
que la inauguració del nou recin-
te havia d’anar acompanyada de
més dies d’obertura. Abans del
trasllat es va votar en assemblea
mantenir els horaris sense canvis,
però després dels primers dies al-
guns paradistes van demanar can-
viar la decisió. Per la seva banda,

l’Institut Municipal de Mercats va
convidar els paradistes a obrir
cada dia durant les primeres set-
manes per tal que el mercat es
veiés a ple rendiment.  La situació
no va agradar a, aproximada-
ment, la meitat dels paradistes i di-
marts 5 de juny no van obrir en
senyal de protesta. Finalment, en
una nova assemblea es va acordar
mantenir els quatre dies de sem-
pre amb l’opció d’un cinquè dia vo-
luntari, els dijous.

DUES VISIONS
Aquest diari visita el mercat el pri-
mer dijous opcional d’obertura.
Més de la meitat de les botigues
dels Encants estan obertes. El
més sorprenent és trobar para-
distes que havien votat l’horari
clàssic amb la parada oberta. Al-
guns diuen que ho fan per “veu-
re com va la cosa” i altres per
“compromisos amb els clients”.
Els defensors de l’horari clàssic
són els que tenen una parada

petita, mentre que els que el seu
negoci és més gran defensen que
amb un mercat com l’actual no es
pot seguir amb l’horari de sempre.
“Ens hem de guanyar la vida,
hem fet una inversió”, diu un
dels defensors de l’ampliació ho-
rària. “Venim de nou anys en un
tub horrible, on cada any era pit-
jor. Ara toca aprofitar que tenim
un lloc magnífic”, afirma una pa-
radista que ha decidit contractar
una ajudant per fer un pas enda-
vant. Sigui com sigui, sembla que
el nou acord satisfà moderada-
ment els paradistes.

MÉS ENLLÀ DEL MERCAT
L’obertura del Mercat de Sant An-
toni també ha provocat un debat
relacionat amb els efectes que
pot provocar en el seu entorn. Pa-
raules com turisme, massificació,
lloguers o gentrificació són el vo-
cabulari habitual des de fa temps. 

Fem Sant Antoni és qui de-
núncia amb més força la trans-

formació que, asseguren des de
l’entitat, està patint el barri. Un
dels seus integrants, Xàbius Ca-
ballé, afirma a aquesta publicació
que creuen que el punt final a la
transformació del mercat té “una

part positiva i una de negativa”. La
bona, diu, és que “s’hagin acabat
les obres i que es pacifiqui l’entorn
del mercat, ja que millora la qua-

litat de l’espai públic”. Tot i això,
Caballé afegeix que el nou mercat
serà una peça més en el tauler de
la “gentrificació i elitització del ba-
rri”, no tant per l’obertura d’ara
sinó “pel procés que s’ha viscut
durant tots els anys de les obres,
amb les expectatives que es van
obrir i que qui primer va aprofi-
tar són els lobbies”. “El mal ja està
fet perquè el barri està ple de pi-
sos turístics i perquè, de les 500
llicències de concurrència públi-
ca, 400 i escaig són de restaura-
ció”, lamenta. 

En paral·lel, afirma que Fem
Sant Antoni hagués volgut un en-
torn del mercat amb “més espai
verd i amb menys ciment”. És per
això que demanen més espais
veïnals al voltant del mercat, amb
més arbrat i zones per als més pe-
tits. “Quin criteri de cap tipus pot
sostenir la permanència de mar-
quesines tota la setmana per uti-
litzar-les només durant un matí de
diumenge?”, es pregunten.

Albert Ribas
SANT ANTONI

Batega amb força
» Les primeres setmanes del Mercat de Sant Antoni deixen una allau de visites i millores en la facturació
» La polèmica amb els horaris dels Encants, resolta salomònicament, ha estat l’altra cara de la moneda

“SEGUIREM SENT UN
MERCAT DE BARRI”

4El gerent del mercat, Mi-
quel Humedes, es mostra
satisfet per com està anant
aquesta nova etapa. “Hi ha
hagut un augment de ven-
des important, sobretot a
les tardes”, diu. Sobre el
nou  mercat i el seu atractiu
turístic deixa clar que “som
un mercat de barri i ho se-
guirem sent”.

A l’esquerra, la zona d’alimentació del mercat. A la dreta, la zona dels Encants, on hi ha hagut la polèmica amb els horaris. Fotos: Línia Eixample
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Extreballadors de Macosa-Alstom entreguen 10.000 signatures al president del Parlament

“Per un país net d’amiant”
SALUT/ El passat dimecres 30 de maig, re-
presentants dels treballadors jubilats de
l’empresa Macosa-Alstom van mantenir
una reunió amb el president del Parlament,
Roger Torrent, a qui van entregar més de
10.000 signatures que demanen la retirada
de l’amiant de tots els edificis i els espais en
els quals encara hi ha restes d’aquest ma-
terial, que s’ha demostrat que té efectes
molt nocius per a la salut. Els extreballadors
van explicar que la seva intenció era entre-
gar aquestes signatures abans, però que
quan havien sol·licitat aquesta reunió en-
cara no s’havia celebrat el Ple per investir
Torrent. El president del Parlament es va
comprometre a traslladar les seves peti-
cions al president Quim Torra i a facilitar un
acte institucional amb els extreballadors,
l’alcaldessa Ada Colau i Torra com a clo-
enda d’aquesta campanya.

En una nota informativa publicada al
portal web de la FAVB, els representants
dels antics treballadors d’aquesta empresa
asseguren que ja van presentar les signa-
tures a Colau fa uns mesos i que la seva in-
tenció és fer-les arribar també directament
a Torra, malgrat el compromís de Torrent. 

Aquests antics treballadors de l'antiga
fàbrica Macosa, al barri de Diagonal Mar i
el Front Marítim del Poblenou, han posat
en marxa una campanya per sensibilitzar
sobre els efectes d’aquesta substància tò-
xica a la qual van estar exposats (i van
haver de manipular) durant bona part de
la seva vida laboral, entre les dècades de
1960 i 1990. Ara tots ells estan jubilats i co-
neixen casos de companys que estan ma-
lalts o que han mort a causa de l’amiant.

Durant el mes d’abril de l’any passat es va
posar en marxa la recollida de signatures,
que després de superar aquesta xifra de
10.000 ja s’ha fet arribar a les autoritats del
país.

QUATRE PUNTS
Aquesta iniciativa impulsada pels antics
treballadors de Macosa-Alstom gira al vol-
tant de quatre punts principals. El primer
d’ells és la demanda de fer una diagnosi i
detectar en quins edificis de Catalunya
encara hi ha amiant, començant pels
equipaments públics, on des de fa anys la
seva presència està prohibida per llei.

El segon d’aquests punts és l’inici d’un
programa, amb dotació pressupostària,
que s’encarregui de retirar totes les restes
i les plaques d’aquest material tòxic.

El tercer reclama l’impuls, des de l'au-
toritat del Servei de Salut de la Generalitat,
de fer revisions mèdiques (obligades per
llei) a tots els treballadors i les treballadores
que hagin estat exposats a l’amiant.

Per últim, demanen donar suport  a la
investigació de les malalties que provoca l’a-
miant, com el càncer de pulmó o de laringe.

POLÍTICA/ S’havia anunciat que s’estudiaria la impugna-
ció i aquest fet ja és una realitat. La FAVB, Enginyeria sen-
se Fronteres i l’Associació Idrissa van presentar, el passat di-
vendres 25 de maig, un recurs de reposició que qüestio-
na l’acord que es va prendre en el Ple de l’Ajuntament del
passat 10 d’abril, en el qual es va impedir la celebració de
la multiconsulta que volia impulsar l’alcaldessa Ada Colau.
Les preguntes que s’haurien proposat serien referents a la
remunicipalització de l’aigua i al canvi de nom de la plaça
Antonio López, un espai que fa frontera entre els barris de
la Barcelona i el Gòtic, a Ciutat Vella.

Les entitats que han presentat el recurs, sota el lema Pel
dret a la participació!,asseguren que “el vot dels grups que
es van oposar a la celebració de la multiconsulta no s’ajusta
ni a les normes de participació ciutadana ni tampoc a la llei
catalana de consultes no referendàries” i que, per tant, con-
sideren el plenari nul. La FAVB i els seus companys també
creuen que “el posicionament dels grups va estar relacio-
nat amb la voluntat de bloqueig de l’acció de govern”, un
fet, però, que també ha bloquejat el dret a la participació
democràtica que està recollit en les lleis i en el reglament.

Les tres associacions confien que aquesta impugnació
obtindrà els resultats que esperen i han assegurat que, si
no ho fa, interposaran un recurs contenciós-administratiu.

Impugnen el Ple en el qual es 
va frenar la multiconsulta de Colau SOCIETAT/ El passat 28 de maig es va celebrar, un any més,

el Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones, i
les representants femenines de la FAVB van publicar un
comunicat per sumar-se a la commemoració.

En el text s’assegura que, en un estudi publicat per l’Ob-
servatori DESC, s’adverteix del risc per a la salut que pa-
teixen les persones afectades per la manca d’habitatge i
la pobresa energètica, especialment les dones. De fet, l’au-
topercepció de l’estat de salut ha empitjorat des del 2016
en una franja que se situa entre el 22,6 i el 54,8% entre les
dones de la ciutat.

Les dones de la FAVB van fer una nova crida per revertir
aquesta situació i combatre la precarietat.

La crisi amenaça la salut,
especialment de les dones

Els extreballadors 
de la fàbrica van estar 
exposats a l’amiant 

durant quatre dècades
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TURISME/ Entre els dies 18 i 19 del
mes passat, l’emblemàtic edifici de
la Lleialtat Santsenca va ser l’es-
cenari de la segona edició del
Fòrum Veïnal sobre Turisme, una
iniciativa de l’Assemblea de Barris
per un Turisme Sostenible (ABTS).

La primera d’aquestes jorna-
des va servir per presentar la xar-
xa Sud d'Europa davant la Turis-
tització (SET) i per fer una reunió
de treball per definir quines seran
les seves línies de treball.

L’endemà els participants van
fer una ‘ruta crítica’ per Ciutat Ve-
lla i van aprofitar la tarda, abans de
la cloenda, per aprofundir en la re-
lació entre la indústria turística i les
condicions laborals.

Sants acull 
el segon Fòrum
Veïnal de Turisme

TROBADA/ L’Associació de Vein̈s
i Vein̈es Sagrada Famiĺia i la Co-
missio ́ de Representants dels
Afectats pel PGM del Temple van
organitzar, el passat 24 de maig,
una taula rodona per debatre
sobre el futur del temple.

L’objectiu d’aquesta troba-
da, en la qual també van partici-
par-hi representants dels grups
polítics amb representació al Ple
de l’Ajuntament, era conèixer el
posicionament de totes les parts
sobre la situació actual i futura i
reflexionar també sobre l’im-
pacte que té en el seu entorn. 

La trobada es va fer al local de
l’Associació de Veïns, al número
480 del carrer Provença.

Taula rodona per
debatre el futur de
la Sagrada Família

CONCENTRACIÓ/ La construcció
d’una benzinera al solar que hi ha
al número 87-91 del carrer Ma-
resme ha tornat a fer que els
veïns es mobilitzin per mostrar la
seva disconformitat.

El passat 24 de maig l’Asso-
ciació de Veïns i Veïnes barri Ma-
resme va emetre un comunicat
responent unes declaracions del
regidor Josep Maria Montaner a
ClotTV, on deia que calia “regular”
la instal·lació d’aquests equipa-
ments. 

De moment, però, les obres
de la futura benzinera estan atu-
rades després que es trobessin
unes plaques metàl·liques ente-
rrades amb restes d’amiant.

Noves protestes 
per la benzinera 
del carrer Maresme

Continuen les tancades d’immigrants 
contra la llei d’estrangeria

REIVINDICACIÓ/ El passat 21 d’a-
bril, un grup format per una quin-
zena d’immigrants es va tancar a
l’església Sagrat Cor, al barri del Po-
blenou, per protestar contra la Llei
d’Estrangeria i reivindicar els drets
de les persones que es troben en
una situació irregular. A aquesta
protesta s’hi va afegir la que van
començar l’endemà un altre grup
d’immigrants a l’Escola Massana, al
districte de Ciutat Vella. De fet, el
portaveu de l’associació Papers
per a Tothom, Enrique Mosquera,
va explicar, després que es fes pú-
blica aquesta nova tancada de
protesta, que tenien previst esten-
dre la manifestació a Badalona -
com així va ser dies més tard- i a
l’Hospitalet.

En les setmanes que dura la
del Poblenou, els seus membres
han rebut el suport de diferents
entitats socials i religioses del Po-
blenou, com ara Poblenou Re-
fugi, la Taula Eix Pere IV o el Banc
d’Acció Social. Més enllà d’a-
questa simpatia, aquestes enti-
tats han fet una crida al veïnat
per tal que se solidaritzi amb els
integrants de la protesta i, al ma-
teix temps, aconseguir donar vi-
sibilitat a la situació d’aquestes
persones. 

De la mateixa manera, el pas-
sat 14 de maig aquestes i altres
entitats (com l’Associació Cultural
i Social Bac de Roda o l’Associació
de Veïns del Poblenou) van con-
vocar una acció de participació
ciutadana a l’església. La trobada
va començar a les vuit del vespre
i també va servir perquè els veïns
portessin mantes, aliments i llen-

çols per als organitzadors d’a-
questa tancada.

MANIFEST REIVINDICATIU
Aquestes Tancades pels Drets re-
sumeixen la seva raó de ser en un
manifest en el qual reclamen la de-
rogació de la llei d’estrangeria, que
es concedeixi l'accés universal a la
sanitat pública i que les institu-
cions rebutgin qualsevol manifes-
tació de violència racista. La
Tancada pels Drets també exigeix
el tancament immediat dels Cen-
tres d’Internament per a Persones
Estrangeres (CIE), mesures per pre-
venir els episodis de violència mas-

clista que pateixen les dones
migrants i refugiades i denuncien
la vulneració de drets que es viu en
moltes fronteres del món.

VISITA DE QUIM TORRA
Per altra banda, el president de la
Generalitat Quim Torra va visitar
les persones que estan tancades
a Ciutat Vella el passat dia 2. De
fet, aquesta va ser la primera reu-
nió de Torra després que aquell
mateix dia prengués possessió
tot el seu executiu. Membres de
la tancada van mostrar la seva sa-
tisfacció per aquesta visita.

Les tancades, als
barris del Raval i 
el Poblenou, van
començar a l’abril

PATRIMONI/ La Conselleria d’Economia va
anunciar el passat 12 de juny la paralització
temporal de la subhasta de l’edifici situat al
número 16 del carrer Llibreteria, al barri
Gòtic, on als seus baixos hi ha des de l’any
1909 el tradicional Mesón del Café. Aquest
edifici és un dels gairebé cinquanta que
havia de formar part de la subhasta que la
Generalitat té previst fer el pròxim 5 de juliol.

La decisió de la Generalitat va arribar
després de la mobilització veïnal que hi va
haver al barri Gòtic des del moment que es
va conèixer que el Mesón del Café corria
perill, ja que és probable que hagués hagut
de tancar les seves portes un cop subhas-
tat l’edifici. Els responsables del local també
havien demanat que l’immoble quedés
fora de la subhasta. Tot plegat va provocar

que el president de la Generalitat, Quim
Torra, demanés al vicepresident i conseller
d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, que
aturés la part de la subhasta. Tot i això, cal
especificar que la retirada final de la sub-
hasta dependrà dels informes definitius
que s’han d’emetre respecte d’aquest bloc.

OCUPACIÓ PER PRESSIONAR
D’altra banda, mig centenar de persones
van ocupar el passat 15 de juny el vestíbul
de la Conselleria d’Economia per pressio-
nar la Generalitat perquè suspengui la
subhasta de la cinquantena d’immobles
prevista per al 5 de juliol. Els concentrats,
convocats pel Sindicat de Llogaters, van
exigir que aquests edificis es destinin a ha-
bitatge públic de lloguer. 

La Generalitat atura la subhasta
de l’edifici del Mesón del Café
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Esports
El sènior femení del CFS

Eixample torna a ser cinquè

La temporada 2017-18 s’ha aca-
bat amb els mateixos registres
que l’anterior: amb el primer
equip del CFS Eixample en la cin-
quena posició del grup 2 de Se-
gona Divisió femenina. Malgrat
els canvis a la plantilla, l’equip de
Cinto García ha tornat a aconse-
guir uns resultats excel·lents,
amb 51 punts (el curs passat van
ser 53, però hi havia un equip
més a la categoria).

Una temporada més, l’equip
ha tornat a superar la barrera dels
100 gols (103, com el curs passat)
i ha millorat sensiblement les se-
ves prestacions defensives (en-
caixant 21 gols menys que la
temporada 2016-17). De fet, no-
més el campió de la categoria, el
Femisport Palau Solità i Plega-
mans, presenta millors xifres en

defensa que les de l’Eixample, ja
que només n’ha encaixat 39.

A TOCAR DEL SEGON LLOC
Per la seva banda, el primer
equip masculí ha tancat la tem-
porada amb bona nota a la Divi-
sió d’Honor catalana. El CFSE ha
acabat el curs amb 44 punts, en
la sisena posició, només quatre
punts per darrere del segon (as-
cendeixen els dos primers), el
Gràcia Futbol Sala Club.

Particularment bona ha estat
la recta final del curs, en la qual
els de Martí Graells han enllaçat
vuit victòries i dos empats en les
darreres 12 jornades.

PROVES D’ACCÉS
Però això ja forma part del pas-
sat, i el club pensa en el futur. Per
això, des del passat dilluns 4 es-
tan en marxa les proves d’accés
per captar jugadors i jugadores
per als equips de la base.

» El sènior masculí es queda a quatre punts de l’ascens a Tercera
» El club ja té en marxa les sessions de proves per captar futbolistes

Otname Btaimi i Laia Andreu
guanyen la sisena Cursa DiR

ATLETISME4El tram de l’avin-
guda Diagonal del districte va ser
el gran protagonista de la sisena
edició de la Cursa DiR, que es va
celebrar el passat diumenge 27
i que va reunir 10.000 atletes.
Otname Btaimi i Laia Andreu
van ser els més ràpids en la cur-
sa de 10 quilòmetres, la distàn-
cia més exigent.

Btaimi va aconseguir com-
pletar el recorregut en 31 minuts
i 46 segons, uns 20 segons més
ràpid que Carles Montllor, que
va repetir la segona posició de
l’any passat superant Nacho Cá-

ceres en l’esprint final. Per la
seva banda, Andreu també va
arribar a la meta en solitari,
aturant el cronòmetre en 35 mi-
nuts i 58 segons. Paulina Lipska
i Giulia Rigodanza la van acom-
panyar al podi femení.

Pel que fa a les curses de cinc
quilòmetres, la victòria a la cate-
goria masculina va ser per a Xavi
Planas, que va aconseguir de-
rrotar José Luis Blanco, un dels
favorits. La més ràpida en aques-
ta distància va ser Nerea Costal,
que va treure gairebé un minut i
mig a les seves perseguidores.

L’FC l’Esquerra tanca la
temporada amb mal peu

Una única victòria
en els darrers cinc
partits (per 2-1 a
l’Escola Industrial

contra el Veterans de Catalunya)
ha fet que l’FC l’Esquerra de
l’Eixample posi el punt final a la
temporada en l’onzena posició
del grup 10 de Tercera Catalana. 

L’únic al·licient que tenia la
recta final del curs era saber en
quina meitat de la taula acabava
el conjunt de José María Solde-
vila, però els últims resultats
l’han condemnat a ser a la mei-
tat baixa de la classificació.

I és que tot i aconseguir una
pitjor classificació que el curs
passat, els de l’Eixample han
aconseguit més punts (44 aquest
curs, pels 37 de la temporada
passada) i ha tornat a certificar
la permanència a la categoria
sense gaire patiment.

L’FC l’Esquerra de l’Eixample
abaixa el teló amb un balanç de
gols positius (48 a 47), amb Jor-
di Gutiérrez com a màxim arti-
ller amb 10 gols en 31 partits. Jor-
di Jufresa, amb 5 dianes, i Eduar-
do Farré-Escofet, amb 4, com-
pleten el podi de golejadors.

Waterpolo | La piscina Sant Jordi acull entrenaments de l’Europeu
La piscina Sant Jordi és un dels escenaris escollits per l’organització dels campionats d’Europa

per acollir entrenaments d’algunes de les seleccions masculines i femenines. A banda, des del 
passat 30 de maig, a l’equipament hi ha exposada una pilota commemorativa d’aquesta cita.

La temporada ha tornat a ser notable. Foto: CFSE

Pau Arriaga
EIXAMPLE

El CB Roser mantindrà bona
part del seu bloc de jugadors

La plantilla del CB
Roser que competi-
rà a Copa Catalun-
ya masculina la

temporada que ve mantindrà
molts dels noms que l’equip ha
tingut en la seva aventura a EBA.
Durant la setmana del dia 11, el
club va anar anunciant un dego-
teig de renovacions que inclouen
les del capità Dani Roure, Albert
Sulleva, Xavi Assalit, Marc Palau,
Sergi Tubert i Joan Gavaldà.

Així, els del Fort Pienc seran
un dels clars candidats a la con-
secució del títol i a tornar a llui-
tar per ascendir a la categoria més
baixa del bàsquet estatal.

EL FEMENÍ, SALVAT
Les bones notícies també s’este-
nen al sènior femení, que va su-
perar l’eliminatòria per la per-
manència contra el JET de Te-
rrassa i la temporada que ve se-
guirà a Copa Catalunya.
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Eixample
Cap nen sense plaça
escolar a l’Eixample  

@pp_bcn644 720 266

Segueix-nos: www.albertofernandez.com

www.ppcatalunya.com

Óscar Zayas
Conseller del PP al

districte de l’Eixample

/ppc.barcelona

Colau fracassa al barri 
de la Sagrada Família 

Més de 200 nens de l’Eixample no tin-
dran plaça a un centre educatiu públic,
incloent-hi les escoles bressol, per al
curs 2018-2019, segons informa la
FAPAC (Federació d’Associacions de
Mares i Pares de Catalunya). La
manca de places per al curs vinent
s’ha agreujat tant a tot Barcelona que
hi ha un moviment organitzat de pares
i mares reclamant que l’Ajuntament
doni resposta a aquestes necessitats. 

Més de la meitat d’escoles de l’Ei-
xample són concertades, i donat que
moltes famílies no tenen els recursos
econòmics per accedir-hi, o volen fer-
ho a una pública, l’administració ha de
trobar solucions i fer complir el criteri
de proximitat que marca la llei, per tal
que tots els nens tinguin plaça. Es cal-
cula que com a mínim 86 infants de
l’Eixample esquerre no tindran accés
a una escola pública. 

Abans de les eleccions municipals
de l’any 2015, Colau va prometre
onze escoles bressol a tot Barcelona,

però ara que és alcaldessa només en
posarà tres en funcionament el curs
vinent. S’estima que el 60% de les fa-
mílies que sol·liciten una plaça pública
d’escola bressol a l’Eixample no
poden accedir-hi.

En aquest sentit, Colau hauria de
reclamar judicialment a la Generalitat el
deute de 40M€ que té amb la ciutat per
l’impagament dels últims cinc anys en
conceptes d’escoles bressol munici-

pals. Ajuntaments com el de l’Hospita-
let del Llobregat i Cornellà ja ho han fet. 

El president del Grup Popular a
l’Ajuntament de Barcelona, Alberto
Fernández, ha lamentat que l’alcal-
dessa de les promeses ha estat més
pendent de donar suport durant el
seu mandat al procés independen-
tista que no de liderar i reclamar el fi-
nançament, serveis i inversions que
corresponen a la ciutat. 

A les darreres eleccions municipals, un dels
temes  bandera de l’alcaldessa va ser, amb
una considerable dosi de demagògia i po-
pulisme, la gestió del turisme als entorns de
la Basílica de la Sagrada Família.

Fa unes setmanes, en una reunió amb
veïns del barri, vam poder constatar el que
ja sospitàvem: desencís i frustració per la
manca de solucions i la continuïtat dels ma-
teixos problemes de fa tres anys.

L’ocupació de l’espai públic, la qüestió
de l’habitatge, la situació legal de les obres
de la Basílica, la pressió turística o les afec-
tacions urbanístiques derivades del Pla Ge-
neral Metropolità són debats que sovint
s’han encarat des del govern municipal
amb apriorismes ideològics, manca de dià-
leg i solucions fàcils que en realitat no ser-
vien per a la finalitat pretesa o, com en el
tema de les afectacions  urbanístiques, des
del simple immobilisme.

A la Sagrada Família, Colau no ha enca-
rat el problema amb realisme i claredat, s’ha
buscat la complicitat de determinats sectors
veïnals amb temes com els apartaments tu-
rístics, terrasses i la circulació dels cotxes als
entorns, però no una solució global que con-
templi una millora de l’espai per a tots. 

Balance de 3 años de Colau
Este mes de junio se cumplen tres
años de la llegada de Ada Colau a la
alcaldía del Ayuntamiento de Barce-
lona, gracias a una victoria mínima de
11 regidores sobre un total de 41. La
mayoría son 21. Colau se presentó
como la alcaldesa de todos, la que iba
a cambiar las cosas y el adalid de la
transparencia y austeridad. Pero el día
a día de la gestión municipal es difícil,
y la alcaldesa ha comprobado como
aquellas propuestas de escaparate
que vendía tanto en campaña como
en sus primeros días de alcaldesa, se
han ido diluyendo.   

Poca gente se imaginaba que
aquella activista antidesahucios que
aparecía en los medios de comunica-
ción con una camiseta verde, mos-
trando una señal de ‘Stop’, se
convertiría en alcaldesa de Barcelona
por sorpresa. Más, cuando siempre
aseguraba que no tenía la intención
de entrar en política, rechazando in-
cluso ofertas de partidos como ICV o

la CUP. Ahora, su mal gobierno se ha
convertido en un ‘Stop Barcelona’. El
gobierno Colau suspende licencias de
hoteles y terrazas, aplica moratorias
para todo aquello que no pueden ges-
tionar como ellos quieren, es permi-
sivo con el top manta y los okupas,
frena inversiones y creación de em-
pleo, no promueve la vivienda social
que necesita la ciudad, no construyen
los equipamientos públicos necesa-
rios y aquella participación ciudadana
que tanto destacaba Colau en cam-
paña, ahora brilla por su ausencia.
Quiso imponer una multiconsulta que
finalmente ha sido un fracaso. Y ade-
más, no escucha a los vecinos, como
sucede en el Raval con los narcopi-
sos, en la Ronda de Dalt con la co-
bertura o en el Poblenou con la
‘Superilla’.  

Recordemos que la candidata Ada
Colau anunció como gran bandera de
su mandato que construiría 8.000 vi-
viendas sociales si se convertía en al-

caldesa. Tres años después de aque-
lla promesa electoral, las cifras nos
demuestran que esa propuesta se
quedará finalmente a medias, sin
cumplir, ya que a falta de un año para
acabar el mandato, la cifra se rebaja
aproximadamente a un total de 3.200
viviendas. Además, desde que Colau
llegó a la alcaldía, la inversión anual
en vivienda pública se ha recortado
132M€, los alquileres se han encare-
cido un 24% y la media anual de des-
ahucios en Barcelona es de 4.000.
Mientras, el Ayuntamiento tiene 83 so-

lares públicos vacíos en los que se
podría construir hasta 6.000 viviendas
sociales. 

Cuando queda un año para las
elecciones municipales, es necesario
empezar a configurar una alternativa a
la alcaldesa Colau, porque si ha go-
bernado, no ha sido por tener socios
de gobierno, sino cómplices en la opo-
sición, como el PSC, que ha sido su
socio en el Ayuntamiento. Incluso Ciu-
dadanos y el PDeCAT le apoyaron su
propuesta estrella: el fracasado Plan
de Vivienda. 
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Llibres Teatre

Guitarres descarades, lletres de carrer i
melodies addictives.  En  tres  paraules,
rock  and  roll.  Això és Mentides per far-
dar (RGB  Suports, 2018), el primer disc
d’estudi de Destemps. 

Sota la producció de Marc Martín,
la banda celebra la vida rockera en un
àlbum on també hi ha lloc per a la críti-
ca social, la reflexió i el desamor.

Música

El director barceloní Juan Antonio Ba-
yona dirigeix l’última entrega de la
popular saga de pel·lícules de dino-
saures. En aquesta entrega, una erup-
ció volcànica amenaça els dinosaures
restants a l'illa Nublar, on les criatures
han vagat lliurement durant anys des-
prés de la desaparició del parc temà-
tic Jurassic World.

Pelis i sèries

Jurassic World: el regne caigut
Juan Antonio Bayona

Mentides per fardar
Destemps

Jazz al terrat de La Pedrera
El terrat de La Pedrera, edifici de Barcelona ideat per Antoni

Gaudí, és un espai màgic. I ja fa alguns anys que es va pensar
que aquest podria ser un lloc excel·lent on fer concerts de jazz

les nits d'estiu. La iniciativa va ser tot un èxit des del primer
moment, i ara ja s'ha convertit en tot un clàssic quan arriba el
bon temps. Tant si sou assidus d'aquestes vetllades musicals
com si les voleu viure per primera vegada, sapigueu que en-

guany els músics començaran a pujar al terrat encantat el 8
de juny, que els concerts seran els divendres i dissabtes a par-

tir de les 20:15h i que n'hi haurà fins al 15 de setembre. 

L E O  M E S S I

Ser l’estrella del Barça i de l’Argentina
Serà el primer capità del club la temporada que ve

Preparar el mundial a Barcelona
Ha triat un entorn familiar per fer els darrers entrenaments

Va visitar el restaurant dels seus germans
L’albiceleste va compartir un dinar de germanor

QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

QUÈ HA FET?

Leo Messi, capità del Barça i de la selecció argentina,
ha volgut que l’albiceleste encari la recta final de la

preparació per al Mundial de Rússia a Barcelona. La
delegació argentina, amb el ‘10’ al capdavant, va

aterrar a la ciutat el 31 de maig i es va allotjar al
Sofía Hotel (l’antic Princesa Sofía, situat a

pocs metres del Camp Nou). I el mateix dia
de l’arribada Messi va fer una declaració
d’amor a la ciutat. “Ja som a casa”, va es-

criure el crackal seu compte d’Insta-
gram. Messi va entrenar on ho fa sem-
pre, a les instal·lacions del seu equip, i

va aprofitar la visita per organitzar
un dinar de germanor amb els

seus companys de selecció al res-
taurant que gestionen els seus

germans, el Bellavista Jardín del
Norte, a l’Eixample.   

La Kompanyia Lliure torna a represen-
tar un retrat fidel i realista de la Batalla
de l’Ebre, quan milers de joves de 17 i
18 anys van ser cridats a files per prota-
gonitzar una de les batalles més llar-
gues i cruentes de la Guerra Civil. Un
homenatge als nois de la generació de
la Quinta del Biberó.

Al Teatre Lliure de Barcelona.

In memoriam
Lluís Pasqual

L’any 1933, diversos industrials ale-
manys d’empreses com Opel, Krupp,
Siemens o Telefunken van assistir a una
reunió on Hitler els va demanar que fi-
nancessin la campanya nazi a canvi d’u-
na suposada estabilitat. 

En la seva novel·la, Vuillard descriu
aquest passatge històric i l’annexió d’A-
lemanya a Àustria l’any 1938.

L’ordre del dia
Éric Vuillard

Famosos
Viu en línia
No t’ho perdis

La fitxa

| Tennis World Tour
Ara que ha acabat Roland Garros, sortirà al mercat aquest títol

que permet convertir-se en figures com Federer, Monfils o Zverev. 

MENJAR A CASA...
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P R O P O S T E S
DIVENDRES 22 DE JUNY
Tarda La Fotofesta 2018 arriba amb exposicions,

activtats, conferències i projeccions a la te-
rrassa. / Espai de fotografia Francesc Català
i Roca i Casa Golferichs.

DES DEL 2 DE JULIOL
19:00 Els quatre primers dimecres del mes que

ve es faran les sessions del taller Iniciació a
l’anglès, per adquirir els coneixements bàsics
per comunicar-se en situacions senzilles. / Cen-
tre Cívic Fort Pienc.

DES DEL 4 DE JULIOL
10:00 A principis del mes que ve es posarà en

marxa un taller de quatre sessions pensat per
aprendre a dominar la tàctica de l’aquarel·la
en espais a l’aire lliure. / Centre Cívic Casa Gol-
ferichs.

FINS AL 15 DE JULIOL
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

podrà visitar la mostra anomenada Xavier Mi-
serachs. Epíleg imprevist, una repassada a l’o-
bra d’un dels grans noms de la fotografia de
casa nostra. / La Pedrera.

TOT EL MES
Matí-Tarda Des de finals de maig i fins a mit-

jans del mes que ve està en marxa la mostra
anomenada Imaginaris de la ‘ciutat ideal’. Ci-
nema amateur a l’Eixample (1923-1939). / Cen-
tre Cultural La Casa Elizalde.

DEL 22 AL 26 DE JUNY
Tarda El Festival de les Arts de l’Eixample, el Tan-

gent, serà una de les grans propostes lúdiques
en aquesta recta final del mes. / Diferents cen-
tres cívics del districte.

DILLUNS 25 DE JUNY
18:30 Anna Mbengué serà l’encarregada d’im-

partir la darrera sessió del taller anomenat
Danses africanes en família, per gaudir dels
ritmes africans i de la seva filosofia. / Centre
Cívic Cotxeres Borrell.

DES DEL 26 DE JUNY
11:00 Tots els dimarts, a partir del dia 26, es fa-

ran les sessions d’un taller de tai-txi enfocat
a potenciar el nostre benestar. / Centre Cívic
Casa Golferichs.

La psicòloga Alba Domingo s’enca-
rregarà de la conferència anomena-
da Un pas més en la psicologia sistè-
mica. / Biblioteca Sofia Barat.

Tot a punt per a ‘Un pas més 
en la psicologia sistèmica’
Dimarts 26 de juny a les 19:00

La professora Agnès Dampère serà l’en-
carregada de coordinar el taller de cui-
na Tapes asiàtiques. El preu de la ins-
cripció és de 49,7 euros. / Centre Cí-
vic Casa Golferichs.

Un curs per aprendre a
preparar tapes asiàtiques
Dimecres 27 de juny a les 18:30

En el marc dels actes del Grec, es farà
una conferència al voltant de l’obra de
teatre Carousel, amb el director Daniel
Anglès. / Biblioteca Sagrada Família
- Josep Maria Ainaud de Lasarte.

‘Carousel’, una de les obres 
del Grec, a la Sagrada Família

Dijous 28 de juny a les 18:00

Les sessions de tai-txi i txi-kungs del
cicle Activa’t als parcs es faran durant
la resta del mes i tot el mes que ve. /
Parc de Joan Miró.

Recta final del cicle de 
salut ‘Activa’t als parcs’
Tots els dilluns a les 10:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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Governar una gran ciutat sovint
implica allunyar-se dels proble-
mes més quotidians, de pre-
ocupacions que no estan en
cap agenda política però afec-
ten igualment la vida dels veïns
i veïnes. Per aquest motiu, és
imprescindible saber trobar els
mecanismes per escoltar tot-
hom i atendre les seves reivin-
dicacions; perquè també és
important actuar si una llam-
borda està trencada, un banc
en mal estat o un carrer on la
neteja és insuficient. I de la ma-
teixa manera, cal trobar eines
per copsar les opinions dels
barcelonins i barcelonines en
relació a la ciutat, per saber què
pensen i com la millorarien.
 Des d'Esquerra Republi-

cana hem iniciat un gran pro-

cés participatiu que porta per
nom Dibuixem Barcelona; un
procés per conèixer el pols de
la ciutat i saber què preocupa
realment els veïns i veïnes de
Barcelona. És per això que,
durant els pròxims mesos, Es-
querra Republicana organit-
zarà fins a 200 actes a
cadascun dels 73 barris de la

ciutat, perquè escoltar les opi-
nions de tothom implica tre-
pitjar el carrer i sortir a recollir
propostes a cada carrer i a
cada barri. Cadascun d'a-
quests actes servirà per deba-
tre les problemàtiques que
afecten més cada barri i reco-
llir suggeriments i idees dels
veïns i veïnes.

Aquest procés s'acompanya
també de l'espai web dibui-
xem.barcelona, on qualsevol
ciutadà pot accedir a fer les
seves propostes i donar la seva
opinió sobre els debats que s'hi
plantegen en temes com la gra-
tuïtat de les escoles bressol o les
infraestructures de transport pú-
blic a la ciutat. 

T'emplacem a participar
d'aquest gran procés participa-
tiu per dibuixar la nostra ciutat,
perquè la teva opinió també
compta. Des d'ara i fins al mes
de desembre serem al carrer,
molt a prop de casa teva, per
recollir les teves propostes.
Entra al web dibuixem.barce-
lona i descobreix on i quan!

Dibuixem Barcelona
Esquerra Republicana organitza més de 200 actes als 73 barris

de Barcelona per repensar la ciutat

esquerrabcn.cat/districtes @ERC_Eixample /ERC.eixample.oficial

Eixample
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