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L’informe anual sobre la salut a
Barcelona publicat recentment ha
inclòs per primera vegada una
estimació sobre la mortalitat a
causa de la mala qualitat de l’aire.
Segons les dades de l’estudi, l’any
2017 a Barcelona van morir 354
persones per causes relacionades
amb l’excés de partícules conta-
minants a l’aire.

A banda, l’informe, que ela-
bora l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, també proporciona
dades d’anys anteriors. Les xifres
són contundents: entre el 2010 i
el 2017 hi va haver una mitjana de
424 morts anuals a causa de l’ex-
cés de partícules contaminants.
Durant la presentació de l’estudi,

la gerent de l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona va explicar
que el 70% de la població de Bar-
celona està potencialment expo-
sada a nivells de diòxid de nitro-
gen superiors als que recomana
l’Organització Mundial de la Salut
(OMS). Pel que fa a les partícules
contaminants, la població expo-
sada que sobrepassa el llindar
que recomana l’OMS és del 98%.

“REDUIR ELS COTXES”
Tal com van explicar des de l’A-
juntament, les xifres de mortalitat
són una estimació feta a partir dels
valors anuals de les partícules
contaminants PM2,5  en suspen-
sió. Segons la comissionada de Sa-
lut, Gemma Tarafa, aquestes da-
des demostren que cal augmentar
la lluita contra la contaminació que
provoquen els cotxes, a banda de
les mesures puntuals en casos

d’episodis de contaminació: “Si no
reduïm els cotxes, no reduirem
l’impacte que això té sobre la sa-
lut”. Segons Tarafa, aquestes me-
sures començaran a tenir efecte
quan es converteixin en estructu-
rals a partir del 2020.  

“XIFRES ALARMANTS”
Des de la Plataforma per la Qua-
litat de l’Aire afirmen a aquesta pu-
blicació que les xifres són “greus i
alarmants”, tot i que afegeixen que
no els sorprenen perquè a Barce-
lona “se superen de forma siste-
màtica els nivells  de contamina-
ció”. Des d’aquesta entitat creuen
que hi ha dos focus molts clars que
provoquen aquesta contaminació:
el trànsit de vehicles privats i les
emissions del Port. Per això de-
manen “una reducció del parc de
vehicles i que no es facin les noves
terminals del Port”.

Un aire que mata
» L’informe sobre la salut a la ciutat calcula que l’any passat van morir 354 persones per contaminació

» Des del consistori insisteixen que cal augmentar la lluita contra la pol·lució que causen els cotxes

Albert Ribas
BARCELONA

La lluita contra la contaminació passa per la reducció del trànsit rodat. Fotos: Diputació/Robert Ramos i Tomàs Fano

ESTUDI4El document de l’A-
gència de Salut Pública de
Barcelona també aporta dades
positives. En aquest sentit,
mostra com les desigualtats de
salut entre els diferents barris
de la ciutat han disminuït.
L’escletxa entre l’esperança
de vida de les zones riques i la
de les zones pobres s’ha reduït,
ja que entre el 2011 i el 2013 la
diferència era de 4,3 anys,
mentre que entre el 2014 i el
2016 va ser de 2,4 anys. 

En paral·lel, l’altra bona
notícia és que l’esperança de
vida augmenta a tota la ciutat,
també als barris amb rendes

menors. Sobre això, la co-
missionada de Salut, Gemma
Tarafa, considera que “és una
dada que cal llegir amb pru-
dència”, però celebra que “si
disminueix la diferència, sig-
nifica que les polítiques tenen
un impacte en la població
més desafavorida”. 

RÈCORD HISTÒRIC
L’esperança de vida, doncs,
arriba al rècord històric i se
situa en 81,2 anys per als
homes i en 86,9 per a les do-
nes. Són xifres lleugerament
superiors a les mitjanes ca-
talana i espanyola.

Les desigualtats en salut
entre els barris disminueixen
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per @ModernetdeMerda    

Perquè poden

Quin xou, eh, a Altsasu. Albert Rivera
i tota la família extremista s'hi van plan-
tar i van muntar-hi el seu espectacle, ce-
nyint-se en tot moment al guió que ha-
vien escrit perquè la cosa esclatés com
havia d'esclatar. Potser hi va faltar al-
guna pedra, pel seu gust, però vaja. Es
posa la pedra a postproducció i ja està.

Veient-ne les imatges,
molta gent s'ha preguntat
aquests dies per què l'ex-
trema dreta va decidir anar
a Altsasu l'altre dia, podent
reivindicar les forces -i la
força- de l'Estat en qualse-
vol altre indret de la geo-
grafia espanyola, sense provocacions i
amb més quòrum. Calia? No hi havia al-
tres llocs i altres moments? Per què van
anar a Altsasu?

Bé, la resposta es pot comprimir en
una sola frase: van anar a Altsasu per-
què poden anar-hi.

És el que té la dreta radical en

aquest país, que pot fer el que li doni la
gana sempre i arreu, perquè sap que faci
el que faci tindrà l'Estat, la justícia i el
poder mediàtic a favor seu. Les seves
obres sempre quedaran impunes, allà
on siguin, de la magnitud que siguin. No
hi ha cap mena de filtre perquè mai no
ha calgut que hi sigui i perquè guany-

ar una guerra té aquests avantatges. I,
com que no hi ha filtres, no hi ha temors
ni prudències que valguin.

Rivera, VOX i companyia poden
plantar-se allà i provocar tant com
vulguin sabent que, en cas que passi res,
l'Estat carregarà irremeiablement con-
tra els provocats. Sense discussió, ni de-

bat, ni judici. Com ha fet sempre i com
continuarà fent pels segles dels segles.
És la llei del més fort, que sol ser tam-
bé la del més perillós i, a Espanya, tam-
bé la del més franquista.

Ho fan, per tant, perquè poden fer-
ho. I aquest poder seu no només és po-
lític, també és ètic. Així com altres no

s'atrevirien a fer-ho -enca-
ra que tinguessin l'avantat-
ge polític esmentat- per una
qüestió simple de convi-
vència i de respecte, a ells
aquest segon factor no els fa
variar l'estratègia ni un
mil·límetre. Ells ho fan i

punt. Per marcar qui són i què són a
cada passa. Ho duen a la sang i ho de-
fensaran amb sang.

D'això últim estigueu-ne segurs,
perquè és l'arrel de la seva naturalesa.
Els qui ostenten la força amb més co-
moditat són els que després la defen-
saran amb menys escrúpols.

Els qui ostenten la força amb més
comoditat són els que després 

la defensaran amb menys escrúpols

Es un buen día para
recordar cómo desde la

política se construyó un
relato desaforado que sirvió para aco-
modar la acusación de terrorismo con-
tra dos activistas, Tamara y Adrià, que
hoy por fin se han descartado pero que
les ha provocado gravísimas conse-
cuencias personales.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Si l’anunci de Carles
Puigdemont és conse-

qüència d’un acord dis-
cret ja existent entre @junqueras i @krls,
és una molt bona notícia. Si no, seria l’e-
nèsim moviment tàctic amb l’única vo-
luntat de fer quedar malament l’altre. No
tinc informació per saber si és una cosa
o l’altra.

@eduardvoltas

Hoy he estado en Lle-
doners, he hablado con

@junqueras y @jcuixart.
Es increible la fortaleza de estos hom-
bres. Nos dan ánimos, que sigamos
adelante que ellos aguantaran lo que
sea necesario. Espero próximamente ha-
blar con el resto de nuestros lideres. #Lli-
bertatPresosPolítics.

L'únic privilegi que m'o-
fereix la presó, tant a

Lledoners com a Estre-
mera, és la de conèixer persones que tot
i el seu empresonament tenen molta
més humanitat i altura moral que alguns
membres del #Parlament amb qui he
compartit tants moments. Prego per no
ser mai com ells.

@jorditurull@eduardorepi@apuente

Welcome Sense Sostre
Welcome Sense Sostre és un alberg per a

persones que viuen al carrer impulsat
per l’activista Lagarder Danciu, també

sensesostre. L’espai, ara situat a l’antiga
Casa de Cádiz, va començar en un local

del carrer Sardenya, molt a prop.    
pàgina 8

FC l’Esquerra
L’equip de José María Soldevila ja s’ha
tret de sobre la pressió de no haver su-

mat cap punt (de fet, n’ha aconseguit
quatre), però ha patit dues derrotes 
en les darreres jornades. Els blancs,

doncs, encara tenen molta feina a fer. 
pàgina 19

Mossos d’Esquadra
La policia ha desallotjat recentment dos

narcopisos situats en una finca del carrer
Villarroel, a Sant Antoni. Aquests dos

punts de venda de droga formaven part
de la mateixa xarxa de narcopisos del

Raval desmantellada a finals d’octubre. 
pàgina 8
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Vist al Twitter

@gemmetaa1: Sobre l’incendi de Califòr-
nia: que es cremin cases de famosos rics
no em fa gens de llàstima, que es cremi
natura i llars de gent humil, sí. Sorry.

@ramoncotarelo: En un país governat du-
rant anys per una banda de lladres i crimi-
nals que han robat centenars de milions es
confisca el patrimoni de persones innocents.

#MultaMilionària

@fjavilopez: El possible acord entre el
Regne Unit i la UE sobre el #Brexit es
planteja com la darrera oportunitat per a
una sortida ordenada de la UE. 

#Brexit #Infern

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Eixample no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

L’Ús Barcelona transforma 
la Model en un espai artístic1

2 Roots & Rolls, el restaurant 
vegetal més gran de Barcelona

Èxit de la Mostra de Tardor de 
l’Eix Comercial Sagrada Família

Crítiques veïnals a l’acord entre 
la Sagrada Família i l’Ajuntament

Desallotgen l’Ateneu Popular 
El Rec del Fort Pienc 

El + llegit

3

4

5

líniaeixample.cat

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

Les millors
perles

Després que el COI amenacés Espanya de no poder acollir cap
gran esdeveniment esportiu pel seu tracte als esportistes de
Kosovo –Espanya no reconeix la seva independència–, el go-

vern espanyol ha confirmat que a partir d’ara permetrà l’ús dels sím-
bols nacionals kosovars en les competicions que es facin a Espanya.

La revista Nature ha presentat recentment el descobriment
d’un planeta amb una massa d’uns quatre planetes Terra a
l’estrella de Barnard, una estrella vermella situada a només

sis anys llum del sistema solar. El planeta té una temperatura su-
perficial de 150 graus sota zero i no és candidat a albergar vida.

El secretari general de la Conferència Episcopal, José María Gil
Tamayo, ha admès que durant anys l’Església ha guardat un
“silenci còmplice” davant els casos de pederàstia en el si de la

institució. Tot i això, Gil Tamayo ha estès la responsabilitat dels abu-
sos a la societat per la seva “inacció” davant d’aquests delictes.

El senador d’EH Bildu, Jon Iñarritu, ha difós una foto de Ma-
nuel Murillo, l’home de Terrassa acusat de voler matar el
president espanyol Pedro Sánchez, en un acte de la Guàrdia

Civil. El cos policial ha respost que mai no ha convidat Murillo en
un acte i que la foto és d’un àpat d’una associació d’amics del cos.

Michelle Obama confessa a les seves memòries que mai no
perdonarà Donald Trump per “posar en risc” la seguretat
de la seva família “amb les seves insinuacions imprudents”.

Obama fa referència a la teoria que Trump va fer córrer, abans de
ser president, sobre el certificat de naixement de Barack Obama.

Les claus

Solucions per a l'Eixample
per Albert Cerrillo i Lladó (PDeCAT Eixample)

Des del Partit Demòcrata de
Barcelona  hem vist amb pre-
ocupació la poca implicació
del Govern Colau amb tot un
seguit de problemes que tenim
al nostre districte. Des de l'o-
posició treballem perquè mol-
tes demandes de veïns i veïnes
siguin ateses. En aquest sentit,
durant el Consell de Districte
de l'Eixample del passat 4 d'oc-
tubre vàrem aprovar, a ins-
tàncies del nostre grup, una
proposició per garantir que
dins del nou Pla de Mobilitat
Urbana, que ha de dissenyar el
Govern, es contemplin les ac-
tuacions següents:

1- La reordenació de les pa-
rades del bus de la Ronda Uni-
versitat i la Ronda Sant Pere, tal
com reclamen els veïns i veïnes
i la Plataforma SOS ronda Uni-
versitat, ja que suporten un mi-
ler de busos setmanals.

2- Vàrem demanar la paci-
ficació del carrer Girona, tal
com passa amb el carrer Enric
Granados.

3- Una solució a la conti-
nuïtat del transport públic en el
trajecte Francesc Macià-Glò-
ries, després del fracàs del

Tramvia, amb la implementa-
ció del bus D30 per la Diagonal.

D'altra banda, hem vist
amb preocupació com d'ençà
que Ada Colau va arribar a
l'alcaldia de Barcelona, el 2015,
la venda il·legal s'ha multipli-
cat per cinc. El problema, que
causa grans pèrdues a la ciutat,
ha estat freqüentment motiu de
queixa de col·lectius de co-
merciants i, fins i tot, de la Gu-
àrdia Urbana.

Els col·lectius de comer-
ciants al·leguen l'obligació dels
seus negocis de pagar impostos
i la permissivitat del consisto-
ri amb la venda il·legal, on s'o-
fereixen productes de baixa
qualitat que no passen cap
mena de control i als quals no
s'aplica cap impost.

Des del Partit Demòcrata
de Barcelona entenem que la
regulació i el control de l'espai
públic pertany a l'Ajuntament,
que ha de vetllar per un ús ra-
cional d'aquest, preservar la
condició d'espai públic a dis-
posició de la ciutadania i evi-
tar un ús excessiu i excloent a
favor d'activitats de discutible
interès general.

“A ver si sale otro francotirador
como ese”, escolto ben alt en
una xerrada informativa als
companys entre el sindicat i l'A-
juntament de Barcelona. La víc-
tima? Ada Colau. I rialletes ge-
nerals per l’ocurrència mentre
em quedo sol dient que aquest
comentari és horrible. Però soc
l'indepe i és clar, soc un radical.
Tots mutis i a la gàbia amb cara
de circumstàncies perquè “és
broma home”, comenten fins i
tot alguns companys suposada-
ment votants de Colau i Sánc-
hez. Callats. El que passa sem-
pre en aquest país. Callar
perquè el fatxa no s'emprenyi.
Aquesta normalització de con-
ductes feixistes, violentes, bru-
tes, misògines i racistes no sor-
tia ni als ambients més “cutres”
de Torrente. I el més greu és
que aquest fet passa entre ob-
rers. Estic molt decebut.

Franctiradors
per Marc Domènech 
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El centre mèdic ASCIRES CETIR Vilado-
mat (Barcelona), que el grup biomèdic
ha obert recentment, ha estat desig-
nat "Centre Europeu de Referència"
per part de la companyia GE Health-
care. Aquest nomenament suposa que
disposarà de les tecnologies més pun-
teres de diagnòstic per imatge i també
per a investigació; validarà clínicament
noves tècniques de diagnòstic; i for-
marà a metges de tot Europa en l'ús de
tècniques com PET / RM, ressonància
magnètica (RM) i tomografia compu-
tada (TC).

Aquest centre ASCIRES és la pri-
mera clínica privada a Europa recone-
guda per GE Healthcare com a centre
de referència també per al desenvolu-
pament de la tecnologia PET / RM. Tal
com destaca Juan Luis Sevillano, res-
ponsable de l'àrea de ressonància
magnètica de GE Healthcare a Espa-
nya i Portugal, "ASCIRES CETIR és un
dels centres de diagnòstic per imatge
millor equipats d'Europa, amb tecno-
logies punteres tant en l'entorn de la
investigació com del diagnòstic i trac-
tament clínic dels pacients".

La Clínica CETIR Viladomat compta
amb l'equipament més avançat en
diagnòstic per imatge i en medicina
nuclear. Per a això, ASCIRES Grup Bio-
mèdic ha destinat en aquesta clínica
més de 15 milions d'euros, "el que la
converteix en matèria de diagnòstic
per imatge, a més, en un dels centres
mèdics amb més inversió en tecnolo-
gia per metre quadrat d'Espanya", as-
segura Eduard Riera, responsable de
Medicina Nuclear de ASCIRES CETIR.

En aquesta clínica de 1.200m2 la
innovació tecnològica es combinarà
amb assessoria genètica, camp en el
qual el grup biomèdic també atresora
una experiència de més de 20 anys
amb el seu equip ‘ASCIRES Sistemas
Genómicos’.

"La combinació de tècniques d’i-
matge i genòmica en aquest centre,
mitjançant el big data i la Intel·ligència
Artificial, el convertiran en una refe-
rència en el diagnòstic i tractament de
determinades patologies com el càn-
cer, malalties neuronals, etc."

La clínica CETIR Viladomat és, ac-
tualment, l'únic centre privat d’Eu-
ropa que disposa d'un equip de PET /
RM amb temps de vol, l’ús del qual es
destinarà tant en l'àmbit de la inves-
tigació com al de diagnòstic i tracta-
ment clínic. El PET / RM, és una
tecnologia que permet realitzar dia-
gnòstics més precisos en neurologia
o cardiologia.

A l'àrea de Medicina Nuclear, l'e-
quipament tecnològic es completa
amb un SPECT / TC i una nova Gam-

magrafia. Pel que fa a l'àrea d'Imatge,
aquesta comptarà amb una RM de 3
Tesles, un TAC, un densímetre, un ecò-
graf i un mamògraf i un telecomanda-
ment. Tot aquest equipament és
d'última generació.

Aquesta nova clínica té també per
objectiu esdevenir un centre de des-
envolupament del coneixement i la in-
vestigació científica. Tecnologia com la
que aporta el PET / RM obre múltiples
possibilitats per al desenvolupament
de línies d'investigació futures, que
permetran ampliar el seu camp d'apli-
cació en el diagnòstic de precisió.

Alhora, és centre de visita i forma-
ció per a metges i tècnics especialistes
de tot Europa que estiguin interessats
a conèixer les noves tecnologies d'i-
matge que es validin, especialment en
l'entorn de la Mediterrània.

Amb una trajectòria de més de 40
anys i arrels mediterrànies, ASCIRES
Grup Biomèdic està integrat per la ca-
talana CETIR i les valencianes ERESA i
Sistemes Genómicos. Tres equips pio-
ners a Espanya i a Europa en aplicar
tècniques i tecnologia d'avantguarda
en els seus respectius àmbits: la pri-
mera ressonància magnètica, la radio-
teràpia d'intensitat modulada enfront
del càncer i la seqüenciació genètica
per al diagnòstic.

Així, el grup ASCIRES centra la seva
activitat en diagnòstic i tractament,
reinvertint anualment una mitjana del
20% dels beneficis en R+D+I. Una re-
inversió que li permet incorporar l'úl-
tima tecnologia i els últims avenços
científics tant en Imatge com en Ge-
nòmica.

La clínica catalana CETIR Viladomat, designada
Centre Tecnològic Europeu de Referència

ASCIRES CETIR inverteix 15 milions d’euros en 1.200m2 per instal·lacions i tecnologia

· El nomenament suposa que la Clínica 
ASCIRES CETIR Viladomat disposarà de les tecnologies 

més punteres de diagnòstic per imatge i també
per a investigació

Imatge, genòmica,
‘big data’ i intel·ligència 

artificial: claus per al 
diagnòstic i tractament

de malalties oncològiques
o neurològiques

Aposta 
per la investigació 
i formació a escala

europea

ASCIRES és un
grup biomèdic

amb arrels 
mediterrànies

El primer PET / RM de Catalunya Visionat de prova d'imatge

· Formarà a Barcelona a metges europeus en l'ús 
de noves tècniques d'imatge 

· Aquest centre ASCIRES és  de les poques clíniques privades a Europa
reconegudes per GE Healthcare com a centre de referència en PET / RM

Per a més 
Informació:

www.cetir.com 
93 503 52 00
C/ de Londres, 6 
08029 Barcelona
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ENQUESTA4L’Enquesta de ser-
veis municipals 2018 presenta-
da fa poques setmanes per l’A-
juntament recentment mostra
com la principal preocupació
dels veïns de l’Eixample és la in-
seguretat. Concretament, un
14% dels veïns situen aquesta
qüestió com el primer problema
del districte.

L’Eixample és l’únic distric-
te de tota la ciutat on el turisme
és considerat el principal pro-
blema. A Gràcia també preocu-
pa però apareix en el segon lloc
de la llista, just per sota de l’ac-
cés a l’habitatge. En el cas de Ciu-
tat Vella, la preocupació és una
mica més alta (15%) que a l’Ei-
xample però el primer problema
és la inseguretat (21%). La inse-
guretat, precisament, és el prin-
cipal problema veïnal en sis dels
10 districtes (Nou Barris, Ciutat
Vella, Sants-Montjuïc, Horta-
Guinardó, Sant Andreu i Sant
Martí). En el cas de l’Eixample,

però, no apareix fins al quart lloc
a la llista de preocupacions. Des-
prés del turisme hi ha els sorolls
(9,8%), i l’accés a l’habitatge
(8,2%). La inseguretat és el pri-
mer problema per gairebé el 8%
dels veïns.

D’altra banda, els veïns, quan
se’ls pregunta pel que més els
agrada del barri responen la
cordialitat, la familiaritat, l’am-
bient i la tranquil·litat.

L’HABITATGE PREOCUPA
D’altra banda, quan l’enquesta
pregunta pel conjunt de la ciu-
tat i no pel districte, l’accés a
l’habitatge apareix com el prin-
cipal problema que té Barcelo-
na. Així ho consideren gairebé
el 13% dels barcelonins. El se-
gon problema és el turisme,
mentre que el tercer i el quart
són la circulació/trànsit i els as-
pectes polítics. 

L’Eixample concentra molts referents turístics de la ciutat. Foto: Arxiu

El turisme, principal problema
dels veïns de l’Eixample

» Ho creu un 14% del veïnat, segons una enquesta municipal
» És l’únic districte on el turisme es veu com el primer problema

Sensesostres ocupen l’antiga
Casa de Cádiz i hi fan un alberg

SOCIETAT4Welcome Sense Sos-
tre. Aquest és el nom del nou es-
pai ocupat situat al barri de la Sa-
grada Família, concretament al
local de l’antiga Casa de Cádiz, on
es tira endavant un alberg auto-
gestionat per a persones sense
sostre impulsat per l’activista
romanès Lagarder Danciu, que
també és un sensesostre. Fins fa
uns dies Welcome Sense Sotre
ocupava un local molt a prop de
l’actual, al número 263 del carrer
Sardenya.

Al primer local on es va cre-
ar el projecte hi té la seu la coo-
perativa Aurea Social, però l’es-
pai té una ordre de desnona-
ment. És per això que el projec-
te va ocupar l’antiga Casa de Cá-

diz, buida des de fa molts anys.
L’ocupació, però, va provocar
que els veïns alertessin els Mos-
sos d’Esquadra per intentar acon-
seguir un desallotjament exprés,
cosa que no va ser possible per-
què feia més de 72 hores que l’es-
pai estava ocupat.

A través de les xarxes socials,
Lagarder Danciu ha aconseguit
que l’espai, pioner a l’Estat, s’ha-
gi fet conegut. Welcome Sense
Sostre ja ha acollit més d’una
vintena de persones que vivien al
carrer i l’objectiu és seguir creixent
per reduir la xifra de gent que viu
al carrer ara que arriba l’hivern.
Des de l’espai denuncien que les
administracions no destinen prou
recursos a aquesta problemàtica.

Desmantellats dos 
narcopisos a Sant Antoni

SEGURETAT4Els Mossos d’Es-
quadra van desmantellar el pas-
sat 13 de novembre dos narco-
pisos situats en una mateixa
finca del carrer Villarroel, al ba-
rri de Sant Antoni.

L’operació policial, que va
arrencar a primera hora del matí
i va durar gairebé quatre hores, va
acabar amb quatre detinguts i dos
identificats. Aquests narcopisos
formaven part de la mateixa xar-
xa de narcopisos del Raval que els
Mossos van desmantellar a finals
d’octubre durant la macrobatu-
da feta llavors. El desmantella-

ment d’aquests dos narcopisos va
ser possible gràcies a l’avís que
veïns de la mateixa finca van fer
als Mossos. 

CARRER CONSELL DE CENT
D’altra banda, tal com va avan-
çar Betevé, els veïns d’una fin-
ca del carrer Consell de Cent
(Nova Esquerra de l’Eixample)
han denunciat que els baixos de
l’edifici s’han convertit en un
punt de venda de droga. Els
veïns també creuen que es trac-
ta d’un punt de venda traslladat
des del Raval.  

Eixample Obres | Reobre al trànsit el tram tallat del carrer Mallorca
Els trams del carrer Mallorca que estaven tallats des del juliol, a les cruïlles Nàpols i Indepen-
dència, per les obres de les noves sortides d’emergència de l’AVE tornen a estar oberts al tràn-

sit. ADIF ja ha acabat la segona fase de les obres i ara començaran a Urgell amb Provença.   

Línia Eixample revalida el
lideratge en difusió certificada

COMUNICACIÓ4L'última certi-
ficació del control d'OJD-PGD ha
atorgat a Línia Eixample una di-
fusió de 10.035 exemplars men-
suals. Aquesta xifra revalida la
posició de lideratge de la publica-
ció al districte.

Tot plegat en el marc dels
més de 237.000 exemplars men-
suals que la mateixa certificació
ha atorgat a les 19 publicacions de
la xarxa Línia, editada pel Grup
Comunicació 21, fundat l’any

1999. Una xarxa que és líder ab-
soluta a la majoria de barris bar-
celonins, amb els 9.163 exemplars
quinzenals de Línia Sants –15
anys després de la seva fundació–
o els 9.813 del també quinzenal 
Línia Les Corts, entre altres.

Fora de Barcelona destaca la
difusió del setmanari Línia Vallès,
amb 14.331 exemplars distribuïts
al Vallès Oriental, o els 11.158
exemplars del també setmanal Lí-
nia Nord, edició Barcelonès Nord.
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Saló privat màxim per a 10 persones - Menús per a grups
C/Diputació, 329, 08009 - Barcelona  - Telf. +34 93 487 28 38 - Email: reservas@sparkbcn.com

Spark, taller de brasa

Spark, espurna en anglès, deixa molt
clar des del primer moment quina és
la seva proposta. Senzilla i basada en
enaltir sempre el millor producte que
poden oferir a un preu raonable.

Spark, taller de brasa, aposta clara-
ment per una cuina al carbó que per-
meti sempre apreciar l'excel·lència del
selecte producte del qual es proveei-
xen tant en carns com en verdures i
peixos.

Spark neix de la unió de tres amics
que tenen en comú la passió pel bon
menjar. El trio de gastrònoms es reunia
periòdicament per anar a la recerca de
nous restaurants o de repetir en els
clàssics que ja els garantien un àpat
complet. En les seves aventures van
descobrir que dins el panorama gas-
tronòmic de Barcelona hi havia un
buit. L'oferta de menjar una bona
brasa, feta amb bon producte i a un
preu raonable escassejava.

Aquesta va ser "l'espurna" que va
provocar la flama perquè fa un any, l'a-
bril del 2017, Spark, taller de brasa, obrís
les portes i materialitzés aquest lloc on
qualsevol amant de la cuina al carbó
gaudís d'una de les tècniques que per-
meten respectar al màxim el producte.

El local del carrer Diputació, 329 va
necessitar una reforma completa. Ubi-
cat en un edifici modernista, la cone-
guda com a Casa Fabra, dissenyada per
Enric Sagnier i Villavecchia el 1894, va
necessitar temps per deixar al desco-
bert les seves columnes modernistes i
el seu sostre de volta. Per completar un
ambient càlid, hi trobem una decora-
ció senzilla que enalteix els racons ori-
ginals de l'època modernista.

Clara és la responsable del restau-
rant i la veurem sovint a la sala, però

amb un important avantatge. Ella és
cuinera, de manera que coneix a la
perfecció quin és el ritme que ha de
marcar. Una professió totalment voca-
cional per la qual es va formar tant en
cuina com en sala que li atorga una
doble perspectiva donant-li l'agilitat i
la capacitat de reacció necessària per-
què Spark, taller de brasa, funcioni
amb una coordinació perfecta.

El concepte d’Spark, taller de brasa,
se sosté per tres grans pilars: una
bona brasa, un bon producte i un
preu raonable.

Per al primer, la bona brasa, han
optat per la coneguda marca Josper.
Amb els seus forns aconsegueixen el
punt exacte de cocció i sabor per a
cada un dels plats que ofereixen a la
seva carta, entre els quals en podem
identificar molts de típics de la brasa
catalana com els peus de porc, els car-
gols a la llauna, el morro de bacallà i
una gran varietat de verdures on no
pot faltar una bona escalivada.

Per al segon, el bon producte, bus-
quen diàriament proveïdors als quals
els demanen els seus productes més
Premium. Seleccionar el millor de cada
casa és una cosa difícil de fer amb total
objectivitat. Coneixedors d'aquest
problema, per elaborar la seva carta
van comptar amb el suport de clients
i amics que van realitzar tastos a ce-
gues de cada un d'ells. Un format que
dota d'una garantia extra cadascun
dels ingredients que passen per la
seva brasa.

A la seva carta també hi trobarem
atractius entrants i postres per fer un
àpat complet. El seu foie fresc està ma-
cerat per ells i el seu saltejat de bolets
es converteix en un dels plats amb els

quals el retorn als sabors de sempre
està garantit.

Per completar l’àpat, compten
amb postres d'elaboració pròpia que
conviuen a la perfecció amb el flam
Spark i el iogurt Spark, elaborats per
artesans del Pirineu, i la Coca de Llava-
neres, de la famosa pastisseria Sauleda
de Sant Pol de Mar.

Per al tercer, un preu raonable, no
hi ha més secret que l'honestedat que
es plasma en la seva carta de menjar i
de vins. Els plats principals es serveixen
sempre amb un acompanyament a
triar de patates fregides (pelades, ta-
llades i fregides allà mateix), patates "al
caliu", fesols de Santa Pau o cabdells al
Josper per complementar racions de
carn, ja de per si força completes. El seu
pollastre picantó, que ja s'ha guanyat
la fama de la seva fidel clientela, la bo-
tifarra, el rostit de tira o el pollastre de
corral tenen un preu inferior a 10 euros
i el tiquet mitjà de la seva carta se situa
en els 30 euros.

A Spark, taller de brasa, inclouen
plats en els seus suggeriments per anar
més enllà de la cuina elaborada amb
carbó que aniran variant depenent de
la temporada i quan es creui en el seu
camí algun producte excel·lent que no
puguin deixar passar. Uns suggeri-
ments que han de ser contemplats
com una ampliació de la seva carta i
que en cap cas s’han d'obviar.

Les seves taules de formatges me-
reixen una atenció a part. Com a bons
gourmets i en total coherència, oferei-
xen una interessant selecció que in-
clou formatges de vaca i ovella, curats,
tous i cremosos. Entre ells hi ha racions
de Sant Felicien, Brie Trufat, Manchego
Curat o Boursault. Si resulta difícil pren-

dre una decisió, pot optar-se pel seu
assortiment de formatges, de 3 o de 5
porcions.

La carta d’Spark, taller de brasa,
està composta majoritàriament per
plats sense gluten, que permeten que
qualsevol àpat es converteixi en una
celebració sense cap temor. Per a això
s'ofereixen 3 menús de grup diferents
amb preus de 25, 35 i 45 euros on es-
collir entre allò més representatiu de la
seva carta.

A Spark, taller de brasa, com que
parteixen d'una base de producte
excel·lent, la cuina no necessita més
que convertir-se en còmplice per ofe-
rir al client el millor.

Web: http://www.sparkbcn.com 
Instagram:https://www.instagram.
com/spark.barcelona/
Facebook:https://www.facebook.
com/spark.barcelona/

HORARIS:

Migdia:
Dilluns a diumenge de 13.00h a
15.15h 
Nit:
Dimecres i dijous de 20.00h a 22.45h
Divendres i dissabte de 20.00h a
23.30h
Diumenge, dilluns i dimarts tancat
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Fem Sant Antoni torna a
protestar contra les terrasses

ESPAI PÚBLIC4L’entitat veïnal
Fem Sant Antoni ha tornat a de-
nunciar que molts bars i res-
taurants del barri no respecten
la normativa de terrasses. Per fer
visible la seva denúncia, l’enti-
tat va organitzar un acte de pro-
testa el passat 14 de novembre
a davant del restaurant Hoja
Santa, a l’avinguda Mistral, on
un banc públic ha queda pràc-
ticament absorbit per la terras-
sa d’aquest  establiment. Hi van
anar una vintena de veïns.

Durant la protesta, batejada
amb el nom d’‘Alliberem el banc,
defensem l’espai públic’, un dels
integrants de Fem Sant Antoni
va afirmar que al barri “pràcti-
cament no hi ha zones verdes i

falten espais on ens puguem
asseure sense haver de consumir
en un bar”. L’entitat sempre ha
remarcat que no s’oposa a les te-
rrasses però sí que reivindica
que hi ha d’haver més espai per
als vianants i no l’actual “priva-
tització” de l’espai públic. 

NORMATIVA ACTUAL
La normativa de terrasses actual
estableix que cada establiment
té un nombre determinat de
cadires i taules que pot col·locar
a la seva terrassa. La xifra l’han
de tenir a la porta del seu local.
Des de Fem Sant Antoni de-
nuncien que sovint alguns bars
i restaurants posen alguna tau-
la més de les permeses.

URBANISME4El mercat de Sant
Antoni es va inaugurar ara farà
mig any, concretament el 23 de
maig. Tot i això, la retirada de les
carpes provisionals, que s’havien
anat deteriorant, s’ha fet esperar
i no s’ha posat en marxa fins fa
pocs dies. S’acabarà, tal com
han explicat des de l’Ajunta-
ment, el 30 de novembre.

Així doncs, la retirada d’a-
questes carpes, que han format
part del paisatge del barri gai-
rebé una dècada, permetrà re-
cuperar  per als veïns aquest
tram de la ronda de Sant Anto-
ni. Aquesta és la intenció de
l’Ajuntament, que té previst
transformar la zona “en un es-
pai per a l’ús veïnal més verd i
més confortable” que també
serveixi per “afavorir la dina-
mització del teixit comercial  del
barri”. Per aconseguir això es po-
saran nous bancs i cadires, s’am-
pliarà la xarxa d’enllumenat,
es plantaran una cinquantena
d’arbres i es pintaran jocs in-
fantils al paviment. El nou espai,
diuen des del consistori, estarà
enllestit a partir del pròxim 13 de
desembre.

REFORMA DEFINITIVA
En paral·lel, l’Ajuntament té
previst començar a principis del

2020 la reforma definitiva de la
Ronda de Sant Antoni, amb
l’objectiu de transformar-la en
una avinguda més verda i paci-
ficada, on el protagonisme sigui
per als vianants, les bicicletes i
el transport públic. 

El projecte recollirà les dife-
rents reivindicacions dels veïns,
els comerciants i les entitats i es
tirarà endavant en dues fases: la
primera, entre els carrers del
Comte d’Urgell i de Florida-
blanca, i la segona, des del carrer
de Floridablanca fins a la plaça
de la Universitat. 

Els operaris treballen en la retirada de les carpes. Foto: Línia Eixample

Adeu a les carpes del mercat
provisional de Sant Antoni 

Eixample

LA SUPERILLA DE SANT 
ANTONI, AMPLIADA

4A finals d’aquest novem-
bre començaran les obres
per continuar la pacifica-
ció del carrer Tamarit, a la
superilla de Sant Antoni.
Es pavimentaran les vore-
res, es farà la calçada de
plataforma única, es reno-
varà l’enllumenat i es posa-
ran nous bancs, arbres i
parterres amb vegetació.

Una imatge de la protesta del 14 de novembre. Foto: Fem Sant Antoni
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4La Generalitat de Catalunya
s’ha proposat convertir l’Institut
Obert de Catalunya (IOC) en un
referent de la innovació educa-
tiva a Europa en l’àmbit de la for-
mació a distància i les noves
oportunitats. 

L’IOC, situat a l’avinguda del
Paral·lel de Barcelona i que té
12 anys d’història, és un centre
singular, atès que és l’únic cen-
tre públic d’ensenyament a dis-
tància de Catalunya en què no-
més s’imparteixen ensenya-
ments no universitaris per a
joves i adults. Ara, el Govern
crearà un decret per dotar-lo
d’una estructura organitzativa
i funcional pròpia adequada a
la seva singularitat i a les seves
necessitats.

El conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló, va anunciar el
mes passat la creació de l’es-
mentat decret durant una visita
a la seu central de l’institut. El

conseller, que va estar acom-
panyat pel director general de
Centres Públics, Josep González
Cambray, i per la directora ge-
neral d'Educació Infantil i Primà-
ria, Maria del Mar Camacho, va re-
marcar que “l’IOC no ha estat

encara estructurat com la Llei
d’educació de Catalunya dema-
na, a partir del decret”. “Per tant,
hem d’estructurar clarament què
és l’Institut Obert de Catalunya”,
va afirmar.  

La nova normativa establirà
les finalitats, les funcions i el pro-
jecte educatiu de l’IOC. Entre di-
ferents aspectes, regularà les fun-
cions dels òrgans de direcció, el
professorat i els corresponents
mecanismes i requisits d’accés.
També es concretaran els siste-
mes de provisió dels llocs de tre-
ball de professorat col·labora-
dor, figura que permetrà en gran
mesura donar cobertura a la va-
rietat i flexibilitat de l’oferta de
l’IOC.

MÉS DE 23.000 ALUMNES
L’IOC és un institut dedicat ex-
clusivament a la formació de
persones adultes a distància.
L’ensenyament i aprenentatge
es porta a terme mitjançant un
campus virtual basat en una pla-
taforma Moodle, anomenat cam-
pus IOC, que combina la potèn-
cia d’aquest programari amb el
Portafolis digital i la Secretaria

virtual desenvolupada especial-
ment per a l’IOC. 

L’IOC, que el passat curs va
comptar amb més de 23.000
alumnes matriculats –essen-
cialment persones adultes-, ofe-
reix ensenyaments diversos: ci-

cles formatius d’FP (en grau mit-
jà ho cursen un 17% dels alum-
nes i en grau superior un 40%),
batxillerat (més del 9% dels
alumnes), oferta formativa en
línia de l’Escola Oficial d’Idiomes,

graduat en educació secundària,
curs de preparació per a les pro-
ves d’accés d’FP, preparació per
a les PAU (Proves d’Accés a la
Universitat), certificat de com-
petència digital Competic3, així
com altres formacions especia-
litzades.

A més, cal tenir en compte la
popularització de les noves tec-
nologies, que ha provocat un
augment del prestigi i la deman-
da de la formació continuada.

UNA NOVA OPORTUNITAT
L’IOC permet a l’alumnat dispo-
sar d’una oferta flexible i varia-
da, segons les seves necessitats
i el temps disponible. Això per-
met formar-se a moltes persones
que d’una altra manera no tin-
drien accés als estudis, ja sigui
per raons econòmiques, per
raons de situació geogràfica o
per problemes de conciliació
horària i familiar. 

La millor formació a distància
» La Generalitat vol convertir l’Institut Obert de Catalunya en un referent europeu
» Un nou decret el dotarà d’una estructura pròpia adequada a la seva singularitat

www.ioc.xtec.cat

L’IOC és un centre
públic que ofereix 
estudis a distància

no universitaris 
per a joves i adults 

La nova normativa
regularà les

finalitats, funcions 
i el projecte 

educatiu del centre



13 | 

líniaeixample.catNovembre 2018Pàgines especials

En aquest sentit, l’IOC és una
eina que afavoreix l’equitat i la llui-
ta contra la segregació escolar,
perquè és una nova oportunitat
per a molts alumnes. I és que
permet que aquells que per ho-
rari o per lloc on viuen no poden

fer uns estudis que desitgen hi
trobin la solució per cursar-los, si-
gui a l’hora que sigui, visquin on
visquin.

Amb tot, l’IOC és un institut
molt potent que ofereix servei a

gent que no ha acabat secun-
dària perquè l’acabi, així com a
gent que ha acabat secundària
i vol fer batxillerat però no el pot
fer per horari de treball. També
és una bona opció per a les per-
sones que volen formar-se en
llengua o per a les interessades
en graus concrets de formació
professional. 

En paral·lel, l’Institut Obert
de Catalunya també dona su-
port a molts centres presen-
cials, que durant l’any no po-
den oferir determinades ma-
tèries. Aquests estudiants –es-
tudiants visitants- poden com-
binar l’assistència al centre pre-
sencial amb els estudis a dis-
tància de l’IOC.

Amb tot, aquest centre ja
dona un servei molt gran que
ara la Generalitat vol potenciar,
amb l’objectiu que el país tingui
un institut de referència europea
en la formació a distància.<

4L’IOC va néixer l’any 2006 a partir de la
integració en un únic centre de tres projec-
tes existents en matèria de formació no pre-
sencial, gestionades des del departament
d’Ensenyament. 

L’objectiu d’aquella integració era impul-
sar l'oferta de noves activitats formatives i
nous ensenyaments demandats per la socie-
tat i potenciar el posicionament institucio-

nal de l’IOC arreu de Catalunya per conver-
tir-lo en un centre de referència.

Mirant al futur, en un món globalitzat i
de la Societat del Coneixement i de la Infor-
mació, l’IOC ha de tenir un paper rellevant
en un dels objectius principals del sistema
educatiu: la formació al llarg de tota la vida
de les persones aprofitant les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació.<

Mirant al futur
» L’IOC va néixer el 2006 per impulsar l’oferta de noves

activitats formatives i ara s’adapta al món globalitzat  

L’IOC permet
formar-se a moltes
persones que d’una

altra manera no
ho podrien fer

www.ioc.xtec.cat
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Som a la recta final del pri-
mer mandat de la CUP a l’A-
juntament de Barcelona.

Quin balanç en fa?
Em quedo amb l’aprenentatge
que hem tingut de com és la ins-
titució. Hem ratificat les coses que
ja intuíem que hi havia a dins.

Quines?
Els límits que té la pròpia institució,
el teatre que hi ha fruit del seu pre-
sidencialisme... L’oposició fa un mer
control, però a nivell propositiu
està molt limitada. Hi ha regidors
que fa molts anys que són a l’Ajun-
tament i que el seu modus vivendi
és fer oposició, però això després no
es trasllada en un canvi material de
les coses.

Abans deia que ja ho intuïen, tot
això.
Sí, però no et deixa de sorprendre
quan ho veus amb els teus propis
ulls. Per exemple, quan veus que el
PDeCAT es continua portant bé
amb el PP. Malgrat tenir Joaquim
Forn a la presó, els regidors dels dos
partits tenen una relació de co-
mentar la jugada que costa d’en-
tendre. Jo molts cops em pregunto:
¿Com pot ser que els estiguin rient
les gràcies?

Li dirien que és part del joc de-
mocràtic.
Doncs jo ho veig molt hipòcrita.
Més que res perquè això també és
política. Certs vincles t’allunyen
de poder fer la política que vols. So-
bretot quan passes anys a dins.

Qui no ha acabat el mandat ha
estat María José Lecha. Què va
passar exactament amb ella?
Hi va haver un document per part
de certs nuclis de les assembles de
la CUP en el qual posaven de ma-
nifest, segons el seu punt de vis-

ta, tota una sèrie de males praxis
que hi havia hagut per part de la
regidora.

Quines males praxis?
Al document s’especificaven, però
no se’n va voler fer gaire ressò pú-
blicament perquè enteníem que
no era necessari fer-ho i, per tant,
tampoc ho faré jo ara.

No era una bona oportunitat
per demostrar la transparència
que vostès sempre reivindiquen?
Vam valorar que era una qüestió in-
terna de la CUP. I amb els meca-
nismes de l’organització es van
articular les explicacions que es van
voler donar internament.

Al llarg d’aquests anys han estat
molt crítics amb el govern d’Ada
Colau. Fins i tot l’acusen d’esco-
rar-se cap a la dreta. 
Sí. Quan Barcelona en Comú va
guanyar l’alcaldia es va obrir un ven-
tall d’oportunitats per canviar el
model de ciutat, començant per re-

cuperar serveis públics i apostar cla-
rament per un decreixement turís-
tic. Però cap d’aquestes dues coses
s’ha complert. Bé, de fet ni s’han po-
sat a l’agenda. 

Això els comuns li rebatrien.
Sí. Em dirien, per exemple, que han
augmentat molt la despesa social,
i és veritat. D’acord. Però la des-
igualtat també ha augmentat molt.
Això vol dir que no s’estan tocant
elements clau per revertir aquesta
desigualtat. Cal anar a l’arrel dels
problemes, no posar pedaços com
ha fet Colau. ¿Per què ens hem
quedat sols defensant el decreixe-
ment turístic, per exemple?

És viable el decreixement turístic?
I tant, però has de diversificar l’e-
conomia i fer una aposta per altres
sectors productius de la ciutat.

Quins?
[Pensa] Hem de tornar el negoci als
barris. Les petites botiges, el sector
cultural... Hem de deixar de ser mo-
nocultiu turístic. Però per fer-ho
t’has de plantar davant la indústria
turística, i això requereix tenir un mo-
viment popular darrere. Però com
que els comuns sovint han copat
aquest moviment popular perquè
estigui a favor dels seus postulats i
renunciï a certes coses...

El líder de la PAH va plegar per
entrar a treballar a l’Ajuntament,
per exemple.
Un escàndol.

Coses com aquesta debiliten els
moviments socials?
Jo crec que sí. I penso que ha estat
un error del govern però també de
la mateixa gent que n’ha acabat
formant part. Hi ha moviments que
han acabat copats per l’administra-
ció, però per sort en sorgeixen d’al-
tres que els qüestionen. Per exemple,
els grups d’habitatge de barri.

Com veuen la FAVB? Creu que és
crítica com amb l’anterior govern?
No. Malgrat que públicament vul-
guin mantenir una certa indepen-
dència, massa sovint donen suport
a polítiques que fa cinc anys no hau-
rien acceptat.

I la ciutat, com la veuen? Hi ha un
problema d’inseguretat?
Depèn de com ho entenguem. Si
mirem les xifres oficials, és evident
que els fets delictius han augmen-
tat. Però nosaltres creiem que el pro-
blema més greu que té la ciutat és
de desigualtat. I potser si anem a l’a-
rrel d’aquesta desigualtat i la com-
batem, els delictes disminuiran. En
lloc de més policies, nosaltres diem:
més treballadors socials, més edu-
cadors, més serveis públics...

A Ciutat Vella va ser molt cele-
brada la macrooperació policial
de finals d’octubre.
Sí, però l’endemà els veïns ja deien
que els narcos havien tornat a ocu-
par habitatges.

Què s’ha de fer doncs?
M’agradaria veure el mateix dispo-
sitiu policial al Port. I no diré res més
perquè després em posen querelles
[somriu]. I sobretot el que comen-
tava abans: més serveis públics.
¿Com pot ser que a Ciutat Vella ha-
gin reduït els educadors socials
amb la situació que hi ha? Sincera-
ment, ens preocupa quan veiem els
comuns celebrant tant una ma-
crooperació policial.

També van celebrar que el Ple re-
provés el rei, a proposta de la CUP,
per cert. De què serveixen aquest
tipus de declaracions més enllà
de generar titulars?
Serveixen per desgastar una insti-
tució caduca i patriarcal, perquè hi
hagi un debat públic al respecte...

El rei no sembla gaire preocupat.
[Somriu]. No... És evident que més
enllà del posicionament públic, això
no té una translació real. Però com
a mínim contribuïm a posar el debat
sobre la taula.

Creu que les eleccions del maig vi-
nent estaran més marcades per
l’agenda nacional que per la local?
Fa uns mesos pensava que sí, però
veient com està ara mateix el procés
independentista ja no ho tinc tan
clar. A més, pel pes que té Barcelo-
na potser el debat no girarà tan en-
torn d’això, però és clar que hi jugarà
un paper rellevant.

Si depèn dels vots de la CUP que
Colau torni a ser alcaldessa o que

la ciutat passi a tenir un alcalde in-
dependentista, què faran?
Caldrà veure els programes de cada
partit. No es tracta tant de si s’és o no
independentista, sinó de quines
qüestions programàtiques es posen
sobre la taula.

I si d’aquests mateixos vots depèn
que Manuel Valls pugui ser alcal-
de, ho evitaran?
[Pensa]. Jo entenc que sí, que en
aquest supòsit evitaríem que Valls
fos alcalde. 

Ja han dit que no faran pactes de
governabilitat. No volen assumir
espais de govern?
És que assumir espais de govern sen-
se tenir una correlació de forces a fa-
vor teu et pot dinamitar el teu pro-
jecte polític. ¿Els comuns, amb onze
regidors, han dinamitat els seus
principis polítics? Jo crec que sí, for-
ça. Han fet una política comunicati-
va molt agressiva i han venut mol-
tes victòries, però si rasques... Les pre-
ocupacions veïnals segueixen sent
les mateixes ara que fa quatre anys.

Com entomen els comuns una crí-
tica com la de la CUP, feta des de
l’esquerra?
S’ho prenen tot com un atac. És com
si no acceptessin que nosaltres pu-
guem estar més a l’esquerra que ells.
I com que no ho accepten, ens ridi-
culitzen. Jo amb Jaume Asens he tin-
gut moltes enganxades. Personal-
ment, he de dir que m’he portat mi-
llor amb la gent d’Iniciativa.

Com s’ho explica?
No ho sé. Però tenen un tracte di-
ferent. La manera de negociar, d’en-
tendre la diversitat... Almenys és el
que jo he viscut aquests quatre
anys. De fet, els grans pactes de ciu-
tat els ha aconseguit Janet Sanz. 

“Cal anar a l’arrel dels
problemes, no posar

pedaços com ha fet Colau”
Maria Rovira / Regidora de la CUP Capgirem Barcelona

Maria Rovira ens cita a mig matí a l’Ajuntament però acabem fent l’entrevista en
un bar de Gràcia. Després de quatre anys fent de regidora, reconeix que se sent

més còmode al carrer que a la institució. El canvi de lloc no té res veure amb això,
però és premonitori. Diu que s’ha portat millor amb ICV que amb els comuns.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Foto: Marta Vall-llebrera

Perfil | L’única regidora de la CUP que ha fet tot el mandat
Maria Rovira (Barcelona, 1988) és l’única dels tres regidors de la CUP que van comen-

çar el mandat i que l’acabarà. Psicòloga de formació, participa en espais feministes i
ha focalitzat la seva activitat en la construcció del moviment juvenil des de fa anys.

“Els grans pactes
de ciutat els 
ha aconseguit la
regidora Janet Sanz”

Entrevista
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La FAVB es felicita per aquesta decisió, presa en el Ple municipal del passat mes d’octubre

La multiconsulta es farà
PARTICIPACIÓ/ La multiconsulta que pre-
guntarà als veïns si creuen que cal remu-
nicipalitzar la gestió del servei de l'aigua i
quin és el nom que ha de tenir la plaça
Antonio López (situada a la part més
baixa de la Via Laietana, tocant amb el
passeig d’Isabel II) se celebrarà, tot i que
no serà abans de les eleccions municipals,
previstes per al mes de maig del 2019. 

Aquesta decisió es va aprovar en la
sessió plenària de l’Ajuntament del passat
26 d’octubre a través de vot nominal, re-
bent 19 vots favorables (els de l’equip de
govern d’Ada Colau, els regidors d’ERC, la
CUP i el regidor no adscrit Juanjo Puig-
corbé), 14 abstencions (els representants
dels grups municipals del Grup Municipal
Demòcrata i el PSC i el regidor no adscrit
Gerard Ardanuy) i vuit vots en contra (els
de Ciutadans i PP). Aquest fet, una de les
promeses electorals que Barcelona en
Comú portava en el seu programa electo-
ral en les darreres eleccions municipals, ha
estat rebut amb satisfacció per part de la
FAVB, que ho considera “el final d’una ve-
ritable carrera d'obstacles”.

La federació, de fet, agraeix “l'esforç de
totes les persones, associacions i col·lec-
tius que han fet possible aquesta fita” i, al
mateix temps, considera que “els grups de
pressió encapçalats per Agbar” han estat
els responsables de posar “pals a les
rodes” i d’evitar que s’hagi pogut tirar en-
davant aquesta decisió fins ara.

Abans de la votació, la responsable de
Participació, Gala Pin (que va ser qui va
decidir que el vot fos nominal) va dir que
la votació no només servia per tirar enda-

vant o no la multiconsulta, sinó que es-
tava en joc “la sobirania municipal i la le-
gitimitat dels veïns”.

TROBADES AMB ELS GRUPS
De fet, la FAVB havia presentat un recurs
contra el plenari que va tombar les dues
preguntes (durant el passat mes de maig),
que va ser admès 10 dies abans de la ce-
lebració de la sessió. Quan els responsa-
bles de la federació van rebre aquesta
notícia, van fer una ronda de contactes
amb els representants dels grups i amb
els dos regidors no adscrits per “fer-los
veure la transcendència d'aquesta vota-
ció”. Posteriorment, la FAVB va destacar “la

coherència de Barcelona en Comú i d’ERC,
la determinació de la CUP i el canvi de po-
sicionament del PSC”, que va passar de la
negativa a l’abstenció, un fet clau perquè
el punt de l’ordre del dia tirés endavant.

Finalment, la FAVB considera que la
decisió suposa “un abans i un després sig-
nificatiu en clau de democràcia directa”,
però assegura que continuarà treballant
en aquesta línia perquè “cal no oblidar
que la democràcia es guanya cada dia”.

SALUT/ Prenent com a exemple les reivindicacions dels
usuaris i els professionals del CAP Raval Nord-Doctor Llu-
ís Sayé (l’equipament de salut d’aquest barri de Ciutat Ve-
lla), la FAVB ha tornat a reivindicar que aquests han de ser
llocs que “permetin atendre dignament els veïns i veïnes”.

De fet, la federació denuncia que malgrat que el Ra-
val té molts equipaments de ciutat (com el MACBA o el
CCCB), històricament ha patit una deficiència en aquest
servei als veïns. La FAVB lamenta que, tot i que s’hauria
trobat un solar per construir un CAP en el qual es podria
prestar una millor atenció als veïns i que cal “prioritzar les
necessitats bàsiques de les persones i el seu dret a una
atenció sanitària digna”, finalment això no prosperarà per-
què aquest espai finalment es destinarà a una amplia-
ció del Museu d’Art Contemporani.

Per això, la FAVB exigeix a la consellera de Salut, Alba
Vergés, “posar per davant tenir les dotacions pertinents
perquè el CAP Raval Nord pugui donar servei dignament
al veïnat malgrat que això impliqui la no ampliació de les
dependències del MACBA”. De la mateixa manera, la fe-
deració també interpel·la la màxima responsable de Cul-
tura, Laura Borràs, a qui diu que “mai no ens facin deci-
dir entre Sanitat i Cultura, ja que tothom que tingui una
mínima consciència social sabrà què escollir”.

La FAVB reivindica la qualitat
dels centres sanitaris públics HABITATGE/ A finals del mes passat, Resistim al Gòtic va

aconseguir frenar dos desnonaments en aquest barri del
centre de la ciutat (al número 99 del carrer Nou de la Ram-
bla i al número 3 del carrer del Correu Vell). 

Aquests fets, però, van tenir un episodi posterior, ja que
la plataforma va denunciar “la vulneració de drets per part
de les comitives judicials” , que en ambdós casos només
van parlar amb la propietat i els Mossos, i no es van posar
en contacte ni amb les famílies que viuen al bloc ni amb
Serveis Socials.

Resistim al Gòtic assegura que aquestes comitives van
fer tot el possible per “enganyar i deixar al carrer famílies
en risc d'exclusió”.

Denuncien abusos en 
desnonaments al Raval

El canvi de posició dels
regidors del PSC, que es
van abstenir, va ser clau

en la votació
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FEMINISME/ La seu de la FAVB (al
número 8 del carrer Obradors) va
ser l’escenari de la presentació del
manifest La pau de les dones, un
text que reclama canvis legislatius
i polítiques actives per part dels
poders públics per tal de fer
front a la situació de milers de do-
nes i nenes que són objecte de
tracta i es veuen immerses en el
món de la prostitució.

Aquesta iniciativa té el suport
de juristes, acadèmiques, es-
criptores, artistes, professionals de
diferents àmbits i diverses sensi-
bilitats ideològiques, així com
sindicalistes i activistes socials, al-
gunes d’elles vinculades a l’àm-
bit de la prostitució.

Presenten 
el manifest ‘La 
pau de les dones’

INFANTESA/ La Federació de Mares i Pares
d'Alumnes de Catalunya (FAPAC), la FAVB,
l'Assemblea de Barris per un Turisme Sos-
tenible (ABTS) i la Plataforma per la Qualitat
de l'Aire han alçat la veu per protestar con-
tra l’espectacle Supercreuer, una de les pro-
postes infantils que es van fer durant la
Festa dels Súpers, la gran trobada de socis
del Club Super 3, que es va celebrar el dia
27 d’octubre. De fet, aquest creuer recorre,
de forma figurada, tot el Principat durant
bona part d’aquest mes.

Amb tot, les entitats han fet arribar una
carta oberta al director de TV3, Vicent San-
chis, en la qual mostren la seva “consterna-
ció” veient que aquest espectacle ofereix
“als nostres infants i les seves famílies un
model de turisme de masses, fonamentat

en l'hiperconsum passiu i l'explotació in-
sostenible de les destinacions” i que està
lluny de “la tasca educativa que realitzen fa-
mílies, centres educatius i entitats”.

I és que aquesta forma de turisme és
una de les que ha rebut una oposició més
frontal per part de l’ABTS, la FAVB i la Pla-
taforma per la Qualitat de l’Aire en els da-
rrers anys. En aquest sentit, en la missiva a
Sanchis li recorden que ciutats com San-
torini o Dubrovnik ja han començat a tre-
ballar per limitar els creuers.

Per acabar, els signants qüestionen una
possible “influència d’interessos privats en
la política comunicativa de TV3” i demanen
a la direcció de la casa “saber quin és el codi
deontològic de la televisió i la participació
de les entitats en la seva revisió o aplicació”.

Rebuig veïnal a l’espectacle
‘Supercreuer’ de la Festa dels Súpers

EQUIPAMENTS/ Diferents asso-
ciacions veïnals han emès un
comunicat conjunt per alertar
que la Tresoreria de la Seguretat
Social ha fet pública la subhasta
d’un equipament públic, el bloc
dels antics Jutjats de Magistratura
(situat al número 41 de la ronda
de Sant Pere).

Tot i que l’ens del govern es-
panyol ja havia intentat subhastar-
lo el 2016, no es van rebre ofertes
per a aquest edifici (el preu de sor-
tida s’acostava als 17 milions d’eu-
ros), de manera que el passat 6
d’octubre es va tornar a posar en
marxa el concurs. La Seguretat So-
cial va tancar el termini per pre-
sentar ofertes el passat dia 9.

Denuncien 
la subhasta 
d’un edifici públic

EXPOSICIÓ/ Entre els dies 5 i 19
d’aquest mes, el Centre Cívic
Barceloneta ha exhibit la mostra
anomenada La Barceloneta amb
ulls d’infants, una manera d’en-
senyar el treball que el projecte
Barcelona, Barri, Espai de Convi-
vència (BEC), vinculat a la FAVB, ha
dut a terme darrerament en
aquest barri de Ciutat Vella. 

D’aquesta manera, durant les
dues setmanes senceres, els as-
sistents van poder veure els di-
buixos que han fet els alumnes de
les escoles Alexandre Galí, Medi-
terrani i de l’Escola Sant Joan
Baptista. Ara, malgrat que s’hagi
acabat la mostra, el projecte BEC
continua funcionant. 

Es tanca la mostra
‘La Barceloneta 
amb ulls d’infants’

Els veïns de la Sagrada Família,
disconformes amb l’acord pel Temple

URBANISME/ El passat 18 d’octu-
bre, l’Ajuntament anunciava un
acord històric amb la Junta Cons-
tructora de la Sagrada Família que
contempla, entre altres coses, que
els gestors del Temple assumiran
bona part de les despeses que su-
posa la basílica. L’alcaldessa Ada
Colau, la tinenta d'alcaldia d'Ecolo-
gia, Urbanisme i Mobilitat, Janet
Sanz, i el president delegat de la
Junta Constructora, Esteve Camps,
van escenificar aquest acord que
farà que la Sagrada Família aporti
uns 36 milions d’euros a l’Ajunta-
ment en la pròxima dècada. L’a-
cord, però, no té el suport de
l’Associació de Veïns de la Sagrada
Família, que cinc dies després que
les institucions en fessin la presen-
tació, va celebrar una trobada per
analitzar-lo i a finals del mes pas-
sat va publicar un text amb les
conclusions que es van extreure
d’aquesta reunió.

D’aquesta manera, els veïns ex-
pliquen que, en els darrers 15
mesos, consistori i Sagrada Família
han treballat amb un calendari  es-
tructurat en tres etapes (redacció i
aprovació d’un Pla Especial Urba-
nístic Integral, tramitació i llicències
d’obres i activitats i modificació
puntual del Pla General Metropo-
lità de l’entorn de la basílica, que
data de 1976). Dit això, l’Ajunta-
ment havia demanat que s’ampliés
la Comissió de seguiment de les
obres amb la incorporació d’enti-
tats com la FAVB, el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya o la Càtedra
Gaudí per debatre sobre l’urba-
nisme, la mobilitat i els usos de l’es-
pai.  L’AV, però, denuncia que “res

d’això no s’ha complert” i que a
principis del mes passat van rebre
un avís que deia que l’acord ja es-
tava tancat.

L’únic punt de l’acord que els
veïns valoren positivament és l’o-
bligació que el Temple ha de tenir
en ordre totes les llicències i pagar
tots els impostos, tant municipals
com derivats de la mobilitat ge-
nerada. Al marge d’això, els veïns
critiquen la “foscor” respecte a l’a-
partat de l’aportació econòmica,
ja que “no aclareix suficientment si

l’aportació inclou els impostos ci-
tats, part d’ells o cap, i quins crite-
ris objectius s’han aplicat”, un fet
que consideren molt important.

L’AV també creu que el Temple
“ha colat un gol a l’Ajuntament” pel
que fa a la xifra de visitants anuals
fixada (els càlculs parlen d’uns 4,5
milions de persones), perquè en
temporada alta aquesta “col·lapsa
els carrers”. Per acabar, els veïns cri-
tiquen que “no s’aclareix l’abast ur-
banístic del Pla Especial Urbanístic
Integral” i que l’acord no tracta di-
rectament el que més preocupa
els veïns: el futur de les dues illes
afectades pel PGM de 1975. Amb
tot, l’associació ha anunciat que
presentarà al·legacions.

L’Associació de
Veïns ha anunciat
que vol presentar

al·legacions
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Arriba el Tapitast, la ruta 
de tapes de la Sagrada Família
GASTRONOMIA4La ruta de ta-
pes de la Sagrada Família, el Ta-
pitast, viurà la seva cinquena edi-
ció a partir del 22 de novembre.

Tots els dijous, entre les set
de la tarda i les deu del vespre,
un total de 26 bars i restau-
rants oferiran diferents tapes,
acompanyades d’una beguda,
per només dos euros i mig. 

Tots els participants de la
ruta, organitzada per l’Eix Sa-

grada Família, tindran l’oportu-
nitat de votar la millor tapa i en-
trar en un sorteig. Hauran d’om-
plir una butlleta que trobaran als
diferents establiments i entraran
al sorteig de dos vals de 100 eu-
ros per gastar als comerços ad-
herits a l’eix comercial. Es podrà
participar en el sorteig fins al 15
de març de l’any que ve i els
guanyadors es coneixeran una
setmana més tard.

Comença a funcionar la targeta
de fidelització del petit comerç

NOVETAT4La targeta de fidelit-
zació per al comerç de proximitat,
Viba.Barcelona, va entrar en fun-
cionament a Sant Antoni i l’Es-
querra de l’Eixample el  29 d’oc-
tubre. De moment aquests són els
dos primers barris de la ciutat on
s’ha posat en funcionament.

La targeta es podrà fer servir
als comerços de proximitat dels di-
ferents eixos comercials i dels
mercats municipals. L’objectiu és
que contribueixi a fer que els co-

merços de proximitat i els mercats
municipals fidelitzin més els seus
clients i atreguin nous públics. 

La targeta es podrà tenir en
format físic, en format digital, i
mitjançant una app, i donarà
un avantatge mínim de l’1% de la
compra que el cient faci. Els co-
merços podran incrementar
aquest percentatge, oferir avan-
tatges excepcionals en moments
puntuals o establir temporades
d’ofertes especials.

GUARDÓ4El supermercat sos-
tenible Yes Future Positive Su-
permarket, ubicat al barri de
Sant Antoni, va rebre fa pocs
dies   un dels premis al comerç
innovador durant la 21 edició
dels premis Comerç de Barce-
lona. Aquests guardons els en-
trega l’Ajuntament i tenen com
a objectiu reconèixer les mi-
llors iniciatives comercials re-
lacionades amb la innovació, la
col·laboració, la promoció, la
proximitat, la sostenibilitat i
els mercats. Enguany la ceri-
mònia va tenir lloc a la Sala Oval
del Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya, en un acte presidit per
l’alcaldessa Colau que va comp-
tar amb la presència dels res-
ponsables de diferents del co-
merç de la ciutat.

El supermercat Yes Future
Positive és el primer super-
mercat de Barcelona on no hi ha
plàstics. El negoci segueix la fi-
losofia residu zero i tots els
productes que s’hi venen són
biodegradables, reutilitzables
o reciclables. S’hi poden com-

prar tota mena de llegums, ce-
reals, quinoa... col·locats en re-
cipients transparents. També
hi ha uns altres recipients on hi
ha diferents begudes, com ara vi
o vermut, oli o mel. Deixant de
banda el menjar i les begudes,
també es poden comprar pro-
ductes de neteja sostenibles i al-
tres estris, fets de diferens ma-

terials però mai de plàstic, com
ara raspalls de dents, tàpers...

El negoci, que va obrir l’oc-
tubre de l’any passat, l’impulsen
dos joves empresaris i només
entrar-hi el client es topa amb
uns quants missatges que dei-
xen clara la filosofia d’aquest su-
permercat: edueix, reutilitza,
recicla, respecta...

El premi reconeix el model de negoci innovador. Foto: Yes Future Positive

Premi Comerç Innovador per al
supermercat Yes Future Positive

Sant Antoni | Recta final del Tapantoni
L’edició d’aquesta tardor del Tapantoni, la ruta de tapes de Sant Antoni, posarà el seu punt 
final el 25 de novembre. Des del dia 9 d’aquest mes 52 bars i restaurants han ofert les seves 

propostes de tapa amb beguda per 2,5 euros. També hi ha l’opció de fer un menú a 25 euros.
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El CFS Eixample s’allunya dels
líders després de dos empats

Els empats a tres de les dues pri-
meres jornades d’aquest mes (a
casa contra el Joventut Elx i en la
visita a l’FS Sabadell femení) han
fet que el sènior del CFS Eixam-
ple hagi perdut una mica de pis-
tonada i que després de vuit par-
tits sumi tres punts menys (18)
que els colíders, l’FS Castelldefels
i el CD la Concòrdia (21). 

Aquesta ratxa d’empats va
acabar-se en la tercera jornada del
mes, el passat dia 18, quan les de
Pep Roig van guanyar contra el
cuer, el Vallirana (2-0), de ma-
nera que continuen sent un dels
dos equips de la categoria que en-
cara no ha perdut cap partit,
juntament amb el Xaloc Alacant.

Les roig-i-negres afrontaran
cinc cites abans de l’aturada per
les vacances de Nadal. En l’últim

partit del mes (el dissabte 24), les
de l’Eixample visitaran la pista del
líder, l’FS Castelldefels, mentre
que els rivals al desembre seran
l’Hispànic de Torrent, l’Avenida
Alagón o el Red Stars, entre altres.

LA DIVISIÓ D’HONOR BULL
Paral·lelament, al grup 2 de la Di-
visió d’Honor Catalana, l’enso-
pegada del Bosco el passat dia 17
a casa contra el Monistrol (2-5, la
primera del curs) fa que hi hagi

tres equips (Alheña, Bosco i Ole-
sa) empatats a 13 punts. Castellar,
Alheña i Casserres seran alguns
dels rivals del Bosco abans de l’a-
turada nadalenca.

Per la seva banda, el sènior
masculí del CFSE ha aconseguit
refer-se del seu mal inici i conti-
nua fora del descens després
d’haver sumat quatre dels úl-
tims nou punts. Castellbisbal,
Monistrol o Castellar seran alguns
dels pròxims reptes de l’equip.

» Les de Pep Roig continuen invictes a la Segona Divisió nacional
» El sènior del Bosco Rocafort pateix la primera derrota del curs

El districte, protagonista 
del traçat de la Jean Bouin

ATLETISME4La cursa de Barce-
lona, la Jean Bouin, es disputa-
rà per 95a vegada el pròxim diu-
menge 25 i, com ha estat habitual
en els darrers anys, els carrers
principals de l’Eixample tindran
un protagonisme enorme en el
recorregut d’aquesta emblemà-
tica prova atlètica.

I és que tant en la cursa de 5
com en la de 10 quilòmetres, la
Gran Via de les Corts Catalanes
serà una de les vies principals. En
el cas de la distància curta, el re-
corregut serà gairebé íntegra-
ment al districte, ja que els co-

rredors recorreran la Gran Via
fins a la plaça de Tetuan i baixa-
ran pel passeig de Sant Joan
fins al passeig de Lluís Com-
panys, on trobaran la meta.

En canvi, els atletes que es-
cullin l’itinerari de 10 quilòmetres
faran el mateix recorregut, però
a més, després de passar pel
passeig de Colom i pel Paral·lel,
recorreran una part de Sant An-
toni en la recta final del recorre-
gut. La sortida de les dues proves
(i en aquest cas, també la meta)
tornaran a col·locar-se a tocar de
la Font Màgica de Montjuïc.

L’Esquerra de l’Eixample
suma els primers quatre punts

Un empat en la vi-
sita a l’APA Poble-
sec (2-2) i una vic-
tòria a l’Escola In-

dustrial contra el Chacarita (2-1)
han servit per trencar la ratxa de
set derrotes consecutives de l’FC
l’Esquerra de l’Eixample. Aquests
resultats han permès que els de
José María Soldevila ja no ocupin
l’última plaça del grup 10 de Ter-
cera Catalana (el cuer ara mateix
és el Chacarita), però l’avant pe-
núltim, el Poble-sec, suma sis
punts (10) més que els blancs (4).

El conjunt de l’Escola Indus-

trial afronta ara un calendari in-
tens, amb cinc partits en poc més
de quatre setmanes abans d’a-
frontar l’habitual aturada de la
competició per les vacances de
Nadal. El més immediat serà
l’últim d’aquest mes, la visita al
camp del catorzè, la UE Poble-sec.

Quan ja siguem al desembre,
l’equip rebrà la visita del filial del
Sitges, recuperarà l’enfrontament
de la segona jornada, també a casa
contra el Dinàmic Batlló i viatja-
rà al Guinardó per veure’s les ca-
res contra el Martinenc B i al
camp del CF La Florida.

Billar | Jornades de portes obertes al local del CB Barcelona
El Club Billar Barcelona, que celebra el seu 90è aniversari, ha impulsat quatre jornades de

portes obertes per donar a conèixer la seva tasca. La primera es va fer el passat dia 18, de
manera que el dia 25 i el primer i el tercer diumenge del mes que ve es faran les últimes.

El conjunt roig-i-negre encara no ha perdut cap partit a la lliga. Foto: CFSE

Pau Arriaga
EIXAMPLE

Les dues pistes del CB Roser,
inundades per les pluges

Va ser impossible en-
trenar. Les intenses
plugues que van cau-

re a la ciutat el passat dijous 15
van inundar les dues pistes on
entrenen els equips del CB Ro-
ser: la del Pont de Marina i la de
l’Estació del Nord.

És la segona vegada que això
passa en aquest 2018, de mane-
ra que, un cop més, va ser ne-
cessària la intervenció d’un camió
per ajudar a drenar l’aigua, que

en alguns punts va arribar a te-
nir una altura de mig metre.

ELS DOS SÈNIORS, QUARTS
Esportivament, els dos sèniors
afronten l’última jornada del
mes com a quarts classificats de
les Copes Catalunya. El sènior fe-
mení tancarà el mes a casa el dis-
sabte 24 a dos quarts de sis a l’Es-
tació del Nord contra el Mataró,
mentre que quan acabi el matx,
el masculí rebrà el Cerdanyola.
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Llibres

La nit dels Sopa (RGB Suports, 2018),
pensat per als seguidors més fidels del
grup, conté les cançons que va tocar
en directe ara fa un any al festival del
mateix nom organitzat per la banda.
Alguns dels seus temes més celebrats,
com L'Empordà, no falten a l'àlbum,
com tampoc algunes peces del darrer
disc, com ara Cercleso Sense treva.

Música Pelis i sèries

La nit dels Sopa
Sopa de Cabra

El Més Petit de Tots
El festival El Més Petit de Tots, que arrenca dissabte 17 de no-
vembre i s’allarga fins diumenge 25, torna ple de força amb

una programació que recull les creacions artístiques de més
qualitat que s’estan oferint actualment dins l’escena interna-

cional per als infants de fins a 5 anys i les seves famílies. La
programació s’estén a diverses ciutats de Catalunya. A Barce-

lona, la programació es concentra principalment al Mercat
de les Flors i també al SAT! Teatre. A la pàgina web del 

festival, www.elmespetitdetots.cat, podeu consultar tota la 
informació i trobar l’obra perfecta per als vostres fills i filles. 

La mítica banda Backstreet Boys torna als escenaris. Així
ho ha anunciat la promotora dels cantants que van fer

embogir mig món amb coreografies pensades al detall
i cançons com I want it that wayo As long as you love
me. La gira dels americans arribarà al Palau Sant Jordi

de Barcelona el 17 de maig i després continuarà per
altres ciutats europees com Londres o París. El públic
podrà escoltar en directe els temes del nou disc dels

Backstreet Boys, que sortirà al gener sota el títol DNA.
Però també hi haurà espai per als espectadors més

nostàlgics i s’oferirà un petit tast de les cançons més
populars d’aquesta boy band formada per Nick

Carter, Brian Littrell, A.J. McLean i Howie D. Els fans
incondicionals del grup van celebrar la notícia a

través de les xarxes socials, on van expressar la
seva emoció per tornar a veure en directe els seus
ídols després que hagin passat més de dues dèca-

des des del llançament del seu primer àlbum.   

N I C K  C A R T E R

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels mítics Backstreet Boys
La banda d’EEUU va treure el seu primer disc el 1996

Famosos

El grup torna als escenaris
Presentarà el seu nou disc a Barcelona el maig

Emoció entre els fans de la banda 
Celebren veure de nou en directe els seus ídols

QUÈ HA FET?

El sevillà dirigeix i és un dels protago-
nistes de la darrera sèrie exclusiva de
Movistar. La trama se situa en el Ma-
drid de la segona meitat del franquis-
me, on una de les secretàries de la Sec-
ción Femenina del règim, Ana Mari,
rep l’encàrrec d’infiltrar-se com a min-
yona a casa de l’actriu Ava Gardner, 
per espiar totes les seves activitats.

Arde Madrid
Paco León

| SNK 40th Anniversary
En el marc de les quatre dècades de la companyia, es tornen 

a editar tots els seus grans títols per a la Nintendo Switch.

La vida d’una família sempre suposa
un delicat joc d’equilibris entre els seus
diversos elements. Això és el que in-
tenta explicar Marta Rojals a la seva
tercera novel·la, on recorre quatre dè-
cades de traïcions, sacrificis i conflictes
entre els diversos membres d’una fa-
mília, que es troba enmig d’un context
de grans canvis socials i econòmics.

El cel no és per a tothom
Marta Rojals

David Selvas s’ha posat al capdavant
de S’acosta el mil·leni i Perestroika,
les dues parts de l’obra més famosa de
Tony Kushner, que aquest any celebren
25 anys. Un retrat descarnat del triomf
del neoliberalisme durant l’era Reagan,
que ara pren més rellevància que mai
davant la presidència de Trump.

Al Teatre Lliure de Barcelona.

Teatre

Àngels a Amèrica
Tony Kushner

No t’ho perdis

Viu en línia
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P R O P O S T E S
DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
19:00 Darrera representació d’Eli, l’obra dirigi-

da per Antonio Calvo i protagonitzada per Pep
Anton Muñoz i Jaume Casals. / Sala Versus Glò-
ries.

FINS AL 5 DE DESEMBRE
18:00 Tots els dimecres, fins al pròxim 5 de des-

embre, es faran noves sessions del curs Ce-
ràmica creativa, que coordina la professora
Brenda Tarragó. Cal inscripció prèvia. / Cen-
tre Cívic Ateneu Fort Pienc.

FINS AL 14 DE DESEMBRE
17:30 Des de principis del mes passat, cada di-

vendres a la tarda es fan noves sessions del
taller anomenat Iniciació al tast de vins. El preu
total és de 59,6 euros. / Centre Cívic Casa Gol-
ferichs.

FINS AL 30 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

pot visitar la mostra Cosint relacions sanes, una
exposició que s’emmarca en el cicle Dones en
so de pau. L’organitza Teixint vincles. / Cen-
tre Cívic Sagrada Família.

FINS AL 8 DE DESEMBRE
Matí-Tarda A Fills d'En Purets, Jordi Fu s'ima-

gina una multitud pacífica de persones que
converteixen l’ús de la bicicleta en una ne-
cessitat vital. Entrada gratuïta. / Centre Cívic
Cotxeres Borrell.

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE
11:00 Noies al Lab s’encarregaran de l’activitat

anomenada Descobreix la clorofil·la amb Do-
rothy Crowfoot, pensada per a nois i noies que
tinguin entre 10 i 12 anys. / Biblioteca Sagrada
Família - Josep Maria Ainaud de Lasarte.

DIJOUS 13 DE DESEMBRE
18:00 Mon Mas serà l’encarregada de coordinar

la narració Fuig, bèstia del cicle Lletra petita
- Sac de rondalles. Activitat gratuïta. / Biblioteca
Joan Miró.

DISSABTE 1 DE DESEMBRE
16:00 Partit de futbol sala corresponent a la des-

ena jornada de la Segona Divisió entre el CFS
Eixample i l’Hispànic de Torrent. / Pavelló
Col·legi de Santa Isabel.

El jardí dansat és la narració per a nens
i nenes que tinguin entre 6 mesos i 3
anys. / Biblioteca Sagrada Família - Jo-
sep Maria Ainaud de Lasarte.

‘El jardí dansat’, una sessió 
de narracions per a tothom

Divendres 23 de novembre a les 11:00

La professora Laia Fanlo continua co-
ordinant les sessions del curs Ale-
many nivell 0, un taller d’introducció
a aquest idioma. / Centre Cívic Sagrada
Família.

Continua en marxa el 
curs d’iniciació a l’alemany

Tots els dilluns a les 11:45

L’actuació del dia 28 de Les Impuxibles
serà l’encarregada de posar el punt fi-
nal a la vuitena edició del cicle Dansa
ara a La Pedrera. / Fundació Catalun-
ya La Pedrera

Les Impuxibles tanquen el 8è
cicle 'Dansa ara a La Pedrera’
Dimecres 28 de novembre a les 20:00

Partit de bàsquet corresponent a la no-
vena jornada de la Copa Catalunya
masculina entre el CB Roser i el CB Cer-
danyola. / Pol. Estació del Nord.

El CB Roser rep la visita del 
Club Bàsquet Cerdanyola

Dissabte 24 de novembre a les 19:15

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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Els que vivim a Barcelona o a prop de la
capital som molt conscients de la sort
que tenim. Sobretot, pel que fa a l’o-
ferta que la ciutat comtal ens ofereix en
cultura, espectacles, gastronomia, ac-
tivitats, esports, etc. En relació a això
últim, podem dir que en els últims anys
hi ha hagut un creixement important
d’algunes activitats esportives molt
concretes com ara el running, el pàdel,
el crossfit o, en relació a les arts mar-
cials i els esports de contacte, les arts
marcials mixtes, el jiu jitsu brasiler o els
sistemes de defensa personal. Cada
cop més sovint podem veure gimna-
sos especialitzats o que ofereixen clas-
ses d’aquests tipus d’esports creixents. 

Afortunadament, Barcelona no és una
ciutat on el número d’actes delictius,
vandàlics o violents sigui molt elevat,
però, malauradament, n’hi ha. Per això,
cada cop més, la gent sent la necessi-
tat de voler tenir nocions avançades
de com defensar-se en el cas que al
carrer, al metro, a una discoteca, al
cotxe o en qualsevol altre lloc es trobi
en una situació d’amenaça, d’abús o

de violència real. I moltes vegades, les
arts marcials actuals o els esports de
contacte, per la seva naturalesa es-
portiva, no cobreixen completament
aquestes necessitats. 

I en aquest aspecte és on entra Km
Defensa Personal, la primera empresa
privada de Barcelona dedicada a l’en-
senyament del Krav Maga, un sistema
de defensa personal d’origen israelià
pensat exclusivament en l’autopro-
tecció que, degut a la seva efectivitat
i simplicitat de moviments, es va es-
tendre ràpidament pe als EEUU i Eu-
ropa convertint-se en el sistema de
defensa personal més popular i efec-
tiu avui dia. 

El Krav Maga no és un art marcial
reorientat a la defensa personal, ni és
un esport de contacte on volem gua-
nyar el nostre adversari (que sol ser del
mateix sexe i pes que jo), puntuar més
que ell o necessitem adaptar la nostra
tàctica a unes regles i normes que haig
de complir. És un sistema que mitjan-
çant moviments instintius i fàcils d’a-
prendre busca sortir de la manera més
efectiva i eficient de qualsevol tipus
d’episodi violent en el qual ens pu-

guem trobar: intent de violació, roba-
tori, cops, empentes, controls, estra-
ngulacions, caigudes, amenaces amb
arma blanca, etc. Contra un o diversos
assaltants.

Per assegurar aquest rigor en les tèc-
niques i l’efectivitat de les mateixes,
Km Defensa Personal disposa d’ins-
tructors formats i titulats directament
a Israel de la mà d’un deixeble directe
del fundador del sistema, Imi Lich-
tenfeld, i que, constantment, revisen,
estudien i entrenen la forma de mi-
llorar les tècniques per tal de fer-les
efectives per a qualsevol tipus d’indi-
vidu que vulgui practicar aquest sis-
tema.

A més, a KM Defensa Personal in-
clouen la singularitat més popular del
Krav Maga, la de treballar totes les tèc-
niques en situacions d’estrès tant físic
com perceptiu (cansament, fatiga
muscular, desorientació, soroll exces-
siu, baixa il·luminació...) i realitzant ha-
bitualment classes en entorns reals
(carrers, discoteques, passadissos, as-
falt, muntanya, etc.) per tal d’assegu-
rar l’assimilació de la tècnica més enllà

del tatami i realitzada per part d’un
company que ens ajuda.

Imparteixen classes en diferents cen-
tres de la ciutat de Barcelona, de di-
lluns a dissabtes i amb horaris tant de
matins com de tardes i de nits. A més
a més, també tenen grups femenins
on es treballa específicament situa-
cions que es poden donar en dones
(intents de violació, robatoris de bos-
ses de mà, controls amb estirament
de cabells o amb abraçades, etc.) i
també grups per a nens des dels 4
anys fins als 18 on realitzen classes
una miqueta més lúdiques però
orientades en tot moment a què els
nens aprenguin a defensar-se maxi-
mitzant les seves condiciones i fami-
liaritzant-los amb la disciplina, el
respecte, el sacrifici i puguin, així, evi-
tar episodis de bullying o d’abús de
qualsevol mena per part d’adults. 

Els podeu trobar a Facebook 
(/kravmagadefensapersonal) i a 

Instagram (@kmdefensapersonal)

» Parlem amb la primera empresa de Barcelona especialitzada 
en l’ensenyament del Krav Maga i la defensa personal 

KM Defensa Personal:
la millor opció a Barcelona 

Per a més informació, centres, grups i horaris pots consultar-ho al telèfon 618 55 71 97, 
a www.kravmaga-defensapersonal.com o a info@kravmaga-defensapersonal.com

El Krav Maga Krav Maga – Defensa
Personal Barcelona

Oferta variada

La defensa personal
com a activitat en

creixement
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Ernest Maragall ha estat pro-
clamat oficialment candidat
d’Esquerra Republicana a l’al-
caldia de Barcelona. El 56è
Congrés Regional de la Fede-
ració de Barcelona d’ERC ha
ratificat els resultats de la jor-
nada de primàries, on Mara-
gall va rebre un 94,2% de
suports per convertir-se en el
candidat republicà a l’alcaldia.

En el discurs de proclama-
ció com a candidat, Ernest
Maragall ha assegurat que
“avui, Barcelona és una ciutat
enfadada, inquieta i desorien-
tada, que demana a crits ser
atesa i ben governada”. “La
nostra primera obligació és
escoltar aquest clamor barce-
loní i donar-li forma amb com-

promís i un bon projecte”, ha
explicat. 

Maragall ha afegit que “avui
estem en un punt de partida,
l’inici d’un viatge que vol ser de
llarg abast”. “Barcelona encara
és lluny d’on la voldríem veure,
i la ciutat ha de ser locomotora
i vagó del viatge cap a la Repú-
blica”, ha recalcat. El ja candi-
dat d’Esquerra Republicana a
l’alcaldia de Barcelona ha ex-
plicat que “els barcelonins i
barcelonines volen una ciutat
pionera en innovació, recerca i
educació. Una capital univer-
sal, seu de la cultura i el conei-
xement de tot el món".

Ernest Maragall ha conclòs
dient que “volem governar per
transformar i construir perquè

Barcelona assoleixi el màxim de
les seves capacitats”. “Volem
guanyar per tothom, per con-
vertir en guanyadors molts dels
que avui estan perdent el dret
a viure amb dignitat”, ha asse-
gurat.

Maragall ha tancat el seu
discurs amb una apel·lació a
guanyar les eleccions: “Anirem
dels casals a les cases, i als
carrers i a les places, anirem
de les persones a les perso-
nes, als homes i dones de Bar-
celona, dels republicans a tots
els ciutadans, als futurs ciuta-
dans de la República cata-
lana”. 

Al seu torn, el president de
la Federació de Barcelona, Ro-
bert Fabregat, ha explicat que

“Esquerra Republicana ha de
ser la punta de llança del pro-
jecte republicà a Barcelona”.
Fabregat ha tornat a agrair a

Alfred Bosch el seu gest de ge-
nerositat, i ha afegit que “ara,
la passa més important que
hem de fer és a Barcelona”.

Ernest Maragall és proclamat candidat 
d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Barcelona

Esquerra Republicana, en la
Comissió d’Ecologia, Urba-
nisme i Mobilitat, ha reclamat
al govern municipal que en-
tomi el repte urbanístic i de
mobilitat pendent que hi ha al
voltant de la Sagrada Família.

El regidor portaveu d’Es-
querra Republicana a l’Ajun-
tament de Barcelona, Jordi
Coronas, ha apuntat la neces-
sitat de pensar com reurba-
nitzar els entorns del temple
en el marc de l’acord de col·la-
boració amb l’Ajuntament. Co-
ronas ha recordat que “fa
temps, des del Districte de
l’Eixample, vam presentar
una proposta en la línia d’in-
crementar l’espai per a via-

nants al voltant del temple”.
Esquerra Republicana celebra
l’acord del govern municipal
amb el Temple però, alhora,
lamenta que no s’hagi abor-
dat la qüestió principal: la de
les expropiacions. “Entenem
que abordar aquest tema és
solucionar-lo, acabar amb la
provisionalitat dels veïns i ve-
ïnes que viuen en els habitat-
ges afectats, solucionar tota
la mobilitat del barri i baixar la
pressió sobre l'espai públic
adjacent al Temple”, ha ex-
pressat Coronas.

El portaveu d’ERC ha re-
marcat la urgència per decidir
com i quan tirar endavant
amb el planejament previst i

l’espai verd de davant de la
futura façana de la Glòria i un

pla treballat entre patronat i
veïnat que detalli el futur de

les persones i els establi-
ments afectats.

ERC vol que es concreti com s’executarà 
el Pla General Metropolità a la Sagrada Família 
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