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La campanya de Nadal és per al
comerç local el moment més im-
portant de l’any. De fet, tradicio-
nalment, gairebé una quarta part
de les vendes anuals era al des-
embre. L’aparició fulgurant del
Black Friday, però, ha trencat
l’esquema clàssic del petit co-
merç, que veu com aquesta jor-
nada comercial dels Estats Units
ha arribat per quedar-se.

Un cop el sotrac de la crisi ha
començat a quedar enrere, el co-
merç local encara amb determi-
nació aquest nou repte. Des de la
Fundació Barcelona Comerç, Llu-
ís Llanas, vicepresident de l’enti-
tat, afirma que  “el comerç local ha
de jugar a tot i adaptar-se al Black

Friday”. Tot i això, Llanas admet
que el que representa el Black Fri-
day “és un model diferent del que
nosaltres proposem”. I és que el vi-
cepresident de Barcelona Comerç
remarca que el petit comerç ha d’a-
postar “pel concepte de l’slow
shopping, que vol dir un comerç
que aconsella, que fa temporades
llargues amb preus lògics i que no
aposta per la venda impulsiva”. A
banda, Llanas afegeix que el Black
Friday s’acaba convertint en unes
“rebaixes encobertes perquè s’a-
caben fent descomptes més dies”.  

Des de l’entitat RETAILcat, la
Unió d’Entitats de Retail de Ca-
talunya,  es mouen, amb matisos,
en la mateixa línia. Consideren que
la consolidació del Black Friday
“obliga a una revisió del model del
comerç”. L’entitat,  de la mateixa
manera que bona part del co-
merç de proximitat, veu amb re-

cança el model que imposa el
Black Friday, però admet que “les
campanyes promocionals de cur-
ta durada són atractives per als
clients”. Això fa, afegeixen des de
l’entitat, que ara el comerç “s’ho
juga tot en pocs dies i ha de pre-
parar-se bé i veure com pot com-
pensar la pèrdua de marges”.

LES VENDES NO CREIXEN
Aquesta realitat fa que les com-
pres de Nadal quedin condicio-
nades, ja que els hàbits de la gent
estan canviant. Des de RETAIL-
cat calculen que una de cada dues
compres del Black Friday són
una anticipació de les compres na-
dalenques. “En el fons no es pro-
dueix un creixement real en ven-
des, perquè són vendes que es dei-
xen de fer en dies anteriors i pos-
teriors”, afegeix el president de
l’entitat, Joan Carles Calbet.  

El nou repte del comerç
» La consolidació del Black Friday ha abocat el petit comerç a apostar per aquesta jornada comercial
» Els botiguers admeten que ara el que toca és “veure com es pot compensar la pèrdua de marges”

Albert Ribas
BARCELONA

El Black Friday ha arribat per quedar-se. Foto: Kippelboy

XIFRES4El comerç de la ciu-
tat es va recuperant després
dels efectes d’una crisi econò-
mica que va tenir un fort im-
pacte per a la seva salut. I és
que el nombre de treballadors
contractats en el comerç mi-
norista va créixer un 1,6%  en-
tre el 2016 i el 2017. En aquest
mateix període també es va
arribar als 80.031 afiliats a la
Seguretat Social, segons les
xifres del quart trimestre del
2017 difoses per l’Ajuntament.

Les xifres també mostren
com, amb autònoms inclosos,
el comerç representa més del
14% del total d’ocupació de la

ciutat, amb més de 150.000
persones treballant en el sec-
tor. Pel que fa a la facturació,
aquesta també va créixer. En el
tancament del 2017 l’incre-
ment respecte de l’any anterior
va ser de l’1,5% i es van factu-
rar gairebé 13 milions d’euros.

Des del consistori també
han explicat que gairebé un
40% dels responsables dels
establiments a qui s’ha en-
trevistat consideren que el
volum de negoci augmentarà
en els pròxims anys. 

Per últim, els barcelonins
posen un notable alt (8,2) a
l’oferta comercial de la ciutat.

L’ocupació al comerç arriba
als nivells previs a la crisi
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per Francesc Reina

Geologia de la resistència

Els paisatges existeixen segons la per-
cepció subjectiva de qui els observa. Tota
la seva raó és variable. Per això es trac-
ta d'un concepte que es deu transmetre
perquè aprenguem a valorar les conse-
què̈ncies de l'acció humana.

Tots els camins tenen una història per
explicar, una reflexió íntima sobre les es-
sències dels éssers en temps de depen-
dència i ofecs. Són poesies, com roques
que giren i s'emboliquen per
protegir uns versos que vol-
guessin ser un aixopluc des
d'on combatre les pors que
ens assetgen. Per aquest mo-
tiu, els ecos del present res-
sonen en el nostre passat
més proper i enmig del tu-
mult sorgeix, per retratar l'actualitat, la
resistència, que mira la vida profunda per
exigir vells drets civils que tornen a veu-
re’s seriosament amenaçats.

Els tirans del món en el seu poder de
vigilància pateixen la síndrome de de-
bilitat propera, no tenen cap coneixe-
ment de la gent que viu a la terra que els
envolta. En el terreny són cecs, no saben
escoltar, menyspreen aquest valor per
considerar-ho superficial. Abans eren

dèspotes malvats, però també veïns, gent
subjecta al dolor. Aquest ja no és el cas
i, a la llarga, ens anirà molt malament.

Tot i que és molt difícil fer justícia i
arribar a certa democràcia amb classes
tan benestants i que van obtenint més
poder i riquesa a partir de la seva guer-
ra freda particular i divisòria, resulta sor-
prenent que altres veus vagin inventant
noves maneres de defensar que el pres-

supost ha de repartir-se entre totes les
parts, invocant a més, a la memòria,
aquest acte biològic que s'incrusta en el
més profund i ens ofereix el coratge ne-
cessari per explicar històries que ens par-
lin de tot el que s'ha aconseguit i de tot
el que encara queda per fer.

Les històries oficials han silenciat tot
el que han pogut els moviments rebels,
aquelles petites grans revolucions que
encara romanen a prop de pensaments

inquiets. Per molt humils que hagin es-
tat, han honorat, així, les inicials de la
seva classe. La filantropia va complir a
la perfecció la seva particular retòrica de
la disciplina, aquella arma de doble fil
que ha estat la condició del pensament
liberal: parlar de llibertat perseguint amb
gàbies tot allò que naixia.

El filòsof de l'art, John Berger,
confessa els seus dubtes que una bona

obra pugui canviar la so-
cietat, però admet que pot
oferir-nos esperança. Re-
sistir és aquest exercici de
vergonya que col·loca a la
consciència en el centre de
la sorpresa. Amb l'espe-
rança i el coratge, formen el

component geològic per lluitar per
una vida millor, i al costat de la com-
passió, assoleixen el grau més extrem,
com és trencar cadenes invisibles ple-
nes de cicatrius. També ho és tornar a
sentir Bella Ciao cantada pel magnífic
Tom Waits, acompanyat per Marc Ri-
bot. O aquelles cançons resilients de
Pete Seeger, Violeta, Chico Buarque, Zi-
tarrosa, Piaf, Atahualpa, Paco Ibáñez,
Lennon, de André o Falsterbo.

És molt difícil fer justícia i arribar a certa
democràcia amb classes tan benestants 
i que van obtenint més poder i riquesa

La bossa de vots que
pot fer créixer el @PSOE

no és a @vox_es sinó a
l’abstenció, però actuaran com si fos
així. Per què, si no els convé electoral-
ment, faran això? Perquè qualsevol
suïcidi és bo si és per la unitat d’Es-
panya. Allò que en diuen no-naciona-
lisme.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

“Vengan con una ofer-
ta del 75% de la socie-

dad catalana y el Go-
bierno de España ayudará a resolver la
cuestión catalana”, promete Pedro Sán-
chez (PSOE). Estatuto en 2005: 89%. De-
recho a decidir en 2013: 77%. Demos-
copia a favor del referéndum pactado:
82% (Metroscopia) o 76,6% (GAD3).

@KasperJuul_0

En España no nacían
tan pocos niños desde

la posguerra. Este es el
año en que se han producido más
desahucios de toda nuestra historia. Si
te dicen que hemos salido de la crisis,
pregúntate por qué tener hijos y vi-
vienda es un lujo que muchas familias
ya no se pueden permitir.

És el pitjor error de la
tardor passada: posar

l’amenaça de l’Estat com
a argument polític legítim al cap de la
gent. És on conflueixen tots: Estat, La
Vanguardia, Cs, Ada Colau i partits in-
dependentistes. Fer-nos pensar des
de la por té conseqüències durant dè-
cades. Miserables.

@JordiGraupera@RubenSanchezTW@pilarcarracelas

Els semàfors

Consorci d’Educació
El Consorci d’Educació i l’Ajuntament
han estat incapaços de solucionar, de
moment, el futur de l’Escola Entença,

que fa tres anys que és en uns barracons
al costat d’una subestació elèctrica i s’hi

haurà de quedar quatre cursos més.
pàgina 10

Ajuntament
L’Ajuntament va presentar a principis

d’aquest desembre el projecte de trans-
formació de l’antiga presó Model. El

consistori té previst fer-hi un total de set
equipaments, 150 pisos de protecció i

mantenir els sis braços de l’edifici.  
pàgina 11

Maria Assumpció Vilà
La Síndica de Greuges va visitar la Dreta
de l’Eixample fa uns dies per escoltar les

reivindicacions veïnals. Vilà va denun-
ciar, tal com fan els veïns, que el barri té

una manca molt gran d’equipaments  
i un problema greu amb l’habitatge.

pàgina 10
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No es tracta de parlar sobre la fi-
gura que es posa en un racó del
pessebre i distreure la mainada en
la seva recerca a veure on està ama-
gat. Es tracta de l’expressió en el
nostre llenguatge comú, si es vol dir
també escatològic. Diem “cagar-se
a les calces” quan algú desisteix de
fer una cosa; “cagadubtes” a la per-
sona que no pren decisions en el
moment; “cagat de por” al que té
por; es fa “cagar el Tió”...

Però, sempre hi ha un però, als
catalans també se’ns penja la llu-
fa de ser fenicis, jueus, maçons i la
cirereta del pastís de ser uns “ca-
gats” en el sentit de covardia.

La dreta molt dreta (els podem
dir extrema dreta o no?) que està
guanyant terreny a Espanya, com
ha quedat demostrat a les elec-
cions andaluses, fa gala de ser molt
mascle. Del tema intel·ligència i
cervell no en parlen, això sí, l’A-
bascal surt a cavall escortat per una
colla de genets, acompanyats d’u-
na música potent i fanfàrries cap
a no se sap on. Diuen que van a
“reconquerir” Espanya de la púr-
ria esquerranosa. Salvar-la de les
urpes de l’independentisme. Són
els moderns senyors Pelai del se-
gle XXI. Una pàtria, un rei, una
llengua i una nació. A algú li sona
aquesta cançó? La lletra és molt
clara, és neofalangista, i la músi-
ca qui la posa, l’IBEX 35? A An-
dalusia, i per extensió a Espanya,
ara es “caguen a les calces” veient
el resultat que ha tret VOX a les
eleccions i Susana Díaz clama
que s’ha de negociar entre partits
moderats perquè l’extrema dreta
no entri al govern andalús. 

Ves per on, tant que gallarde-
gen, resultarà que també són uns
caguetes! 

El caganer català
per Josep Ramon Ciurana 

Les millors
perles

La televisió estatal russa va presentar fa uns dies en un informa-
tiu un robot d’alta tecnologia que havia estat l’estrella en una
trobada juvenil de robòtica celebrada a la ciutat de Yaroslavl.

Alguns dels moviments del suposat robot van començar a desper-
tar sospites i finalment es va descobrir que era un home disfressat. 

Mauro Morandi és un italià de 79 anys que és l’únic habi-
tant de Budelli, una petita illa del nord de Sardenya. Fa
30 anys que hi viu, instal·lat en una barraca. Ara, però,

les autoritats li han anunciat que ha de marxar i que la barraca
serà enderrocada, ja que es vol augmentar la protecció de l’illa.

La família de l’arquitecte català José Antonio Coderch de Sent-
menat ha donat al Museu Reina Sofia de Madrid el seu extens
arxiu, format per 9.800 documents. Coderch va ser un dels

grans arquitectes de la postguerra gràcies a les seves construccions
modernes i totalment allunyades dels cànons de l’època. 

El futbolista del Barça Gerard Piqué té gairebé tancada la
compra del FC Andorra. Piqué té com a objectiu portar el
club fins al futbol professional. L’equip andorrà, fundat el

1942, forma part del futbol català i actualment juga a la Primera
Catalana. El jugador del Barça també assumirà el deute del club.

El Congrés dels Diputats va viure fa pocs dies una imatge gaire-
bé insòlita. La del parlamentari de Podemos Alberto Rodrígu-
ez elogiant el diputat del PP Alfonso Candón, que vivia l’últi-

ma sessió a l’hemicicle. Rodríguez va dir a Candón les següents 
paraules: “Vostè és una bona persona i el trobarem a faltar”.

Vist a les xarxes

@bcn_hg: Coneixes #Umbral? És un pro-
jecte artístic que vol reflexionar sobre la
crisi dels #refugiats amb instal·lacions al
metro. 

@QuicoSalles: Els Mossos d’Esquadra
amenacen amb una “grip blava” el 21 de
desembre si no hi ha acord abans amb el
Govern.

#ProtestaMossos

@HiginiaRoig: Aquells dies on el marge
de dubte és zero. Tota la solidaritat amb
@Pablo_Iglesias_ i @EnricJuliana. Barcelona,
ciutat oberta.

#NoPassaran #Refugiats

Hem despertat el progressisme
per @ModernetdeMerda    

Un fenomen inexplicable i real-
ment preocupant sobrevola Ca-
talunya des que diumenge VOX
va irrompre amb força al parla-
ment andalús. És el que tracta de
vincular l'independentisme amb
l'auge d'aquest feixisme descar-
nat, explícit i terriblement or-
gullós de si mateix.

Ho hem vist altres vegades,
normalment solia arribar des
d'altres punts de l'Estat. Venia Pa-
blo Iglesias i et deia que tal. Bé.
Però aquest cop no només se'ns
han atribuït des de fora les culpes
d'haver alçat 12 homes a Anda-
lusia, sinó que a l'atac s'hi han su-
mat moltes veus catalanes que
han jugat a la mateixa estratègia.
Veus quasi totes procedents d'un
determinat progressisme -el més
vell i el més nou però antic- que
han esclatat i han tret tota la bi-
lis que duien dins.

I aquest episodi m'ha fet re-
flexionar, perquè, pensant-hi
fredament, és gros. Déu-n'hi-do,
com hi van. Com hi van contra
un projecte que és el de la repú-
blica i que, en principi, no és tan
diferent del seu. Com hi van
contra uns valors i uns ideals que
en el fons són també els seus, els
de la democràcia, la justícia, la lli-
bertat, etc. El marc teòric de la re-
pública catalana, del que es vol

aconseguir, no deixa de ser for-
ça similar al de la seva repúbli-
ca espanyola.

Però, sobretot, com hi van te-
nint en compte que davant hi te-
nen el feixisme. El puto feixisme
alçat davant seu. Aquell passat
contra el qual vam lluitar tots ple-
gats. El pitjor dels episodis, el mal
més exagerat. I prefereixen abo-
car-ho tot contra l'altra repúbli-
ca -sense que l'acusació tingui
cap sentit, a més, cap mena de
sentit- que no pas encarar la re-
alitat i batre el gran problema, el
que tenen a casa seva, el que els
devora i els crema als peus.

No és, per tant, el fet que cri-
tiquin l'independentisme el que
sorprèn (el joc de la política és
aquest i el practiquem tots) sinó
el moment i la tria de l'enemic.
El moment és l'auge del feixisme
orgullós i l'enemic som nosaltres.

Com més hi rumio, més em
pertorba. I més m'inquieta tro-
bar la resposta a una pregunta.
Veient com ara intenten des-
trossar el republicanisme i no pas
el feixisme, veient que tot apun-
ta que l'enemic important són
més els independentistes cata-
lans que no pas el neofranquis-
me, ¿a quina trinxera es col·lo-
caran el dia que aquests últims
ens vinguin a buscar?

Safata d’entrada
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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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Pot garantir que serà el can-
didat del PSC a les eleccions
municipals del maig?

Sí, és clar.

Li diem perquè també ho havia
de ser Alfred Bosch d’ERC i no ho
serà, sembla que podria passar
el mateix al PDeCAT amb Neus
Munté...
Sí, sí... Bé... Nosaltres vam fer primà-
ries el mes de maig i jo soc el can-
didat. 

Els últims mesos han sonat noms
alternatius al seu... Fins i tot el de
l’exalcalde Jordi Hereu. Com ho
ha viscut tot plegat?
Amb tranquil·litat. Quan em vaig
presentar a les primàries ningú més
ho va fer. Mirin si ho he viscut amb
tranquil·litat.

El cert és que el primer secretari
Miquel Iceta, cada cop que li pre-
gunten per vostè, el confirma com
a candidat.
És que em va confirmar la militàn-
cia del partit. I ningú més es va pre-
sentar. Així de tranquils estem.

On queda clar que no veurem
Jaume Collboni, si res no canvia,
és a la llista de Manuel Valls. El
preocupa que l’exprimer minis-
tre francès pugui restar molts
vots al PSC?
El que em preocupa és que no es
parli de la ciutat. Fa tres o quatre
mesos que vivim amb balls de
noms, estrelles convidades... Amb
una mena d’Operación Triunfo de
candidats en la qual no s’ha parlat
ni d’habitatge, ni de transport, ni
de seguretat... Això és el que em
preocupa, que no es parli de la ciu-
tat de Barcelona.

En aquesta entrevista en parla-
rem, però si abans ens deixa fer-
li unes quantes preguntes més
en clau electoral...
Sí, sí... Ho dic perquè crec que als
ciutadans això ni els interessa ni en
volen saber res. Quan vas a un
barri, et demanen més seguretat,
més habitatge, millor transport pú-
blic... No si un ha dit que pactarà
amb un altre o si ja veurem quin
serà el candidat de quina força.
Més aviat hi ha un cert desconcert. 

Creu que les expectatives que
s’han generat entorn de la figura
de Valls són exagerades?
A mi la gent em parla del transport,

de l’habitatge, de la seguretat... No
em parla del ball de noms ni de
pactes. Això és una cosa que
agrada molt als polítics i als perio-
distes, però a la gent li interessa el
dia a dia de la ciutat.

Sigui com sigui, si la llista de Valls
fos la més votada, el PSC li podria
donar suport i fer-lo alcalde?
Jo em presento per guanyar les
eleccions. Per ser alcalde. Nosaltres

intentarem sumar una coalició de
ciutat la més àmplia possible. Fa
uns dies es va presentar una plata-
forma amb noms força transver-
sals. Aquesta és la nostra línia i
estem convençuts que serà gua-
nyadora. 

A la foto d’aquesta plataforma
que comentava, Compromís per

Barcelona, no s’hi veia cap cara
especialment jove. 
Els dic per què?

Digui.
Perquè era al matí, que és quan la
gent jove treballa. Aquesta és l’ex-
plicació [somriu].

No és que el PSC hagi deixat de ser
un partit atractiu per als joves...
En absolut. Tenim gent jove. Però a
les 11 del matí la gent jove treballa. 

Abans deia que es presenta per
ser alcalde, però en cap enquesta
apareix amb possibilitats de gua-
nyar les eleccions. Se’ls fa difícil as-
sumir aquest rol més secundari,
de crossa de govern, que sembla
que ara els atorga l’electorat?
No, perquè no tenim ni aquesta vo-
cació ni aquesta psicologia de par-
tit. Nosaltres som una formació que
estem governant Espanya, que
vam governar Catalunya, que go-
vernem gran part dels ajuntaments
metropolitans... Som un partit de
govern. A la vida hi ha cicles histò-
rics i ara venim d’un cicle baix, però
totes les enquestes indiquen que
anem pujant. 

Al principi també citava les primà-
ries. El PSC en va fer, però com deia

només s’hi va presentar vostè. El
mateix ha passat a ERC, les del
PDeCAT no van despertar gaire in-
terès... Què falla?
Jo defenso les primàries. Són un
mecanisme més participatiu i que
compromet més la militància d’un
partit. Però és evident que, quan no
hi ha competència, tenen menys
interès. Si no hi ha final incert... I a
banda d’això, quan una cosa es
normalitza és menys notícia. Però
és un sistema útil i vàlid. Jo hi crec
fermament.

Per què creu que generen tantes
crítiques, doncs, les primàries que
està impulsant una part del sector
independentista a Barcelona?
No ho sé, perquè com que és un
espai polític que em costa d’enten-
dre... En tot cas, és una cosa molt en
clau independentista. Tampoc s’està
parlant de la ciutat. 

Parlem de la ciutat. La seguretat
serà un dels cavalls de batalla de
la campanya. 
Nosaltres estem dient des de fa
mesos que la ciutat ha perdut clima
de seguretat. Anant als barris i par-
lant amb els veïns i comerciants ja
vèiem que no hi havia un missatge
prou clar per part del govern que hi
ha unes normes i s’han de complir.4

Jaume Collboni
Candidat del PSC a l’alcaldia

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Marta Vall-llebrera

“Hem pagat el màster a alguns
membres del govern a un preu molt alt”

“Fa mesos que 
vivim una mena

d’Operación Triunfo
de candidats sense
parlar de la ciutat”

Entrevista
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3I el govern de la senyora Colau,
en lloc de prendre’n nota i pensar
que alguna cosa estava passant
de fons, ens deia que fèiem alar-
misme. Bé, després les xifres ho
han corroborat. I aquest és un
tema que a mi personalment em
preocupa molt. Perquè si una ciu-
tat no està neta i segura, la resta
no funciona. 

La recepta de ciutat neta i segura
s’associa normalment als partits
de dretes.
Mentre a Barcelona el repunt de la
inseguretat és d’un 20%, a Madrid
és d’un 1%. I allà també governa
l’esquerra. El risc és justament asso-
ciar la presència de l’esquerra en un
govern amb el fet que no hi hagi se-
guretat. Perquè la inseguretat so-
bretot perjudica els barris més
vulnerables i les famílies que no
tenen recursos. Perquè la gent més
rica, si necessita més seguretat, la
paga. Per tant, el discurs de la segu-
retat és un discurs d’esquerres. Hi ha
una part preventiva, de lluita contra
les desigualtats, però després hi ha
la part d’autoritat pública. I l’es-
querra l’ha de defensar, perquè si
no li regalem a la dreta.

Ha promès que si governa con-
vocarà 1.000 places a la Guàrdia
Urbana en els pròxims cinc anys.
És viable econòmicament?
Sí. A l’última etapa de l’alcalde Hereu
ja es va fer. I els càlculs que hem fet
tenen a veure amb el que ja es va fer.

Creu que fan falta?
Si volem complir les ràtios òpti-
mes que el propi Parlament de Ca-
talunya va establir en el seu dia, sí.
Perquè és veritat que de vegades
és molt més important la dissua-
sió, gràcies a una bona presència
al carrer, que les actuacions en si
mateixes. I què està fent el govern
de Colau? En lloc de reconèixer
que això s’ha de fer així, està redu-
int el nombre de policies. En ma-
tèria de seguretat, la prevenció i la
proximitat és el binomi que més
ha fallat en l’etapa Colau.

S’ha fet la policia de barri.
No, no s’ha fet. Se n’ha parlat molt,
però no s’ha fet.

Ara el govern ha anunciat el seu
desplegament a tres districtes
més i ja s’havia implementat en
dos.
Jo no en veig cap. I els veïns no en
veuen cap. S’anuncia ara, al quart
any de mandat, i quan tens com a
principal problema a la ciutat la
seguretat. 

Potser l’experiència de govern et
fa veure les coses diferent.
A un govern s’hi ha d’arribar après.
Crec que els barcelonins i les bar-
celonines hem pagat el màster a al-

guns membres del govern a un
preu molt alt. Descobrir, per exem-
ple a Ciutat Vella i al quart any de
mandat, que el paper de la policia
és importantíssim per donar segu-
retat als veïns... Això explica moltes
de les coses que han passat. 

La cultura també ha estat un àmbit
controvertit en aquest mandat.
Vostè diu que “Barcelona serà cul-
tural o no serà”. 
Sí. Jo crec que l’ADN del projecte de
ciutat de Barcelona és la cultura. És
el que ens diferencia, el que ens
dona identitat... I, per tant, la cultura
sempre ha estat l’eix vertebrador
del meu projecte per a Barcelona.
De fet, quan vam fer el pacte de go-
vern amb Colau, el primer que vam
demanar nosaltres va ser Cultura,
per sorpresa de tothom. Jo hi crec
molt, també en clau d’àrea metro-
politana. 

El turisme és un altre pilar de la
ciutat, però sembla que el model
actual mostra símptomes d’es-
gotament. Què s’ha de fer?
El turisme ha d’estar al servei de la
ciutat, i no la ciutat al servei del tu-
risme. Nosaltres no som una ciutat
turística, som una ciutat amb tu-
risme. I al final, el turisme que tin-
drem dependrà de la Barcelona
que expliquem al món. Per tant,
hem de decidir què volem expli-
car. Si expliquem una Barcelona
que té oferta cultural, experiències
gastronòmiques, botigues singu-
lars... Vindrà un turisme que encai-
xarà amb aquesta proposta. 

En resum, fer un altre tipus de
promoció de Barcelona.
Fer promoció no només és dir “vin-
guin i visiti’ns”. Jo no estic defensant
la idea incrementalista del turisme.
El que hem de dir és “vinguin a
veure aquesta Barcelona”. Perquè
quan ho fem, ja ens estem adreçant
a un públic determinat. Un públic
que respecti la ciutat, més enllà del
seu poder adquisitiu.

Un altre dels grans temes de ciutat
és l’habitatge. Vostè acusa Colau
de “triomfalisme” en aquesta ma-
tèria. Es podien fer més coses de
les que s’han fet?
El que més preocupa la gent ara és
l’accés a l’habitatge. Els preus s’han
encarit molt. L’Ajuntament pot fer
molt, no tot, però pot fer molt per

apaivagar els efectes de l’augment
de preus a la ciutat. Per exemple,
posar més habitatge assequible al
mercat. Hi ha 82 solars disponibles
per fer-hi habitatge. Durant la dar-
rera etapa socialista, es van cons-
truir 4.000 habitatges assequibles.
En aquest mandat se n’hauran fet
800. Es podria haver fet molt més.
És un dels grans fracassos de les po-
lítiques de Colau.

Precisament era una de les seves
banderes electorals.
Com deia la meva àvia, una cosa es
predicar y otra dar trigo. I predicar
és molt fàcil quan estàs en una en-
titat, d’activista, i també és molt le-
gítim. Però governar Barcelona no
és apte per a activistes. És apte per
a gent que pot tenir un projecte
polític molt ambiciós però que
també compta amb equips tèc-
nics, planificació, objectius clars... I
que és realista. Jo crec que tot això
ha fallat en aquesta etapa.

Què creu que és el millor i el pit-
jor que ha fet Colau?
Hi ha hagut un intent no reeixit de
donar un paper més actiu a la ciu-
tadania, a través de la participació.
Aquesta voluntat de donar veu a la
gent crec que ha estat la part més
positiva. I la part més negativa és
que no ha estat una alcaldessa de
tots i per a tots. Colau s’ha dedicat
a governar pensant només en els
seus i ha oblidat grans parts de la
ciutat. 

Amb tot el que ens diu, es plan-
tejarien tornar a pactar amb Bar-
celona en Comú després de les
eleccions del maig vinent?
Una de les bases de l’acord que vam
establir amb Barcelona en Comú
deia que el més important seria el
projecte de ciutat. I la coalició la van
trencar ells quan aquest principi
bàsic no es va respectar. I ja els hi
deia al principi de l’entrevista. Per a
nosaltres, després de les eleccions,
els acords que hi puguin haver han
de ser sobre la base que el més im-
portant, i el que ha de prevaldre, és
la ciutat de Barcelona. 

Els podrien donar una segona
oportunitat?
Bé, jo últimament els veig molt de
bracet d’ERC. Crec que és força evi-
dent que estan mirant a veure si in-
tercanvien cromos entre els suports
al Parlament de Catalunya i els su-
ports a l’Ajuntament de Barcelona.
Ells sabran. Però insisteixo: nosal-
tres, sobre la base d’un projecte que
posi Barcelona per damunt del pro-
cés independentista, si es pot fer, ho
farem. Ara bé, justament per això
Barcelona en Comú va trencar el
pacte amb nosaltres fa mesos. Si ells
es plantegen anar de bracet de la
lògica de l’independentisme, evi-
dentment nosaltres no hi serem.<

“Durant l’última etapa socialista vam fer
4.000 pisos socials: Colau n’ha fet 800”

“Si una ciutat no 
està neta i segura, 

la resta no funciona.
Això és un discurs

d’esquerres”

– Es plantejarien tornar a pactar
amb Barcelona en Comú?

– Els acords que hi puguin haver
han de fer prevaldre Barcelona.
I la coalició amb nosaltres la van 
trencar ells quan aquest principi 
bàsic no es va respectar.

– Els podrien donar una segona
oportunitat?

– Si ells es plantegen anar 
de bracet de la lògica de
l’independentisme, nosaltres 
evidentment no hi serem.

Entrevista
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Eixample

ENSENYAMENT4Les famílies de
l’Escola Entença han dit prou i
han decidit portar les seves rei-
vindicacions al Síndic de Greu-
ges. La trobada amb el respon-
sable de l’Oficina del Síndic per
a la Defensa dels Infants i Ado-
lescents va tenir lloc el 12 de des-
embre. Durant la reunió, les fa-
mílies van tornar a denunciar que
la ubicació actual de l’escola, des
de fa tres anys en barracons en
uns terrenys al recinte de l’Escola
Industrial al costat d’una subes-
tació elèctrica, pot ser perillosa
per a la salut dels seus fills i tam-
bé implica una manca d’espai per
al dia a dia del centre.

La trobada amb el Síndic es
va celebrar després de dos anys
de converses entre les famílies,
l’Ajuntament i el Consorci d’E-
ducació. Unes negociacions, però,
que segons les famílies no han
permès “arribar a cap solució via-
ble i concreta”.  De fet, al llarg d’a-
quest temps el Consorci i l’A-

juntament han presentat a les fa-
mílies quatre propostes per a la
ubicació definitiva del centre.
L’última seria la del solar pro-
pietat de l’Hospital Clínic situat
a la confluència de Casanova,
Provença i Villarroel.

TALL DE CARRER
L’enuig de les famílies es va fer
especialment visible a finals de
novembre, quan l’Ajuntament
va anunciar que l’escola hauria
de seguir als barracons quatre

cursos més. Això va provocar que
decidissin organitzar una pro-
testa el 30 de novembre. Les fa-
mílies es van manifestar a l’en-
creuament d’Urgell i París  per
tornar a denunciar la situació.
Anna Peralta, una de les repre-
sentants de les famílies, va afir-
mar que “el nostre cas és un
exemple clar de la política dels
anuncis: crear una escola i posar
en risc la seva continuïtat per
manca de planificació és un greu-
ge per a tota l’educació pública”.

Una imatge de la protesta de les famílies. Foto: AFI Escola Entença

Les famílies de l’Escola Entença:
“Volem el trasllat immediat”

» Els pares i mares denuncien que la ubicació actual és perillosa
» Colau diu que l’escola haurà d’estar quatre cursos més en barracons

La Síndica alerta de la manca
d’equipaments al barri 

DRETA DE L’EIXAMPLE4La Sín-
dica de Greuges de Barcelona,
Maria Assumpció Vilà, va visitar
el passat 21 de novembre la Dre-
ta de l’Eixample en el marc del
programa ‘Visites als barris de la
ciutat de Barcelona’. 

La visita, feta amb l’associa-
ció de veïns del barri, va servir
perquè Vila recollís les principals
demandes dels veïns, que són les
següents: la construcció d’equi-
paments públics i solucions a les
dificultats per accedir a un ha-
bitatge digne per tal que els
veïns no hagin de marxar del ba-
rri. Un cop feta la visita, la Sín-
dica va afirmar que a la Dreta de
l’Eixample “hi ha una manca

absoluta d’equipaments públics
i de la corresponent planificació
per a disposar-ne en el futur.

HABITATGE
L’altra gran preocupació veïnal
és l’habitatge. Els veïns dema-
nen eliminar els avantatges fis-
cals per a determinades inver-
sions immobiliàries i que l’A-
juntament faci efectiu el dret de
tempteig i retracte en els casos
d’edificis que es posen a la ven-
da. Sobre l’habitatge, la Síndi-
ca va afirmar que  en el cas del
barri el problema és especial-
ment greu “per la pressió turís-
tica i inversora a causa de la
centralitat del barri”.

Joan Bordetas i la Fal·lera
Gegantera, Medalles d’Honor
RECONEIXEMENT4L'activista
veïnal Joan Bordetas i Castell i
l'Associació Fal·lera Gegantera
Sagrada Familia van rebre a finals
de novembre la Medalla d’Honor
de la ciutat.

En el cas de Bordetas, el guar-
dó reconeix la seva tasca a  l’As-
sociació de Veïns de Sant Antoni
i la seva visió global sobre les ne-
cessitats del barri, del districte i de
la ciutat. La trajectòria de Borde-
tas en l’activisme veïnal va co-
mençar fa molts anys. L’any 1984
es va incorporar a la junta de l’as-
sociació de veïns i també ha for-

mat part de l’AMPA de l’Escola
Elaia, des d’on es va involucrar en
el Col·lectiu d’Escoles per l’Esco-
la Pública Catalana.

D’altra banda, l’Associació
Fal·lera Gegantera Sagrada Fa-
mília va rebre el reconeixement
pels seus més de 30 anys dedi-
cats a la transmissió de la passió
gegantera  i pel seu compromís
amb la cultura popular al barri
i al districte. 

Com a colla gegantera, des
del 2011 aposta per mantenir la
cultura i la tradició gegantera al
barri de la Sagrada Família.

L’Escola Tabor celebra
el seu 50è aniversari

ENSENYAMENT4L’Escola Ta-
bor té un bon motiu per a l’ale-
gria. I és que aquest centre es-
colar del barri de la Sagrada fa-
mília celebra aquests dies els
seus 50 anys.

L’escola, que des del 1996
ocupa l’edifici actual del carrer
Cartegena, va néixer el 1968 al
barri de Navas, a Sant Andreu.
Durant els seus primers anys va
ser un centre privat però a finals
dels vuitanta es va incorporar a

la xarxa d’escoles públiques de la
Generalitat.

Per commemorar l’efemèri-
de, l’escola organitza diferents
activitats. El pròxim 20 de des-
embre celebrarà la cantata de
Nadal ‘Un Nadal a la Tabor,
mentre que per a l’any que ve ha
programat més actes. Es faran
diferents xerrades, es presenta-
rà el llibre de la història de l’es-
cola i al maig es farà el sopar de
cloenda del 50è aniversari.

Districtes | L’Eixample perd un tram del passeig de Sant Joan
Els límits territorials dels districtes patiran una sèrie de canvis, segons ha informat l’Ajunta-

ment. Un d’ells té a veure amb la vorera central del passeig de Sant Joan entre els carrers 
de Rosselló i Còrsega, que passa de l’Eixample a Gràcia. El canvi s’aprovarà al pròxim Ple. 

Foto: Twitter (@miquelessomba)
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Pas endavant per a la gestió
veïnal de Transformadors

EQUIPAMENTS4El Casal de Ba-
rri Transformadors, tal com va
avançar Betevé, ja té encarrilada
la seva gestió veïnal després que
el grup impulsor de l’equipament
ja hagi constituït una plataforma,
integrada per diferents col·lec-
tius i entitats del Fort Pienc, per
autogestionar l’espai.

A finals de novembre el Dis-
tricte va aprovar la constitució de
la plataforma, on a banda d’enti-

tats com per exemple les AMPA de
dues escoles, també hi ha una
quinzena de veïns.

L’espai, les obres del qual està
previst que acabin el pròxim fe-
brer, no podrà ser, però, la casa
d’alguns col·lectius del barri, com
els grups de batucada, ja que l’e-
difici no està insonoritzat. Tampoc
hi tindrà lloc el grup Exigim Es-
pais, que durant molts anys han
reivindicat l’equipament.

Aprovada la compra municipal
de set solars al districte

EQUIPAMENTS4El Ple de l’A-
juntament de finals de novem-
bre va servir per aprovar el pla
urbanístic del govern municipal
que preveu la compra de set so-
lars en diferents punts del dis-
tricte per tal de fer-hi equipa-
ment i pisos de protecció oficial.

Dos dels set solars són al ba-
rri de Sant Antoni, mentre que
els cinc restants són un de cada
barri: el Fort Pienc, la Sagrada
Família, la Dreta de l’Eixample,
l’Esquerra de l’Eixample i la
Nova Esquerra de l’Eixample. El
consistori invertirà 31,4 milions
d’euros en la compra dels solars
i està previst que els equipa-
ments que s’hi facin sigui do-

cents, sanitaris-assistencials i
culturals. 

RECURS DEMÒCRATA 
Un cop aprovat el projecte, el
Grup Demòcrata va anunciar que
portarà “el nyap de l’expropiació”
d’aquests solars al Comitè d’Èti-
ca i Bones Pràctiques pel seu
contingut “electoralista”. La re-
gidora de la formació Francina
Vila va acusar Colau de “vendre
fum” amb aquest projecte i va re-
treure al govern municipal que tiri
endavant la compra sense dir
d’on traurà els gairebé 32 milions
que necessitarà. “Votem no per-
què els veïns no veuran cap in-
versió ni cap solar”, va concloure.

HABITATGE4Ja es coneixen els
detalls del projecte de trans-
formació de l’antiga presó Mo-
del.  A principis de mes l’Ajun-
tament va presentar una pro-
posta que contempla conservar
bona part de l’estructura de
l’antic centre penitenciari, fer un
total de set equipaments i cons-
truir 150 pisos públics.

Així doncs, la intenció del
consistori és que les sis galeries
de l’edifici es conservin. La idea
és transformar-les en una espè-
cie de passatges amb els dife-
rents espais que hi haurà con-
nectats entre ells. Les galeries es-
taran obertes per tal que l’espai
sigui per al veïnat, mentre que
l’espai central del panòptic serà
una plaça pública.

Els set equipaments pro-
jectats són un institut-escola,
una escola bressol, una resi-
dència de gent gran, un espai
per a joves, un espai d’econo-
mia social i solidària, un po-
liesportiu semi soterrat i l’Espai
Memorial de la Model, que es-
taria ubicat a la quarta galeria.
A banda, també es pretén que la
zona sigui un nou pulmó verd,
ja que està previst fer un gran
parc verd a l’eix que formen els
carrers Rosselló i Entença. En
paral·lel, el consistori vol paci-

ficar el mateix carrer Rosselló i
el carrer Nicaragua.

94 MILIONS
El cost de tot el projecte s’enfi-
la fins als 94,3 milions d’euros.
D’aquesta quantitat, l’Ajunta-
ment n’aportarà 47,5 milions.
La resta encara no se sap d’on
sortiran, tot i que la intenció del
consistori és que sigui la Gene-
ralitat qui els acabi pagant. Així
ho va expressar la tinent d’al-
calde d’Urbanisme, Janet Sanz,
durant la presentació del pro-
jecte. Sanz també va remarcar
que “mai s'havia fet una reser-
va tan gran d'espai per poder
corregir el dèficit d’equipa-
ments”. Està previst que les

obres comencin entre finals del
2020 i principis del 2021.

CRÍTIQUES DEL PSC
El PSC, per la seva banda, ha de-
nunciat que el nou projecte de
la Model “renuncia a equipa-
ments clau per al barri”. Els so-
cialistes consideren que “el go-
vern Colau ha perdut l’oportu-
nitat de generar tots els espais
educatius que necessiten ur-
gentment els veïns i veïnes”.
També van valorar el projecte
des d’ERC. Els republicans van
celebrar la presentació del pro-
jecte però van demanar al con-
sistori que “compleixi el com-
promís de fer un equipament de
salut mental a La Model”.

La Model és un espai emblemàtic de la ciutat. Foto: Arxiu

Reforma de la Model: 
set equipaments i 150 pisos
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4Catalunya està estretament lli-
gada al voluntariat i cada cop són
més les persones que s’hi dedi-
quen, incorporant-se a un extens
teixit associatiu en constant crei-
xement: el 44% de les actuals en-
titats van ser creades el segle XXI,
aspecte que demostra el dinamis-
me del sector. A més, segons un in-
forme recent promogut per la Ge-
neralitat de Catalunya, el 51% de
les entitats tenen programes de vo-
luntariat, dada que planteja la ne-
cessitat de cercar vies de suport a
les entitats per fer possible que
cada vegada més gent faci el pas
de connectar-se al voluntariat.  

El voluntariat és una manera
d’implicar-se en la construcció de
la societat i de formar part activa en
la seva transformació. La seva con-
tribució és bàsica per generar pro-
grés i benestar social, a través de la
implicació ciutadana i del com-
promís col·lectiu vehiculat a través
de la societat civil organitzada.

Els àmbits d’activitat més pre-
sents són el de l’acció social i el de
la cultura, però n’existeixen molts
altres com el medi ambient, l’es-
port, la cooperació o la lluita veïnal,
un ventall de possibilitats capaç de
fer que tothom trobi el tipus de vo-
luntariat que s’adeqüi a les seves in-
quietuds i desitjos. Per això, és bà-
sic que aquesta oferta estigui re-
collida en un únic espai que facili-

ti la cerca, tant per afinitat com per
proximitat. 

Atesa la necessitat, el Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies -a través de la Direcció Ge-
neral d’Acció Cívica i Comunitària-
ha dissenyat i posat en marxa el
web ‘Connecta’t al voluntariat’
(connectat.voluntariat.gencat.cat),
que recull l’oferta de les entitats
existents i que facilita l’accés dels
ciutadans al món del voluntariat.

‘Connecta’t al voluntariat’ és
una plataforma tecnològica que
permet trobar l’activitat de volun-
tariat ideal per a cada persona i, al-

hora, simplifica i automatitza la cer-
ca de nous voluntaris a les entitats
sense ànim de lucre. 

És, de fet, un espai de trobada
de les entitats de voluntariat i de les
persones que volen fer voluntariat
a Catalunya, que millora la visua-
lització de les diferents propostes
de voluntariat que fan les entitats,
alhora que permet a les persones
que volen fer voluntariat regis-

trar-se a la plataforma, triar les se-
ves preferències (tipus d’activitat
preferida, disponibilitat horària,
àmbit geogràfic...) i trobar aquella
oferta que s’adapta més a les seves
necessitats. 

Per fer-ho possible, s’ha im-
plementat una tecnologia que
combina diferents paràmetres,
cosa que permet generar millors
recomanacions de voluntariat: la
plataforma analitza les propostes
de voluntariat i recomana aquelles
que millor s’ajusten al perfil i a les
preferències de cada persona.

A més, s’hi podran buscar i
trobar propostes de voluntariat, fil-
trades per la seva temàtica, pel ti-
pus de tasca a desenvolupar dins
l’entitat, per municipi... La plata-
forma llistarà les propostes de vo-
luntariat segons les preferències se-
leccionades. 

Amb aquesta iniciativa, la Ge-
neralitat de Catalunya pretén ani-
mar moltes més persones a de-
mostrar el seu compromís per
canviar el món que les envolta i
aconseguir que se sumin a les
més de 500.000 persones que ja
fan voluntariat i que, dia rere dia,
amb la seva acció voluntària,
transformen la vida de moltes
persones, convidant els que no ho
han fet encara a trobar la pro-
posta més adequada que canviï
també la seva.

Impuls al voluntariat
» La Generalitat crea el portal ‘Connecta’t al voluntariat’ amb l’oferta de les entitats existents 
» A Catalunya hi ha entre 23.000 i 25.000 entitats que tenen uns 510.000 voluntaris

aUna tercera part de les organitzacions 
només tenen entre 3 i 30 persones associades.

aEl temps de dedicació setmanal al voluntariat 
més freqüent és de fins a 5 hores setmanals (64%).

aEls àmbits d’activitat més presents són el de l’acció 
social i el de la cultura, amb un 28% i 25%.

aLa forma jurídica predominant és l’associació 
-el 85% de les entitats ho són-.

aEl 43% de les entitats fan la seva activitat 
només en el mateix municipi on tenen la seu. 

aEl 42% de les entitats disposen d’uns recursos 
econòmics anuals que no superen els 15.000 euros. 

aPel que fa a les seus de les entitats, en el 44% 
dels casos se situen en espais públics cedits.

aPer edats, són les persones més joves i més grans 
les que més temps dediquen al voluntariat. 
El 60% de les persones voluntàries són dones.

aPràcticament la meitat de les persones voluntàries         
(48%) compten amb estudis superiors i, en conjunt, 
tenen un nivell d’instrucció elevat. 

aPel que fa a la dedicació principal, el 43% treballa 
i el 29% es troba jubilat/da.

El voluntariat, en xifres

El nou web facilita

l’accés dels ciutadans

al món del voluntariat

Dia rere dia, 500.000 persones ja fan voluntariat i transformen la vida de moltes altres persones. Fotos: Departament de Treball, Afers Socials i Família

connectat.voluntariat.gencat.cat
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4La Maria té 71 anys. És de la Fun-
dació Santa Teresa del Vendrell i fa
de voluntària des que tenia 18 anys.

Va exercir de quiromassatgista
durant 45 anys.

A banda de les seves aficions
com ara anar a caminar, la jardine-
ria o llegir, va començar a ser vo-
luntària des de molt jove perquè,
en paraules seves, “neix de mi. És
una cosa que ja la porto a dins. I
m’hi sento molt bé. Per mi, ser vo-
luntària és un sentiment. És una
ajuda als altres”.

La Maria va conèixer la seva enti-
tat fent txi-kung. Allà, mentre practi-
cava el txi-kung, li van demanar si
volia fer de voluntària amb una per-
sona que volia anar a fer txi-kung i
no podia anar-hi sola. A la Maria li va

faltar temps per dir que és clar, que
l’acompanyava. I així és com va co-
mençar al centre de Santa Teresa.

Un cop cada 15 dies hi dedica un
matí. A banda d’acompanyar perso-
nes al txi-kung, la Maria fa massat-
ges a les persones que li demanen,
aprofitant els seus coneixements
com a quiromassatgista: “Hi ha per-
sones a qui els fa mal l’esquena, a
d’altres és la circulació de les cames.
I llavors jo desenvolupo el que he fet
tota la meva vida.”

La Maria diu que el voluntariat li
ha aportat moltes coses: “M’aporta
que creixo. Cada dia em fa créixer
més. Fer voluntariat és humanitzar
l’ésser humà, perquè estem molt
deshumanitzats. Hi ha un materialis-
me molt gran.”

Maria Lladó / Voluntària a la Fundació Santa Teresa del Vendrell

4L’Alba és una educadora social
de 25 anys que forma part de
l’entitat Orfeó Popular Olotí des
que en tenia quatre. 

Li agrada el teatre i ballar i,
per aquest motiu, sempre ha es-
tat molt vinculada a l’Orfeó.

L’Alba no s’havia plantejat
mai fer de voluntària. Van ser les
circumstàncies que la van portar
a ser-ho: “I estic molt contenta
que m’hi hagin dut. Perquè real-
ment aquí em sento molt a gust.
Per mi, ser voluntària és aconse-
guir el que t’omple de la vida a
partir d’ajudar les persones a fer
una activitat conjunta”.

Va conèixer l’Orfeó Popular
des de molt petita, perquè els
seus pares ja hi havien estat vin-

culats a través de les sardanes i
també del teatre i la van portar
damunt d’un escenari a fer ‘Els
pastorets’ amb només dos me-
sos d’edat.

En créixer, es va implicar del
tot amb l’entitat i actualment es
fa càrrec d’animar els més pe-
tits i els joves a fer teatre. Per
això, és ella qui organitza una
obra anual cada any on puguin
participar-hi. 

L’Alba anima altres perso-
nes a fer de voluntàries bus-
cant la millor opció a partir de
les aficions que cadascú tin-
gui. “Tota persona té una afi-
ció. Si té ganes de fer volunta-
riat, jo l’animo que ho faci per-
què és molt gratificant.”

Alba Soler / Voluntària a l’Orfeó Popular Olotí

4El Vicenç té 67 anys i fa 5
anys que fa de voluntari al Ca-
sal Lambda de Barcelona. 

Va treballar de professor
d’institut ensenyant Ciències
Socials, Geografia i Història i fa
set anys que es va jubilar.

La seva gran afició és el tea-
tre -hi va cada setmana- i tam-
bé... l’amistat. “L’amistat és una
altra de les meves aficions. M’a-
grada molt connectar amb la
gent, parlar i tenir amics i ami-
gues”, explica.

El Vicenç va decidir ser vo-
luntari perquè des que era
adolescent sempre ha tingut
un neguit participatiu, de fer
coses al llarg de la vida. Des
dels moviments socials de ba-

rri fins als moviments sindica-
listes en contra de la dictadura
franquista. 

“Quan em vaig jubilar, vaig
decidir que alguna cosa més
havia de fer i, com que no ha-
via dedicat gaire temps a la co-
munitat LGTBI, vaig pensar que
ara ja em tocava, i per això es-
tic aquí”, explica. Com a volun-
tari, participa en la preparació
d’activitats culturals del Casal
Lambda, com la Mostra de Ci-
nema Gai i Lesbià.

Quan se li pregunta com ani-
maria una persona a fer-se vo-
luntari, ho té clar: “La vida és cur-
ta, i perquè sigui intensa cal im-
plicar-se en les coses que a un li
agradin i llençar-se a la piscina”. 

Vicenç Ferrer / Voluntari al Casal Lambda
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Tsunami Veïnal es va manifestar el 24 de novembre contra l’incivisme i la inseguretat

Volen solucions
MANIFESTACIÓ/ El moviment veïnal més
crític amb la gestió d’Ada Colau al capda-
vant de l’Ajuntament, Tsunami Veïnal, va
tornar a sortir al carrer el passat 24 de no-
vembre. Centenars de persones (gairebé
mig miler segons l’organització i unes 150
segons la Guàrdia Urbana) van manifestar-
se a finals del mes passat per tornar a de-
manar al govern municipal solucions
contra l’incivisme, la inseguretat als barris,
la brutícia o la manca d’il·luminació, entre
altres. La plataforma acull una trentena
d’associacions de veïns de diferents dis-
trictes de la ciutat, però la principal part de
les seves reivindicacions es basen en dis-
trictes com Ciutat Vella o Sant Martí.

El gran motiu d’aquesta concentració,
explicaven, era que un mes després de la
seva darrera trobada amb el govern muni-
cipal encara no s’havia posat en marxa el
calendari de trobades que el govern de
Colau hauria promès per determinar el pla
mitjançant el qual l’Ajuntament ha de com-
batre problemàtiques com la inseguretat,
especialment greus, asseguren, en barris
del centre.  Els assistents, a més, van alertar
que “d’aquí a poc estarem en precam-
panya”, exhortant el consistori que els es-
colti “de manera urgent”. Per això, Tsunami
Veïnal va tornar a demanar a les institucions
que posin fil a l’agulla i que treballin amb
ells per intentar resoldre aquestes proble-
màtiques amb les quals conviuen, com la
dels narcopisos, que en els darrers mesos
han proliferat al Raval. 

Així, cap a les cinc de la tarda, la ma-
nifestació es va posar en marxa des de
diferents punts de la ciutat. Barris com

la Barceloneta, el Raval, el Fort Pienc o
el Besòs i el Maresme van ser els punts
de partida dels veïns, que van recórrer
fins a la plaça de Sant Jaume (a les por-
tes de l’Ajuntament), on van trobar-se
totes les ‘columnes’ de la protesta i que
va ser l’escenari de l’acte de cloenda de
l’acte, cap a les set de la tarda. Davant
del consistori, els veïns van cridar con-
signes com No al turisme de borratxera,
El meu barri no és un parc temàtic, Barce-
lona no està en venda o Barcelona = Ma-
galuf, entre altres.

LA FAVB SE’N DESMARCA
Qui no va participar en aquesta convoca-
tòria va ser la FAVB ni cap de les associa-
cions de veïns que formen part de la

federació. Segons els arguments que ha
expressat en més d’una ocasió, la FAVB no
participa en aquestes protestes per discre-
pàncies en els criteris que Tsunami Veïnal
té d’abordar aquestes problemàtiques.

Ara bé, des de la FAVB deixen clar que
no tenen cap problema amb Tsunami Veï-
nal i que sempre estan disposats a dialogar
”sobre les problemàtiques de la ciutat”.

DOCUMENTAL/ “Un documental per esquerdar el con-
sens turístic”. Aquesta podria ser una sinopsi ràpida de Tot
inclòs, un documental crític que reflexiona sobre les
conseqüències del model turístic a les Illes Balears, i que
es va presentar a la ciutat en tres projeccions durant el mes
passat, una a l'auditori de Can Batlló de la Bordeta, una al-
tra a la Cinètica, un local de Sant Andreu, i, per últim, una
a la Barraqueta de Gràcia.

Segons expliquen els seus creadors, Tot inclòs és un “re-
lat contrahegemònic en format documental que presen-
ta la cara oculta del turisme i desmunta la versió oficial so-
bre els orígens del turisme i els seus suposats beneficis”.
Els diners per poder gravar-lo es van obtenir gràcies a una
campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo.

‘Tot inclòs’, reflexió sobre les
conseqüències del turisme

Les marxes 
van sortir des 

de diversos punts i van
trobar-se a Sant Jaume

ESPAI PÚBLIC/Diferents associacions i entitats veïnals (com
la FAVB o la Fundació ECOM) havien anunciat que estudiaven
denunciar l’Ordenança de Terrasses que l’Ajuntament i el Gre-
mi de Restauració havien acordat i, quan tot just s’ha com-
plert un any de l’acord, ha arribat la impugnació. Així ho van
anunciar el passat dia 4, en una roda de premsa.

La decisió de portar l’ordenança a la justícia, expliquen,
arriba “després d'haver exhaurit, durant més de 2 anys, to-
tes les vies de diàleg i negociació amb els grups municipals
i el consistori”. Segons els veïns, les denúncies es basen “en
l'incompliment de normatives superiors d'accessibilitat i
igualtat d'oportunitats, de contaminació acústica i ambiental
i de procediment administratiu i participació ciutadana” i
es pregunten si qui governa a l’Ajuntament són “els partits
polítics o els lobbies econòmics”. 

Els veïns denuncien que, diàriament, es viu una situa-
ció de desregulació i que veuen fins a cinc tipus d’incom-
pliments de normes per part de diferents locals, i mante-
nen que “no es tracta d'un debat sobre terrasses sí o no, sinó
sobre l'ús equitatiu de l'espai públic i els drets de milers de
persones com a vianants i veïns”. 

Els denunciants, a més, afirmen que la decisió “crea un
precedent que es pot replicar a municipis on la ciutadania
vegi vulnerats els seus drets pels mateixos motius”.

El moviment veïnal impugna
l’Ordenança de Terrasses
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MOBILITAT/ Les protestes van
començar fa mesos i encara se-
gueixen en marxa. Els veïns del
Clot i el Camp de l’Arpa no es re-
signen al nou traçat del bus 192.
Tot i que el servei d’aquesta línia
es va modificar el passat 26 de
novembre (un canvi que al final
ha estat menor del que pretenia
l’Ajuntament, en el marc de l’ex-
tensió de la xarxa ortogonal de
busos), les protestes s’han man-
tingut i és possible que encara
n’hi hagi més.

L’última manifestació, lidera-
da per l’associació de veïns, va ser
tres dies abans que la línia veiés
com es modificava el seu itinerari,
divendres 23 de novembre.

El Clot segueix
rebutjant el nou
traçat del bus 192

URBANISME/ “Carrers per a Tothom ex-
pressem la nostra disconformitat i el nos-
tre malestar amb l’avantprojecte de
remodelació de les Rambles”. Així de con-
tundent és el titular del comunicat amb el
qual aquesta entitat, que vetlla pels drets
de les persones amb discapacitat, critica l’a-
vantprojecte que l’Ajuntament va presen-
tar el passat 2 de novembre al Liceu.

De fet, Carrers per a Tothom denuncia
no haver rebut cap document amb els de-
talls, un fet que “impedeix conèixer en de-
tall l’abast de la remodelació i, per tant, ni
tan sols tenim la possibilitat de respondre
a les seves propostes”. La plataforma exi-
geix que, en un exercici de transparència,
el govern municipal ho faci públic.

La plataforma va més enllà i també ad-

verteix que “la remodelació proposada no
reuneix les condicions d’accessibilitat i de
seguretat que garanteixin el dret a la mo-
bilitat i a gaudir de l’espai públic de to-
thom”. En concret, lamenten la implantació
de tres grans espais de plataformes úni-
ques (que consideren que són perillosos i
desorienten) en zones amb trànsit d’auto-
busos, que gairebé no farà que es redueixi
el trànsit, i que no s’augmenta de forma
significativa el mobiliari urbà.

Per tot plegat, Carrers per a Tothom re-
clama que “no s’avanci en la implantació tal
com està formulada”, que “es revisi el pro-
jecte tenint en compte les demandes de
les associacions de la diversitat funcional” i
que “es respecti el dret de tothom a la mo-
bilitat i a l’ús de l’espai públic”.

Malestar de ‘Carrers per a Tothom’ per
l’avantprojecte de reforma de la Rambla

IMMIGRACIÓ/ Ésto podría fun-
cionar. Del carrer sense feina a l'o-
portunitat d'una nova vida, el do-
cumental que explica la gestació
i el naixement de la cooperativa
Alencop, va ser el protagonista
d’una ‘sessió de cine’ el passat di-
vendres 30 de novembre al Casal
de Joves Can Ricart del barri de
Provençals del Poblenou.

La cooperativa es va crear
per donar resposta a un proble-
ma de recollida i tractament de
residus als entorns urbans, i per
garantir les condicions de vida
digna d’un col·lectiu en situació
de vulnerabilitat. Ara en formen
part una trentena de socis i un
tècnic de suport.

Un documental
sobre Alencop
a Can Ricart

MANIFESTACIÓ/ Prop de 200
persones van participar en una
nova protesta convocada per
Marxes per la Dignitat. Aquest
acte es va fer el passat dissabte 1
de desembre i va portar la mar-
xa des de plaça Universitat fins al
Passeig Lluís Companys, al davant
de l’edifici del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.

La manifestació anava en-
capçalada per una pancarta on es
podia llegir el lema Sense drets no
hi ha justícia, i els participants
també van cridar consignes a
favor de l’acollida de refugiats, de
la classe treballadora i, també,
com a gran novetat, dels presos
polítics catalans.

Dos centenars de
veïns a la Marxa 
per la Dignitat

La proposta de reinventar el 22@
avança amb un “sí crític” veïnal

HABITATGE/ El famós “sí crític”
que la CUP ha fet servir en més
d’una ocasió ha creat escola. I és
que la reacció veïnal a la proposta
de reinvenció del 22@ presentada
el passat dilluns 19 d’octubre per
l’Ajuntament ha estat rebuda, per
part de la FAVB, la Taula Eix Pere IV
i l’AVV Poblenou, amb les se-
güents paraules: “acceptació crí-
tica”. Així s’han expressat aquestes
entitats en un comunicat conjunt.

I és que el mateix dia 19, l’A-
juntament, amb l’alcaldessa Colau
al capdavant, va presentar un pro-
jecte per reorientar el 22@, que
implica fer créixer fins al 30%
 (actualment la xifra és el 10%) la
reserva de sol destinada a habi-
tatge protegit. A banda d’aquest
canvi, que serà el més significatiu
que patirà el barri, també es con-
templa potenciar l’activitat eco-
nòmica, protegir el comerç i fer un
nou corredor verd que connecti
els barris del Poblenou i el Besòs i
el Maresme. El text incidia en la
necessitat de “reequilibrar social-
ment” aquest darrer barri.

En el cas de l’habitatge, es po-
drien arribar a construir entre
5.000 i 6.000 pisos nous a les 80
hectàrees del 22@ que queden
per desenvolupar, a la zona de
sobre la Diagonal.

DOCUMENT INSUFICIENT
Les entitats veïnals, que recorden
que han participat “activament”
en el redactat d’aquest projecte,
afirmen que l’acord “no és el do-
cument que nosaltres voldríem”
però alhora hi donen suport de
forma “crítica i vigilant” perquè

“comporta millores evidents i
afronta el fracàs urbanístic del pla
22@”.  

Diuen, per exemple, que no
està del tot garantit que tot l’ha-
bitatge sigui de promoció pú-
blica, que no s’avança en impedir
altes edificacions d’oficines que
“desvirtuïn el barri i el patrimoni
històric” i que manca una aposta
més decidida per a més espais
públics lliures i verds (més enllà
del carrer Cristòbal de Moura), en
la qual l’ordenació urbanística faci

d’aquesta zona un espai més sos-
tenible i saludable per al futur.

QUEIXES DE L’OPOSICIÓ
El govern municipal, doncs, veu
com finalment té el suport dels
veïns per impulsar aquesta inicia-
tiva, però la realitat és que el pro-
jecte té poques opcions de tirar
endavant. De fet, Colau ja ha
anunciat que el vol portar al Ple
abans que acabi el mandat , però
no sembla que l’oposició li vulgui
aprovar. De moment els repre-
sentants del PDeCAT, Esquerra
Republicana i el PSC ja han criti-
cat la manca de diàleg de Colau i
les presses per aprovar un pro-
jecte d’aquesta envergadura.

Entre altres coses,
el projecte vol 
fer un corredor 
verd fins al Besòs
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Recta final de la Fira de Nadal
de la Sagrada Família

NADAL4La Fira de Nadal de la
Sagrada Família, el mercat na-
dalenc més tradicional de l'Ei-
xample, viu els seus últims dies
després d’un mes intens. La Fira
va obrir les portes el 24 de no-
vembre i tancarà el pròxim 23 de
desembre, dos dies abans de
Nadal.

Un any més, aquest mercat
nadalenc ha omplert la plaça de
la Sagrada Família de parades
que venen tota mena d’objectes
relacionats amb el Nadal. La
Fira està dividida en quatre sec-
tors el d'arbres i plantes de Na-
dal; el de pessebres, figures tra-

dicionals i decoració nadalenca
en general; el d'alimentació,
amb establiments de venda de
llaminadures; i el sector dels
regals, amb parades de produc-
tes artesanals, bijuteria i roba. Hi
ha gairebé 100 parades.

DES DEL 1962
La Fira de Nadal de la Sagrada
Família és una de les més anti-
gues de la ciutat. Se celebra des
de l’any 1962 i va néixer per ser
una perllongació de la Fira de
Santa Llúcia, ja que es va co-
mençar a fer quan ja no queda-
va espai a davant de la Catedral.

POLÍTICA4El comerç local va
fer públic ahir un comunicat
per demanar, de cara a la cele-
bració del Consell de Ministres
del pròxim 21 de desembre, que
es mantingui la “normalitat so-
cial institucional” per tal de ga-
rantir “el desenvolupament eco-
nòmic” en plena campanya de
Nadal.

El comunicat, fet públic per
la Unió d’Entitats de Retail de
Catalunya (RETAILcat), que re-
presenta diferents entitats, com
ara la Fundació Barcelona Co-
merç, demana que, davant els
“possibles moviments de pro-
testa o reivindicatius”, la jorna-
da no es converteixi en un dia
conflictiu que pugui alterar la
campanya nadalenca.

Els comerciants, que deixen
clar que respecten “totes les vi-
sions i opinions”, recorden que
la campanya de Nadal és la més
important de l’any pel que fa a
les vendes.

El seu pronunciament arriba
després que durant els últims
dies s’hagin anunciat possibles

mobilitzacions de protesta per
part dels Comitès de Defensa de
la República (CDR) durant la ce-
lebració del Consell de Ministres,
que es farà a la Casa Llotja de
Mar. Està previst que la trobada
del govern espanyol se celebri
enmig d’unes mesures de segu-
retat especials.

El Consell de Ministres es farà a la Casa Llotja de Mar. Foto: Ajuntament

El comerç local vol “normalitat
social” de cara al 21-D

Cor Eixample | Festa de Nadal
Cor Eixample celebrarà el pròxim 20 de desembre la seva Festa de Nadal amb

una tarda plena de música. L’entitat col·locarà un escenari al carrer Girona amb
Consell de Cent, on hi haurà actuacions de cant i ball de les escoles del barri.

Els botiguers recorden
que la campanya
de Nadal és la més
important de l’any
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Esports Atletisme | Canvi de recorregut de la Marató de Barcelona
Reduir l’altimetria del circuit i evitar alguns dels girs més complicats. Aquestes han estat les dues

raons que han portat l’organització a anunciar una modificació en el recorregut de la Marató de
Barcelona, que es disputarà el 10 de març del 2019. Les inscripcions per a la prova ja estan obertes.

L’FC l’Esquerra de l’Eixample
tanca l’any en zona de descens

Tot i que encara s’ha de
jugar un partit, l’FC
l’Esquerra de l’Eixam-

ple tancarà el 2018 en zona de
descens. El conjunt de José Ma-
ría Soldevila només ha sumat 5
punts en les primeres 15 jornades
del campionat, de manera que la
visita del pròxim diumenge 23 al
camp del CF La Florida (un altre
dels equips de la zona baixa de la
classificació) és una bona opor-

tunitat per sumar punts i inten-
tar començar a donar-li la volta a
la mala dinàmica actual.

Després d’aquest partit a
l’Hospitalet, la competició s’atu-
rarà durant gairebé tres setma-
nes. El primer partit de l’any
nou serà l’últim de la primera vol-
ta de la lliga, la visita del CD Al-
meda (un dels candidats a l’as-
cens) el dia 13 de gener a l’Esco-
la Industrial.

El sènior masculí del Roser
visitarà la pista del Granollers

L’últim partit d’un any
que va començar amb
una històrica partici-

pació a EBA i que acaba a Copa
Catalunya per al CB Roser serà el
dimecres 19 a Granollers. El con-
junt del Fort Pienc recuperarà el
partit suspès de la sisena jorna-
da del grup 1 de la màxima cate-
goria del bàsquet català. Si l’equip
guanya a la capital vallesana,
farà un salt a la taula i se situarà
quart en solitari.

Després d’aquest partit, la
lliga s’aturarà fins al dissabte 12
de gener, quan l’equip rebrà la vi-
sita de la UE Mataró.

El sènior masculí, doncs, bus-
car assolir la quarta plaça, la po-
sició amb la qual el primer equip
femení s’acomiada d’aquest 2018.
Les de Jordi Payano van sumar
l’últim triomf el passat dia 15
contra el Sant Fruitós (55-47) i ja
descansen fins al 12 de gener,
quan rebran el CN Terrassa.

El sènior femení del CFS Ei-
xample posarà el punt final a
l’any natural amb un partit molt
exigent: el pròxim dissabte 22 a
les quatre i 10 minuts contra el
quart classificat, l’InterSala Pro-
mises de Saragossa. 

L’enfrontament contra les
aragoneses serà el més atractiu
de la tretzena jornada de la Se-
gona Divisió, que després d’a-
quest partit s’aturarà durant tres
setmanes. El primer partit de les
de Pep Roig quan ja siguem el
2019 serà el 12 de gener, amb un
altre examen: la visita a la pista
del segon, el Xaloc Alacant.

Ara mateix, les roig-i-negres
ocupen la tercera plaça amb 27
punts, dos menys que les ala-
cantines, i quatre menys que el
CD la Concòrdia de la Llagosta.
El pròxim rival del CFSE, per la
seva banda, arribarà al pavelló de
Santa Isabel amb 26 punts i ha-

vent guanyat en quatre de les úl-
times cinc jornades.

CARA I CREU A DIVISIÓ D’HONOR
La Segona, doncs, afronta el seu
darrer partit de l’any, una situa-
ció que també passa en la Divi-
sió d’Honor Catalana, en la qual
el Bosco Rocafort i el CFSE viuen
moments de forma desiguals.

El conjunt de Víctor Senent
continua liderant la classificació
després de nou jornades amb un
punt de marge sobre l’AP Nou

Escorial i l’FS Olesa. El Bosco
tancarà l’any el dissabte 22 amb
un derbi contra el Màgic Sants i
descansarà fins al 13 de gener,
quan visitarà el camp del filial de
l’Olympic Floresta.

Per la seva banda, el sènior
masculí del CFSE arrossega tres
jornades sense guanyar (dos em-
pats i una derrota) que fan que
només estiguin dos punts sobre
el descens. El seu últim partit de
l’any serà contra l’Alheña, i el pri-
mer del 2019 contra el Casserres.

L’equip celebra el gol de la victòria en el partit contra el Red Stars. Foto: CFSE

Partidàs per acabar el 2018: 
el CFS Eixample rep l’InterSala

Pau Arriaga
EIXAMPLE
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No t’ho perdis

Jaume Plensa, al MACBA
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona acull fins a fi-

nals d’abril una gran exposició de l’artista Jaume Plensa. La
mostra, tal com ha explicat Ferran Barenblit, director del

MACBA, permet veure el Plensa “més íntim i conceptual”.
L’exposició és tot un esdeveniment, ja que repassa 40 anys

de trajectòria d’aquest gran artista internacional i trenca
una xifra que costa d’entendre: feia 22 anys que Barcelona
no dedicava una exposició a Plensa. Durant la presentació
de la mostra, Barenblit i Plensa van explicar que l’exposició 

és el més semblant a fer una vista a l’estudi de l’artista.   

Viu en línia

Llibres

L'emissora osonenca Ona Digital ens
porta aquest any una nova edició de
cançons de Nadal: Petits regals d'elles.
En aquesta segona entrega, però, tots
els temes han estat interpretats única-
ment per veus femenines. Núria Gra-
ham, Roser Cruells (Els Catarres), The
Sey Sisters i Gemma Humet són al-
guns dels noms propis del disc.

Música

Nova adaptació de la història d’aquest
carismàtic personatge que, juntament
amb un grup de companys (els Merry
Men), es revolta contra la corrupta co-
rona d’Anglaterra. Taron Egerton en-
carna l’arquer, mentre que Jamie Foxx
és el seu inseparable Little John. La
pel·lícula també té el segell de Leonar-
do DiCaprio, que és un dels productors.

Pelis i sèries

Robin Hood
Otto Bathurst

Petits regals d'elles
Diverses artistes

Joel Joan s’alia amb el guionista de la
sèrie ‘El Crac’, Hèctor Claramunt, per es-
criure aquesta obra sobre dues pare-
lles d’amics de tota la vida que es tro-
ben per passar una estona en un esca-
pe room. Un joc que s’acabarà conver-
tint en un infern i que posarà a prova la
seva amistat fins a límits insospitats. 

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Escape Room
Joel Joan i Hèctor Claramunt

Una petita enciclopèdia dels arbres
més curiosos de Barcelona. Més de 700
imatges a color i plenes de detalls de la
fauna vegetal que es pot trobar als ce-
mentiris, parcs i jardins de la ciutat i
fins i tot a Collserola i al zoològic. El lli-
bre inclou, a més, un diccionari de bo-
tànica, rutes, models de plaques, els
146 arbres d’interès local i molt més.

100 arbres singulars de Barcelona
Ricard Llerins Bonet

Encara no ha sortit a la venda el nou disc d’Alejan-
dro Sanz i ja s’han esgotat les entrades per veure

en directe el madrileny en dues de les quatre ciu-
tats que visitarà al juny. Aquest és el cas de les ac-
tuacions que l’artista té previstes a Madrid i Sevi-
lla, les quals van penjar el cartell de sold out en 48

hores. Dins de la seva nova gira, Sanz també ac-
tuarà a Cornellà, concretament al RCDE Stadium
el pròxim 8 de juny. Per a aquest concert encara

estan a la venda les últimes entrades, com també
passa amb l’actuació que el cantant de Corazón

Partío farà a Elche (Alacant) el pròxim 21 de juny.
L’artista s’ha mostrat molt agraït  a través de les
xarxes socials després de veure la bona rebuda

que ha tingut entre els seus seguidors i seguido-
res l’anunci de la seva gira. A més, Sanz ha animat
els seus fans a enviar un vídeo interpretant el seu
single No tengo nada mostrant la versió al piano

d’aquest tema que fa el seu fill Dylan de set anys. 

A L E J A N D R O  S A N Z

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant d’èxit internacional 
‘Corazón partío’ és la seva cançó més coneguda

Famosos

La seva gira arribarà a Cornellà 
El madrileny oferirà un concert el pròxim 8 de juny   

El seu fill versiona el seu nou ‘single’
El nen de 7 anys interpreta ‘No tengo nada’ al piano

QUÈ HA FET?

| SNK Neo Geo Christmas
La mítica consola Neo Geo torna al mercat amb un format de

Nadal i amb 48 jocs instal·lats per poder gaudir durant les festes.
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DIJOUS 4 DE GENER
18:00 El Màgic Andreu, un dels referents de l’il·lu-

sionisme de casa nostra, presenta un espec-
tacle anomenat 40 anys de màgia. / Aquità-
nia Teatre.

DIMECRES 9 DE GENER
18:00 El professor Jack Bernal serà l’encarregat

del curs Fotografia digital. Càmera rèflex. En
la seva primera sessió caldrà portar la càmera.
El preu total és de 74,6 euros. / Centre Cívic
Sagrada Família.

DIMARTS 22 DE GENER
18:30 La professora Nisrine Dourghal serà l’en-

carregada del curs Estiraments per una esquena
sana, pensat per millorar la higiene postural.
El preu del curs és de 74,6 euros. / Centre Cí-
vic Ateneu Fort Pienc.

TOT EL MES
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra ano-

menada Les guitarres d'en Quico Pi de la Se-
rra, una exposició d’instruments que ha fet
servir durant la seva trajectòria. / Museu de
la Música - L'Auditori.

FINS AL 4 DE GENER
Matí-Tarda A Mostra del joc i la joguina es pot

gaudir amb diferents espais de jocs en família
adreçats a diferents grups d'edat i, a més, d’as-
sessorament personalitzat. / Centre Cívic
Cotxeres Borrell.

DISSABTE 22 DE DESEMBRE
11:00 El pròxim dia 22 s’instal·larà un petit parc

d´atraccions ecològic que ens parla de la mú-
sica i la importància del medi ambient per als
més menuts. Activitat gratuïta. / Jardins
dels Encants Nous.

FINS AL 7 DE GENER
Tot el dia Fantasia blanca arriba a l’avinguda

Gaudí de la mà de l’associació de Comerciants
Gaudí Shopping. Hi haurà activitats per als més
menuts. / Avinguda de Gaudí.

DIUMENGE 13 DE GENER
18:00 Partit de futbol corresponent a la disse-

tena jornada del grup 10 de Tercera Catala-
na entre l’FS Esquerra de l’Eixample i el CD Al-
meda. / Recinte de l’Escola Industrial.

Durant el matí del pròxim diumenge
23 es farà una xocolatada popular i ac-
tivitats per a la canalla. / Mercat de La
Concepció.

Una xocolatada al
Mercat de la Concepció

Diumenge 23 de desembre a les 09:00

El dia 7 de gener es posarà en marxa
un curs de conversa en anglès per a per-
sones que tinguin un nivell intermig
d’aquest idioma. / Centre Cívic Sagrada
Família.

Un curs de conversa en 
anglès de nivell intermig 
Dilluns 7 de gener a les 10:00

Joel Signes i Joan Comaposada diri-
geixen aquesta adaptació al teatre mu-
sical sobre un dels grans títols del ci-
nema de terror de la història, Carrie. /
Teatre Gaudí.

Un musical del clàssic de
cinema de terror ‘Carrie’

Diumenge 30 de desembre a les 19:00

Partit de futbol sala de l’onzena jornada
de la Segona Divisió entre el CFS Ei-
xample i l’Intersala Promises. / Pave-
lló Col·legi de Santa Isabel.

El CFS Eixample tanca el 
2018 a casa contra l’Intersala
Dissabte 22 de desembre a les 16:15

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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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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Alfred Bosch ja és conseller d'Acció Exterior 
i s'acomiada de l'Ajuntament de Barcelona

Alfred Bosch ha estat nome-
nat nou Conseller d'Acció Ex-
terior, Relacions Institucionals i
Transparència pel president la
Generalitat de Catalunya, Quim
Torra. El fins ara president del
grup municipal d'ERC a l'Ajunta-
ment de Barcelona, doncs, fa el
salt a una conselleria clau per
explicar al món la voluntat de
decidir de la ciutadania de Ca-
talunya i la vulneració de drets
civils i democràtics que es viu a
l'Estat espanyol. 

Bosch té una àmplia expe-
riència en relacions internacio-
nals. Parla set idiomes, ha fet
de professor a nou universitats
de tot el món i els darrers qua-
tre anys ha estat el vicepresi-
dent d'Internacional i Coope ració
de l'Àrea Metropolitana de Bar-
celona.

Precisament, el passat 23
de novembre Bosch va viure el
seu darrer ple municipal com a
regidor a l'Ajuntament de Bar-
celona. El nou conseller d'Exte-
riors va tenir un record especial
per a Quim Forn i va assegurar
que "ara em correspon tenir el
món al cap, però sempre amb
Barcelona. Barcelona i Catalu-
nya han d'anar juntes per men-
jar-se el món".

Amb el nomenament d’Al-
fred Bosch, el grup municipal
d'Esquerra Republicana incor-
porarà Gemma Sendra com a
regidora a l'Ajuntament. D'altra
banda, Montse Benedí passarà
a ser la nova presidenta del
grup municipal en substitució
de Bosch, mentre que Jordi Co-
ronas continuarà exercint les
funcions de portaveu del grup. 

Aprovada la proposta d'ERC per comprar 
l'edifici dels antics Jutjats de Ronda Sant Pere
La Comissió d'Ecologia, Urba-
nisme i Mobilitat de l'Ajunta-
ment de Barcelona ha aprovat
recentment una proposta d'Es-
querra Republicana perquè el
govern municipal adquireixi l'e-
difici dels antics Jutjats de Ma-
gistratura, a la Ronda Sant Pere
41. El portaveu d'ERC a l'Ajunta-
ment, Jordi Coronas, va recordar
que l'edifici situat davant del
monument a Rafel de Casano-
vas és propietat de l'Estat i ha
passat dos intents de subhasta.
Coronas ha explicat que l'edifici
té una superfície útil de 5.296
metres quadrats i fa temps que
està buit des del trasllat dels jut-
jats a la Ciutat de la Justícia.

La demanda d'adquirir l'edi-

fici de Ronda Sant Pere l'han en-
capçalat des de fa temps asso-
ciacions veïnals com l'AV de la
Dreta de l'Eixample, l'AV i Amics
del Passeig de Sant Joan, l'AV Ei-
xample Sostenible o la Federa-
ció d'Associacions de Veïns de
Barcelona (FAVB). És per això
que els republicans demanen
que, un cop adquirit l'edifici, es
faci una comissió de seguiment
amb entitats del barri i grups po-
lítics per definir conjuntament la
proposta d'usos, amb l'objectiu
que es converteixi en un equi-
pament de barri o de districte. 

 La proposició es va aprovar
amb els vots favorables de tots
els grups excepte Partit Popular
i Ciutadans. 
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