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Que Barcelona és una ciutat cos-
mopolita és un fet indubtable. Els
dubtes sorgeixen, potser, a l’ho-
ra de plantejar-se si això va en de-
triment dels seus orígens. Tots els
visitants que arriben a la capital
de Catalunya s’adonen de se-
guida d’una cosa: aquí es parla
català. Tot i això, és cert que avui
dia els veïns i veïnes de Barcelo-
na són, majoritàriament, caste-
llanoparlants. 

Això és el que desprèn de la
darrera Enquesta de Serveis Mu-
nicipals, que indica que el 54,8%
dels barcelonins tenen el caste-
llà com a llengua habitual, men-
tre que el 39,2% hi tenen el ca-
talà. Des de la Plataforma per la
Llengua argumenten que aques-
tes dades “evidencien que, si al-
guna llengua necessita suport, és
el català”. Recorden, també, que
aquest 39,2% és la segona xifra
més baixa en els darrers deu
anys. De fet, l’any 2012, la xifra
superava el 43%, però va co-
mençar a caure fins que, el 2017,
va baixar del 40% i, des d’ales-
hores, no s’ha recuperat.

Una mirada més optimista,
en canvi, és la que té la directo-
ra general de Política Lingüísti-
ca de la Generalitat, Ester Fran-
quesa. Segons ella, la xifra del ca-
talà com a llengua habitual a
Barcelona és “positiva” perquè,
assegura, està per sobre de la mit-
jana de Catalunya i molt per so-
bre de la mitjana de l’àmbit me-
tropolità. “És un resultat que
trenca estereotips”, defensa. 

UN DISTRICTE, UNA REALITAT
Si ens fixem en el mapa de distric-
tes, però, la dada és encara més cla-
rificadora: el català només supera
el castellà com a llengua habitual a

tres dels deu districtes. I, analitzant
cada districte de forma indivi-
dual, podria semblar que estem
observant els percentatges de ciu-
tats diferents. 

Als dos extrems trobem Grà-
cia i Ciutat Vella, on hi ha més de
40 punts percentuals de diferèn-
cia pel que fa a la xifra de catala-
noparlants. Mentre que el 59,4%
dels veïns de Gràcia tenen el ca-
talà com a llengua habitual, en el
cas de Ciutat Vella els parlants ha-
bituals del català representen no-
més el 18,7% dels habitants. 

En contraposició, Ciutat Ve-
lla és el districte on més veïns te-
nen un idioma estranger com a
llengua habitual, el 14,7%. Per
tant, l’idioma que hi predomina
és el castellà, amb un 66,1%. No
obstant això, el districte que li-
dera el rànquing de castellano-
parlants és Nou Barris, amb un
75,4%. Curiosament, Nou Barris

és també el districte on el per-
centatge de parlants de llengües
estrangeres és més baix, un 3%.
Per tot plegat, se situa en el segon
lloc per la cua quant a ús habitual
del català, amb un 21,4%.

Així, tal com explica Ester
Franquesa, Ciutat Vella i Nou
Barris tenen els percentatges més
baixos d’ús del català com a llen-
gua habitual “per raons dife-
rents”. D’una banda, Nou Barris
té molta població “amb arrels de
la resta de l’estat espanyol”; de l’al-
tra, més de la meitat de la pobla-
ció de Ciutat Vella és nascuda a
l’estranger.

Seguint en la mateixa línia,
Franquesa recorda que el lloc de
naixement d’algú acostuma a
determinar quina serà la seva
llengua d’ús habitual. Aquesta co-
rrelació queda perfectament re-
flectida en els districtes que li-
deren el rànquing de catalano-

parlants: Gràcia, les Corts i Sa-
rrià-Sant Gervasi. Tots tres són,
alhora, els districtes que tenen els
percentatges més alts de pobla-
ció nascuda a Catalunya. 

Fins fa uns anys, l’Eixample
també formava part d’aquest
grup de districtes on el català su-

pera el castellà com a llengua ha-
bitual, però ara la situació ha
canviat. Franquesa hi troba la
mateixa explicació que en els ca-
sos anteriors: “En aquests mo-
ments, una tercera part de la po-
blació de l’Eixample és nascuda
a l’estranger, cosa que abans
era impensable”. 

TREBALLAR ALS BARRIS
Tot i que la visió de la directora ge-
neral de Política Lingüística és po-
sitiva –recorda que el 95,4% dels
barcelonins entenen el català i el
77,2% el parlen–, té clar que “cal
seguir treballant perquè tothom,
vingui d’on vingui, pugui fer ser-
vir el català amb naturalitat”. En
aquest sentit, des de la Platafor-
ma per la Llengua defensen que
cal posar en marxa “actuacions es-
pecífiques als barris que més ho
necessiten”, com ara el Pla Inte-
gral de Ciutat Meridiana.

Anna Utiel
BARCELONA

Motius per preocupar-se?
» El català només supera el castellà com a llengua habitual a Gràcia, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi

» Ciutat Vella i Nou Barris són, amb diferència, els districtes on l’ús del català és més baix

Tot i que gairebé tots els barcelonins entenen el català i la majoria el parlen, només un 39,2% el tenen com a llengua habitual. Foto: Joana Garreta/ACN 

L’EDAT, UN FACTOR 
A TENIR EN COMPTE

4Els barcelonins que te-
nen entre 25 i 34 anys són els
que menys fan servir el ca-
talà com a llengua habitual,
mentre que els majors de 65
són els que més. Els seguei-
xen els veïns d’entre 55 i 64
anys i els  de 18 a 24 anys, fet
que podria apuntar un en-
fortiment del català en les
noves generacions.
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Els semàfors

Eixample Respira
Eixample Respira va reunir el 8 d’octu-

bre més de 200 persones en la seva sego-
na protesta contra la contaminació al

districte. Els manifestants van tallar una
estona el carrer Aragó per exigir mesures

per a la millora de la qualitat de l’aire. 
pàgina 10

Eix Sagrada Família
L’Eix Comercial Sagrada Família orga-
nitza els dies 19 i 20 d’octubre una nova
edició de la Fira de comerç, entitats i ar-
tesans de la Sagrada Família. La troba-

da, que arriba a la 19a edició, fa una
aposta clara pels productes locals. 

pàgina 26

CFS Eixample
El tram inicial del curs del primer equip
femení del club és sensiblement pitjor
que el de les darreres temporades. Par-
ticularment significatiu és que, després
de quatre jornades, el conjunt de Pep
Roig no ha guanyat cap partit a casa. 

pàgina 28
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El Twitter en paper
Aquí es
piula

El eje que lleva dos
años operando en la

política española es es-
tabilidad vs. conflicto, certezas vs.
aventuras. Y quien no se entere y no se
coloque bien en ese eje no va a salir en
la foto. El PSOE lo promueve hace rato
y el PP lo ha cogido ahora. A otros les
está costando más.

@apuente

Molts estudiants no sa-
ben que els professors

associats no cobrem les
hores de preparació, tutories o cor-
recció de treballs i exàmens. Un temps
invertit amb entusiasme quan t’agra-
da molt la docència. Un temps que no
destines a altres feines remunerades a
l’exterior.

Iván Espinosa de los
Monteros y Rocío Mo-

nasterio de VOX llevan 5
años viviendo ilegalmente en su man-
sión de 3 millones de euros. Hoy han
evitado la clausura de la vivienda,
mientras a 20 kilómetros han desahu-
ciado en Madrid a Israel y Luisa con una
niña de 7 años y un bebé de 9 meses.

@FonsiLoaiza@yeyaboya

La lupa

per @Modernetdemerda

L’esquerra de pergamí

Això que diré ara no és nou. De fet, és
més vell que anar a peu. Però, després
de la setmana que hem passat, em ve de
gust tornar-ho a recordar en aquesta tri-
buneta, perquè és una de les coses gros-
ses d'aquest petit país nostre. No ens és
exclusiva, té un caire força universal,
però sí que és veritat que a Catalunya flo-
reix amb especial alegria.

Seré breu: hi ha una falsa esquerra ca-
talana que el dia que el feixisme t'afuse-
lli t'estarà recitant els teus errors mentre
caus desplomat a terra. Tots
els errors. Un per un. Apun-
tats en una llarga llista, alguns
subratllats. Bona part d'ells,
certs. El teu cos començarà la
greu davallada, com un sac,
precipitant-se penosament,
i ells estaran allà, ben a prop
teu -encara que de sobte deixaràs de veu-
re'ls i sentir-los-, amb el pergamí desple-
gat i els greuges sortint-los ordenadament
de la boca. Com si a ells no els hagués afu-
sellat anys enrere aquell mateix feixisme.

En allò et vas equivocar, en allò al-
tre déu-n'hi-do també, allà vas provocar
massa, el que vas fer aquell dia era in-
necessari, en això no tenies raó, aquí et
vas passar, amb aquell tema vas anar
massa lluny...

Ells aniran dient, seran precisos, no
es deixaran res per apuntar, utilitzaran
el to condescendent que hom necessi-
ta davant la mort més cruel, i men-
trestant tu ja tindràs la bala mirant-te
als ulls, a punt per esberlar-te els drets
i les llibertats que et quedaven. Sem-
blava que hi havia una certa sintonia en-
tre tu i aquesta esquerra, i efectivament
hi era, però potser al final vas excedir-
te a l'hora de forçar la màquina senti-
mental. No calia. Que no ho veies, que

no calia? Vas amenaçar massa la inte-
gritat territorial, vas esquinçar tot el que
tants anys d'obediència havien teixit
amb manya, i ara t'has de veure en
aquest mur amb la mort als llavis i jo,
amb neguit al cor, m'he de veure re-
cordant-te tots els errors, per impru-
dent, per burro, per convergent, radi-
cal, les línies vermelles, la convivència,
ni bons ni dolents, sisiset.

Ho sabem tots, també ells. Són na-

cionalisme espanyol disfressat de pro-
gressisme. Disfressat eficientment de
progressisme en èpoques de calma i
bonança. I solen alliberar-se de dis-
fresses absurdes quan arriba el mo-
ment de la veritat, quan hi ha un cai-
xa o faixa que posa en dubte la seva
pertinença al col·lectiu patri. En defi-
nitiva, quan el que està en perill és Es-
panya. Perfectament legítim, comple-
tament comprensible, terriblement
fraudulent.

Fa tota la impressió que
l'Estat i tot el seu seguici es-
tan disposats a arribar on
calgui en aquesta nova ri-
uada repressiva, cada dia
que passa ho anem veient
una mica més. I fa també
tota la impressió que hau-

rem de combatre aquesta riuada en so-
litud, amb el suport de ben poca gent
aliena a l'independentisme. De fet,
avui ja podem intuir amb garanties que
la companyia només tornarà quan
quedem palplantats davant del mur.
Llavors sí, llavors tornaran a ser allà. No
se separaran de nosaltres. Puntuals.
Convençuts. Perfectament reconeixi-
bles, amb el pergamí a la mà i la con-
descendència a la boca.

Hi ha una falsa esquerra catalana que el dia
que el feixisme t'afuselli t'estarà recitant els
teus errors mentre caus desplomat a terra

Només llegint la part
de la sentència del Tri-

bunal Suprem a Carme
Forcadell ja es veu que no s'aguanta
per enlloc i fa un gran tuf a escrita
abans del judici (acusa de moltes coses
que es van demostrar mentida de for-
ma repetida). Qui ho defensi és mala
gent, ras i curt.

@JoanMagrane
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Tanca la històrica Granja Vendrell 
després de 98 anys1

2
La ronda Sant Antoni després 
del mercat: esperant la reforma

Maria Rodés, estrella de la 
programació de la Mercè a la Damm

Polèmica a Sagrada Família 
pel desnonament d’un matrimoni

Cor Eixample torna a celebrar 
la Setmana de la Salut

El + llegit líniaeixample.cat

3

4

5

Les claus

L’1 d'octubre de 2019 va fer 2
anys que hi ha tristor a Catalunya.
El naixement de l’1-O fou per can-
viar les coses a la nació catalana,
obrint l'esperit democràtic, creant
participació directa. Això no va
ser del tot possible pel veto del
govern espanyol, que ni tan sols
va fer el mínim esforç perquè el
dret a decidir fos efectiu.

Doncs bé, el camí de la re-
pressió seguí endavant en un
camí que només conduí al blo-
queig que inclogué un article 155.
Actualment, continuem estancats
sense seguir el mandat de l'1-O,
que van votar més de 2 milions de
persones. Per haver votat, van
empresonar els membres del go-
vern català i van ser jutjats injus-
tament. Ara, per sortir d'aquesta
tristor, cal anar al carrer, amb
moltes forces i sense defallir. Ja
ha sortit la sentència, gens favo-
rable per al govern que va impul-
sar el referèndum. Ens hem de
sumar a les accions pacífiques de
desobediència civil i mostrar que
som majoria i que ens en sorti-
rem, perquè la independència no-
més serà possible si hi ha unitat i
la proclamem amb una DUI. 

Aviat hi haurà eleccions a Es-
panya pel bloqueig ocasionat en
formar un govern contrari a Ca-
talunya i favorable a un nou 155.
Cal una candidatura conjunta i
de bloqueig amb un programa
electoral radicalment indepen-
dentista i antirepressiu. Malau-
radament, això no ha estat pos-
sible per un joc de cadires injust.
Cal que això es freni i que hi hagi
realment un bloqueig català amb
candidats que creguin només en
una independència real. 

1 d’octubre, ni oblit ni perdó.

2 anys de tristor
per Víctor Gutiérrez

Herba tendra
per Xavier Graset

En la Setmana del Llibre en
Català d’aquest any em vaig
encaterinar, entre molts altres
títols, de La vida i els fets d’en
Justí Tant-se-val, de Josep
Maria Folch i Torres, un títol
que aplaudiria Josep Pedrals.
És una novel·la de 1929 que
ara ha revisat i reeditat l’edi-
torial Adesiara. A la portada
hi ha la mateixa il·lustració de
Joan Junceda que apareix a
l’edició del 29. M’hi començo
a endinsar amb il·lusió i nos-
tàlgia, tothora que em remet
a les lectures d’infància amb
aquells Per les terres roges i
Les aventures d’en Pere Fi,
que em van ajudar a fer la vol-
ta al món. 

En Justí Tant-se-val és un
mosso d’hotel enamorat de
Lluïsa de Marival, amb el
pare condemnat a la guilloti-
na, en l’època de Robespier-
re, que segons l’editor ens fa
cavalcar cap al “desig imper-
torbable de justícia, cap a la
capacitat de sacrifici per as-
solir un ideal”. Té bona pinta.
El cas és que aquesta setma-
na una bona amiga m’ha re-
galat un exemplar original, el
volum IX, de les Pàgines vis-
cudes, de Folch i Torres, amb
il·lustracions de Junceda. Els
protagonistes tenen noms que
ja no surten a les llistes dels
que es posen avui dia: Ma-
rianet, Niteta, Baldiró, To-
masó, i Menció, que protago-

nitza el relat: Menció, curt de
memòria. 

Aquella herba tendra del
camp de 1917, una literatura
popular que feia camí per es-
tendre’s entre la massa de
lectors. Folch i Torres ho
aconseguia. Recordo la meva
mare com me’n parlava, d’a-
questes pàgines viscudes. De
la mateixa manera que la gent
parla de les sèries a les plata-
formes d’streaming. I penso
que, amb això de la llengua,
ara l’advocacia de l’Estat or-
dena que en les seves comu-
nicacions oficials valencians,
mallorquins i catalans facin
servir l’espanyol, menyste-
nint el sentit comú, i el crite-
ri científic universitari i filo-
lògic sobre la unitat de la
llengua. 

De fet l’advocacia de l’Es-
tat diu que aquesta unitat és
un fet acadèmic que no té
aplicació a la llei, a l’Estatut.
Caldria enviar-los un exem-
plar de la Breu història de la
llengua als Països catalans,
de Bernat Joan i Esperança
Marí, un eivissenc i una for-
menterenca, acabada d’apa-
rèixer, però potser tant se
val. Som herba tendra amb
impertorbable desig de justí-
cia, i em sembla que això
també és una pàgina viscuda
mantes vegades.

Publicat a El Punt Avui

Les millors
perles

Rescaten, després d’un mes, un gos que havia desaparegut du-
rant l’huracà Dorian. L’organització Big Dog Rescue, de Florida,
el va trobar el 7 d’octubre sota les runes d’un edifici que va

quedar destrossat a causa del desastre natural. El gos, de només un
any de vida, és conegut ara amb el nom de Miracle.

Atorguen el Premi Nobel de Medicina 2019 a tres científics
que han fet un estudi sobre com les cèl·lules detecten i s'a-
dapten a la manca d'oxigen. El descobriment ha permès

avenços en la recerca de diverses malalties, com ara el càncer. Els
premiats són William Kaelin, Peter Ratcliffe i Gregg Semenza.

L’estatunidenca Allyson Felix s’ha convertit en l’atleta amb més
medalles mundials d’or. En té 13, dues més que Usain Bolt. Felix
ha aconseguit aquesta fita en el Mundial d’Atletisme 2019, que

s’ha celebrat a Doha del 27 de setembre al 6 d’octubre, només 10
mesos després de ser mare per cesària.

Mor el futbolista argentí Ezequiel Esperón després de
caure des d’un sisè pis mentre estava de festa amb els
seus amics a Buenos Aires. El jugador només tenia 23

anys i la seva mort ha commocionat l’Argentina i el món del fut-
bol en general, especialment l’Atlante FC, el seu darrer equip.

La Policia Local de València denuncia els feixistes d’España 2000
que van boicotejar la projecció de la darrera pel·lícula d’Alejan-
dro Amenábar, Mientras dure la guerra, a una sala de cinema de

la ciutat. Els radicals d’extrema dreta van desplegar una pancarta i
van cridar "Viva España" i "Viva Cristo Rey" a l’inici del film.

A les xarxes

@Javier10Alfaro: Pablo Machín llega al
Espanyol. En la plantilla tiene miembros
suficientes para desarrollar su idea de
juego. La elección tiene sentido.

@adrisantaa: La moció de censura de
Ciutadans a Quim Torra no tira endavant.
40 vots a favor (Cs, PP), 76 en contra (JxC,
ERC, CUP i CeC) i 17 abstencions (PSC).

#MocióDeCensura #MachínPerico

@Hibai_: 13 años de prisión por hacer política.
Esto no debería escandalizar sólo a quien
quiere la independencia sino a cualquiera que
no quiera vivir en un Estado totalitario.

#Injustícia
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Pere Aragonès
Vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

“L’independentisme ha de ser 
majoritari a l’àrea metropolitana”

L’àrea metropolitana és un
territori complicat per a l’in-
dependentisme, tot i que

els resultats d’ERC dels últims
anys han anat a més. S’ha d’as-
sumir que per fer més forat en
aquesta zona calen anys de feina
i que la majoria social per a la in-
dependència va per llarg?
A la part del país on es concentra
la major part de la població, l’àrea
metropolitana, l’independentisme
hi ha de ser present i ha de ser ma-
joritari. Els bons resultats d’Es-
querra certifiquen que anem pel
bon camí. Nosaltres no volem un
país independent per canviar de
bandera o pel que posa al DNI,
sinó per donar més drets i oportu-
nitats a tothom per aconseguir
més llibertat col·lectiva. Si fos per
mi, la independència ja la tindríem
des de fa 20 anys, però cal anar
aconseguint consensos socials i
nosaltres treballem perquè arribin
com més aviat millor. 

Els progressos es van fent, però
no al ritme que algun sector de
l’independentisme voldria. Pot-

ser s’ha de deixar clar que re-
quereixen més temps.
El debat que ha de fer l’indepen-
dentisme no ha de girar entorn de
què ens agradaria que passés, sinó
de què hem de fer perquè passi el
que volem. I el que hem de fer és
seguir plantejant l’independen-
tisme com un projecte obert. ERC
ho fa i per això hem estat segona
força a l’Hospitalet, Sant Adrià de
Besòs o Cornellà, per exemple.

Precisament els alcaldes i alcal-
desses d’aquestes ciutats que
cita s’han queixat durant els úl-
tims anys que el procés ha afec-
tat la gestió del dia a dia dels
seus ajuntaments. Entén que hi
hagi aquest malestar?
Crec que hem d’anar als fets. I els
fets són que, d’ençà que hi ha

consellers d’Economia d’ERC, el
deute de la Generalitat amb els
ajuntaments s’ha reduït un 94%.
Hem obert estacions de metro,
estem recuperant la inversió de la
Línia L9, recuperarem el cofinan-
çament de les escoles bressol...
Qui genera inestabilitat és l’Estat
amb la seva pròrroga pressupos-
tària, que finança un 30% dels in-
gressos municipals. El PSOE tenia
en safata un resultat electoral per
fer un govern de progrés reconci-
liat amb una majoria de Catalu-
nya, però ha tornat a convocar
eleccions. En aquest sentit, la ir-
responsabilitat de Pedro Sánchez
és absoluta.

Per tant, tornant al paper de la
Generalitat, creu que la gestió
dels últims anys a l’àrea metro-
politana ha estat bona.
Tot es pot millorar, i voldríem tenir
tots els recursos d’un Estat per fer-ho
millor. Hem sortit d’una crisi econò-
mica amb una situació de precarie-
tat per a una part molt important de
la població. Quan proposem un sa-
lari mínim de referència català, per
exemple, és perquè el de l’Estat es-
panyol no ens serveix.

Últimament, a l’àrea metropoli-
tana i també al Parlament, hem

vist protestes contra el projecte
de llei de contractes de serveis
a les persones, la Llei Aragonès.
Hi ha entitats que denuncien
que privatitzarà serveis públics.
Sembla que de moment no està
aconseguint el consens neces-
sari per tirar-la endavant.
Necessitem una llei que pari els
peus als oligopolis, perquè actual-
ment les filials de l’ÍBEX-35 van a re-
bentar preus i se’ns estan posant a
gestionar menjadors escolars, lu-
doteques... Serveis que des del ter-
cer sector s’havien gestionat els
darrers anys. Necessitem que els
ajuntaments puguin introduir altres
criteris en la contractació pública. Si
aquesta llei no s’aprova, empreses

com ACS, que s’han especialitzat en
contractació pública, ens les troba-

rem fins i tot al llit. Crec que les crí-
tiques no estan fonamentades i no
aprovar-la seria un error.

I com s’explica l’oposició que ha
generat, per tant?
Crec que hi ha un prejudici ideo-
lògic i no hi ha hagut una lectura
del contingut de la llei. Cap grup
va presentar una esmena a la to-
talitat de rebuig a aquesta pro-
posta quan la vam entrar al
Parlament. La CUP la critica però
no ha presentat cap esmena. La
llei no privatitza, protegeix.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

“El deute de la
Generalitat amb
els ajuntaments
s’ha reduït
un 94%”

Entrevista

“LA SENTÈNCIA ÉS
UNA VENJANÇA”

“Crec que hi ha
un prejudici
ideològic en 
les crítiques a la
Llei Aragonès”

4La sentència és una ven-
jança, una injustícia. Votar
no és delicte. Els han con-
demnat a més de 99 anys de
presó. Ens han sentenciat
també a tots nosaltres. Avui
[dilluns 14 d’octubre] la de-
mocràcia a l’Estat espanyol ha
mort. Com diu la Carme For-
cadell, cuidem-nos. Conver-
tim la ràbia en fermesa, con-
vicció i serenitat.
Paraules d’Aragonès a Twitter
poc després de conèixer-se 

la sentència del Procés
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– S’està sent prou valent per
combatre la contaminació?

– Vam aprovar una llei del
canvi climàtic que el PP va
impugnar al Constitucional.

– Hi ha decisions que es poden
impulsar malgrat això, no?

– Bé, la xarxa ferroviària s’ha
d’actualitzar. I el responsable
n’és l’Estat.

– Les entitats demanen un 
peatge al trànsit. Com ho veu?

– No serviria de res posar 
barreres al trànsit rodat si no
tenim un bon transport públic.

Parlem de Barcelona. Fins a quin
punt el preocupa que un dels
grans temes de debat a la capi-
tal del país sigui el de la insegu-
retat?
La seguretat de Barcelona en ter-
mes generals és bona. És una ciu-
tat molt internacionalitzada, per
la part bona i la dolenta, que juga
en una lliga mundial i on es fan
activitats de tota mena. En alguns
moments poden haver-hi puntes
de sensacions d’inseguretat i ho
hem de combatre. Nosaltres tre-
ballem perquè hi hagi més efec-
tius de policia. 

L’alcaldessa Ada Colau culpa la
Generalitat de la manca d’a-
gents. 
Bé, anem als fets. Nosaltres hem
aprovat recentment la convocatò-
ria de 750 noves places de Mossos
d’Esquadra. En els darrers anys
l’Estat ha limitat el nombre de fun-
cionaris i ara, fent un esforç, hem
fet aquesta convocatòria. De fet,
anteriorment ja en vam fer una
altra de 500 agents. El nostre com-
promís és clar. Però la seguretat
també és un model de ciutat on es
combatin les desigualtats, on l’es-
pai públic transmeti seguretat als
veïns i veïnes... I també hem de
posar deures al poder judicial, ja
que en molts casos no ha actuat
com ens hauria agradat, per ex-
emple en la reincidència.

Pel que fa a l’habitatge, el Govern
va veure com el Parlament li tom-
bava un decret llei per regular els
preus del lloguer. La solució passa
pel control dels preus?
Un increment continuat dels llo-
guers com el que hi ha fa que s’ex-
clogui molta i molta gent del dret
a l’habitatge. És evident que fan
falta mecanismes de control dels
preus, alguns a través de la ma-
teixa llei. Per exemple, limitar els in-
crements abusius, que era el que
pretenia la proposta de decret llei.
En paral·lel, necessitem una bossa
d’habitatge de lloguer prou gran
en el mercat que faci que els preus
no augmentin tant.

Però en una ciutat amb més de-
manda que oferta d’habitatge,
una regulació no podria posar
traves al creixement de l’oferta?
Amb l’oferta existent hi ha uns in-
crements continuats dels preus
que fan que sigui raonable establir
un control. I perquè hi hagi més
habitatge de lloguer també hi ha
d’haver un impuls públic. Des de
l’Institut Català de Finances hem
impulsat una línia de 250 milions
d’euros per finançar promocions
immobiliàries destinades al lloguer
social. Sigui com sigui, a Barcelona
i a l’àrea metropolitana també hi
ha un problema de sol disponible

i, per això, del parc existent cal des-
tinar-ne una part al lloguer.

Un altre dels grans debats a la
ciutat és el del turisme. Creu
que Barcelona és massa depen-
dent d’aquest sector?
El turisme ha crescut a totes les
ciutats turístiques en els darrers
anys. Avui Barcelona és la princi-
pal destinació turística de Catalu-
nya, quan fa 20 anys no era així. I
el que hem d’aconseguir és que el
turisme creixi en qualitat i no en
quantitat.

Com es fa això?
La manera de fer-ho, per exemple,
és a través de la taxa turística que
es va crear el 2012 i que el 2014 es
va modificar per destinar-la a la mi-
llora de les infraestructures turísti-
ques. Es tracta d’un impost que
serveix per redistribuir les rendes
del turisme i limitar-ne les externa-
litats. I, d’altra banda, hi ha un con-
junt d’oferta que hem de regular
molt millor, com són els aparta-
ments i les habitacions comparti-
des. Des del Parlament ja ho estem
fent i ho seguirem fent.

Una altra qüestió que preocupa
és la de la contaminació. Ara
s’impulsarà la Zona de Baixes
Emissions, però les entitats de-
manen mesures més dràstiques,
com ara un peatge. S’està sent
prou valent per intentar solucio-
nar una realitat que ja és de crisi
climàtica?
De fet, davant la crisi climàtica, el
Parlament va aprovar una llei del
canvi climàtic que va ser impug-
nada pel govern del PP al Tribunal
Constitucional. I el govern del
PSOE, el del mateix Pedro Sánchez
que se’n va a la cimera del clima de
l’ONU a donar lliçons a tot el món,
ha mantingut aquest recurs que
ha acabat anul·lant alguns articles
importants. Amb tot, en aquest
àmbit hi ha una hipocresia del
PSOE. La mateixa hipocresia que
significa mantenir una execució de
les inversions a la xarxa de trans-
port públic que fa que un de cada
tres euros pressupostats no es
gasti. Del 2015 al 2018, les inver-
sions de l’Estat a Catalunya, que fo-
namentalment són a Rodalies, no
s’acaben executant.

Hi ha decisions que es poden im-
pulsar malgrat aquest escenari
que descriu.
Però no serviria de res posar bar-
reres al trànsit rodat si no tenim
una bona alternativa de transport
públic. Perquè aleshores qui aca-
baria pagant el preu en termes
socials i econòmics del canvi cli-
màtic seria la gent treballadora i
els autònoms que es desplacen
cada dia. Per tant, necessitem me-
sures per reduir el nombre de cot-
xes que entren a la ciutat, però...

... Mesures que s’han d’aplicar
amb urgència.
Sí, però tenim unes infraestructu-
res ferroviàries que s’han d’actua-
litzar. I hem d’exigir-ho a qui n’és
responsable. A qui ho pressu-
posta i no ho executa, que és l’Es-
tat. I els diré més. L’Estat no deixa
a la Generalitat i als ajuntaments
poder fer dèficit per destinar-lo a
infraestructures. L’any que ve la
Generalitat ha de fer dèficit zero.
Per tant, la nostra capacitat d’in-
versió, que ha d’anar a infraes-
tructures de transport públic per
combatre la contaminació, es re-
dueix molt. I a Barcelona també hi
ha la qüestió dels creuers, ja que
la ciutat és un punt d’atracció
mundial d’aquest sector i una de
les estacions més importants de
la Mediterrània.

Exacte. I, per cert, contaminen
molt. 
Tenen una part positiva, perquè
atrauen turisme de qualitat i no
tant de quantitat. Però també hi ha
la part negativa, sí, amb uns índexs
de contaminació importants. Per
això el Port impulsa la gasificació i
l’electrificació.

Per acabar, ja saben on es farà el
centre de primera acollida per a
menors estrangers no acompa-
nyats? Sembla que no acaben
de decidir-se. 
La decisió de la ubicació depèn de
l’Ajuntament i nosaltres l’assumirem.

L’Ajuntament no ho explica ben
bé així.
Se’ns va plantejar una proposta i
la vam començar a treballar, però
després hi va haver un altre criteri.

La proposta del Besòs.
Després hi va haver un altre criteri
i nosaltres respectem l’Ajunta-
ment, però també demanem que
no ens entretinguem. Quan diem
que volem acollir hem de ser con-
seqüents. I nosaltres ho som.

Això sembla un missatge per a
Colau.
És un missatge per a tots els que ens
sentim interpel·lats davant d’una
crisi migratòria com aquesta.<

“Quan diem
que volem
acollir 
hem de ser
conseqüents”

“La seguretat de Barcelona
en termes generals és bona”

Entrevista
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CONTAMINACIÓ4“No, no, no a la
contaminació!”. Aquesta va ser
una de les consignes que es van
poder sentir el passat 8 d’octubre
durant la concentració de protesta
que la plataforma Eixample Res-
pira va convocar per denunciar
l’alta contaminació que hi ha al
districte. 

La protesta va consistir a tallar
el carrer Aragó durant una esto-
na, a l’altura del passeig de Sant
Joan, i va reunir més de 200
persones.  L’entitat va aconseguir
reunir força més gent que la pri-
mera que va organitzar, el passat
mes de juliol, a la zona de l’Ei-
xample Esquerra del carrer Ara-
gó. Un carrer que Eixample Res-
pira sempre posa com a exemple
“d’autopista urbana”, juntament
amb la Gran Via, Marina i Va-
lència.

“MÉS CONTUNDÈNCIA”
Guille López, un dels portaveus
de la plataforma, afirma en de-

claracions a Línia Eixample que
estan “molt contents” de la res-
posta veïnal a la convocatòria de
la protesta. López no es mostra
tan satisfet sobre la forma d’en-
carar la problemàtica de la clas-
se política, a la qual demana
“més contundència”. “La Zona de
Baixes Emissions, que  és la pri-
mera gran mesura d’àmbit me-
tropolità i això és bo, no donarà
resultats fins al 2024, suposant
que acabi funcionant bé”, afegeix.

López, per exemple, explica que
en una trobada recent amb els
consellers de Districte de Barce-
lona En Comú va poder com-
provar que hi ha un diagnòstic
compartit però que “la urgència”
per donar respostes al problema
no és la mateixa.

D’altra banda, Eixample Res-
pira ha enviat una carta a l’alcal-
dessa on demanen “la màxima
contundència” per lluitar contra
aquesta problemàtica.

Els manifestants van tallar el carrer Aragó. Foto: Eixample Respira

La mobilització d’Eixample
Respira agafa embranzida

» La plataforma que denuncia l’alta contaminació al districte 
reuneix més de 200 persones en una protesta al carrer Aragó

L’escola 9 Graons, sense 
pati per culpa de l’amiant

POLÈMICA4L’escola pública 9
Graons, tal com va avançar el
diari Ara el passat 10 d’octubre,
ha decidit tancar l’accés al pati
als seus alumnes (P3, P4 i P5) pel
perill que suposa la proximitat
d’una teulada d’uralita que hi ha
en el mateix pati però que forma
part d’un pàrquing que l’Ajun-
tament té previst expropiar.

Segons la informació de l’A-
RA, a l’associació de famílies de
l’escola (AFA) feia temps que hi
havia preocupació per aquesta
qüestió i fa uns dies en van par-
lar amb la direcció i amb dife-

rents experts. Posteriorment es
va prendre la decisió que els
alumnes de moment no surtin
més al pati.

Des del govern municipal
han explicat que són conscient
de la preocupació de les famílies
i afegeixen que la intenció és que
durant aquest mandat es pugui
fer l’expropiació de l’aparca-
ment. Des del Consorci d’Edu-
cació afirmen que, si no es ma-
nipula la teulada d’uralita, no hi
ha d’haver cap risc per als alum-
nes i recorden que la seguretat
dels infants està garantida.

El districte podria tenir 70
noves places de pisos públics
HABITATGE4La tercera reunió
entre les entitats pel dret a
l’habitatge i les administracions
per mirar de millorar el fun-
cionament de la Mesa d’Emer-
gència de l’habitatge va servir
perquè la regidora d’Habitatge,
Lucía Martín, anunciés que al
barri de la Dreta de l’Eixample
hi ha un edifici on s’hi podrien
allotjar famílies que necessi-
ten un lloc on viure.

Martín, que no va concretar
de quin edifici es tracta, va ex-
plicar que es tractaria de “70 pla-
ces amb cuina i menjador co-

munitari” i que el bloc no ne-
cessita rehabilitació. Tot i això,
va afegir que la gestió de l’edifi-
ci requereix una inversió d’1,2
milions d’euros i va reclamar a
la Generalitat més implicació. 

Tot i aquest anunci, les enti-
tats van criticar la trobada. Un
cop acabada, l’activista Llum
Oliver va afirmar que no es van
aportar “mesures concretes” i va
lamentar que l’Ajuntament i la
Generalitat –l’Estat no va enviar
representació – “no han treballat
tot i que l’emergència és urgent
i no es pot esperar”.

En marxa la construcció 
de l’institut Angeleta Ferrer

ENSENYAMENT4Les obres de
construcció del futur institut
Angeleta Ferrer ja estan en mar-
xa. El nou centre escolar s’està
fent al carrer Marina, concreta-
ment a la cantonada amb el ca-
rrer Consell de Cent.

L’institut tindrà tres línies
d’ESO i dues de batxillerat i
acollirà mig miler d’alumnes.
El nou edifici tindrà un total de
set plantes, un pati interior amb
les pistes poliesportives i un

gimnàs al soterrani. La inversió,
que assumeix la Generalitat, és
de 6,5 milions d’euros. 

Des del Consorci d’Educació
de Barcelona han explicat que el
nou institut servirà per “donar
resposta a les necessitats d’es-
colarització de secundària a
l’Eixample”. Està previst que les
obres s’acabin al voltant del
mes de febrer del 2021 i que
l’institut entri en funcionament
en el curs 2021-2022.   

Incendi | Un ferit molt greu a Consell de Cent
Un home  de 44 anys va quedar ferit de molta gravetat el 10 d’octubre després d’un incendi al seu pis
del carrer Consell de Cent, situat al quart primera del número 441, entre Roger de Flor i el passeig de
Sant Joan. L’home va ser traslladat a l’hospital Vall d’Hebron amb cremades greus a gran part del cos.  
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El Fort Pienc ja gaudeix del
casal de barri Transformadors
EQUIPAMENTS4Després d’una
llarga espera el barri del Fort
Pienc va estrenar a finals de se-
tembre, amb una festa veïnal, el
casal de barri Transformadors,
que també inclou un espai per a
la gent gran i un punt d’informe
jove, que en aquest cas obrirà la
primavera de l’any que ve.

L’edifici de Transformadors,
que estava en desús des del 2008,
va ser desallotjat l’abril del 2016
després que hagués estat ocupat
durant nou mesos. En aquell mo-
ment, el col·lectiu que havia im-
pulsat la campanya Exigim Espais
per reclamar la gestió de l’equi-
pament, va criticar el desallotja-
ment. El desallotjament, però,
feia temps que era reclamat per
molts veïns.

Ara, més de tres anys després
d’aquell desallotjament, des del

districte reivindiquen que el Fort
Pienc ha guanyat un equipa-
ment on hi ha dues plantes per a
un casal de barri, tres plantes per
a la gent gran i un altell i part de
la planta baixa al punt d’infor-
mació jove. L’edifici, situat al
carrer d’Ausiàs March, té una fa-
çana de vidre.

Els representants de la gesto-
ra del casal de barri, Josep Bel i
Ginette Casanovas, van destacar
durant la presentació la necessi-
tat de “fer xarxa” i que el casal s’o-
bri a tot el barri i representi valors
com la gestió comunitària, la
igualtat, la solidaritat, el feminis-
me i l’antiracisme. La festa la
van protagonitzar algunes de les
entitats que en formaran part,
com un grup teatral, un grup de
danses peruanes i la colla de dia-
bles La Cabrònica i els Cabronets.

URBANISME4El conflicte que
enfronta el patronat de la Sagra-
da Família i els veïns per la faça-
na de la Glòria ja és als tribunals
després que a finals de setembre
el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) admetés a
tràmit la denúncia que els veïns
van presentar al juliol contra
l’ampliació del temple.

El projecte per construir la fa-
çana de la Glòria suposa l’expro-
piació d’uns 3.000 habitatges i
contempla que es construeixi  un
voladís de 25 metres d’alçada, cinc
d’ample i més de 40 de longitud
a la façana del carrer Mallorca
amb l’objectiu que l’escalinata si-
gui part de l’accés al monument. 

Els veïns afectats per aquestes
possibles expropiacions fa temps
que denuncien que Antoni Gaudí
no va dissenyar aquesta escalina-
ta. De fet, el novembre de l’any
passat van mostrar com a prova
un informe del Ministeri de Cièn-
cia del 1976, que va encarregar l’A-

juntament, on es deixa clar que no
existeix cap projecte de Gaudí so-
bre les escales, sinó que van ser
uns ajudants seus 24 anys després
de començar les obres del temple
que ho van dissenyar. 

“UNA MENTIDA REPETIDA”
Salvador Barroso, un dels veïns
afectats i portaveu del col·lectiu
veïnal, afirma a Línia Eixample
que el patronat de la Sagrada Fa-
mília fa temps que porta a terme
“una labor goebbeliana, que és
anar repetint una mentida”. Ba-
rroso explica que són conscients

que s’enfronten a una “institució
poderosa” i que això és una llui-
ta de “David contra Goliat”, però
afegeix que “la llei és igual per a
tothom”. Aquest veí recorda que
“abans que es fes la Sagrada
Família ja hi havia pisos a la
zona” i afegeix que el patronat,
a la seva propietat, “faci el que
vulgui. Com si volen fer un parc
temàtic, que de fet és el que es-
tan fent”.

El patronat de la Sagrada Fa-
mília sempre ha dit que no farà
cap valoració mentre no s’hagi
dictat la sentència.

La protesta veïnal del passat mes de febrer. Foto: Twitter (@CUPEixample)

Acusen el patronat de la Sagrada
Família de mentir reiteradament

La construcció de la
façana de la Glòria 
implicaria l’expropiació
d’uns 3.000 habitatges
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El centre biomèdic Cetir Ascires Viladomat, designat com
a centre tecnològic europeu de referència per la multi-
nacional GE Healthcare, va reunir el passat dia 11 a les se-
ves instal·lacions referents internacionals del sector de la
salut en el marc del congrés europeu de medicina nuclear
de Barcelona.

Donada la trajectòria assistencial i científica de l'equip
mèdic multidisciplinari de Cetir Ascires, i la seva expe-
riència durant aquest últim any amb la tecnologia inte-
grada PET/RM, els experts han pogut conèixer aquesta
tècnica híbrida de Diagnòstic per la Imatge. Els especia-
listes han compartit experiències, així com la interpretació
dels estudis clínics, principalment en matèria de càncer
de pròstata, que és un dels que més metàstasi genera.

Un abans i un després en el diagnòstic i tractament
del càncer de pròstata
Segons dades presentades en el passat congrés anual de
la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO), que va
tenir lloc al mes de setembre a Barcelona, el càncer de
pròstata segueix sent el tumor més habitual en l'home,
amb 34.400 nous diagnòstics el 2019. La bona notícia és
que els tractaments aplicats a aquesta patologia cada ve-
gada són més satisfactoris, per la qual cosa diagnosticar
de forma precoç i amb la màxima precisió adquireix un
protagonisme especial.

Després del seu primer any de funcionament, la
PET/RM es posiciona com l'opció més avantatjosa per dia-
gnosticar el càncer de forma precoç i amb precisió. Per-

met observar, de manera no invasiva, tant la forma d'un
òrgan i la seva funció, com l'extensió de les cèl·lules can-
ceroses, fet que el converteix en el millor "rastrejador" de
la metàstasi incipient. I és que aquesta tecnologia inte-
gra, en un sol equip híbrid, les dues eines diagnòstiques

més potents de què disposem en l'actualitat per detec-
tar la propagació tumoral: la Tomografia per Emissió de
Positrons (PET) i la Ressonància Magnètica (RM) d'alt camp.

"La PET/RM és la tecnologia actual capaç d'aportar més
seguretat diagnòstica i més garantia d'èxit al tractament
del càncer", afirma el Dr. García Garzón, metge nuclear res-
ponsable del PET/ RM. A més, "permet aplicar un trac-
tament personalitzat dirigit a lesions específiques, en lloc
de planificar una cirurgia prostàtica o una teràpia «a ce-
gues», i mantenir un millor control de l'evolució del trac-
tament, tot això amb menys radiació".

L'experiència oncològica PET/RM 
reuneix experts europeus a Cetir Viladomat

Els especialistes han compartit la interpretació d’estudis clínics, principalment
en matèria de càncer de pròstata, que és un dels que més metàstasi genera

“La PET/RM permet aplicar un 
tractament personalitzat per a lesions 
específiques, en lloc de planificar una 
cirurgia prostàtica o una teràpia ‘a cegues’, i
controlar millor l'evolució del tractament”
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Les portades són
un tret distintiu
de la capçalera:
el disseny és una

aposta consolidada

La secció d’Opinió
és un aparador
amb microseccions
que generen debat
entre els lectors

Línia Eixamplecombina
la informació local
amb la cultura i 
l’oci, amb seccions 
com Viu en Línia

Especial Línia Eixample 100
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La veu de l’Eixample
» Línia Eixample revalida el seu lideratge i lamenta la poca atenció que ha rebut del Districte

Diuen que de la imprudència i de
la inconsciència no pot sortir-ne
res de bo. Però fa 10 anys, Línia
Eixampleva néixer precisament
d’això. No hi ha cap raonament
lògic ni científic que expliqui la de-
cisió personal de fundar una pu-
blicació. Només es pot entendre
des de l’estómac. Aquell que ens
porta a fer coses irracionals però
meravelloses. Coses necessàries,
que contribueixen a fer que una
societat avanci i sigui millor. El pe-
atge és car, però ve edulcorat pel
caramel d’un projecte que neix ro-
màntic i que acaba sent realista.
Dels núvols a terra, i si et descui-
des, al subsol. I torna a remuntar.
Qui treballa al gremi sap de què
parlo. Tota una temeritat, vaja.

Per això, poder editar i im-
primir el número 100 de Línia
Eixample no és poca cosa. I més
quan ho podem fer des d’una po-
sició de lideratge i rellevància. El
cost personal ha estat molt alt.
Però la suor invertida per trans-
formar la quimera en un simple
sacerdoci al servei d’un projecte
editorial ambiciós dona fruits. 

Com a fundador, editor i pro-
pietari de Línia Eixample vull
agrair la confiança dels lectors
(còmplices fidels) i dels anun-
ciants, als quals hauríem de fer un
monument per seguir apostant
per la premsa de proximitat en
català, un somni que, en el cas
d’aquesta publicació, ja és una re-
alitat plenament consolidada. 

Lamento haver hagut de co-
habitar els últims anys amb un
Districte i un Ajuntament que no
han cregut en el valor de la pro-
ximitat. Esperem que el nou go-
vern local tingui més sensibilitat
pels mitjans de proximitat i faci
una aposta clara i contundent pel
periodisme que es fa als barris,
el més important perquè és el
més proper al ciutadà.

I dit això, ara què? Ara a se-
guir. Una mica més madurs,
menys romàntics, més forts i
menys incrèduls. Vivim un mo-
ment social i polític convuls.
Formem part d’una col·lectivitat
que demana obrir-se pas cap al
futur. I Línia Eixample, modes-
tament, també ho vol explicar.

10 anys després
Per David Centol i Lozano, editor del Grup Comunicació 21

COMUNICACIÓ4Línia Eixample
arriba avui a les 100 edicions com
a referent informatiu al districte. La
capçalera, fundada l’any 2010, re-
valida la seva presència territorial
i es confirma com la publicació lo-
cal de referència a l’Eixample, amb
una tirada de 10.035 exemplars
mensuals auditats per OJD-PGD. 

Coincidint amb aquesta efe-
mèride, el Grup Comunicació 21,
editor de la capçalera, ha volgut
destacar que Línia Eixample és
una eina de cohesió territorial.
“Democratitza l’espai mediàtic
perquè arriba a tots els barris del
districte”, afirma. 

En aquesta línia,  l’editora de-
talla que “Línia Eixample aposta
clarament pel format paper”, si bé
“sense descuidar les xarxes”. “La
fórmula, i alhora el repte, és com-
binar el periodisme en majúscules
amb la difusió i fer una publicació
definida i dimensionada”, afegei-
xen des de l’empresa editora. 

El Grup Comunicació 21 ar-
gumenta que “calen editors i em-
preses editores darrere dels pe-

riòdics”. “Amb totes les mancan-
ces d’aquest model, aquesta con-
tinua sent l’única fórmula possible
i sostenible en el temps”, sosté.

Per altra banda, l’editora la-
menta la poca atenció que en els úl-
tims anys ha patit la premsa de pro-
ximitat en general i Línia Eixam-
pleen particular, tant per part del
Districte com de l’Ajuntament.
Per exemplificar-ho, recorda que
les publicacions de proximitat no-
més van rebre un 1,56% de la pu-
blicitat del consistori el 2018. Con-
cretament, Línia Eixample va re-
bre 2.738 euros, mentre que el
Grup Godó, amb La Vanguardia
al capdavant, es va emportar un
terç de la inversió: 3 milions d’eu-
ros. Una situació que contrasta
amb el discurs dels comuns, que
deien que volien “afavorir” la
premsa de proximitat. 

Sigui com sigui, el Grup Co-
municació 21 ja ha anunciat que la
seva prioritat per al 2020 passa,
entre altres, per construir un gran
setmanari a l’Eixample a partir d’a-
questa edició mensual.

100
edicions d’exemplars notícies articles d’opinió

1milió 3.024

Especial Línia Eixample 100

328
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Un èxit compartit
» Líders polítics i entitats del districte feliciten Línia Eixample per assolir les 100 edicions

Especial Línia Eixample 100

Jordi Martí
Regidor de l’Eixample (BComú)
La premsa és el primer valor d'una societat de-
mocràtica, i a Barcelona tenim la sort de tenir un
ampli ventall de mitjans. Cal no oblidar l'important
paper de la premsa local, d'aquells mitjans que, des
del territori més proper, expliquen la realitat als
veïns i veïnes. La informació barri a barri és im-
prescindible perquè els ciutadans puguin informar-
se de primera mà del que passa als carrers. Per això,
felicitem Línia Eixample pels seus 100 números.

Marc Martínez
PSC
Des del PSC de l’Eixample volem felicitar-vos per l’e-
dició 100 de Línia Eixample. Per a nosaltres, els mit-
jans de comunicació de proximitat són enormement
necessaris en un món cada cop més globalitzat. Vo-
saltres doneu veu als nostres barris i preneu el pols
de la ciutadania. Sou els que informeu del dia a dia
i divulgueu la nostra vida i la del nostre entorn. Mol-
tes gràcies per fer aquesta tasca tan important per
al veïnat i esperem felicitar-vos moltes vegades més.

Alexandre Pons
Barcelona Pel Canvi
Des del grup municipal de Barcelona pel Canvi vo-
lem felicitar el periòdic mensual de referència del
districte, Línia Eixample, per la seva edició número
100. Aquest èxit és possible gràcies al bon equip de
professionals periodistes que hi treballen i també
als veïns lectors. Encoratgem el periòdic a continuar
la seva tasca, imprescindible per “fer barri” i crear
consciència de comunitat entre els veïns. Felicitats
i endavant!   

Sylviane Dahan
AV de l’Esquerra de l’Eixample
Felicitats pel “centenari” de Línia Eixample! El nos-
tre districte és prou gran, densament poblat i ac-
tiu perquè hi passin moltes coses cada dia: en l'àm-
bit cultural, econòmic o social. És important que una
publicació reculli i doni a conèixer aquests esde-
veniments, que constitueixen l'autèntic batec del cor
de la ciutat. Des de l'AVVEE, treballant per teixir
complicitats veïnals, saludem una feina periodís-
tica que ens hi ajuda.

Eva Baró
ERC
Línia Eixamplearriba al número 100 i els veïns i veï-
nes del districte celebrem que una publicació local
hagi aconseguit mantenir-se al servei de la informació
durant tot aquest temps. El periodisme de proximitat
és una eina imprescindible per visibilitzar i fer arri-
bar les preocupacions del veïnat a les institucions.
Per tant, es converteix en una palanca facilitadora
de la participació i la cohesió social. Felicitem, doncs,
l'equip que el fa possible cada mes. Enhorabona!

Albert Cerrillo
Junts per Catalunya
Els mitjans de comunicació són un dels pilars del
nostre sistema democràtic per la seva funció social.
A més a més, el periodisme d'àmbit local entronca
amb aquell periodisme compromès amb els seus
veïns i veïnes; aquell periodisme que, amb rigor, vol
explicar els fets i esbrinar-ne les causes. Des del grup
municipal de Junts per Catalunya volem felicitar tot
l'equip que fa possible Línia Eixample, que aquest
mes publica l'edició 100 del periòdic.

Pedro J. Sánchez
Ciutadans
En primer lloc, volia felicitar-vos com a publica-
ció emblemàtica del districte de l'Eixample. Crec,
sincerament, que feu una tasca molt important per
acostar la realitat del districte als ciutadans ei-
xamplencs. El districte de l'Eixample és el sistema
nerviós de la ciutat. Per tant, quan funciona l'Ei-
xample, funciona el conjunt de la ciutat. Moltes fe-
licitats a Línia Eixample per haver arribat al nú-
mero 100.

Jaume Artigues
AV de la Dreta de l’Eixample
Felicitem els redactors i treballadors de Línia Ei-
xample per haver aconseguit publicar el número
100 d'aquesta excel·lent premsa de proximitat. En
un món globalitzat en contínua transformació
dels mitjans de comunicació, on sovint les notícies
perden el sentit i es converteixen en una ficció, el
periodisme de proximitat adquireix un valor especial
en la creació d'opinió pública des dels assumptes
locals.

Vicenç Gasca
Sant Antoni Comerç
Des de Sant Antoni Comerç volem felicitar Lí-
nia Eixample per haver assolit les 100 edicions.
Arribar a aquesta fita demostra la solidesa
d'un projecte, consolidat en part per l'aposta pel
comerç de proximitat, que permet fer arribar als
veïns i compradors les nostres notícies. Desit-
gem que continueu en aquesta línia i pugueu as-
solir noves fites, cosa que voldrà dir que seguiu
connectats amb la realitat del nostre comerç.

Joan Itxaso
AV Sagrada Família
Amics i amigues que feu possible Línia Eixam-
ple, des de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sa-
grada Família us volem fer arribar la nostra fe-
licitació més sincera per haver aconseguit publicar
aquestes 100 edicions del vostre periòdic. Tam-
bé us donem l’enhorabona per la tasca tan im-
portant que, amb constància i regularitat, des-
envolupeu en favor de la premsa local al nostre
districte.
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David Pou
Encants Nous
Avui dia, amb les xarxes socials, la informació
d’àmbit general la tenim molt més a l’abast, però
les notícies de proximitat continuen sent les més
importants per als barris. En el cas dls comerciants,
els mitjans com Línia Eixample ens ajuden a co-
nèixer millor l’entorn, a estar més presents al te-
rritori i a ser més a prop del veïnat, cosa que és molt
important. Per tot plegat, us felicitem per aques-
tes 100 edicions.

Maite Morte
Eix Sagrada Família
Els mitjans de comunicació locals són una via per
arribar als veïns i clients, ja que ofereixen una vi-
sió més propera que no pas els mitjans globals.
Amb motiu de les 100 edicions de Línia Eixam-
ple, us felicitem i desitgem que continueu apos-
tant i donant visibilitat al comerç de proximitat,
per tal que la gent no oblidi que fem i donem mol-
ta feina i que, gràcies als petits comerços, la ciu-
tat és la que és.

Xavier Llobet
Cor Eixample
El periodisme de proximitat és el periodisme dels
barris, perquè és el que es fa als barris i per als ba-
rris. Això és molt important, perquè qui més co-
neix el territori és qui hi és. Cal que hi hagi pu-
blicacions com Línia Eixample, que parlin de la
realitat del districte i dels seus problemes, per tal
que la gent els conegui i es puguin solucionar. Per
això us felicitem per haver arribat a aquests 100
números.

José Carlos Grima
ACEGAL
El periodisme local apropa als ciutadans les notí-
cies del seu entorn, allò que els afecta diàriament.
Per als comerciants, això també és interessant, per-
què podem estar al corrent de les coses que passen
a la zona i donar suport i promoció als nostres ba-
rris. Per això, volem encoratjar l’equip de Línia Ei-
xample a continuar fent la tasca que feu. Moltes fe-
licitats per aquestes 100 edicions publicades, no és
fàcil aconseguir-les!

13 d’octubre de 2010 · Núm.1 · 15.000 exemplars

Redacció 93 519 44 10 · liniaeixample@comunicacio21.com · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85  · Fax 93 519 43 98

barcelona
líniaeixample

Foto:  Ajuntam
ent

��12El barri de Sant Antoni es beneficiarà de la instal·lació que retindrà l’aigua de la pluja

Un nou dipòsit d’aigües
evitarà les inundacions 

Els Bombers continuaran a Joan Miró
��10��8

L’Eixample Dreta acull el
Festival Carmen Amaya

Sagrada Família
El Papa arribarà 
amb xifres 
d’estrella de rock

Eixample Esquerra
El barri finalitza
la seva 
Festa Major

Imatge virtual de l’ampliació de l’Hospital Clínic i la nova caserna de Bombers.  

Eixample Esquerra
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03 | Noves tecnologies
Els alumnes del Districte
participen en un nou
projecte educatiu

LaBibliotecaAgustíCentelles
tancaràtresmesosperobres

L’equipament de l’Esquerra de l’Eixample millorarà la climatització i el mobiliari, entre d’altres 10

14 | Entitats
L’Escola Fàcia i Mercedes
Page guanyen la Medalla
d’Honor de la ciutat 2012

COMERÇ��Cor Eixample 
organitza una ludoteca 
infantil a la Casa Elizalde.13

COMERÇ��Els botiguers 
de Sant Antoni recullen 
3.000 quilos d’aliments .13

Llum verda a la subhasta
de la Casa Burés

13 | Reivindicació 
Els comerciants 
clamen la reforma 
de la Diagonal 
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06 | Entrevista a Vicenç Gasca
“Estem satisfets perquè el 
Decret Llei de la Generalitat 
blinda el nostre model de ciutat”
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Cultura pàg 10
Margarita Rivière presenta
a la llibreria +Bernat la
seva primera novel·la

Opinió especial pàg 6
Línia Eixample publica
l’article de Sánchez Piñol 
rebutjat per La Vanguardia

Agenda Nacional pàg 4
El ‘Sí’ torna a alçar la veu:
preacord sobre el full 
de ruta sobiranista

Polèmica pàg 10
Col·lectius d’invidents
es mostren crítics amb
el nou passeig de Gràcia

Comerç pàg 16
L’Ajuntament presenta la
llista de comerços històrics

Esports pàg 20
Cheruiyot i Kassahun vencen
en una Marató de rècord

La Sagrada Família reduirà
les cues a l’exterior del temple
Ajuntament i Junta Constructora pacten limitar l’impacte del turisme amb mesures que no satisfan els veïns pàg 10

L’enderroc, més a prop
Comença l’esperat trasllat dels presos de la presó Model  pàg 14
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“Falta
presència
policial

a la ciutat”

Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona 
i candidata de BComú

pàgs 6, 7 i 8

LLUM VERDA pàg 10

La reforma urbanística 
per transformar la zona 
de la Model tira endavant

CELEBRACIÓ pàg 12

Tot a punt per a la Festa
Major de la Sagrada Família 

ESPORTS pàg 18

El CFS Eixample afronta 
un tram final de lliga vibrant

TENDÈNCIES pàg 3

Un estudi apunta que
el consum de drogues
noves disminueix

FESTIVAL BARCELONA POESIA pàg 12
La poesia de Josep Pedrals
arribarà a la Casa Golferichs
el pròxim 14 de maig

L’Ajuntament rectifica i l’antic 
bus 41 tindrà un substitut

El veïnat aconsegueix que TMB posi un Bus de Barri que farà part del traçat de la línia desapareguda pàg 10
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URBANISME4Després de molt
temps sense moviment, a prin-
cipis de la setmana del 7 d’oc-
tubre va aparèixer a la façana de
l’històric edifici de La Carbo-
neria (Sant Antoni) el cartell
d’una empresa d’obres i con-
tractes. També s’hi van poder
començar a veure diferents ope-
raris traient runa i treballant a
l’interior de l’edifici. És el primer
pas perquè aquest històric edi-
fici situat a la cantonada dels ca-
rrers de Floridablanca i d’Urgell,
considerat el primer edifici de
l’Eixample de Cerdà, acabi sent
un bloc de pisos.

Així doncs, està previst que
durant els pròxims mesos es
porti a terme l’enderroc de tot el
que queda de l’interior de l’edi-
fici, ja que cal recordar que el ju-
liol del 2016 l’Ajuntament va
aprovar la catalogació de La
Carboneria amb un nivell de
protecció C. Això implica la
prohibició d’enderrocar la fa-
çana i augmentar l’alçada de l’e-
difici. Pel que fa a la protecció de
l’emblemàtic grafiti de la faça-
na, la protecció aprovada no in-
clou l’obligatorietat de conser-
var-lo i, per tant, el seu futur és

incert. El 2016 l’Ajuntament, tot
i que el grafiti no va entrar a la
catalogació, va afirmar que la
voluntat és que no s’esborri
perquè “forma part de la me-
mòria social de l’edifici”. 

Sigui com sigui, un cop s’a-
cabi de netejar i buidar tot l’in-
terior, començaran les obres
dels futurs pisos que s’hi faran.
La propietat actual de l’edifici és
d’un fons d’inversió, Leasing
WLP Spani SL, que va comprar
l’immoble l’any 2017.

Per la seva banda, fonts del
Districte han confirmat a Línia
Eixample que la promotora dels
pisos té la llicència d’obres per
començar a fer els habitatges i
que, en ser un edifici catalogat,
haurà de respectar el que mar-
ca la protecció patrimonial. 

DESALLOTJAMENT
La Carboneria, també coneguda
com la casa Tarragó, va ser des-
allotjada el febrer de l’any 2014
després que durant sis anys ha-
gués estat ocupada i funcionat
com un centre social autoges-
tionat de Sant Antoni, des d’on
s’organitzaven diferents activi-
tats socials i culturals. 

Els pisos, més a prop 
» En marxa les obres per buidar La Carboneria, el primer pas per fer-hi els pisos que hi ha previstos

» La façana del que es considera el primer edifici de l’Eixample de Cerdà no es pot enderrocar

Des de fa uns dies hi ha operaris treballant a l’edifici. Fotos: Línia Eixample

Eixample
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POLÍTICA4L’Eixample va ser el
passat 14 d’octubre un dels epi-
centres de les protestes que es
van viure a la ciutat contra la sen-
tència del Tribunal Suprem per
l’1-O i els fets de la tardor del
2017, que van condemnar a pe-
nes d’entre 9 i 13 anys els líders
del procés independentista per
sedició i malversació.

Un dels punts centrals de les
protestes al districte va ser la
plaça Catalunya, que es va con-
vertir en la confluència de les
primeres mobilitzacions del dia,
que van tenir els estudiants
com a protagonistes. Al voltant
de les 12 del migdia la plaça ja
estava molt plena i la Guàrdia
Urbana, una hora més tard, va
confirmar que s’hi havien con-
centrat 25.000 persones. 

Un altre dels punts de l’Ei-
xample on la protesta es va fer
molt visible va ser la Diagonal,
ja que els manifestants, sobretot
els estudiants, van tallar l’avin-
guda com a senyal de protesta.
Una altra de les primeres con-
centracions de protesta va tenir
lloc a la Gran Via amb el carrer
Balmes. Els manifestants van ta-
llar la Gran Via durant una es-

tona i després es van afegir a les
protestes més grans. Altres ca-
rrers que durant el matí també
es van veure completament buits
van ser el passeig de Gràcia i
Aragó.

Qui també es va mobilitzar
van ser els CDR. En el cas del de
l’Esquerra de l’Eixample, per
exemple, van fer una crida a
través de Twitter perquè la gent
es concentrés a la confluència del
carrer Urgell i l’Avinguda Roma.

CONCENTRACIÓ A ÒMNIUM
Un altre dels llocs on es va reac-
cionar contra la sentència va ser
a la seu d’Òmnium, situada al ca-
rrer Diputació. Centenars de
persones es van concentrar a les
portes de la seu de l’entitat  i van
tallar el trànsit durant una bona
estona. A l’interior de l’edifici, la
Junta Nacional d’Òmnium, amb
el seu president Marcel Mauri al
capdavant, estava reunida per de-
cidir la resposta a la sentència.
Després de la reunió, Mauri es va
adreçar als manifestants i va
apostar per una “resposta col·lec-
tiva” a la sentència. “L’Estat es-
panyol ha decidit suspendre els
drets civils”, va afirmar.

Resposta contundent
» Diferents llocs de l’Eixample es van omplir de gent el 14 d’octubre contra la sentència de l’1-O

» La plaça Catalunya, la Diagonal, Gran Via, el passeig de Gràcia i Aragó van ser punts de concentració

La plaça Catalunya (a dalt) i el passeig de Gràcia (a baix) es van omplir de manifestants. Fotos: Elisenda Rosanas / ACN
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El col·lectiu Tsunami Veïnal surt de nou al carrer per denunciar la inseguretat a Barcelona

Clam per una ciutat cívica
REIVINDICACIÓ/ No va ser un tsunami
però el passat 14 de setembre es va poder
comprovar que a la ciutat hi ha un mar de
fons. Té a veure amb la inseguretat i va ser
el que va provocar que unes 1.500 perso-
nes, convocades per la plataforma Tsunami
Veïnal, es manifestessin des de diferents ba-
rris per acabar totes juntes a la plaça Sant
Jaume. “Volem una ciutat cívica i segura i
viure amb tranquil·litat”, van clamar.

La indignació va arribar a Sant Jaume en
forma de petites onades provinents de dife-
rents barris. Els manifestants es van ajuntar
a la part baixa de la Via Laietana per dirigir-se
cap a l’Ajuntament. Un cop allà, van llegir un
manifest que van fer arribar al govern muni-
cipal i a la Generalitat i que també rebran la
delegació del govern espanyol i la Fiscalia.
“La degradació de Barcelona s’ha vist incre-
mentada com mai en la història recent de la
ciutat i els veïns hem arribat al límit”, van dir.

Els manifestants van denunciar episo-
dis de delinqüència viscuts a la ciutat i que,
diuen, han augmentat. Veïns del Gòtic
deien que al seu barri els problemes amb el
tràfic de drogues són continus i que també
pateixen l’incivisme i el mal comportament
d’alguns turistes, mentre que la Vila Olím-
pica reclamava “mà dura” amb l’incivisme.

CRIDA ALS POLÍTICS
Des de Tsunami Veïnal, però, insisteixen que
el seu objectiu no és denunciar fets que pas-
sen en alguns barris, sinó fer pressió perquè
s’implementi un pla integral de ciutat a tots
els barris. Segons es podia llegir en el text, “la
degradació” ha provocat que molts veïns
hagin “arribat al límit” de la seva paciència.

Sobre la responsabilitat de la situació
que denuncien, des del col·lectiu veïnal
apunten a l’Ajuntament i a la Generalitat.
“Exigim a Colau i Buch que implementin
les actuacions immediates, eficaces i dura-
dores perquè els ciutadans, el comerç i els
visitants de la ciutat puguem viure i con-
viure en pau i revertir la situació abans que
s’agreugi”, afirmen. En paral·lel, també
diuen que “mes que mai” és necessari “re-
visar i reforçar els serveis socials per arribar
a les causes que poden derivar en l’exclusió
de col·lectius vulnerables”.

“PROBLEMA CONCRET”
L’endemà de la manifestació, Colau va expli-
car que comparteix la inquietud dels veïns,
tot i que va remarcar que a la ciutat “hi ha un
problema concret amb els furts i robatoris,
però no una crisi generalitzada”, afegint que
la solució passa per la presència de més Mos-
sos al carrer i un canvi legislatiu. “Fa temps
que estem dient que necessitem més patru-
llatge preventiu i un canvi a les lleis per cas-
tigar la reincidència”, va apuntar. Colau, però,
va considerar una bona notícia que la Gene-
ralitat “convoqui reunions i anunciï que vin-
dran més de 300 Mossos”.

Amb tot, Colau surfeja, de moment, unes
onades provinents dels barris perquè no
tenen la força per ser un tsunami. Sense anar
més lluny, la FAVB no va secundar la protesta
ni se sent còmoda, com passa amb els co-
muns, amb el missatge del Tsunami Veïnal.
El cas del PSC segurament és diferent i per
això el govern municipal mira de fer equili-
bris. Caldrà veure si els pròxims mesos les
onades creixen o la situació es calma.

MEDI AMBIENT/ Després de la multitudinària manifes-
tació del passat divendres 27 de setembre (a la ciutat i arreu
del món, en un dia en el qual hi havia convocada la pri-
mera Vaga Mundial pel clima de la història), la FAVB ha vol-
gut tornar a recordar la necessitat d’aplicar “polítiques de
gran impacte” per combatre el canvi climàtic.

Des de la federació consideren que cal impulsar un de-
bat ciutadà profund sobre les alternatives i les seves im-
plicacions en tots els àmbits per trobar les millors respostes,
així com posar en marxa aquelles polítiques que és evident
que poden donar bons resultats. Aquestes són dues de les
mesures que la FAVB considera que cal tirar endavant per
combatre el canvi climàtic. 

De fet, després de la cimera sobre aquest tema que la
ciutat va acollir durant el passat mes de juliol, la federació
va instar els diferents governs (de la ciutat, la Generalitat
i fins i tot l’Estat espanyol) a ser valents i posar fil a l’agu-
lla per frenar la situació, activar- se pel clima i reclamar una
societat social i ecològicament justa. 

En aquest sentit, la FAVB considera que alguns projectes
que es contemplen per part de les institucions, com són
l’ampliació de l’aeroport i les noves terminals de creuers
al port, no van en la línia que cal seguir per capgirar la si-
tuació de contaminació actual.

Tornen a reclamar “polítiques de gran
impacte” contra el canvi climàtic MANIFESTACIÓ/El passat dijous 26 de setembre, en el marc

de la setmana de lluita pel clima, i el dia anterior a la cele-
bració del Dia Mundial del turisme, el centre de la ciutat va
ser l’escenari d’una nova manifestació contra els creuers i
els avions, dos dels exponents del turisme massiu. 

L’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS), el Sindicat de Barri del Poble-sec, la Xarxa Ciutat
Vella o Rebel·lió o Extinció BCN van ser algunes de les en-
titats convocants i participants en la marxa, que van cri-
dar a concentrar-se al Portal de la Pau.

Allà es va llegir un manifest denunciant que aquest es-
tiu s’ha tornat a batre el rècord de turistes a la ciutat i que
de forma imminent cal aplicar polítiques per reduir el nom-
bre d’avions i creuers i el seu impacte ambiental.

Nova protesta contra 
els creuers i els avions
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MOBILITAT/ El local de l’Asso-
ciació de Veïns de l’Esquerra de
l’Eixample va ser l’escenari, el
passat dilluns 30 de setembre,
d’una xerrada-taller oberta a to-
thom en la qual es va debatre so-
bre l’ús i l’abús del cotxe.

Aquesta activitat, però, va
servir per donar el tret de sortida
a una sèrie de cites similars que
s’organitzaran a diferents barris
de la ciutat i en les quals es plan-
tejaran preguntes sobre la mo-
bilitat, com si és tan greu la con-
taminació generada pels vehicles
privats, si hi ha prou alternatives
de mobilitat per limitar-ne el seu
ús o si propostes de les adminis-
tracions són encertades.

Veïns de l’Eixample
parlen sobre l’ús 
i l’abús dels cotxes

MOVIMENT VEÏNAL/ Veïnes, una espècie
en perill d’extinció. Aquest és el nom de la
campanya que la Xarxa Veïnal del Raval,
Acció Raval i Guerrilla Raval van posar en
marxa de forma conjunta el passat19 de
setembre per denunciar “l’expulsió de la
vida veïnal” del barri i “reflectir els dife-
rents tipus de violència” que asseguren
que pateixen tots els que viuen en aquest
barri de Ciutat Vella.

La campanya de denúncia consisteix
a fer petites obres artístiques a les portes
de locals o edificis que han patit desno-
naments, ocupacions per part de trafi-
cants de droga i també en els negocis
que han hagut de tancar. Des d’aquestes
tres entitats del barri consideren que una
de les grans problemàtiques que pateix

el Raval en l’aspecte de l’habitatge són
“els especuladors nocius” com ara “els
bancs, els fons voltor o els grans propie-
taris”, juntament amb els narcopisos, la
massificació turística i l’incivisme.

D’altra banda, des de la Xarxa Veïnal
del Raval també s’han mostrat crítics amb
la manifestació contra la inseguretat per
part de Tsunami Veïnal per no comptar
amb entitats que “treballen fa anys en
aquest problema”.

L’ART COM A ARMA DE DENÚNCIA
Els veïns han escollit l’art com a eina per
protestar contra els diferents fenomens
que, expliquen, els “expulsen del barri”.
Passejant pel Raval es pot veure cente-
nars de cartells i murals diferents.

Els veïns del Raval alerten 
que estan “en perill d’extinció”

CELEBRACIÓ/ El barri de la Pros-
peritat, després de l’aturada es-
tiuenca, ha tornat a posar en
marxa la celebració del seu cen-
tenari amb tres esdeveniments
de primer nivell amb Joan Bros-
sa com a protagonista.

Una de les activitats, de ca-
ràcter doble, ha estat l’exposició i
el teatre itinerant titulats Brossa en
els seus tretze són tretze. La mostra
es va fer entre els dies 16 i 28 del
mes passat, dia en el qual es va re-
presentar l’obra Brossa al carrer, de
la mà d’Els Pirates Teatre.

Altres actes d’aquest cente-
nari van ser una ballada de sar-
danes o un concert de la Banda
Municipal de Barcelona.

Brossa, convidat 
al centenari de
la Prosperitat

La FAVB aposta per un diagnòstic
“barri a barri” contra la inseguretat 

RESPOSTA/ Tres dies després que
el Tsunami Veïnal sortís al carrer
per mostrar el seu punt de vista
sobre la situació d’inseguretat de
la ciutat, el passat 17 de setembre
la FAVB va publicar la seva resposta
a tot el que reclamen des de la fe-
deració.

En un comunicat publicat al
seu portal web, l’entitat assegura
compartir la voluntat de viure “en
una ciutat sense violència on to-
thom pugui fer la seva vida en pau
i tranquil·litat”,  tot i que diu que “la
seguretat entesa com la possibili-
tat de realitzar una vida digna no
es limita a qüestions de violència
física i propietat privada”.

En aquest sentit, des de la FAVB
consideren que “cal analitzar bé les
causes i el rerefons dels proble-
mes”, ja que consideren que no
existeix una argumentació co-
muna que expliqui els conflictes
de seguretat. De fet, apunten que
els problemes i les causes són molt
diferents en un barri que en un
altre i apunten a l’existència de
problemàtiques molt diverses i lo-
calitzades, com ara “episodis im-
portants de violència, situacions
molt complexes d’acumulació de
diferents problemes i tensions en
l’ús de l’espai públic”. Amb tot,
creuen que les dades policials in-
diquen diferències clares i que això
hauria de portar a fer una diagnosi
detallada barri per barri, per ava-
luar la dimensió del problema, les
seves causes i dinàmiques i les
possibles solucions aplicables.

Malgrat això, però, la FAVB creu
que no cal caure en precipitacions
i que “la pitjor forma de resoldre els

problemes és actuar en calent”. Per
això, plantegen una dotzena de
propostes per “abordar el tema des
d'una òptica diferent de l’estreta
visió de llei i ordre que es planteja
des d'alguns àmbits”.

Així, la federació incideix en la
necessitat de treballar i fer una
diagnosi adequada barri per barri,
començant pels barris on els pro-
blemes són més punyents. En la
mateixa línia, la FAVB aposta per
reorganitzar les tasques dels cos-
sos policials, amb els Mossos cen-
trant-se en la seguretat i la Guàrdia
Urbana en la convivència (amb l’a-
juda de la policia de barri). De

forma complementària, suggerei-
xen la creació d’un cos auxiliar d’a-
gents cívics que vetllin per la
convivència en l’espai públic i que
es revisi l’Ordenança de Civisme.

Altres aspectes que també
consideren clau són la creació
d’un nou Pla de drogues, afrontar
de forma decidida el creixement
de la violència masclista, dur a
terme accions per limitar el crei-
xement turístic descontrolat, re-
tornar a la policia el control de la
seguretat al transport públic o
una reforma de la Llei d’Estran-
geria, entre altres.

La federació creu 
que cal repensar 
les funcions dels
agents de policia

Foto: Laura Fíguls / ACN

ACTES/ La seu de la FAVB, situa-
da al carrer Obradors, acollirà el
pròxim 22 d’octubre a les set de
la tarda una xerrada per reivin-
dicar la importància de l’Àrea
Metropolitana com a espai fo-
namental per a l’organització i el
funcionament de la zona més ha-
bitada de Catalunya.

La xerrada, que portarà per tí-
tol  ‘On acaba la ciutat’, servirà per
posar al damunt la taula els rep-
tes de governança d'aquest te-
rritori i el funcionament de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona.

L’acte s’emmarca en les acti-
vitats que organitza l'Escola Veï-
nal de la Favb i serà presentat per
Salvador Milà.

Nova xerrada per
reivindicar una visió
metropolitana
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MOSTRA4L’Eix Comercial Sa-
grada Família ja ho té gairebé
tot a punt per a la celebració de
la 19a edició de la Fira de co-
merç, entitats i artesans, que se
celebrarà el cap de setmana
del 19 i 20 d’octubre. Un any
més la fira es convertirà en un
mercat tradicional català, eco-
lògic i de quilòmetre zero al
tram del carrer Provença entre
Marina i Castillejos.

Al llarg dels dos dies la mos-
tra comercial inclourà un pro-
grama amb diferents activi-
tats, com ara una mostra d’ofi-
cis antics, una mostra de co-
merç local, tallers d’artesania,

una mostra de productes arte-
sans, venda de productes eco-
lògics de proximitat, jocs in-

fantils i espectacles i la quarta
Trobada de Plaques de Cava.
L’horari de la fira serà de les 10
del matí a les nou del vespre du-
rant els dos dies i es preveu que,
un any més, hi hagi una pre-
sència de públic destacada. 

DIUMENGES OBERTS
D’altra banda, els comerços
de l’Eix Comercial Sagrada Fa-

mília, amb l’objectiu de pro-
moure el comerç de proximitat
al barri i al conjunt de la ciu-
tat, van obrir les seves portes
els passats diumenges 6 i 13
d’octubre entre les 12 del mig-
dia i les 8 del vespre. Durant
els dos dies d’obertura els
clients van poder gaudir de
diferents descomptes i avan-
tatges en les seves compres.

Una imatge de la mostra de l’any passat. Foto: Arxiu

Arriba la Fira de comerç, entitats
i artesans de la Sagrada Família

Encants Nous | Tot a punt per a l’Horror Market
L’eix comercial Encants Nous ja ho té tot a punt per al seu Encants Horror Market del
pròxim dissabte 26 d’octubre. Hi haurà photocall, maquillatge i actors. Tot plegat als

Jardins dels Encants Nous des de les 10 del matí i fins a les 8 de la tarda.

La mostra comercial
se celebrarà el cap
de setmana del 
19 i el 20 d’octubre

Comerç

Nou pas per tenir les Àrees
de Promoció Econòmica

DINAMITZACIÓ4El president
de Barcelona Comerç, Salva Ven-
drell i Cristina Escudé, Secretà-
ria de RETAILcat i Presidenta de
Cecot Comerç es van reunir fa
pocs dies amb l’equip de la mi-
nistra d’Indústria, Comerç i Tu-
risme, Reyes Maroto, per apro-
fundir en la implementació de les
APEU (Àrees de Promoció Eco-
nòmica), un model de col·labo-
ració públic-privat per millorar la
gestió i facilitar la modernització
i promoció d’àrees urbanes i de
serveis.

Durant la trobada, que es va
fer després d’una pregunta par-
lamentària del diputat d’ERC al
Congrés Joan Capdevila, va ser-
vir perquè Vendrell i Escudé rei-

vindiquessin el paper clau del co-
merç a les ciutats  i la seva con-
tribució a la revitalització dels es-
pais públics i a la millora de co-
hesió social.

Tots dos van remarcar la ne-
cessitat de crear un marc legal
que permeti establir aquest mo-
del de gestió.  “Els eixos comer-
cials es compacten i els hàbits de
compra canvien. Existeixen raons
a nivell econòmic, urbanístic,
ambiental i social que aconsellen
mantenir i potenciar el comerç a
les ciutats”, va afirmar Vendrell.
Escudé, per la seva banda, va afir-
mar que, tot i que a Catalunya ja
s’està impulsat una llei sobre la
qüestió, “seria molt positiu que la
figura s’apliqués a tot l’Estat”.
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El 2017, quan també liderava
la regidoria, va presentar
l’Estratègia de Reforç i Pro-

jecció del Comerç de Barcelona.
Segueix sent necessari un im-
puls com el que va plantejar?
Sí. Cal actualitzar alguns punts, però
l’estratègia que es marcava, que
era fomentar el comerç de proxi-
mitat i la digitalització, és la matei-
xa. Perquè hi ha un nivell molt baix
d’entrada de la tecnologia en els co-
merços de proximitat de la ciutat.
També són molt importants la for-
mació i la professionalització, on hi
ha molt camí a recórrer, i l’associa-
cionisme, on hem avançat molt.
Hem passat de tenir un 29% de co-
merços associats als eixos a un 40%. 

Per tant, creu que en els dos anys
que vostè no va ser al capdavant
de la regidoria es va fer una bona
feina?
Si hi haguéssim estat nosaltres, evi-
dentment hauríem fet més coses de
la mà dels comerciants, com per
exemple el tema de les Àrees de
Promoció Econòmica Urbana, que
va quedar en via morta i que és una
eina per potenciar el comerç. Ara tin-
drem els instruments legals per
fer-ho, ja que l’avantprojecte de la
llei ja està en la fase de debat. En la
resta de coses hi havia consens
amb els comerciants i es va conti-
nuar avançant.

Es va continuar però creu que
no es va fer prou, pel que diu.
Sempre es pot fer més, però és cert
que el regidor Colom va continuar
el diàleg que s’havia iniciat amb els
comerciants. 

Fa poc es va presentar una cam-
panya a favor de la compra legal,
en un clar missatge contra el top
manta. Creu que la forma dels co-
muns d’encarar aquesta proble-

màtica va perjudicar els comer-
ciants? 
Es va actuar contra la venda il·legal,
però és cert que no es va explicar su-
ficientment als comerciants i a la
gent. Això va comportar un efecte
crida que va fer augmentar molt el
nombre de manters. Si això va per-
judicar els comerciants? Hi ha estu-
dis que ho demostren. Quan hi ha
activitats econòmiques al marge
de la llei, hi ha una competència des-
lleial cap al comerç i perjudica  la pro-
tecció dels drets dels consumidors.
Els manters jugaven amb unes altres
regles del joc. Nosaltres pensem
que la part social és importantíssi-
ma, però les lleis les ha de respectar
tothom.

Amb el nou govern la pressió po-
licial ha augmentat. L’estratègia
no passa només per aquí, però el
canvi és evident.
Sí, està clar que hi ha d’haver pres-
sió per part dels cossos i forces de se-
guretat de l’Estat i la Guàrdia Urba-
na. N’hi havia hagut abans, però ara
hi ha més col·laboració amb els
Mossos d’Esquadra i accions més co-
ordinades amb altres cossos. Hi ha
una aposta molt clara per mantenir
un espai públic que no estigui mo-
nopolitzat per una activitat il·legal.

Parlem d’inseguretat. Creu que el
seu augment, sobretot a Ciutat Ve-
lla, ha perjudicat molt el comerç?
La inseguretat és el que més preo-
cupa als comerciants en aquests mo-
ments. Ens ho diuen a les converses
que tenim amb ells. Gaudir d’una
ciutat segura és el primer requisit.

Segurament no serà fàcil revertir
aquesta situació.
El nostre missatge és clar. Hi ha una

voluntat de capgirar aquesta situa-
ció. Ho farem, però es necessita
temps. També necessitem relativit-
zar les dades mirant altres ciutats de
l’entorn, perquè tampoc ens podem
fer més mal del que pertoca. 

A principis d’agost deia que “no es
pot permetre que hi hagi comer-
ços dedicats a turistes que tren-
quin l’equilibri comercial”, fent
referència a les botigues de sou-
venirs.  No es va tard per mante-
nir l’equilibri comercial de les zo-
nes més turístiques?
A Barcelona s’han fet més coses
que en altres ciutats. Tenim els plans
d’usos i la voluntat clara de mante-
nir un equilibri que és un tresor. El
que passa és que necessitem ins-
peccions per aplicar la normativa i
és cert que no anem sobrats de sis-
temes d’inspecció i control. 

Però en aquest sector hi ha una
tendència més alta a incomplir la
normativa que en altres sectors
del comerç?
Bé... A veure... Suposo que simple-
ment es busca tenir beneficis. Tam-
bé és cert que la normativa no aju-
da en tot plegat, perquè en una lli-
cència normal, que no sigui de sou-
venirs, hi ha la possibilitat de dedicar
un 20% del negoci a souvenirs. Això
s’ha fet servir per fer fraus de llei. I a
l’hora de fer inspeccions no està clar
on hi ha el límit de què és un souve-
nir o no ho és. Cal clarificar les normes
i ser contundents a l’hora d’aplicar-les. 

Relacionat amb el turisme, Bar-
celona Oberta ha demanat reobrir
el debat sobre els horaris. Creu
que són massa restrictius, tal com
denuncien des de l’entitat?
El que ens agradaria és tenir un equi-
libri que sigui bo per a tot el comerç.
Els comerços de les zones turísti-
ques han de poder vendre de forma
més oberta. Però també volem pre-
servar els comerços dels barris. És molt
important que els comerços adreçats
als turistes no atreguin les vendes dels
barris. Cal trobar l’equilibri.

Aquest equilibri sembla compli-
cat d’aconseguir. 
És complicat, però amb diàleg es pot
fer. I és molt necessari tenir present
que en aquests moments el princi-
pal problema dels comerços de
proximitat és la venda electrònica.

Des de la Fundació Barcelona Co-
merç fa molt temps que diuen
que els eixos més perifèrics no
passen pel seu millor moment.
Què els pot prometre?
Nosaltres donem suport al comerç
de proximitat de tota la ciutat. En el
cas dels eixos perifèrics, cal fomen-
tar l’associacionisme, ampliar la for-
mació que es fa des de l’Ajuntament
i treballar molt la part del consum.
Cal incidir molt en els consumi-
dors perquè sàpiguen que quan
compren al comerç de proximitat
estan fent un gest de compromís
amb la ciutat i la sostenibilitat del
planeta.

Barcelona Oberta i Barcelona Co-
merç van deixar la cadira de Co-
lau buida quan es va fer el debat
de la campanya electoral, ja que
l’alcaldessa va decidir no anar-hi.
A vostè també li toca refer ponts?
Sobre l’actitud de l’alcaldessa, això ho
haurien de parlar amb ella. Nosaltres
sempre els hem tingut, els ponts. No
tinc la sensació d’haver de refer-los.
L’alcaldessa també entén que el co-
merç de proximitat és fonamental
per a la ciutat i ho ha defensat.

No s’ha trobat una relació dete-
riorada, doncs?
[Somriu]No. S’han fet moltes coses
amb l’Ajuntament i no crec que hi
hagi una situació complicada.

Els mercats són una de les grans
apostes d’aquest mandat. Com

evolucionaran aquests equipa-
ments en els pròxims anys?
Els mercats han de ser proveïdors
d’aliment fresc de primera qualitat
i també un punt de trobada. El de-
bat és si només han de continuar
servint productes per elaborar o
també han de passar a vendre pro-
ductes semielaborats o elaborats.
Sempre dic que els mercats són un
servei públic i s’han d’adaptar al que
demana la gent. També amb els ho-
raris, que s’han d’ampliar. 

Pel que fa a l’impost a les plata-
formes de comerç electrònic, l’A-
juntament té la capacitat legisla-
tiva per crear-lo?
L’única forma possible és la de gra-
var l’ús de l’espai públic quan s’hi fa
una activitat econòmica. Per tant,
plantegem una taxa per la utilitza-
ció de l’espai públic quan es fa la dis-
tribució del producte en el cas de les
empreses que no tenen seu física a
Barcelona. Ara bé, en el pitjor dels es-
cenaris, que seria no poder-la apli-
car, tot el debat hauria servit per rei-
vindicar el comerç de proximitat.

Per acabar, la il·luminació nada-
lenca d’aquest any serà millor
que la dels últims anys?
Hi haurà una mica més de llum...

Els comerciants en reclamen mol-
ta més.
Però de la manera que funcionen els
contractes i les licitacions, per a
aquest any era complicat. El gener
ja treballarem per dissenyar la cam-
panya nadalenca del 2020. Tot i això,
aquest any tindrem mitja hora dià-
ria més d’il·luminació. I també il·lu-
minarem la Via Laietana, que s’ha-
via deixat d’il·luminar i és un carrer
on el comerç pateix bastant per la
reforma que hi ha pendent.

“No m’he trobat una
relació deteriorada

amb els comerciants”
Montserrat Ballarín / Regidora de Comerç i Mercats

Ballarín torna a ser la responsable de la regidoria de Comerç després d’haver-ho 
estat durant el temps que el PSC va formar part de l’anterior govern municipal. 

I ho fa amb la mateixa recepta, que passa per la necessitat de modernitzar 
i professionalitzar el sector, a més d’expressar-se clarament contra el top manta. 

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Fotos: Eduardo Corria

Entrevista Perfil | 25 anys de trajectòria socialista
Montserrat Ballarín (Osca, 1968) es va traslladar a Barcelona el 1986, on cinc anys després
es va llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona. També es va doctorar a la mateixa
universitat. Ha estat professora a la Universitat Pompeu Fabra i milita al PSC des del 1996.

“Els comerços de
les zones turístiques
han de poder vendre
de forma més oberta”
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L’arrencada del curs del sènior fe-
mení del CFS Eixample està sent
un punt irregular. El conjunt de
Pep Roig només ha pogut sumar
cinc dels primers 12 punts que
s’han disputat i ocupa la setena
posició de la classificació.

De fet, especialment cridaners
són els dos resultats al pavelló de
Santa Isabel, escenari en el qual
el CFSE encara no ha pogut
guanyar (3-3 en l’estrena del curs
contra el CD la Concòrdia i 0-2 en
la visita d’un dels colíders, l’FSF
Joventut Elx). En canvi, l’equip de
Roig va aconseguir la golejada
més gran del curs en la seva visi-
ta a l’Hispànic de Torrent (0-12)
i va sumar un punt més en la seva
visita al Feme Castellón (0-0) el
passat dissabte 12.

El CFSE tancarà el mes rebent

l’Eurogan Red Stars i visitant el
Cervera-Segarra, mentre que els
dos primers reptes del novembre
seran el desplaçament a la pista
de l’Intersala Promises i el partit
a Santa Isabel contra l’AECS.

DOS DE DOS
Els seus companys del primer
equip masculí, en canvi, han co-
mençat el curs de forma perfec-
ta, guanyant les dues jornades

que s’han disputat. Les victòries
contra el CFS Malgrat (6-2) i a la
pista del Gràcia FSC (1-5) con-
verteixen l’equip d’Ignasi Calaf en
un dels tres colíders del grup 2 de
la Divisió d’Honor Catalana (jun-
tament amb el Sant Andreu Sa-
grera i el Màgic Sants).

L’equip rebrà el Casserres i vi-
sitarà Sant Andreu de la Barca en
els dos darrers reptes d’aquest
primer mes de competició.

Les roig-i-negres han sumat cinc punts dels 12 primers. Foto: Arxiu

Inici de curs irregular del CFS
Eixample a la Segona femenina

» El conjunt de Pep Roig encara no ha guanyat cap partit a casa
» El sènior masculí, líder invicte del seu grup a la Divisió d’Honor

L’Eixample frega la victòria
en el vuitè Correbarri

ATLETISME4A tocar de la vic-
tòria. L’Eixample va aconseguir,
el passat dia 13, la seva millor
classificació històrica en els vuit
anys de vida del Correbarri, una
segona posició. L’agregat dels
resultats dels corredors i les cor-
redores del districte els va per-
metre sumar 5.426 punts, que-
dant a gairebé 1.000 del vence-
dor (que per quart any seguit va
ser Sant Andreu) però amb més
de 300 sobre el tercer classificat,
l’únic altre districte que també ha
aconseguit vèncer alguna edició
del Correbarri, Sant Martí).

Individualment, el millor re-
sultat va ser la segona posició en
la general femenina de Regina
Gutiérrez, que va completar els
10 quilòmetres del recorregut
en 38 minuts i 53 segons. Pel que
fa als atletes masculins, Lucas
Alonso va ser el runner de l’Ei-
xample amb una millor classifi-
cació, una setena plaça a la ge-
neral, gràcies a la seva marca de
33 minuts i 16 segons.

Mohamed El Ghazouany i
Mireia Guarner, ambdós repre-
sentants de les Corts, van ser els
vencedors de la prova.

Una mala dinàmica enfonsa
l’FC l’Esquerra de l’Eixample

El curs 2019-20 ha-
via començat amb
un bon resultat i un
de dolent, però d’a-

leshores ençà, l’FC l’Esquerra de
l’Eixample només ha sumat un
punt dels darrers 12. Una dinà-
mica nefasta que ha fet que l’e-
quip caigui en picat i ocupi la
quinzena posició del grup 10 de
Tercera Catalana després de la
disputa dels sis primers partits.

De fet, el primer equip ha pas-
sat gairebé un mes sense poder
puntuar; l’únic triomf data del 15
de setembre, mentre que han

hagut d’esperar gairebé un mes
(13 d’octubre) per tornar a sumar,
en un derbi esbojarrat contra els
Veterans de Catalunya, que va
saldar-se amb una orgia de gols
a l’Escola Industrial (5-5).

La recta final del mes porta-
rà els de Soldevila al camp del fi-
lial del CCD Turó de la Peira el
pròxim diumenge 20 i a rebre la
visita de la Penya Barcelonista de
Sant Vicenç dels Horts una set-
mana més tard. A principis de
novembre, l’equip jugarà al camp
del Sant Genís-Penitentes i rebrà
l’Atlètic Ibèria.

El CB Roser encadena tres
derrotes seguides a EBA

Un triomf per comen-
çar... seguit de tres der-
rotes. El CB Roser ha

anat perdent posicions de forma
contínua en el grup C-B de la lli-
ga EBA. I és que després de gua-
nyar a Saragossa contra el Olivar,
el conjunt vermell ha perdut, de
forma consecutiva, a casa contra
el Salou, a Sant Adrià contra
l’UBSA i al Llars Mundet en la vi-
sita del Cornellà. 

Malgrat aquesta mala dinà-

mica, però, els d’Hereza seguei-
xen fora del descens, ja que tant
el Palma com el Olivar acumulen
resultats pitjors en aquesta rec-
ta inicial del campionat.

L’equip afrontarà l’últim des-
plaçament d’aquest mes el prò-
xim dissabte 19 a una de les pis-
tes més emblemàtiques del bàs-
quet català, la Plana de Badalo-
na, mentre que el darrer enfron-
tament del mes al Llars Mundet
serà el dia 26 contra el Barberà.

Celebració | Ajornada la Gala Estrelles del Futbol Català
L’Antiga Fàbrica Estrella Damm hauria d’haver acollir la 8a Gala Estrelles del Futbol Català
el passat dilluns 14, però la Federació Catalana de Futbol va anunciar la suspensió de la gala

la setmana anterior per la situació política. Així, l’FCF ha de comunicar la data definitiva.

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

Esports
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Escrit a dues mans, Qué comer en Japón.
Hay vida más allá del sushiés el resultat dels
múltiples viatges que Berta Bonet i Jesús
Bardolet han fet al país del sol naixent. El
llibre esdevé un manual per conèixer en
detall la cuina nipona, amb totes les se-
ves tipologies i varietats. També inclou
més de 300 imatges i recomanacions per
als viatgers que vulguin visitar el Japó.

Llibres

Qué comer en Japón
Berta Bonet i Jesús Bardolet

La Rambla de les Flors és l’escenari per on
passegen cada dia totes les cares de la so-
cietat barcelonina. La parada de l’Antò-
nia, situada al carrer més emblemàtic de
la ciutat, és testimoni de les agitacions po-
lítiques que hi transcorren. Jordi Prat i Coll
dirigeix aquest clàssic del teatre català es-
crit el 1935, encara vigent 80 anys després.
Al TNC, a Barcelona.

Teatre

La Rambla de les Floristes
Josep Maria de Sagarra

Amb l’estrena del single Univers, el pas-
sat 13 de setembre, Ferran Palau va ofe-
rir al públic un petit tast del seu nou disc,
que veurà la llum el 18 d’octubre. Sota el
títol de Kevin (Hidden Track, 2019), el mú-
sic collbatoní aplegarà cançons que se-
guiran la línia del seu darrer treball,
Blanc (Halley Records, 2018), publicat fa
menys de dos anys.

Música

1981. Gotham City. La passió d’Arthur Fleck
és fer riure la gent i, per això, treballa com
a pallasso, però pateix una malaltia men-
tal que fa que la gent el margini. Todd Phi-
llips explica els orígens de l’antagonista de
Batman i els motius que el porten a con-
vertir-se en Joker. El film, que va guanyar
el Lleó d’Or al Festival de Venècia, desta-
ca per la interpretació de Joaquin Phoenix.

Pelis i sèries

Joker
Todd Phillips

Kevin
Ferran Palau

Munt de Mots
Del 14 al 26 d’octubre, torna el Festival de Narració Oral de

Barcelona, el Munt de Mots, que enguany celebra la seva des-
ena edició i dura més que altres anys. Es tracta d’una propos-

ta cultural que omple una trentena de biblioteques, centres
cívics i llibreries de Barcelona i, a més, compta amb subseus a
Cardedeu i Gavà. Hi participen contacontes d’arreu del món,
des de Catalunya fins a Camerun, Xile i Romania, entre altres
nacionalitats. Lluny de ser un esdeveniment adreçat exclusi-

vament a nens, el Munt de Mots està pensat per arribar 
a tots els públics, també a adults de qualsevol edat.

Ona Carbonell (Barcelona, 1990), doble medallista
olímpica, va tornar a fer història el passat mes de juliol.
Les dues plates i el bronze que va aconseguir al Cam-
pionat del Món de Natació 2019 la van convertir en la
nedadora amb més medalles mundials de la història,

23 en total. Però a finals de setembre, va sorprendre
amb un comunicat que anunciava la seva retirada

temporal de la competició per qüestions relaciona-
des amb la seva família. De seguida, els mitjans van

començar a parlar d’un possible embaràs, un rumor
que la nedadora ja s’ha encarregat de desmentir.

Ho va fer el dia 3 d’octubre, quan va inaugurar l’Ok-
toberfest de Barcelona com a padrina d’aquesta

edició. Carbonell va explicar que el motiu pel qual
es perdrà els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 és que
vol dedicar-se a un ésser estimat que passa per un

problema de salut. Tot i això, va admetre que sí
que s’ha plantejat ser mare i que és un factor que

ha tingut en compte a l’hora de prendre la decisió.

O N A  C A R B O N E L L
Ser nedadora de natació sincronitzada
És la dona amb més medalles mundials de natació

Famosos

Parlar de la seva retirada temporal
Ho va fer en la inauguració de l’Oktoberfest de Barcelona

Ànims i admiració
Els seguidors aplaudeixen la seva sinceritat i li mostren suport

QUÈ HA FET?

| GRID
GRID, inspirat en la saga homònima original, és un nou videojoc de carreres creat per Codemasters, que

ofereix diverses modalitats i que, des d’aquest octubre, es podrà jugar a Xbox One, Play Station 4 i PC.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La fitxa
QUI ÉS?
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DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE
20:00 El primer diumenge del mes que ve ar-

ribaran a la seva fi les Jornades Màgiques de
la Casa Batlló que es van posar en marxa du-
rant l’estiu. / Casa Batlló.

TOTS ELS DILLUNS
19:00 Des del passat dilluns 7 està en marxa el

curs Inicia't en la fotografia, en el qual el pro-
fessor Ivan Sanczewski treballarà aspectes com
la composició, tant de forma teòrica com pràc-
tica. / Centre Cívic Cotxeres Borrell.

A PARTIR DEL 29 D’OCTUBRE
17:00 L’últim dimarts d’aquest mes es posarà

en marxa un taller anomenat Racons de
Barcelona: La ciutat desconeguda, en el qual
setmanalment es visitaran llocs poc coneguts.
/ Centre Cultural La Casa Elizalde.

FINS AL 25 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Una càmera pròpia. Dones i pràcti-

ques fotogràfiques proposa una anàlisi de la
relació que s’ha establert entre dones i pràc-
tiques fotogràfiques en el context de Barce-
lona i l'Eixample. / La Casa Elizalde.

FINS AL 31 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Barcelona Stonewall: un viatge d'a-

nada i tornada a les primeres manifestacions
LGTBI és la mostra que viatja a les primeres
manifestacions per defensar els drets del
col·lectiu. / Centre LGTBI de Barcelona.

DIVENDRES 25 D’OCTUBRE
11:00 Susagna Navó s’encarregarà de coordinar

la narració La Mati i el mar, del cicle Lletra pe-
tita - El racó dels pares. Primeres passes. / Bi-
blioteca Sagrada Família.

DILLUNS 11 DE NOVEMBRE
17:30 La contacontes Núria Clemares serà la res-

ponsable de coordinar la narració anomenada
Contes a la mà, del cicle Lletra petita - Sac de
rondalles. Entrada gratuïta. / Biblioteca Sant
Antoni - Joan Oliver.

DISSABTE 19 D’OCTUBRE
17:45 Partit de futbol sala corresponent a la cin-

quena jornada de la Segona Divisió de fut-
bol sala femenina entre el CFS Eixample i l’Eu-
rogan Red Stars. / Pavelló de Santa Isabel.

Ja hi vaig. El conte del peixet despitat
serà una de les primeres narracions del
mes que ve. A càrrec de Susana Peix.
/ Biblioteca Joan Miró.

Susana Peix coordina 
una narració a la Joan Miró
Dilluns 4 de novembre a les 18:00 

L’últim dimecres d’aquest mes es po-
sarà en marxa un taller de cuina co-
reana, coordinat per Jenny Teng Chih-
Chieh, que s’allargarà fins al desem-
bre. / Centre Cívic Casa Golferichs.

Compte enrere per a l’inici
d’un curs de cuina coreana

A partir del 30 d’octubre a les 19:30

Ricardo Darín i Andrea Pietra prota-
gonitzaran una de les grans propostes
teatrals del mes que ve, anomenada
Escenas de la vida conyugal. / Teatre Tí-
voli.

Darín arriba al districte amb 
‘Escenas de la vida conyugal’
Dimecres 13 de novembre a les 20:30

Partit de bàsquet de la sisena jorna-
da del grup C-B  de la lliga EBA entre
el CB Roser i la UE Barberà. / Centre Es-
portiu Llars Mundet.

El CB Roser tancarà el 
mes rebent la UE Barberà
Dissabte 26 d’octubre a les 20:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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