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S’han acabat les bicis per les vo-
reres? Des de l’1 de gener, a Bar-
celona les bicis tenen prohibit
circular per les voreres que facin
menys de cinc metres d’ample. És
a dir, la majoria de les que hi ha a
la ciutat. La nova normativa, apro-
vada el 2015, es posa en funcio-
nament després d’una primera
moratòria d’un any i mig que el
2017 es va prorrogar durant un
any i mig més. El seu objectiu, tal
com va explicar el director de
Mobilitat de l'Ajuntament, Adrià
Gomila, és evitar els “conflictes”
entre ciclistes i vianants.

Estem davant, doncs, d’una
mesura que teòricament ha de
permetre millorar i ordenar la

mobilitat de la ciutat, afavorir el
vianant i situar el ciclista a la cal-
çada. El problema, però, és que
sembla que estem davant d’un
debat d’aquells que a Barcelona
no s’acaba mai. Potser la cosa té
a veure amb el caràcter medite-
rrani, que ens inclina cap a la po-
lèmica constant. Potser els mit-
jans també hi tenim part de cul-
pa. O, potser, els ciclistes creuen
que Barcelona encara no és una
ciutat del tot adaptada a la bici per
culpa dels polítics.

“NORMATIVA PARANY”
Aquest últim posicionament és el
que defensa Albert Garcia, porta-
veu de la Coordinadora Catalana
d’Usuaris de la Bicicleta i d’Amics
de la Bici, que explica que el
col·lectiu ciclista majoritàriament
té una postura “crítica” amb
aquesta normativa. De fet,  afegeix

Garcia, “creiem que és un parany
perquè, si el ciclista va a la vorera,
és perquè la veu com un refugi, ja
que té por d’anar per la calçada”. 

El portaveu d’aquestes enti-
tats de ciclistes considera que a

Barcelona no s’ha aplicat una
política per tenir una ciutat ama-
ble per al ciclista. “Quan va arri-
bar Colau vam reclamar canvis en
la normativa antibicis que havia
fet Trias, però no s’ha fet. Fer
molts carrils bici no vol dir fer una
política que permeti que la bici-
cleta convisqui amb tothom, que

és el que nosaltres volem”, la-
menta Garcia. En paral·lel, re-
marca que l’ingredient fona-
mental perquè Barcelona sigui
una ciutat amable per al ciclista
és que disminueixi la densitat ac-
tual de cotxes, al mateix temps
que recorda que d’obstacles, a les
voreres, n’hi ha molts (terrasses,
motos aparcades...). 

ACORDS I DISCREPÀNCIES
Ole Thorson, enginyer de camins
i fundador de l’associació Cata-
lunya Camina i de la Federació In-
ternacional dels Vianants, és una
veu referent sempre que toca par-
lar de mobilitat. Thorson, defensor
que la mobilitat ha de prioritzar el
vianant, considera que la nova
normativa és positiva i defensa un
discurs que, en diverses qües-
tions, va en la mateixa línia que el
del col·lectiu ciclista i en d’altres no.

Sobre les primeres setmanes de
funcionament de la normativa,
Thorson, tot i que deixa clar que
només parla de sensacions, creu
que “hi ha menys ciclistes a les vo-
reres” i celebra que “s’ha notat un
canvi en la seva actitud, que és més
cívica i respectuosa”. 

D’altra banda, i en la mateixa
línia que Garcia, Thorson defensa
que ara que el ciclista ha d’anar gai-
rebé sempre per la calçada, s’ha
d’aconseguir disminuir la densitat
dels cotxes i fer més zones 30. El
que creu aquest expert en mobili-
tat urbana és que la visió de la vo-
rera com un ‘refugi’ per part dels
ciclistes ha d’anar desapareixent.
“La vorera és una cessió que els via-
nants hem fet als ciclistes, però el
problema és que han abusat d’a-
questa situació”, diu. 

Vianants i ciclistes, el debat
segueix obert.

Un consens que no arriba
» La prohibició que les bicis circulin per les voreres de menys de cinc metres d’ample crea controvèrsia

» El col·lectiu ciclista veu les voreres com un espai segur, però els vianants creuen que n’han abusat

Albert Ribas
BARCELONA

Des de l’1 de gener les bicis només poden anar per les voreres que fan més de cinc metres d’ample. Fotos: Ajuntament

Ciclistes i vianants volen
que el cotxe tingui 
cada vegada menys
presència a la ciutat
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Els semàfors

TMB
La Plataforma Salvem el 41 segueixen

reivindicant que TMB restauri aquesta lí-
nia de bus, desapareguda per la imple-

mentació de la xarxa ortogonal. Els veïns
han dit que, si el bus 41 no torna a 

circular, organitzaran talls de carrers.  
pàgina 12

CFS Eixample
Els resultats de les darreres jornades

han fet que el sènior femení del club es
col·loqui en segona posició i pressioni el
líder, el Xaloc Alacant. La recta final de
la lliga promet ser apassionant, amb
tres equips lluitant pel títol de lliga. 

pàgina 22

AV Sagrada Família
L’Associació de Veïns de la Sagrada Fa-
mília va organitzar el dia 16 de febrer la
primera manifestació contra el pla ur-
banístic aprovat inicialment per l’Ajun-
tament que contempla la construcció 
d’una escalinata al carrer Mallorca. 

pàgina 12

La lupa

per Francesc Reina 

La vergonya

Totes les persones mereixem respecte,
una mirada atenta. Com més necessitat,
més especial ha de ser la mirada, més pre-
cisa. Aquí rau l'obstinació d'alguns.

Augmentar el dolor de les persones
que ja pateixen és una irresponsabilitat
que no té disculpa ni perdó. La dignitat
és un sentiment que obre pas a l'espe-
rança. El seu veritable motor és la ver-
gonya, deia Victor Hugo en el seu relat so-
bre els Miserables: el primer
pas per a detectar la injustí-
cia és una llàgrima als ulls de
la llei. La vergonya és una re-
bel·lia competent, ens dóna
ànims per denunciar els des-
nonaments i els incendis de
fred de les gents ancianes, po-
bres o malaltes (hi ha qui només veu de-
linqüents).

Lucía dorm al sofà que una amiga li
deixa fins que les seves dues filles i una
néta s'aixequen al matí. De vegades va on
el seu germà, però també s’ha d'aixecar
d'hora perquè no la vegin els serveis so-
cials, ja que ell pot perdre la prestació de
dependència. És un cor oblidat, ordit per
les presses, l'atropellament del desno-
nament, de la degradació de l'atur, de la
desescalada salarial, de la deshonra d'ha-
ver d'anar als bancs d'aliments, del des-

deny d'esperar mesos la resposta a una
sol·licitud de prestació social, de la pros-
tració sistemàtica en les oficines d'ocu-
pació i en els serveis socials... De la pèr-
dua d'intimitat per explicar la seva situació
en tants llocs. Amb ella parlem del suïcidi,
una guerra sorda contra la pròpia vida
que els experts atribueixen a la salut men-
tal, una violència que no destrueix des de
dins de l'individu sinó des de fora; com

si patir depressió enfront de la misèria i
la humiliació, enfront de la denigració, fos
cosa de bojos.

"No sóc un client, ni un consumidor,
ni un usuari del servei. No sóc un gan-
dul, ni un captaire ni un lladre. No sóc
un número de la Seguretat Social o un
expedient. Sempre vaig pagar els meus
deutes fins a l'últim cèntim i estic or-
gullós. No accepto ni busco caritat. Em
dic Daniel Blake, sóc una persona, no un
gos, i com a tal exigeixo els meus drets.
Sóc un ciutadà, ni més ni menys". Així

explica Ken Loach en la seva merave-
llosa pel·lícula, el calvari en l'embolic bu-
rocràtica de tants que han perdut la fei-
na i sol·liciten el subsidi. Anomalia sal-
vatge que de vegades troba un arbre
brau de vendavals d'ànim com quan la
PAC de Badalona, desconsol optimista,
surt al carrer per exigir la renda bàsica,
per oposar-se als desnonaments o per
recordar-nos els últims acomiadaments.

Quin altaveu hi ha per les se-
ves acampades? Qui s'ha
assabentat de les últimes
vagues de fam?

Una callada síl·laba se-
gueix cremant en un rumor
que va netejant la vanitat
d'algunes paraules que cla-

men dignitat. Ser precària o exclosa del
circuit del consum i la normalització
social no és només patir, és també pa-
tir una realitat etiquetada per un po-
der que dissenya arguments per fer
més amable el discurs al voltant de la
pobresa. Una mena de culpabilitat
col·lectiva que els obliga a retre comp-
tes de la seva pròpia dissort. A ser in-
vestigades per cobrar -les que cobren.
A dir on són, on viuen, amb qui s'em-
padronen; si surten del país, si tenen
parella, o si els toca la loteria.

Ser precari de la societat no és només patir,
també és patir l’etiqueta de la societat

que vol fer més amable la pobresa

Hi ha un sector tòxic
de l'independentisme

que ha estat mesos dient
que els presos tenien un pacte de ren-
dició amb l'Estat per sortir de la presó
provisional, i que ERC i PDeCAT apro-
varien els Pressupostos. Comença el ju-
dici i els Pressupostos Generals de
l’Estat tombats.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Vuelve el batiburrillo
sobre Schleswig-Hols-

tein, esta vez de la mano
del fiscal Zaragoza. No es cierto que en-
traran en el fondo del asunto ni que cu-
estionaran el relato de Llarena. Sim-
plemente consideraron que los hechos
expuestos no encajan en el delito de
alta traición alemán.

@apuente

Va, prou de fer-vos els
escandalitzats, que tot

plegat és una comèdia
del PSOE (lloguer desregularitzat!) per
pactar amb Ciutadans. Uns es treuen
de sobre “indepes & populistas” i els al-
tres els “populistas de derecha con los
que no hemos pactado”. #ThisIsThe-
RealSpain.

Es increíble estar vi-
viendo esto en direc-

to. En pantalla partida. A
un lado, el juicio del procés, al otro, el
debate de Presupuestos. El juicio ex-
plica en buena parte porqué caen las
Cuentas y la legislatura de Pedro Sánc-
hez. Junqueras, clave en la decisión, en
el banquillo. Todo simultáneo.

@carlosecue@xcervantes1@eduardvoltas

Opinió
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Les claus

Cavalcaran de nou per salvar l’in-
defens poble espanyol, amenaçat
pels independentistes catalans?
No van armats amb pistoles, te-
nen tot el poder a les seves mans,
faran el que els doni la gana, van
vestits amb toga i branden el
martell de fusta per picar sobre la
taula, per donar el cas per tancat
i dictar sentència.

12 de febrer de 2019, una data
per la història de Catalunya i Es-
panya. És l’inici de la farsa d’un
judici que remou la consciència
dels demòcrates i destapa l’odi i
set de venjança dels defensors de
la sagrada unitat d’Espanya.

Els components del tribunal
són set: Antonio del Moral, pro-
per a l’Opus Dei; Andrés Martí-
nez Arrieta, que va condemnar
Baltasar Garzón; Juan Ramón
Berdugo Gómez de la Torre, que
va formar part de la sala que va
condemnar a Homs; Manuel
Marchena, que va arxivar el cas
de les converses entre Fernández
Díaz i Daniel de Alfonso; Luciano
Varela Castro, que va dirigir la in-
vestigació contra Garzón; Andrés
Palomo del Arco, ponent de la
sentència que anul·là la con-
demna a presó de l’etarra Itziar
Alberdi; i Ana Maria García, que
investigà el cas Roldán.

Set són les cabretes que el llop
de l’extrema dreta es vol cruspir.
Exigeix que els presos polítics re-
bin una condemna alliçonadora,
un càstig exemplar pels que pro-
clamen el seu dret a l’autodeter-
minació. Que no els tornin a Ca-
talunya i els tanquin a presons de
Madrid, o més lluny si cal, per
castigar també als seus familiars.

Pel·lícula o faula, veurem bes-
tieses de l’alçada d’un campanar.   

Set
per Jordi Lleal 

Supressió de la memòria
per David Rabadà

Com a professor i científic veig
amb summa preocupació el
que en paraules del conseller
Bargalló es vol aplicar a l’En-
senyament Secundari, més
competències i menys matèria
gris. És a dir, es vol esborrar la
memorització de les aules. Ex-
emples d’això són l’eliminació
dels exàmens, la supressió de
les notes decimals i la substi-
tució dels professors especia-
listes per formadors sense cog-
nició àmplia de la matèria. Pot-
ser caldria deixar clar els segü-
ents punts. Primer, que la de-
cisió del Departament compli-
ca més que no soluciona les co-
ses. Segon, que està rebaixant
clarament els nivells d’ense-
nyament tot quintuplicant la
burocràcia del professorat. Ter-
cer, que aquest model educatiu

ha sorgit d’ideòlegs allunyats de
l’aula. Quart, que no existeix cap
demostració científica que as-
seguri que els nostres fills
aprendran més i millor amb la
no memorització. I cinquè, que
hi ha multitud d’estudis cientí-
fics que desaconsellen l’avor-
tament de la memòria en en-
senyament. Sabem, per exem-
ple, que els sistemes intel·ligents
esdevenen intel·ligents quan
disposen de moltes dades me-
moritzades, no pas al contrari.
Descrit tot l’anterior caldria
que el Departament tingués en
bona consideració a tots els
professors de secundària. En al-
tre cas, ¿que tal si els ideòlegs
d’aquest model educatiu im-
parteixin totes les sessions de
Secundària per tal de veure
com millora el sistema?

A les xarxes

@albert_poux: No existe la magia de la
radio. La radio se sostiene gracias a mucha
gente a la que ni se oye ni se ve, pero no
son duendes ni nada por el estilo.

@antonlosada: Si eres un presidente de
izquierdas y la izquierda no quiere elec-
ciones, no convoques elecciones. Regla
numero uno.

#NoAlsPressupostos

@QuimTorraiPla: L’estat, davant del mirall
d’un capítol vergonyós de la seva història.
No ens hem de defensar de res, l’acusa-
rem amb tota la fermesa i determinació!

#JudiciAlProcés #DiaMundialRàdio

Les millors
perles

Dues integrants del grup Pussy Riot van ser expulsades fa pocs
dies amb símptomes d’embriaguesa de l’interior d’un avió a
l’Aeroport de Barcelona-El Prat. Els fets van ocórrer quan l’a-

vió es dirigia a la pista d’enlairament després que el comandant fos
alertat per la tripulació de l’actitud de les dues noies russes.

El govern holandès està preparant un projecte de llei que ha
de permetre legalitzar el cultiu de marihuana a 10 locali-
tats del país durant els pròxims quatre anys per tal que pu-

guin proveir els ‘coffeeshops’ sota la seva jurisdicció. L’objectiu
és imposar controls de qualitat i lluitar contra el crim organitzat.

Investigadors de la universitat de Huelva i Sevilla, juntament
amb equips de paleontologia d’altres quatre països, han certifi-
cat la troballa de la segona petjada del món d’un home nean-

dertal. La petjada té una antiguitat d’uns 29.000 anys i correspon-
dria a un jove d’uns 130 centímetres d’alçada.

Usuaris de Twitter van promoure just després de la mani-
festació de Madrid de la dreta i l’extrema dreta un boicot
al restaurant ConAche pensant-se que era propietat d’E-

va Hache. Hache havia fet unes declaracions insultant els assis-
tents a la marxa. El problema és que el restaurant no és seu.

En aquesta mateixa manifestació, el candidat a l’alcaldia de Barce-
lona Manuel Valls va comprovar l’odi a la llengua catalana d’una
manifestant. La dona, mentre Valls feia declaracions en Francès,

va dir:  “¿Pero qué está hablando? ¿Catalán?”, visiblement molesta. La
senyora havia confós el francès pel català. Pura ignorància.
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Manuel Valls
Candidat a l’alcaldia per Barcelona Capital Europea

“No tinc cap dubte que el PSC
optarà per un pacte amb mi”

Aspira a l’alcaldia de Barce-
lona després que la seva
carrera política a França,

plena d’èxits però també de críti-
ques dures, semblava que ja no
tenia recorregut. Creu que això li
pot jugar en contra?
No. Jo he decidit canviar de vida
per raons íntimes. És una sort com-
partir una triple cultura, i després
de 20 anys de carrera política volia
canviar d’horitzó. La sort és que
aquí tenia unes arrels. He pres una
decisió personal i només demano
que es respecti. A França encara era
diputat, la meva carrera política
només està feta d’èxits... No he per-
dut mai una elecció directa.

Com s’ho pren quan li diuen pa-
racaigudista?
A París em deien ‘el català’ i aquí ‘el
francès’. Molts dels que avui em
diuen paracaigudista celebraven
que hi hagués un català que fos pri-
mer ministre de França. Totes les
ciutats poden escollir ser universals
o tancar-se. El gran debat que tenim
a Barcelona és ser la capital de la to-
lerància o la del populisme i del na-

cionalisme. Jo represento la Barce-
lona oberta, tolerant i europea. Des-
prés hi pot haver crítiques sobre el
meu recorregut polític, però puc dir,
des de la modèstia, que el meu re-
corregut no el té ningú. M’agradaria
que els altres el tinguessin, però
ningú el té. El que vull és convèncer
els barcelonins del repte de ciutat
que tenim després del fracàs de
Colau. I cal dir que Barcelona no és
un poble, és una de les grans mar-
ques del món.

Vol convèncer els barcelonins
però també haurà de fer-ho amb
els seus adversaris, ja que l’Ajun-
tament quedarà molt fragmen-
tat i es necessitaran pactes. Com
convencerà el PSC que pactar
amb vostè és la millor opció?
No hem de confondre les etapes.
Primer hem de guanyar les elec-
cions i per això cal convèncer els
barcelonins, que em sembla que
tenen l’orgull ferit. Són les eleccions
municipals més importants de la
democràcia i el meu primer objec-
tiu és guanyar i aconseguir el màxim
nombre de regidors. 

D’acord. Però si guanya, després
haurà de pactar.
Abans de tot hi ha d’haver un pacte
entre constitucionalistes. No tinc

cap dubte que el PSC optarà per un
pacte amb la meva candidatura. I si
el PP entra al consistori, el mateix.
Les candidatures dels separatistes,
en canvi, són per fer de Barcelona
la capital d’una hipotètica repú-
blica catalana. Tant la de Maragall
com la de Forn.

Diu que la candidatura de Forn
és una provocació. Per què?
Té dret a ser candidat però no a
convertir Barcelona en ostatge de
l’independentisme. En això, penso
que la ciutat corre un greu perill. Els
barcelonins estan patint la pitjor
Barcelona dels últims 40 anys i Forn
ha dit que no tancaria la porta a
dialogar amb Colau, la qual aposta
clarament pel dret a decidir i pel
diàleg amb els separatistes. El futur
de Barcelona no es pot planificar

des de la presó. I en el cas d’Ernest
Maragall, el mateix. Només pensa
en el procés. Barcelona no els inte-
ressa. El pacte de la vergonya, aquí,
ja el tenim i és el vot contra la Cons-
titució del 78. No em puc imaginar
un pacte entre els socialistes i els
separatistes o el populisme d’es-
querres.

Parlant de pacte de la vergonya,
l’etiqueta s’ha fet servir pel de PP,
Ciutadans i Vox a Andalusia. S’ha
plantejat renunciar a l’aliança
amb Ciutadans?
És que no hi ha hagut pacte. S’ha
de ser precís.

Ciutadans tenia el poder d’evitar
que Vox tingués la clau...
Tothom tenia el seu poder. Jo parlo
clar. Amb mi no hi haurà mai pac-
tes amb l’extrema dreta, els popu-
listes d’esquerres, el nacionalisme
i el separatisme. Ciutadans és un
partit liberal, progressista i euro-
peista i no m’he plantejat mai re-
nunciar al seu suport.  

Ciutadans no és un partit nacio-
nalista espanyol?
És un partit que va néixer a Catalu-
nya contra el nacionalisme i la cor-
rupció, un dels elements més
importants del procés. Per a mi és

un honor tenir el suport de Ciuta-
dans i d’Inés Arrimadas. 

Una acusació que se li fa és que
és el candidat de les elits. Vostè,
però, respon que també ho és de
les classes mitjanes i populars. És
compatible defensar els interes-
sos d’uns i altres, sovint contra-
dictoris?
Primer de tot, soc l’únic que puc
mostrar el suport del partit gua-
nyador de les últimes eleccions ca-
talanes. En segon lloc, la crítica a les
elits és l’ADN del populisme. La
meva concepció de les elits inclou
el talent, les startup, la cultura, l’es-
port... Una ciutat necessita elits. El
populisme sempre busca enemics,
però la societat civil barcelonina ha
construït aquesta ciutat. Des de fa
molts anys la burgesia ha fet la ciu-
tat. Sense ella no hi hauria el Liceu,
el Palau de la Música... I tot amb la
gent humil, el poble. 

Repetim: es pot defensar alhora
els interessos d’uns i altres?
Aquesta gent que parla de les elits
són els que durant quatre anys no
han fet res quan les dades mostren
unes desigualtats impressionants.
Jo vull ser l’alcalde de tots, dels bar-
ris humils i populars, i dels que han
d’invertir per ajudar la ciutat.4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Lola Surribas

“La burgesia 
ha fet la ciutat: 
no hi hauria el
Liceu, el Palau
de la Música...”
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3Parlem de seguretat, que serà
una gran qüestió de la campa-
nya. Vostè, en una de les seves
cartes públiques, veu problemes
en 25 barris de la ciutat. Tan greu
creu que és la situació?
Vostès què en pensen?

A nosaltres ens pertoca fer la pre-
gunta, no respondre-la.
[Somriu]. A Barcelona es van come-
tre 200.000 delictes el 2018. La inse-
guretat ha crescut un 20% en un any.
Hi ha un furt cada cinc minuts i la in-
seguretat és el problema número 1.
Es veu al Baròmetre Municipal. 

Vostè sap, però, que el Baròme-
tre expressa sensacions, estats
d’ànim, que sovint no es corres-
ponen amb la realitat objectiva.
Si el Baròmetre diu que la gestió de
Colau és òptima, tothom dirà que és
un fet, no? [Somriu]. Amb la insegu-
retat, les sensacions s’ajunten amb
els fets. I el problema no és només
al Raval. La Barceloneta, Bon Pastor,
el Poblenou... Nou Barris és el lloc on
hi ha més ocupacions de pisos... I a
banda de fets i sensacions, els bar-
celonins també expressen una altra
preocupació: el desordre general. La
sensació, de vegades, és de caos.

Caos?
És que la gestió de Colau ha ferit
l’orgull dels barcelonins. I la insegu-

retat és una desigualtat més per a
la gent humil, les dones, la gent
gran, els joves que poden ser vícti-
mes del tràfic de drogues... Aquest
últim ha tornat: cocaïna, crac, hero-
ïna... La prostitució és un fenomen
molt preocupant... El top manta... Hi
ha un efecte crida. Si soc alcalde,
augmentaré els efectius de la Guàr-
dia Urbana en 1.000 o 1.500 agents.

També és una proposta que fa el se-
nyor Collboni. Veu com ens podem
entendre? [somriu].

Maragall diu que “la resposta
simple de més autoritat, més llei
i més ordre és la pitjor per als
problemes de seguretat”.
Això és una vella concepció de la
ideologia que ell representa. No
entén el que passa a la ciutat. Està
fora de joc. Pasqual Maragall, en
canvi, ho va entendre. Necessitem

autoritat, ordre i confiança. I això és
compatible amb polítiques socials,
però la concepció que no necessi-
tem autoritat i ordre és el que fa
créixer el populisme d’extrema
dreta. Una societat sense ordre és
la llei de la selva. Hi ha dues con-
cepcions de la ciutat: la de Mara-
gall, Colau i altres i la meva.

L’historiador i hispanista francès
Benoit Pellistrandi va dir que
vostè a França va intentar que
l’esquerra fos garantia de segu-
retat i progrés social però que no
se’n va sortir. Creu que a Barce-
lona ho pot aconseguir?
Però què és aquesta història? Par-
lem dels fets. No inventem teories.
Jo vaig ser alcalde d’una ciutat
que s’enfonsava per culpa de la in-
seguretat. Vam doblar la policia,
vam posar càmeres de vídeo a
tota la ciutat... Això s’haurà de fer
aquí, respectant les llibertats i els
drets humans. És veritat que sem-
pre he defensat l’aliança entre el
progrés i l’ordre públic, però sense
fracassar.

Ha defensat una esquerra més
desacomplexada en matèria de
seguretat.
Bé... És que no es tracta de ser
acomplexat o no. És un altre tema,
tot i que és cert que Colau està
acomplexada. El complex que té

ella es resumeix quan diu que Bar-
celona no és una ciutat insegura
però que té un problema específic
de seguretat. Això podria servir per
al programa Polònia... [somriu]. O el
cas de Gala Pin, que ara reconeix
que han après que la policia és im-
prescindible. De veritat no ho sa-
bien abans? Però què és això?

Com ho farà per acabar amb el
top manta?
No és fàcil. És complicat perquè hi
ha màfies. I el cas de Barcelona és
únic, perquè està institucionalitzat.
Hi ha un sindicat que rep subven-
cions municipals i que el reben a
l’Ajuntament. Amb mi no hi haurà
efecte crida, se sabrà que s’ha de
respectar l’ordre públic i la Guàrdia
Urbana tindrà ordres clares per fer
que l’espai públic sigui de tots. El
top manta ha de saber que aquí no
és a casa seva. I recordo que és una
activitat il·legal que afecta els co-
merciants.

Parlant dels comerciants... Com
veu el sector? Quines mesures
creu que s’han d’aplicar per afa-
vorir-lo? Fa temps que no passa
pel seu millor moment.
Els comerciants se senten poc con-
siderats i castigats per l’Ajuntament,
com un enemic. Em reuneixo molt
amb els grans eixos comercials.
He parlat tant amb els comer-
ciants de Via Júlia de Nou Barris
com amb els de la Diagonal o el
passeig de Gràcia. 

Què els ha promès si arriba a
l’alcaldia?
Que canviarem les normatives. Per
exemple, hi ha d’haver un acord
intel·ligent i no burocràtic sobre el
tema de l’espai públic, de les ter-
rasses. O ajudar amb la il·lumina-
ció. L’Ajuntament ha de ser un aliat
perquè la ciutat faci goig. El lema
de ‘Barcelona posa’t guapa’ ha de
tornar. I després, tornar a treballar
en aquella proposta del PSC per
ajudar el comerç amb un pacte
públic-privat. No és tan compli-
cat... Cal confiança i acabar amb la
política de fer del comerciant un
enemic.

Un altre tema latent és el de l’ha-
bitatge. Molts veïns reclamen el
dret a viure al barri on han viscut
sempre. Creu que aquest dret
existeix o la gent ha d’assumir
que en una ciutat com Barcelona
hi ha barris on mai més serà pos-

sible viure amb els preus de fa
anys?
No hauria de ser així. Hi ha un dret,
que és gairebé un dret humà, a
tenir un habitatge. En certa ma-
nera, entenc el dret de la gent a
voler-se quedar al seu barri, a no ser
expulsada. Crec que cal canviar
profundament el model d’habi-
tatge espanyol, que és de propie-
tari. Falta un sector públic-privat
molt potent d’habitatge social o
protegit. Per això, totes les mesures
demagògiques d’últim moment
són perilloses perquè poden tenir
conseqüències negatives.

Parla del 30% d’habitatge prote-
git a les noves promocions?
Sí. Entenc la idea. A França es va
imposar el 25 o el 30% d’habi-
tatge social a cada ciutat, però no
a cada nova promoció. Això últim
és gairebé un impost addicional
que haurà de pagar la resta del
mercat immobiliari en l’altre 70%
dels preus, en forma d’augment.

Colau menteix perquè parla del
30% per al lloguer social però a la
norma aprovada no es parla de
lloguer. D’altra banda, a Barcelona
hi ha 84 solars amb possibilitat de
construir-hi. També es pot cons-
truir més alt. I es tracta d’una po-
lítica que ha de ser integrada amb
l’Àrea Metropolitana. Entre quatre
i vuit anys es poden fer 20.000 ha-
bitatges. I sobretot no canviar les
polítiques cada dos per tres. 

El lloguer ha augmentat molt en
els últims anys.
L’única manera de fer baixar el
preu del lloguer és construir més.
Reconec que no és fàcil fer baixar
el preu al centre. Per altra banda, es
pot pensar que el fet que de vega-
des el preu del metre quadrat de
Barcelona sigui més barat que el
de Madrid és millor per a la gent,
però no. Això només vol dir que
s’està desvalorant la ciutat.4

“Ernest
Maragall no
entén el que
passa a la ciutat,
està fora de joc”

“El futur de
Barcelona 
no es pot
planificar
des de la presó”
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–Què en pensa del pacte de PP,
Ciutadans i Vox a Andalusia?

–No hi ha hagut pacte. 
S’ha de ser precís.

–Ciutadans tenia el poder 
d’evitar que Vox tingués la clau.

–Tothom tenia el seu poder.

–S’ha plantejat renunciar 
a l’aliança amb Ciutadans?

–No, mai. És un partit liberal,
progressista i europeista. 
És un honor tenir el seu suport.

3Una de les seves banderes és
la de ser l’alcalde del bilingü-
isme. L’última Enquesta de Ser-
veis Municipals mostra que el
57% dels barcelonins tenen el
castellà com a llengua habitual,
mentre que en el cas del català
la xifra se situa al 39%. Sembla
que haurà de lluitar més pel ca-
talà que pel castellà.
Veuen el que els deia de les dades
municipals? [somriu]. Al carrer, ca-
talà i castellà, que són una riquesa
cultural increïble per a la ciutat,
comparteixen espai. Això a França
sempre ho vaig destacar.

Allà la visió de les llengües és di-
ferent. El català ha quedat mar-
ginat.
Bé, és una altra història. Jo sempre he
parlat català a casa meva, he somiat
en català i francès... Però tornant
aquí, cal diferenciar el que passa al
carrer, on conviuen perfectament,
del que passa a les institucions, on
de vegades no hi ha un equilibri real.

Entenc que en certes ocasions al-
guns catalans es puguin sentir ferits,
però també hi ha el sentiment, per
exemple, d’una veïna castellanopar-
lant que diu que s’ha sentit de se-
gona divisió perquè l’administració
només se li adreça en català. Tot són
sentiments, però és que la societat
funciona molt amb sentiments.  

Suposem que parla del cas que
va explicar de la veïna de Nou
Barris...
Sí.

Amb això no eleva a categoria
una anècdota?
No, perquè de vegades l’anècdota
representa el que pensa molta
gent. També pot passar al revés,
en altres institucions on el català
estigui poc representat. El que vull
dir és que les dues llengües són
una riquesa, no són trinxeres. Fins
fa poc el català i el castellà repre-
sentaven aquesta riquesa i això és
el que reivindico. La llengua ha de
ser un pont, mai una frontera. No
critico l’educació en català a les es-
coles però sí que defensaré que es
respecti el dret de les famílies a
educar els seus fills en castellà. I no
faré mai de la llengua una arma
electoral. L’equilibri és molt im-

portant i tothom s’ha de sentir
ben representat.

Quan critica el nacionalisme i el
populisme ho contraposa a una
Barcelona oberta i cosmopolita.
En el cas dels refugiats, però, a
França va dir que “Europa no pot
acollir més refugiats” i afegia que
“no ha estat França qui ha dit,
veniu!”. En què quedem?
Saben quants immigrants entren
a França cada any? Quants? Més
de 200.000. Cada any. Hi deuen
haver entre 60.000 i 80.000 estu-
diants i després immigració lli-
gada a les famílies i immigració
lligada al treball, tot i que aquesta
última va ser feble durant la crisi. I
després refugiats, que en van arri-
bar, en els dos o tres últims anys
que jo vaig ser governant, entre
60.000 i 100.000. A mi que no em
donin lliçons en aquest sentit.

[Silenci].
Sempre he pensat que hi ha dues
solucions que no funcionen: el mur
i l’obertura absoluta. Hi ha una frase
molt important, d’un polític socia-
lista francès, Michel Rocard, que diu:
“França no pot acollir tota la misè-
ria del món però ha de fer el seu
deure”. Aquesta frase és molt im-
portant. Jo sempre faig la distinció
entre el refugiat polític i la immigra-
ció econòmica. La gent que marxa
del seu país per raons econòmi-
ques l’entenc, i pateix, sobretot els
que travessen el Mediterrani. Però,
si no fem la distinció, acabem amb
el dret del refugiat.

I què proposa?
Primer, tenir clar que és una polí-
tica europea, quan no és global.
Segon, que el continent del futur
és Àfrica, i per a Barcelona això és
molt important. Per tant, sempre
hem de ser una ciutat que aculli
els refugiats, però al mateix temps

ser capaços d’acollir els immigrats
econòmics, i això són polítiques
estatals. Necessitem mà d’obra,
pot ser que la nostra demografia
necessiti immigració... Hem de
parlar d’on, com ho fem... Els es-
tats també tenen el deure d’ex-
pulsar part de la immigració
il·legal, cosa que s’ha de fer res-
pectant els drets humans. Són po-

lítiques molt complicades però
que són imprescindibles. 

Això últim que ha dit sap bé que
molta gent no ho comparteix.
Bé... Tampoc cal no oblidar que
l’immigrat és el primer afectat pels
problemes econòmics i que la im-
migració sempre va a les mateixes
ciutats, als mateixos districtes, als
mateixos barris... La convivència
entre la gent també es pot veure
afectada. És molt bonic, des del
bonisme, dir “obrim-nos a tothom”,
però després les conseqüències

són per a tots els barcelonins. Per
integrar el millor possible s’ha de
gestionar la immigració. França és
un gran país d’immigració i Espa-
nya ho comença a ser. Demano
que se m’escolti sobre com es ges-
tiona tot això per no convertir, que
no és el cas encara, ciutats o barris
en guetos. És el que vull evitar per
a Barcelona. Treballaré amb totes
les comunitats de la ciutat, les
quals han de tenir una veu potent
en la presa de decisions. 

Si arriba a l’alcaldia, quina serà
la seva primera decisió?
N’hi haurà tres. Una és la seguretat:
discurs, mesures i restaurar l’ordre
públic. Segon, que no ho hem co-
mentat, enviar el missatge que Bar-
celona és business friendly, una
ciutat que és la quarta millor del
món per treballar-hi. Fer un discurs
per captar empreses. I la tercera,
nomenar un regidor que impulsarà
un pla molt potent per ajudar els
barris més humils amb polítiques
socials. I, de fet, hi ha una quarta
decisió simbòlica que em sembla
important.

Quina?
Té a veure amb el consens que hi
ha sobre els Jocs Olímpics d’Hi-
vern. Aprofitant això, hi ha un per-
sonatge que no li hem donat la
importància que ha tingut per a la
història de la ciutat: Joan Antoni
Samaranch.

Una figura controvertida.
És un home que va tenir el seu pas-
sat però vull que Barcelona li dedi-
qui un espai. Ell va permetre la
Barcelona moderna amb els Jocs
Olímpics del 92.<

“L’única
manera de fer
baixar el preu
del lloguer és
construir més”

“El comerciant
se sent castigat
pel consistori,
com si fos un
enemic”

“El top manta
a Barcelona està
institucionalitzat,
cosa que el fa
un cas únic”

“Defensaré el dret de les famílies 
a educar els seus fills en castellà”

Entrevista
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MANIFESTACIÓ4Un centenar
de veïns del barri de la Sagrada
Família es van manifestar el
passat dissabte 16 de febrer per
mostrar el seu rebuig al pla ur-
banístic especial que l’Ajunta-
ment ha aprovat recentment de
forma inicial –només hi van
votar en contra la CUP i el PSC–
i que contempla la construcció
de l’escalinata principal que el
Patronat de la basílica preveu fer
al carrer Mallorca.

La marxa, convocada per
l’Associació de Veïns de la Sa-
grada Família i la Comissió d’a-
fectats del PGM del Temple, va
arrencar a la confluència dels ca-
rrers d’Aragó i Marina i es va di-
rigir a la Sagrada Família. Els
manifestants van mostrar una
pancarta on es podia llegir el
missatge “Prou de privilegis pel
temple”. 

Des de l’Associació de Veïns
de la Sagrada Família fa temps
que denuncien que les obres

del temple s’han d’acabar però
dintre dels límits del que és la
seva propietat. El projecte ur-
banístic, en canvi, contempla
que la façana del carrer Mallor-
ca tingui un voladís que estarà
per sobre de la vorera. Això im-
plicaria que l’expropiació de di-
ferents edificis, ja que el Pla

General Metropolità qualifica
l’espai com a zona verda. 

MÉS MANIFESTACIONS
La manifestació del passat dia
16 només és la primera que els
veïns tenen intenció de fer fins
a la celebració de les eleccions
municipals.  

Els veïns, protestant davant del temple. Foto: Twitter (@CUPEixample)

Veïns de la Sagrada Família,
contra “els privilegis” del temple

» Un centenar de persones es manifesten contra el pla urbanístic
que contempla la construcció d’una escalinata al carrer Mallorca

Tornen a demanar 
el retorn de l’autobús 41

MOBILITAT4Veïns de l’Esque-
rra de l’Eixample organitzats al
voltant de la Plataforma Salvem
el 41 no es rendeixen en la seva
reivindicació perquè l’Ajunta-
ment torni a posar en circulació
la línia 41 de l’autobús. 

Des d’aquesta plataforma fa
temps que denuncien que amb la
pèrdua d’aquesta línia, a causa de
la implementació de la xarxa or-
togonal, els veïns del barri ho te-
nen més complicat per anar al
centre de la ciutat o en alguns dels

centres sanitaris que la gent fa ser-
vir més. En declaracions a Bete-
vé, una integrant de la plataforma
ha afirmat que l’Ajuntament ha
tret als veïns “la columna vertebral
del transport metropolità al barri”.

Per tal de tractar la reivindi-
cació amb els responsables mu-
nicipals està previst que el dia 20
de febrer hi hagi una reunió en-
tre l’Ajuntament i els veïns, que
han deixat clar que es manifes-
taran si no aconsegueixen que el
bus 41 torni a circular.

REIVINDICACIÓ4Una cinquan-
tena de persones van reclamar el
passat 9 de febrer que la plaça
Tetuan passi a ser la plaça de l’1
d’Octubre en homenatge al re-
ferèndum de l’any 2017 sobre la
independència de Catalunya.

La concentració va tenir lloc
al llarg del matí a la mateixa pla-
ça Tetuan i va estar convocada
per Òmnium Cultural, l’ANC del
Fort Pienc i la Dreta de l’Ei-
xample i el CDR de la Dreta de
l’Eixample. Durant la concen-

tració es van organitzar dife-
rents activitats, com ara tallers
i jocs infantils. També hi va
haver música en directe.

“COLONIALISME ESPANYOL”
Els organitzadors de la reivin-
dicació consideren que el nom de
plaça Tetuan “fa referència al co-
lonialisme de l’Estat espanyol”,
ja que el nom prové  de la bata-
lla de Tetuan (1860), quan l’e-
xèrcit espanyol comandat pel
general Leopoldo O’Donnell va

llançar a l'atac el batalló de vo-
luntaris catalans en el marc de la
conquesta de la ciutat de Tetuan.

A finals de l’any passat, el pri-
mer tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament, Gerardo Pisarello, va
afirmar que el consistori estu-
diaria la possibilitat que algun
carrer de la ciutat dir-se 1 d’Oc-
tubre. En diferents llocs de Ca-
talunya, com per exemple Giro-
na, s’han dedicat espais públics
a recordar el referèndum de l’1
d’octubre del 2017.

Imatge d’una protesta del passat estiu. Foto: Twitter (@t_capdevila)

De plaça Tetuan a 1 d’Octubre?

Eixample Reforma horària | Informe de quatre instituts
Quatre instituts públics del districte, Ernest Lluch, Fort Pius, Jaume Balmes i Poeta Maragall,
han presentat un informe  sobre el Pacte per a la Reforma Horària. L’objectiu és sensibilitzar la
comunitat educativa sobre els avantatges de la reforma horària i recollir propostes de millora. 
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La comunitat xinesa celebra
l’arribada del nou any

TRADICIONS4La comunitat xi-
nesa de la ciutat va celebrar el
passat 2 de febrer l’entrada del
nou any, que segons la tradició
que marca l’horòscop xinès és el
del porc i és el 4717. Amb l’en-
trada d’aquest nou any es va
donar el tret de sortida al que es
coneix com el Festival de Pri-
mavera, que s’allargarà fins al 20
de febrer amb una altra celebra-
ció tradicional.

Un any més, l’Eixample va ser
l’epicentre d’aquesta celebració de
la comunitat xinesa. Diferents
carrers i espais del districte, com
ara el parc de l’Estació del Nord
i l’Arc de Triomf, van acollir dife-
rents activitats, fires i espectacles.
Com és tradició, la desfilada va ser

un dels moments més bonics del
dia. Unes 1.500 persones de gai-
rebé una cinquantena d’entitats
diferents van formar part d’una
marxa que va arrencar a l’Estació
del Nord i va arribar fins a l’Arc de
Triomf passant pels carrers de
Sardenya, Casp i el passeig Lluís
Companys. 

Un any més la cultura catala-
na també va formar part de la ce-
lebració, ja que al costat de  les tra-
dicions xineses també es van po-
der veure els Diables de Sant
Antoni amb la seva figura, La Por-
ca de Sant Antoni.

Per últim, l’alcaldessa Colau
va ser l’encarregada de fer oficial
l’entrada a l’any nou xinès amb
el tradicional ‘gong’.

SOCIETAT4“Respecte”, “Stop
homofòbia”, “Visca l’amor lliu-
re”, “Gràcies per la lliçó de llui-
ta”, “Aquest lloc és necessari”.
Aquests només són alguns exem-
ples dels centenars de missatges
que la ciutadania va penjar a la
façana del Centre LGTBI de Sant
Antoni després de l’atac que
l’espai va patir el passat 27 de ge-
ner, pocs dies després de la seva
inauguració. Ara, el consistori ha
anunciat que té previst digita-
litzar-los per conservar-los.

Així doncs, tal com han ex-
plicat des del consistori la tas-
ca la durà a terme el Centre de
Documentació Armand de Flu-
vià, que recentment s’ha tras-
lladat al centre provinent del
Casal Lambda. L’objectiu és

reivindicar el valor de la soli-
daritat que els veïns van mos-
trar després de l’atac i fer servir
els missatges en activitats i in-
tervencions artístiques que es
facin més endavant. 

Des del Centre LGBTI tam-
bé han agraït les mostres de su-
port rebudes per la ciutadania i
les entitats i han refermat el seu
compromís per ser un instru-
ment més per lluitar a favor dels
drets del col·lectiu LGTBI i, al
mateix temps, un espai inclusiu
obert a tota la ciutadania. 

UN MILER DE PERSONES
A la protesta celebrada l’ende-
mà de l’atac, durant la qual es
van penjar molts dels missatges
de solidaritat –la gent, però, ja
n’havia anat enganxat des del

dia abans–, hi van assistir un
miler de persones. Durant la
concentració, les consignes a fa-
vor de la llibertat sexual van ser
una constant, i hi van assistir
l’alcaldessa Ada Colau i la con-
sellera de Presidència del Go-
vern, Elsa Artadi.

Després de l’atac –un grup
de persones van trencar els vi-
dres de l’entrada i van fer pin-
tades amenaçadores i amb un
símbol feixista– l’Ajuntament va
anunciar que presentarà una
denúncia davant la Fiscalia de
Delictes d’Odi.

Alguns dels missatges de solidaritat de després de l’atac. Foto: Ajuntament

El Centre LGTBI conservarà els
missatges solidaris contra l’atac

L’objectiu és reivindicar
la solidaritat que els
veïns van mostrar
després de l’atac
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NORMATIVA4El govern muni-
cipal va anunciar a principis de
mes la suspensió, durant un any,
de la concessió de noves llicències
d’activitats (bars, restaurants,
sales d’espectacles, gelateries,
negocis de menjar preparat o de
degustació i locals musicals) al ca-
rrer Girona i el seu entorn. La me-
sura s’estén a la zona delimitada
pels carrers Roger de Llúria, Pro-
vença, passeig de Sant Joan, ron-
da de Sant Pere i plaça Urqui-
naona. La decisió del consistori
arriba en el marc de l’aposta per
convertir aquest carrer en una
zona de vianants. És a dir, en una
superilla. 

Durant l’any que duri la sus-
pensió l’Ajuntament farà un pla es-
pecial per dissenyar la nova fiso-
nomia del carrer. Tal com va ex-
plicar la tinent d’alcalde d’Urba-
nisme, Janet Sanz, durant l’a-
nunci de la moratòria,  l’objectiu
de la suspensió de llicències és
“evitar la gentrificació i preservar

el comerç local”. Buscant una
comparació, l’Ajuntament vol evi-
tar un no cas com el d’Enric Gra-
nados, que després de fer-se per
a vianants es va omplir de bars i
restaurants. Sanz va dir que la su-
perilla del carrer Girona veurà la
llum “el pròxim mandat”.

VISIONS DISCREPANTS
El projecte, en línies generals, és
ben vist pels veïns i comerciants,
tot i que d’aquests últims també
n’hi ha que no el comparteixen.

Des de l’Associació de Veïns de la
Dreta de l’Eixample celebren la
suspensió de llicències per evitar
un procés com el d’Enric Grana-
dos. El mateix pensen els comer-
ciants de Cor Eixample, tot i que
també hi ha negocis que han co-
mençat a recollir firmes contra el
projecte. Per últim, des de l’opo-
sició han criticat la decisió de l’A-
juntament. El PDeCAT creu que
el projecte no s’ha explicat prou
com perquè estigui justificada la
suspensió de llicències.

El carrer Girona es reformarà. Foto: Google Maps

Colau suspèn les llicències de
bars i restaurants al carrer Girona

Formació | Nova edició dels cursos ‘Obert al futur’
El programa de formació en gestió empresarial i noves tecnologies per a professionals del

comerç de proximitat, ‘Obert al futur’, ja té noves accions per aquest 2019. Alguns dels 
tallers que es faran tenen a veure amb el màrqueting digital i la fidelització dels clients. 

EntrevistaPerfil | Una aposta per la renovació des de dins
Masià va entrar a la Cambra el 1998, al costat de l’expresident Antoni Negre. Després va formar part 
de l’equip de l’encara president, Miquel Valls, fins que es van distanciar. Ara vol modernitzar l’entitat 
des de la presidència. Haurà de guanyar les eleccions del 8 de maig (del 2 al 7, vot electrònic).

Ramon Masià / Candidat a presidir la Cambra de Comerç

Masià, economista i advocat, coneix bé la Cambra i com funciona. 
El primer que ha de millorar l’entitat, diu, és la comunicació.  “Si no

expliquem el que fem, serem una institució irrellevant”, afirma.

El seu lema és  ‘Anem per fei-
na’. Hi ha molta feina a fer a
la Cambra de Comerç?

Sí. La Cambra ha estat paralitzada
des del 2010. Necessita ser refun-
dada i repensada perquè reflectei-
xi el dinamisme empresarial. Volem
fer-la entrar al segle XXI.

Per aconseguir-ho han presentat
un pla de treball amb 11 punts.
Quins són els més importants?
Tres. Primer, la formació, que avui és

permanent. El segon, els autònoms
i les microempreses. El 97% de les
400.000 empreses que conformen la
Cambra són empreses d’una a nou
persones.I el tercer és la internacio-
nalització. Hem de facilitar els negocis
i la inversió, de Catalunya cap enfo-
ra i d’enfora cap a Catalunya. 

Barcelona és una gran ciutat tu-
rística. Vostè diu que la Cambra ha
de fer pedagogia sobre la rique-
sa que crea el turisme.
El turisme no s’ha de tractar com un
fet aïllat al marge de la ciutat. S’ha de
mirar com una activitat ciutadana,
que no hi hagi una diferència entre
nosaltres i ells.  Si es trenca aquesta

barrera, el ciutadà veurà que el tu-
risme és bo per a la ciutat. 

A la seva llista hi ha represen-
tants del petit comerç. ‘Anem per
feina’ és la seva candidatura?
Definitivament. El petit comerç és l’eix
vertebrador de la nostra candidatura
i sempre ha de ser el centre d’aten-
ció de la nostra acció. Ajuda molt a
enriquir el dia a dia de la ciutat. 

Quina és la seva aposta per re-
llançar-lo? No passa pel seu millor
moment...
Una part és la creativitat de l’em-
presari. Si no hi ha esperit empresa-
rial, no hi ha res a fer. Després hi ha

la importància de la formació, que la
Cambra l’ha de donar, i que ha d’in-
cidir en el fet de fer de la compra una
experiència interessant. Aquí és on
el petit comerç ha de demostrar la
seva professionalitat. On és imbati-
ble és en l’assessorament. 

Mirant la llista de candidats, tindrà
tres rivals més. Sembla que seran
unes eleccions disputades, però
també s’ha parlat de pactes.
Les eleccions són per això, perquè es
presenti tanta gent com vulgui. Dit
això, trobo a faltar programa en les
altres candidatures, mentre que no-
saltres l’hem treballat molt. Fa 20 anys
que estic vinculat a la Cambra i pen-

so que puc aportar coses junta-
ment amb els altres candidats. 

Un altre debat és si la Cambra ha
de tenir un perfil polític.
La Cambra fa política empresarial
però no ha de tenir un perfil polític. 

Venim d’un mandat prorrogat i
que va començar l’any 2002. Ara
s’estrenarà el vot electrònic.
Aquestes eleccions poden ser un
pas en la qualitat democràtica de
la Cambra?
Sí. El vot electrònic és el present. Però
cal aplicar-lo bé, de forma rigorosa,
perquè si no es pot donar peu a fraus
que enterboleixin les eleccions.

Albert Ribas
BARCELONA

“Hem de fer entrar la
Cambra al segle XXI”

ELECCIONS4La Fundació Bar-
celona Comerç i Barcelona Ober-
ta segueixen amb la seva ronda de
trobades amb els candidats a l’al-
caldia de cara a les eleccions del
mes de maig. Després de Manuel
Valls (Barcelona Capital Euro-
pea) i Josep Bou (PP), el tercer
protagonista va ser, el 5 de febrer,
Ernest Maragall (ERC).

Durant la seva intervenció,
Maragall va explicar que un dels
seus objectius és evitar que “Bar-

celona sigui una ciutat franquícia”.
Segons el republicà, “aquests for-
mats comercials no poden ex-
pulsar, ni substituir, ni condicio-
nar el comerç de proximitat, que
és el que defineix la ciutat”.

Tot seguit, va apuntar que
per al comerç és clau la posada en
marxa de les Àrees de Promoció
Econòmica Urbana, un model
de col·laboració públic-privat per
millorar la gestió i promocionar de
zones urbanes i de serveis.

Maragall vol evitar que la
ciutat sigui una “franquícia”
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Reclamen que la iniciativa per ampliar la xifra de pisos protegits s’apliqui a més municipis

Un 30% arreu del país?
HABITATGE/ La Plataforma d'Afectats per
la Hipoteca de Barcelona (PAH), l’Observa-
tori DESC, la Federació d'Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), l’Assem-
blea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS) i el Sindicat de Llogaters i Llogateres,
les entitats impulsores de la iniciativa que
reclama que el 30% de tots els pisos nous
que es construeixin siguin habitatges pro-
tegits, volen que aquesta victòria en la ma-
tèria d’habitatge que es va aconseguir a la
ciutat el passat mes de desembre també es
pugui aplicar a la resta de pobles i ciutats
de Catalunya. 

Per tal de poder fer-ho (les entitats as-
seguren que mentre durava la tramitació,
diversos col·lectius i municipis de la resta
del territori es van interessar per poder
aplicar-la), a finals del mes passat van en-
llestir un kit o manual d’instruccions per
donar suport a totes les entitats i movi-
ments socials de Catalunya que vulguin
exigir als seus municipis l’aprovació de la
mesura. I per explicar el projecte encara
millor, les entitats van organitzar un taller
a l’edifici de la Lleialtat Santsenca, al barri
de Sants, durant la tarda del passat dis-
sabte 9. En aquesta sessió van participar
membres de la PAH, del Sindicat de Lloga-
ters i Llogateres i de l’Observatori DESC
que van explicar quins passos van fer en el
seu procés de lluita per aquesta fita.

L’objectiu del manual és ajudar aques-
tes iniciatives i fomentar-ne d’altres expli-
cant com s’ha de fer el procés d’impuls,
tramitació i aprovació d’aquest 30% per-
què no sigui l’excepció sinó la norma, tal
com preveu la Llei del dret a l’Habitatge de

Catalunya. En aquest kit hi ha tot el que les
entitats consideren rellevant, tant des del
punt de vista jurídi, com de les perspecti-
ves de comunicació, de relació amb els po-
lítics, de negociació i, fins i tot, directrius
per fer pressió al carrer.

Els impulsors d’aquest material denun-
cien que, a Catalunya, cada dia hi ha 60
desnonaments oberts i que, a la ciutat, la
quantitat d’habitatge públic que hi ha ac-
tualment és d’un 1,5%, i apunten també
una pèrdua en la quantitat d’habitatge
protegit barceloní, que podria rondar el
40%, però que per culpa de les vendes
continua minvant. En aquest sentit, posen
com a exemple estats com els Països Bai-

xos, Dinamarca o Àustria, que protegeixen
el dret a l’habitatge de la majoria de la seva
població, al mateix temps que abaixen els
preus de mercat.

Les entitats conclouen que no es pot
deixar la creació del parc protegit en mans
dels pressupostos públics, perquè no arri-
ben als nivells necessaris, i asseguren que
també cal implicar-hi el sector privat. i ins-
ten la Generalitat a incloure el 30% en el
nou Pla Territorial de l’Habitatge.

URBANISME/ L’Associació de Veïns de la Sagrada Famí-
lia va presentar, a finals del passat mes de gener, diver-
ses al·legacions contra l’acord que l’Ajuntament i el Patronat
de la Sagrada Família van signar el passat 18 d’octubre.

Des de l’entitat veïnal denuncien que la modificació
dels plans urbanístics que han pactat el consistori i el Pa-
tronat no especifica com s’acabarà la façana de la Glòria.
Aquesta qüestió genera polèmica perquè el Patronat vol
construir una gran escalinata al carrer Mallorca, cosa que
implicaria l’expropiació de diferents edificis, ja que el Pla
General Metropolità qualifica l’espai com a zona verda. 

En una roda de premsa, Joan Itxaso, responsable de
les qüestions urbanístiques de l’entitat, va denunciar que
la modificació del pla urbanístic fa referència als canvis al
carrer de Provença  –el Patronat preveu fer créixer el tem-
ple dos metres i mig a la vorera mar – però no als del ca-
rrer de Mallorca, que són molt més substancials. Segons
Itxaso, tot i que l’Ajuntament va dir que aquesta qüestió
es tractarà més endavant, hi ha una estratègia “per forçar
la llei a trossets”.

Per últim, des de l’entitat es van manifestar contra l’am-
pliació del temple el passat dia 16 de febrer. Els veïns te-
nen previst allargar les  mobilitzacions  fins a les eleccions
municipals.

Al·legacions veïnals a l'acord entre 
la Sagrada Família i l'Ajuntament HABITATGE/ “Davant la vulneració de drets hem dit prou

desnonaments oberts. Volem acabar amb aquestes pràc-
tiques despiadades inhumanes que provoquen més angoixa
i patiment a les famílies”. Aquestes paraules resumeixen l’es-
perit de la campanya Prou desnonaments oberts, que la PAH
va presentar el passat 15 de gener amb un acte públic al
davant de la Ciutat de la Justícia.

En un manifest, la PAH denuncia que aquests desno-
naments sense data “incompleixen la legalitat, donat que
la possibilitat de fixar desnonaments en dates obertes no
es troba recollida a cap norma” i que “malgrat la claredat de
la llei, veiem un increment en l’exercici d’aquesta pràctica
arbitrària dels tribunals que neix per accelerar els desno-
naments i boicotejar la desobediència civil”. La plataforma
crida a la participació veïnal per intentar frenar-los.

Presenten la campanya
‘Prou desnonaments oberts’

Les entitats volen que 
la Generalitat inclogui 
el 30% en el nou Pla

Territorial de l’Habitatge
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MOBILITZACIÓ/ El passat dis-
sabte 2 al matí, Marea Pensionista
va tornar a organitzar una pro-
testa per reclamar unes pen-
sions dignes. El punt de trobada
de la concentració organitzada
pels pensionistes va ser la plaça
de la Universitat, al punt de les 11.
En la manifestació, a banda de ju-
bilats de la ciutat, van participar-
hi persones arribades de Cas-
telldefels, Gavà, Granollers, Mar-
torell, Viladecans, Vallirana o Sant
Vicenç dels Horts, entre altres.

Poca estona després, la mar-
xa va començar a caminar cap a
l’edifici central de la Tresoreria Ge-
neral de la Seguretat Social, situat
al carrer d’Aragó.

Nova manifestació
per reclamar unes
pensions dignes

SERVEIS/ La plataforma Aigua és Vida i la
FAVB, les dues entitats que han lluitat més
perquè s’impulsi una consulta als veïns per
plantejar la remunicipalització de l’aigua,
han sol·licitat al Consell Assessor de Trans-
parència, Participació i Acció Social d'Agbar
que insti l’empresa a retirar les demandes
que la multinacional francesa Agbar-Suez i
la Cámara de Concesionarios y Empresas
del Sector Público han presentat al Jutjat
Contenciós Administratiu 3 i 11 de la ciutat
i que volen evitar que es pugui fer aquesta
consulta ciutadana (que es faria conjunta-
ment amb el possible canvi de nom de la
plaça d’Antonio López). 

Les entitats consideren que és el mo-
ment de canviar “la gestió de l’aigua a la
ciutat, que sempre s’ha decidit en despat-

xos i de forma opaca” i que “una gestió pú-
blica i democràtica és l’única forma de
gestió de l’aigua que garantirà en un futur
el Dret Humà a l’Aigua”, i demanen que hi
hagi un control públic i ciutadà.

Aigua és Vida i la FAVB creuen que les
denúncies que s’han interposat són “un
nou atac a la democràcia” i que l’actitud
de l’empresa és “una clara mostra de com
la transnacional francesa sap que la ciuta-
dania no vol que es faci negoci i s’extre-
guin beneficis milionaris amb un dret
humà com és l'aigua”.

El comunicat conjunt torna a instar el
Consell Assessor a retirar els contenciosos
i a “deixar de dificultar l'aprofundiment
democràtic“ que les entitats de la ciutat
han treballat durant anys.

La FAVB vol que Agbar retiri les
demandes per evitar consultes veïnals

URBANISME/ L’Associació de
Veïns del barri de Porta, al dis-
tricte de Nou Barris, té la intenció
d’accelerar la seva reivindicació
relacionada amb els horts de
Maladeta, situats en un solar de
propietat privada d’aquest mateix
carrer. Fa més de 10 anys un
grup de jubilats va decidir ocupar
l’espai per donar-li una utilitat. Els
veïns fa temps que reivindiquen
que el solar sigui públic i servei-
xi perquè s’hi facin equipaments.

La problemàtica es remunta
a l’any 2004, quan es van expro-
piar els solars del carrer en el
marc del procés de remodelació
del barri. La intenció era cons-
truir-hi blocs de pisos.

Els Veïns de Porta
protestaran pels
horts de Maladeta

EDUCACIÓ/ La Plataforma per
l’Educació Pública del Poblenou
va celebrar, el passat dissabte 2,
una nova festa reivindicativa i una
cercavila pel barri per protestar
contra la massificació a les esco-
les públiques.

L’espai de la cruïlla de la ram-
bla del Poblenou amb el carrer de
Pere IV es va anar omplint, a par-
tir de les 11 del matí, amb des-
enes de persones, que van tornar
a reclamar la creació de més línies
per millorar la qualitat de l’en-
senyament.

La jornada va acabar amb la
cercavila pels carrers del barri i la
festa reivindicativa, que es va
celebrar a Can Saladrigas.

El Poblenou
protesta contra la
massificació escolar

Satisfacció entre les entitats per 
l’acord per la futura unió del Tram

MOBILITAT/ El 25 de gener del
2019 ja és una data que queda
marcada, per sempre més, en la
història de la mobilitat de la ciu-
tat. I és que en la primera sessió
plenària de l’any es va desblo-
quejar la unió del tramvia per la
Diagonal, una iniciativa que ha
estat en el debat públic i polític
durant més d’una dècada. La ini-
ciativa tira endavant gràcies als 24
vots de l’equip del govern d’Ada
Colau, d’Esquerra, del PSC i dels
regidors no adscrits Gerard Arda-
nuy i Juanjo Puigcorbé. En canvi,
els 17 regidors del PDeCAT, del
Partit Popular i de Ciutadans van
votar-hi en contra. De moment
no s’han fixat terminis concrets
(les eleccions municipals són im-
minents), però la decisió ha gene-
rat una enorme satisfacció entre
les entitats que defensaven la
connexió dels dos extrems.

D’aquesta manera, Unim els
Tramvies, la Plataforma Pel Trans-
port Públic, la Plataforma per la
Qualitat de l’Aire o la FAVB, entre
altres, van voler compartir la seva
felicitat amb comunicats i missat-
ges a les xarxes socials aquell ma-
teix divendres, pocs moments
després que es confirmés que el
projecte tirava endavant.

De fet, el president de la Plata-
forma Pel Transport Públic,  Ricard
Riol, que era un dels assistents a la
sessió al Saló de Cent, va ser un
dels que va mostrar la seva alegria
d’una forma més efusiva. Riol,
amb un gran somriure, duia una
maqueta d’un tramvia i es va aixe-
car del seu seient per simular la fu-
tura unió.

Aquesta satisfacció, però, és
compartida més enllà de la ciutat.
I és que a Sant Adrià i Badalona, les
dues ciutats on també arriba el
Trambesòs, o a Esplugues i Sant
Just Desvern, els municipis per on
passa el Trambaix, també s’ha
rebut amb optimisme aquesta no-
tícia, una sensació positiva com-
partida també per la CONFAVC.

2020, PUNT DE PARTIDA?
Ara, doncs, falta que es passi de
les decisions a les accions. En
aquest sentit, durant la primera
setmana d’aquest mes, l’Ajunta-
ment va demanar a l’Autoritat del

Transport Metropolità (ATM) que
publiqui l’estudi informatiu sobre
la unió que es va elaborar el 2017.
La intenció de l’actual govern mu-
nicipal seria començar les obres
durant l’any que ve.

“BRINDIS AL SOL”
Des de l’oposició, el PDeCAT va
definir l’acord com un “brindis al
sol” i va insistir en la seva aposta
pel bus elèctric. Ciutadans, per la
seva banda, va dir que “no és
prioritari gastar 600 milions”,
mentre que el PP va qualificar l’a-
cord de “gesticulació”.

La votació va tirar
endavant amb 

24 vots favorables
i 17 en contra
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Llibres Teatre

Un quartet de músics versàtils transitant
per camins sorprenents, amb la carismà-
tica figura de Pol Batlle al capdavant.
Després de RE-Mi i Vaine house i de l'EP
Shit dope, publiquen el seu esperat ter-
cer disc llarg, Libra, que rere una epider-
mis més assossegada amaga tants
mons dispars com només podrien cabre
a l'univers de Ljubliana & the Seawolf. 

Música Pelis i sèries

Libra
Ljubliana & the Seawolf

M A R I A H  C A R E Y

A LES XARXES...

Ser una artista internacional 
‘One sweet day’ és el seu tema més popular

Actuarà a Barcelona el 10 de juny 
Serà l’única parada a l’estat de la seva gira internacional

Emoció entre els fans  
Els seguidors de Carey celebren la notícia

QUÈ HA FET?

Sanzol s’inspira en l’univers de les co-
mèdies de Shakespeare per escriure i
dirigir la versió catalana d’aquesta en-
ginyosa comèdia romàntica que parla,
a través de llenyataires anglesos i prin-
ceses espanyoles, de la impossibilitat
de protegir-nos del mal que ens pot fer
l’amor.

Al Teatre Poliorama de Barcelona.

La tendresa
Alfredo Sanzol

Una història d’amistat i amor enmig
de la Guerra Civil espanyola. Tot par-
teix arran d’un dibuix, que mostra
l’hospital on dos soldats ferits s’estan
curant i que porta una dedicatòria: “A
l’amic escocès”. A partir d’això, Maria
Barbal relata la joventut del Benet al
front de la guerra i la seva amistat
amb el brigadista George.

A l’amic escocès
Maria Barbal

La pel·lícula explora la turbulenta vida
de Mary Stuart, que amb només 16
anys és reina de França però que es
queda vídua dos anys després. La jove
rebutja tornar a casar-se i decideix 
tornar a Escòcia a ocupar un tron que 
li correspondria, tot i que allà veurà
com les elits locals s’estimen més que
Elizabeth sigui qui segui al tron.

Maria, reina d’Escòcia
Josie Rourke

ÉS FAMÓSA PER...
El punk més femení

El Centre Cultural Albareda del Poble-sec de Barcelona acull
fins al 25 de febrer l’exposició ‘Punk en femení’. La mostra fa

un repàs a la història del punk durant l’etapa 1975-1983 a
través de les dones que van ser-ne protagonistes. Aquest

gènere musical va sacsejar les convencions establertes que
hi havia al món del rock, on a la dona se li atribuïa el paper

de ‘groupie’,  musa o cantant però sempre des d’una òptica
capitalista. L’aparició de noms com el de Patti Smith o grups
com The Slits o Throbbing Gristle va aconseguir acabar amb

la idea del geni creador i la dona va ocupar un nou espai. 

| Trails of Cold Steel
Nou episodi de la saga The Legend of Heroes. Aquest joc

oferirà als jugadors combats ràpids i una trama oberta.

La gira de l’artista Mariah Carey arribarà al Festival
Jardins de Pedralbes de Barcelona el pròxim 10 de

juny. Aquest serà l’únic concert que oferirà la cantant
a tot l’estat dins del seu espectacle Caution World

Tour 2019. Els assistents podran gaudir d’una actua-
ció molt peculiar, ja que podran veure en directe una

de les artistes internacionals més reconegudes del
panorama musical en un escenari a l’aire lliure i amb
una escenografia cuidada al detall. Després de fer-se
pública la notícia de la seva actuació a Barcelona, els
seguidors de l’artista van encendre les xarxes socials.

La majoria volien saber quan podrien comprar les
entrades del festival per no perdre’s el que serà l’únic
concert de Carey a tot l’estat. També es van acumular

desenes de missatges d’emoció i d’eufòria per part
dels fans més fidels de l’artista, que van començar a

fer el compte enrere per escoltar en viu la cantant de
temes tan populars com One sweet day. 

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa
QUI ÉS?

Famosos
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TOTS ELS DIUMENGES
18:00 La bona persona de Sezuan és una de les

grans propostes d’aquest primer trimestre.
Protagonitzada per Clara Segura i Xavier
Ruano. / Teatre Nacional de Catalunya.

TOTS ELS DIMECRES
19:30 Fins al pròxim 13 de març, cada dimecres

a la tarda es farà una nova sessió del taller ano-
menat 7 bols de sopes asiàtiques, per apren-
dre a preparar delicioses receptes orientals.
/ Centre Cívic Ateneu Fort Pienc.

DES DEL 9 DE MARÇ
16:00 A partir del segon dissabte del mes que

ve, durant aproximadament un trimestre es
faran sessions d’aquest taller de Risoteràpia.
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia. /
Centre Cultural La Casa Elizalde.

FINS AL 28 DE FEBRER
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

pot visitar la mostra Fugint de les bombes, que
recorda el vuitantè aniversari dels bombar-
deigs aeris que va viure la ciutat durant la Gue-
rra Civil. / C. C. Ateneu Fort Pienc.

FINS AL 31 DE MARÇ
Matí-Tarda Mig Europa cau. Impressions de

Josep Pla sobre la Gran Guerra, recorda l'enorme
impacte de la Primera Guerra Mundial en l'e-
volució històrica, social i cultural del segle XX
a través de Pla. / Palau Robert.

DIJOUS 21 DE FEBRER
18:00 Marta Gorchs serà l’encarregada de la se-

gona i darrera sessió de Contes a la mà, del
cicle Lletra petita - Sac de rondalles, per a nens
i nenes que tinguin entre 2 i 4 anys. / Biblioteca
Esquerra de l'Eixample - Agustí Centelles.

DIJOUS 7 DE MARÇ
17:30 Anna Casals serà l’encarregada de la se-

gona i darrera sessió de Contes a la mà, del
cicle Lletra petita - Sac de rondalles. / Biblio-
teca Joan Miró.

DISSABTE 23 DE FEBRER
19:15 Partit de bàsquet corresponent a la dis-

setena jornada del grup 1 de la Copa Catalunya
masculina entre el CB Roser i el CB Ciutat Ve-
lla. / Poliesportiu Estació del Nord.

La contacontes Mon Mas serà la res-
ponsable de l’espectacle infanil ano-
menat L’illa d’en Lluís. / Biblioteca
Fort Pienc.

Mon Mas s’encarrega de
l’espectacle ‘L’illa d’en Lluís’

Dimecres 6 de març a les 17:30

El professor Miho Miyata s’encarregarà
de les tres sessions del curs de cuina
japonesa. El preu total del taller serà
de 29,8 euros. Cal inscripció prèvia. /
Centre Cívic Cotxeres Borrell.

Tot a punt per a un curs
intensiu de cuina japonesa

11, 18 i 25 de març a les 19:00

Un museu que sona serà el nom del ci-
cle musical que dona la benvinguda
amb el concert Pérez Molero & Friends.
L’entrada es pot adquirir per   euros. /
Museu de la Música - L'Auditori.

‘Un museu que sona’, concert 
per a la recta final del mes

Diumenge 24 de febrer a les 12:00

Partit de futbol sala de la vintena
jornada de la Segona Divisió femeni-
na entre el CFS Eixample i l’FS Ripollet.
/ Pavelló de Santa Isabel.

El CFS Eixample estrena 
el març rebent l’FS Ripollet

Dissabte 2 de març a les 16:15

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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L’últim terç de la lliga de Segona
Divisió de futbol sala serà apas-
sionant. Després de la darrera
aturada pels compromisos de
les seleccions (Àlex Giró i Irina
Godó es van proclamar campio-
nes d’Espanya amb la selecció
sub 20, mentre que Alba Olivar
va ser subcampiona amb la sub
17), el CFS Eixample de Pep Roig
va tornar a posar-se en marxa en
una lliga que sembla que clara-
ment és una cosa de tres: el Xa-
loc Alacant, el CFSE i el CD la
Concòrdia.

Ara mateix, la millor ratxa és
la de l’equip de Roig (no perd des
del passat 24 de novembre, en la
seva única derrota del campionat
a la pista de l’FS Castelldefels), tot
i que en el partit disputat el pas-
sat dissabte 16 va haver de suar

de valent per derrotar el Feme
Castellón (4-3). Les roig-i-ne-
gres tancaran el mes el pròxim
dia 23 a Sant Vicent del Raspeig,
mentre que en els primers partits
del març rebran l’FS Ripollet i vi-
sitaran la pista de l’FSF Elx.

UN MES PER OBLIDAR
Paral·lelament, els últims resul-
tats en el grup 2 de la Divisió
d’Honor catalana no han estat
gens bons per als equips del dis-

tricte. El Bosco Rocafort ha en-
cadenat un empat i dues derro-
tes que l’han fet baixar des de la
primera fins a la quarta posició,
mentre que el CFSE ha perdut
tres dels seus últims cinc partits
i, després de 15 jornades, ocupa
un dels llocs del descens.

L’Escorial o el Rosario Central
seran alguns dels següents rivals
del Bosco, mentre que el CFSE es
veurà les cares pròximament
contra el CCR B o l’FS Olesa.

La lliga, en ebullició: el CFS
Eixample es col·loca segon

» Àlex Giró i Irina Godó, campiones estatals amb la selecció sub 17
» El Bosco perd força i el CFSE cau al descens a la Divisió d’Honor

Kiptanui i Dereje vencen una
Mitja amb rècord d’atletes

ATLETISME4Ja és habitual que
els atletes africans siguin els
grans dominadors de les curses
de llarga distància, de casa nos-
tra i d’arreu del continent i del
món. I el passat diumenge 10 no
va ser una excepció, ja que els
vencedors de la Mitja van ser el
kenià Eric Kiptanui i l’etíop Roza
Dereje. Enguany, a més, va tor-
nar a superar-se el rècord d’ins-
cripcions (uns 19.000, dels quals
més de 16.600 finalment van
calçar-se les sabatilles per córrer).

Kiptaniu va aconseguir una
certa distància respecte del grup

dels favorits, però a mesura que
els quilòmetres passaven aques-
ta diferència s’anava minimit-
zant. L’africà va haver de suar la
victòria, que va aconseguir en l’es-
print final (1 hora, 1 minut i 4 se-
gons). Els etíops Abebe Degefa i
Betesfa Getahun van acompan-
yar Kiptaniu al podi.

Per la seva banda, Dereje no
va poder superar el rècord mun-
dial, un dels seus objectius. La co-
rredora va aturar el rellotge en 1
hora, 6 minuts i 1 segon, i va pu-
jar al calaix acompanyada per Di-
babe Kuma i Sally Chepyego.

Lleugera millora de l’FC
l’Esquerra, avant penúltim

Després de perdre
només un dels qua-
tre últims partits
(un triomf i dos em-

pats), l’FC l’Esquerra de l’Ei-
xample continua demostrant pe-
tites senyals de millora. De fet,
gràcies al triomf del passat diu-
menge 17 contra el Ciutat Coo-
perativa (1-0, amb gol de Fran
Torres, en la que ha estat la pri-
mera victòria d’aquest any 2019),
els de José María Soldevila han
aconseguit col·locar-se en l’a-
vant penúltima posició. 

D’aquesta manera, si la lliga

s’acabés després d’aquestes 22
jornades, caldria veure si l’FC
l’Esquerra és un dels pitjors set-
zens classificats, per evitar el
descens. El quart per la cua, que
se salva de forma segura, la UE
Poble-sec, suma quatre punts
més que el conjunt blanc, però
està atravessant una ratxa de
resultats molt pitjor.

L’equip posarà el punt final al
mes visitant el filial del CCD
Turó de la Peira i, quan ja estem
al març, rebrà el CD Sant Genís-
Penitentes i jugarà al camp del
Terlenka, entre altres.

Atletisme | Tot a punt per a una nova edició de la Marató
Un any més, el districte serà un dels grans escenaris de la Marató de Barcelona, que
celebrarà la seva 41a edició el pròxim diumeng 10 de març. El recorregut portarà els
atletes pels principals punts de l’Eixample, com la Casa Batlló o la Sagrada Família.

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

El CB Roser tomba el líder 
i li posa picant a la lliga

La zona noble del
grup 1 de la Copa
Catalunya masculi-
na s’estreny. La vic-

tòria que el CB Roser va aconse-
guir el passat dissabte 16 a la pis-
ta del líder, el CB Lliçà d’Amunt
(73-77) ha provocat que entre els
vallesans i el quart classificat, el
CEB Girona, només hi hagi un
partit de distància.

El conjunt del Fort Pienc viu
un moment dolç, amb sis victò-

ries consecutives que han fet
que atrapin els Lluïsos en la se-
gona posició de la taula, amb un
balanç provisional de 12 victòries
i només 4 derrotes.

El conjunt de Juan Hereza
posarà el punt final als partits d’a-
quest mes el pròxim dia 23 a l’Es-
tació del Nord, en un derbi con-
tra el CB Ciutat Vella, mentre que
els primers enfrontaments del
març seran la visita a Girona o el
matx a casa contra el Granollers.

La recta final del curs promet emocions fortes. Foto: CFSE
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Eixample

Ernest Maragall aborda les reivindicacions
veïnals de l'Esquerra de l'Eixample

El candidat d’ERC a l’alcaldia
de Barcelona, Ernest Mara-
gall, va visitar el barri de l’Es-
querra de l’Eixample el passat
31 de gener acompanyat de
la Consellera de Justícia, Ester

Capella, l’ex Conseller Carles
Mundó i la regidora d’ERC i
presidenta del Districte, Trini
Capdevila.  

L’espai que ocupa l’antiga
presó Model representa avui

en dia el principal focus d’a-
tenció de les reivindicacions
veïnals i la principal oportuni-
tat pel Districte de l’Eixample
per guanyar nous equipa-
ments, tant de ciutat com de
proximitat, que tanta falta fan
al barri. L’aposta d’Esquerra
ha estat sempre, d’una banda
la de la màxima conservació
de les diferents edificacions i
elements patrimonials del
conjunt arquitectònic, així com
tirar endavant amb els projec-
tes d’equipaments previstos al
pla director de la Model: una
escola, una escola bressol, un
poliesportiu, un aparcament
soterrat amb 200 places, un
espai memorial, un centre per
a l’autisme, un espai de joves,

una residència per a la gent
gran i centre de dia. També
caldria afegir-hi una gran
quantitat de zones verdes i ha-
bitatge protegit.

D’altra banda, la visita al
barri de l’Esquerra de l’Eixam-
ple també va incloure una 
trobada per parlar sobre les
reivindicacions de les entitats
de cultura popular com els
Castellers (Eixamplencs Es-
cardats), l’esplai Sant Isidor i
la colla Gegantera de l’Es-
querra de l’Eixample, així com
la problemàtica associada a la
manca d’espai del recinte de
l’Escola Industrial, on Maragall
es va trobar amb la Coordina-
dora de Clubs Esportius de
l’Escola Industrial i l’AFI En-

tença. La manca d’espai pre-
ocupa les mares i els pares de
l’Escola Entença, que inicial-
ment havia d’acabar anant a
la Model però ara no té una
ubicació definitiva planificada,
amb un petit pati que ocupa
l’espai d’entrenament dels
clubs esportius i sota uns mò-
duls gairebé adjacents a una
subestació elèctrica que posa
en risc la salut dels infants.

Per últim, la visita va aca-
bar amb una reunió amb 86
veïnes i veïns del barri al res-
taurant Pascual, on es va
poder parlar de tots aquests i
altres reptes de l’Esquerra de
l’Eixample, com poden ser la
inseguretat, el trànsit, el tram-
via o l’autobús 41.

El candidat a l'alcaldia de
Barcelona per ERC asse-
gura que en el tema del
tramvia "s'ha negociat per
un retorn del benefici pú-
blic, sense soroll però amb
resultats tangibles. Si un
vol governar aquesta ciu-
tat ha de ser responsable i
passar del gest electoral al
bon govern".

Esquerra Republicana
ha votat sí a iniciar el pro-
cés d'unió del tramvia per
la Diagonal després que el
govern municipal hagi ac-
ceptat les millores propo-
sades. "Hem aconseguit
treballar per un retorn del
benefici públic, una revisió

de les tarifes tècniques i
una major participació de
TMB", assegura Ernest Ma-
ragall. 

Donat que els estudis
avalen la connexió de les
dues xarxes de tramvia
per la Diagonal, el Grup
Municipal d'Esquerra ha
aconseguit arribar a un
acord de consens amb di-
ferents formacions políti-
ques per tal d'instar l'ATM
a renegociar les condi-
cions del contracte amb
TRAM MET i així garantir
que la inversió no revertirà
en un benefici privat per a
l’empresa concessionària
sinó en un retorn favorable

als interessos públics. El
govern municipal també
ha acceptat la petició d'Es-
querra de no fixar la data
de les d'obres al 2020, tal

com proposava Barcelona
en Comú, comprometent
el pressupost futur de l'A-
juntament, sinó que que-
darà fixada un cop s'hagi

renegociat el contracte i
es ratifiqui el conveni pre-
ceptiu de l'Ajuntament i
l'ATM en un pròxim plenari
municipal. 

Ernest Maragall: "Votem sí a la unió 
del tramvia, però amb garanties"
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