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Qualsevol titular sobre què pas-
sarà a les eleccions municipals del
26 de maig a Barcelona necessi-
ta un interrogant. Perquè una
suma de dubtes no fa una certe-
sa. I de certeses, aquest cop, n’hi
ha ben poques. Per no dir cap. 

Tots els partits ho tenen clar.
Tant, que fins i tot el favorit a les
enquestes, Ernest Maragall (ERC),
es resisteix a acceptar aquesta
etiqueta. “Si ens creiem les en-
questes, segur que perdo”, deia fa
uns mesos en una entrevista amb
aquesta publicació, afegint que, si
vol convertir les expectatives en re-
sultats electorals, s’ho haurà de
guanyar “a pols”.

El cert, però, és que Esquerra
no només arriba al 26-M amb les
enquestes a favor, sinó també
amb l’impuls de l’històric resultat
que va treure a les recents eleccions
generals. Les municipals tenen
una lògica pròpia, d’acord. Però els
resultats dels republicans el 28 d’a-
bril, quan van ser la primera for-
ça a Barcelona per 2.733 vots de di-
ferència sobre el PSC, confirmen

que la música sona bé: victòria en
38 dels 73 barris i en 5 dels 10 dis-
trictes. “La ciutadania va parlar
clar. És hora que això es confirmi,
però no es traslladi només a un
crit, sinó també a un projecte de
màxima ambició republicana”,
demana Maragall. ERC aspira a
entrar al club dels grans partits que

han aconseguit l’alcaldia de Bar-
celona i l’independentisme es juga
tenir o no la capital del país.

QUEDA EFECTE COLAU?
Que això passi dependrà, en gran
part, del resultat que acabi acon-
seguint Ada Colau. L’alcaldessa
arriba a la cita després del retrocés
del 28-A –els comuns només van
guanyar en dos barris–i amb una
llista desdibuixada, on no hi ha ni
Gerardo Pisarello ni Jaume Asens
(han anat al Congrés), però tam-
poc Laia Ortiz, Josep Maria Mon-
taner, Agustí Colom, Mercedes
Vidal o Gala Pin –bé, la regidora de
Ciutat Vella sí que hi és, però en
una posició simbòlica (37)–. 

Però sobretot Colau arriba al
26-M amb un balanç de mandat
agredolç –vegis la situació de
l’habitatge o la seguretat– i amb
força complicitats erosionades,
especialment amb la resta de par-
tits i amb el sector privat. Caldrà
veure si es conserva –i en quina
mesura– l’efecte Colau del 2015 i

com afronten els comuns aques-
ta recta final de campanya, més
enllà dels controvertits vídeos de
l’alcaldessa a Youtube.

“ELS SOCIALISTES HEM TORNAT”
Qui confia en un retrocés dels co-
muns i en recuperar posicions –i
fins i tot donar la sorpresa– és el
PSC. Els bons resultats que va
aconseguir a les generals a Barce-
lona, on es va disputar la victòria
global amb ERC i va imposar-se en
29 barris i 5 districtes, han injectat
una bona dosi de moral a les seves
files. “Els socialistes hem tornat”,
exclamava poc després del 28-A
Jaume Collboni, que ha organitzat
la campanya de les municipals
com una segona volta de les gene-
rals. La marca torna a vendre i el
vell feu socialista, Nou Barris, ha
tornat a ser íntegrament vermell a
les generals. Ingredients suficients,
argumenten des del partit, per fer
un bon resultat el 26-M.

On no hi ha tanta eufòria és a la
seu de campanya de Manuel Valls

als Jardinets de Gràcia. L’exprimer
ministre francès, que va arribar
amb grandeura Barcelona i des de
certes esferes ja se’l feia alcalde,
sembla haver-se anat desinflant a
mesura que avançaven les setma-
nes. Els discrets resultats de Ciu-
tadans a la ciutat el 28-A no són
precisament un bon auguri. 

JxCAT REIVINDICA LA GESTIÓ
Qui sembla que tampoc ho té fà-
cil és Junts per Catalunya. La
candidatura de Joaquim Forn i
Elsa Artadi no apareix al capda-
vant de les enquestes, però els re-
sultats que el partit va aconseguir
el 28 d’abril a la ciutat són simi-
lars als dels comicis espanyols
del 2016. Amb tot, han resistit i es-
peren recuperar posicions fent
bandera de la seva experiència de
gestió. “El 26 de maig la qüestió ja
no serà com aturar l’extrema dre-
ta espanyola, sinó quina propos-
ta política garanteix el canvi a Bar-
celona per construir la gran capi-
tal que volem”, defensen.

Menys aspiracions tenen al
PP. Després de la desfeta a les elec-
cions generals, sembla que els
populars es donaran per satisfets
si aconsegueixen obtenir repre-
sentació municipal i no quedar

fora del plenari. Al partit confien
que l’aposta –no exempta de de-
bat– per Josep Bou els permeti
salvar els mobles.

I per últim caldrà veure quin
resultat treuen la CUP –amb una
massa de votants sempre fidel– i
Barcelona és capital-Primàries,
amb un Jordi Graupera que podria
entrar al consistori. Qui sembla que
es quedarà fora, almenys atenint-
nos al 28-A, és VOX. Només va
arribar a un 3,41% dels vots.

Arnau Nadeu
BARCELONA

El moment d’Esquerra?

El candidat d’ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall (esquerra), durant la celebració dels resultats electorals el 28-A. Foto: ACN/Elisenda Rosanas

Colau ha perdut Asens,
Pisarello, Montaner,
Ortiz, Colom, Vidal i
Pin, que va al número 372.733

vots de diferència van
fer possible la victòria
d’ERC per davant del
PSC a la ciutat el 28-A

» ERC afronta el 26-M a Barcelona amb les enquestes a favor i l’impuls del resultat de les generals
» Els comuns hi arriben desdibuixats, Valls desinflat, JxCAT resistint i el PSC recuperant la moral

Anàlisi
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Opinió

Molt trista la reacció
dels veïns de Rubí da-

vant l’obertura d’un cen-
tre d’adolescents immigrants sense
referents. Repeteixo: adolescents. És a
dir: nens. El racisme i la intolerància
guanyen terreny alimentats per la po-
larització social i la por. És realment
preocupant. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Els diputats presos...
"Deberán ser debida-

mente custodiados (...)
para que, una vez en el interior del sa-
lón de plenos, pueda quedar garanti-
zada su seguridad. Deberán ser reinte-
grados, sin dilación, al centro peniten-
ciario una vez (...) haya dado término a
la sesión".

@igpagan

Tienen a 7 chavales de
Altsasu en la cárcel

hace 3 años por el tobillo
roto de un Guardia Civil de paisano y
a 5 violadores sentenciados tomando
finos en la Feria de Sevilla y paseando
por la calle. Lo digo por si te sigue sor-
prendiendo lo de Marchena en el Tri-
bunal Supremo.

Entre d'altres moltes
coses, no sé si ningú

mereix un president del
Senat que banalitzi/trivialitzi tan ter-
riblement els dolors de Sarajevo. Sa-
rajevo segur que no. (No m'estalvio
recordar que els bombardejos de
l'OTAN als Balcans els dirigia Javier
Solana).

@HiginiaRoig@judici1O@MElAmrani
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Els semàfors

Consorci d’Educació
El Consorci ha obert una polèmica amb el
futur de l’Escola Entença després de triar
la cruïlla de Buenos Aires i Comte Borrell
i els Jardins de Marcos Redondo per fer
la futura ubicació provisional del centre.

Els veïns s’hi posen completament. 
pàgina 8

Cor Eixample
L’eix comercial Cor Eixample organitza-

rà el 31 de maig i l’1 i 2 de juny la 15a
edició de la Fira Modernista de Barcelo-
na coincidint amb la Festa Major de la
Dreta de l’Eixample. Al llarg dels tres

dies la fira s’omple d’activitats. 
pàgina 10

Guàrdia Urbana
La Guàrdia Urbana va detenir fa pocs

dies un home que estava abusant d’una
dona enmig del passeig de Gràcia. La

víctima, a qui haurien drogat, estava mig
inconscient mentre l’home, acompanyat

de dos homes més, li tocava els pits. 
pàgina 8

Tribuna

per Ernest Maragall, candidat d’ERC a l’alcaldia

És l’hora de Barcelona

Barcelona demana ser governada! És
urgent definir un projecte clar, impulsat
per un equip solvent. La ciutat ens exigeix
posar la ciutadania al centre i alhora li-
derar, des de la capital del país, el procés
d’emancipació republicana de Catalu-
nya. Hem de ser pioners a l’hora d’abor-
dar els grans debats globals i plantejar so-
lucions per a les realitats concretes de cada
un dels barris de la ciutat. 

Barcelona necessita afrontar la reali-
tat amb bon govern i feina ben feta, però
no n’hi ha prou amb dir-ho o prometre-
ho, sinó que cal arremangar-se per fer-ho
possible. Volem donar resposta a les ne-
cessitats dels ciutadans. Per
això la ciutat mereix un go-
vern compromès amb l’equi-
tat, que afronti amb valentia
el problema de l’habitatge,
que vetlli perquè els joves
puguin viure i treballar dig-
nament i que lluiti, alhora,
contra els problemes de convivència i la
sensació d’inseguretat. Un govern, tam-
bé, que faci una gestió integral del feno-
men turístic per tal de distribuir-ne mi-
llor els costos i beneficis a tota la ciutat. Un
govern, en definitiva, que socialitzi els èx-
its que Barcelona genera dia rere dia.

I volem fer-ho partint de l’educació i
la cultura com a pal de paller des d’on tot
comença, és a dir, com a eines d’empo-
derament de la ciutadania. És en l’edu-
cació i la cultura on s’amaguen totes les
respostes del futur, ja que Barcelona serà
una ciutat més oberta, inclusiva, creativa
i viva només si la ciutadania i l’economia
pivoten sobre el coneixement. Els veïns de

Barcelona mereixem viure en una ciutat
sostenible i encarada cap al futur. Per això
no només creiem que cal potenciar una
mobilitat segura, neta i econòmica, sinó
que hem d’anar més enllà i promoure la
generació d’energia local o una estratègia
de residu zero.

Barcelona ha de ser una capital que en-
capçali les grans lluites globals, recuperant
i potenciant el nostre paper internacional,
però sobretot ha de ser la capital que li-
deri la lluita per la llibertat, la democrà-
cia, la solidaritat i els drets civils. En
aquests moments, en els quals afloren de
nou els vells extremismes i observem, atò-

nits, l’erosió de la democràcia d’un Estat
espanyol que ha atacat les institucions i
els ciutadans del nostre país, Barcelona  ha
de ser un baluard contra el feixisme i les
injustícies. Ens cal construir la capital de
la República Catalana. Per això estem dis-
posats a liderar grans acords transversals
amb el compromís d’unitat d’acció inde-
pendentista per la República, ja que la nos-
tra Barcelona és la del 15-M, la del 8 de
març, la del “Welcome refugees” i, evi-
dentment, també la del 20-S, l’1-0 i el 3-
0: la Barcelona de la llibertat i la demo-
cràcia. La Barcelona que és exemple de
convivència i de combat, de dignitat i d’es-
perança. La Barcelona que lluitarà in-

cansablement i sense ambigüitats contra
la injustícia que suposa tenir presos po-
lítics i exiliats.

L’Eixample és el districte més poblat
de Barcelona (266.000 hab./18,74% de la
població). No obstant això, està en la 6a po-
sició en extensió, amb menys de 7,5 km2,
fet que el converteix en el més dens.
Aquesta alta densitat fa que sigui un dels
districtes amb més manca d’espais verds
i equipaments públics (per exemple, es-
coles bressol o espais per a gent gran).

A més, els seus carrers són els més con-
correguts, tant pels milions de turistes i vi-
sitants que rep com pels milers de vehicles

diaris que creuen Barcelona a
través dels carrers més cèn-
trics, superant en un 30% els
límits de contaminació de l'a-
ire que marca l'OMS, fet que
va en perjudici de la salut de les
persones que hi viuen.

Per tal d’afrontar aquests
problemes, des d’ERC volem transformar
alguns carrers en nous eixos més pacifi-
cats on els vianants, les bicicletes i el trans-
port públic guanyin protagonisme en
detriment del vehicle privat.

Al barri de Sagrada Família impulsa-
rem els grups de treball ja creats entre ve-
ïnat, Ajuntament i temple per millorar la
gestió de l’impacte dels visitants i donar
una solució definitiva a les parcel·les
afectades pel planejament urbanístic.

I vetllarem per l’acompliment del Pla
Director de La Model i la construcció
dels equipaments previstos, així com
conservar al màxim els edificis catalo-
gats de l’antiga presó.

Vetllarem per l’acompliment del
Pla Director de La Model i la construcció

dels equipaments previstos
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4El Departament de Salut de la
Generalitat torna a demostrar que
l’atenció primària és una de les
grans apostes d’aquesta legisla-
tura. I ho fa, aquesta vegada, in-
vertint 30 milions d’euros en un
programa per a posar al dia les ins-
tal·lacions i l’equipament de fins a
382 centres d’atenció primària
(CAP) dels més de 400 que hi ha a
Catalunya. 

Pel que fa a la ciutat de Barce-
lona, aquesta inversió, en una pri-
mera fase, supera els 3 milions

d’euros per a modernitzar fins a 53
edificis on s’han detectat necessi-
tats, tenint en compte la seva data
de construcció o de la darrera re-
modelació.

Aquesta és la finalitat del pla de
millora de l’equipament als centres
d’atenció primària, que des d’a-
quest mes de juny, i durant els prò-

xims tres anys, preveu actuacions
en quatre grans àmbits: compra de
nous aparells sanitaris  –que aug-
mentaran la capacitat de resolució
de la primària–; reforma de man-
teniment i conservació dels cen-
tres per potenciar el confort dels
professionals i usuaris –substi-
tuint calderes i aparells climatit-
zadors, pintant, instal·lant leds–; re-
novació d’equipament tecnolò-
gic –com ara centraletes o equips
audiovisuals–; i reposició d’ele-
ments estructurals –com ara bu-
taques d’extracció, taulells o cadi-
res-. El pla corregeix, així, defi-
ciències en les infraestructures
d’atenció primària que impacten
negativament en la feina diària
que desenvolupen els professio-
nals i en l’atenció que es presta als
usuaris dels serveis.

La primera fase de les actua-
cions se centrarà principalment en
l’adquisició de mobiliari i d’equi-
pament sanitari i invertirà 11,3
milions d’euros per a totes les re-
gions sanitàries de Catalunya. Pel
que fa al nou equipament sanita-
ri, per exemple, s’estrenaran der-
matoscops, tensiòmetres, elec-
trocardiògrafs i, sobretot, ecògrafs
portàtils. D’aquests, se n’adquiriran

fins a 127 i alguns arribaran a cen-
tres on mai n’hi havia hagut i d’al-
tres en renovaran d’obsolets. Tam-
bé es preveu un pla de formació
d’ús d’aquests aparells per als pro-
fessionals que ho necessitin. La se-
gona i tercera fase de les actua-

cions se centraran més en les re-
formes i adequacions i el canvi
d’instal·lacions d’àmbit tecnològic,
i es preveu que s’acabi al juny de
l’any 2022. 

Per a la consellera de Salut,
Alba Vergés, amb aquest pla, en 3
anys, “posem al dia als CAP de Ca-
talunya, amb millores que satisfa-
ran els professionals i els usuaris”.
Per la seva banda, el vicepresident
del Govern, Pere Aragonès, emfa-
titza que aquest programa po-
tencia l'atenció primària “com a co-
lumna vertebral del sistema públic
de salut de Catalunya”. 

Els CAP de BCN es posen al dia
» El Departament de Salut inverteix en nous aparells i millores per a usuaris i professionals 

4L’aposta del Departament de
Salut per l’atenció primària d’o-
rientació comunitària, al voltant de
la qual vol estructurar el sistema
públic de salut, es completa amb
altres d’implementació immedia-
ta que milloren les condicions la-
borals dels professionals. 

Així, s’està potenciant la tasca
de la professió infermera i del con-
junt dels professionals dels equips,
i s’han acordat millores salarials per
als professionals de l’atenció pri-
mària concertada, d’urgències d’a-
tenció primària i de salut sexual i
reproductiva dels CAP.

Valorar els professionals

A Barcelona es
modernitzaran fins 

a 53 edificis

Es comprarà
mobiliari nou i 

equipament sanitari

El pla de millora dels CAP té un pressupost de 30 milions d’euros. Fotos: Generalitat

salutweb.gencat.cat
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EQUIPAMENTS4Les polèmiques
amb les escoles provisionals en
barracons i la seva ubicació s’han
convertit en un clàssic de la ciu-
tat durant els últims anys.  Un dels
casos més polèmics que s’arros-
sega des de fa temps és el de l’Es-
cola Entença, que ara ha generat
una nova controvèrsia després
que el Consorci d’Educació i l’A-
juntament decidissin fa unes set-
manes que la nova ubicació pro-
visional del centre serà  a la cruï-
lla dels carrers Buenos Aires amb
Comte Borrell i que també s’ocu-
parà els Jardins de Marcos Re-
dondo. Aquesta decisió ha pro-
vocat les crítiques, molt contun-
dents, dels veïns de la zona, que
ja s’han organitzat per mostrar el
seu rebuig.

Els veïns, que han creat la Pla-
taforma d’Afectats Jardí Marcos
Redondo, denuncien que la cons-
trucció de l’escola, per molt que si-
gui provisional, provocarà la pèr-
dua d’un dels pocs espais verds

que hi ha al barri. Consideren que
posar barracons “al mig del ca-
rrer” crearà diferents barreres
que perjudicaran la mobilitat i el
comerç. Per tal de mostrar el seu
descontentament, els veïns es
van manifestar el passat 16 de
maig.

LES FAMÍLIES, RESIGNADES
Per la seva banda, l’Associació de
Famílies d’Infants (AFI) de l’es-
cola, que actualment està ubica-
da al recinte de l’Escola Industrial,

va veure amb bons ulls la proposta
quan l’Ajuntament i el Consorci
els la va traslladar el passat mes
de març. Ara, però, se solidaritzen
amb els veïns, ja que afirmen
que entenen “l’impacte que la
ubicació dels barracons provi-
sionals tindrà” i deixen clar que
van acceptar la proposta perquè
és l’única que feta per part de l’A-
juntament. Per últim, insten al
consistori a fer tot el que estigui al
seu abast per trobar una ubicació
definitiva per a l’escola.

La protesta del dia 16 de maig. Foto: Twitter (@SalvemJardiMR)

Rebuig veïnal a la futura ubicació
provisional de l’Escola Entença 

» Els barracons estaran a la cruïlla de Buenos Aires amb Comte Borrell
i el pati als Jardins Marcos Redondo, cosa que ha indignat els veïns

Detingut un home per abusar
d’una dona al passeig de Gràcia
SUCCESSOS4La Guàrdia Urba-
na va detenir el passat 14 de maig
un home per abusar sexualment
d’una dona que estava mig in-
conscient al passeig de Gràcia
amb el carrer Diputació, segons va
publicar Ser Catalunya.

Els fets van tenir lloc cap a les
sis de la tarda, quan una perso-
na que passava per la zona va
alertar una patrulla de la Guàr-
dia Urbana que una dona que
semblava estar en mal estat es-
tava en un banc amb tres homes.
Quan els agents van arribar es
van trobar una dona que sem-
blava drogada amb un home al

costat tocant-li els pits. Tot apun-
ta que hauria pres alguna droga
que inhibeix la consciència. 

La policia li demanar la do-
cumentació a l’home que estava
abusant de la dona però s’hi va
negar i va sortir corrents. Els
agents el van interceptar però
l’home va respondre amb cops de
puny i puntades de peu. Una al-
tra patrulla el va acabar detenint.

La víctima va ser trasllada a
l’hospital i tots els indicis apun-
ten que li haurien fet prendre es-
copolamina (la droga coneguda
com a ‘burundanga’) o alguna
substància similar.

RECONEIXEMENT4El Ple de
l’Ajuntament del passat 3 de
maig  va servir per aprovar les
Medalles d’Honor de Barcelo-
na d’aquest any 2019. En el cas
de l’Eixample, les medalles se-
ran pel Centre Esplai Totikap i
per a l’activista veïnal Gisela
Boronat.

En el cas del Centre Esplai
Totikap el guardó reconeix la
seva tasca “imprescindible en
l’educació en valors dels in-
fants i joves en el temps de lleu-

re”. L’entitat fa 30 anys que tre-
balla des del barri de Sant An-
toni sent un esplai de referèn-
cia. L’entitat organitza tota
mena d’activitats relacionades
amb el món del lleure al mateix
temps que també mostra el seu
compromís amb diferents cau-
ses socials.

En el cas de Gisela Boronat,
la Medalla d’Honor li reconeix
la seva trajectòria en el movi-
ment veïnal “en defensa dels
drets dels veïns i veïnes del

barri del Fort Pienc, fomentant
la creació d’entitats per donar
caràcter i personalitat al barri”.

Boronat forma part de l’As-
sociació de Veïns del Fort Pienc
des de l’any 1994. Hi va entrar
per reivindicar equipaments
de barri i forma part de la vo-
calia de l’arxiu històric, que
s’encarrega de documentar la
història del barri. De fet, l’any
2004 la vocalia va organitzar la
seva primera exposició amb
materials propis. 

L’home va ser detingut per la Guàrdia Urbana. Foto: Arxiu

Aprovades les Medalles d’Honor

Sagrada Família | Nova protesta contra l’ampliació del temple
Els veïns de la Sagrada Família afectats per les obres d’ampliació del temple es tornaran a manifestar
el 18 de maig per mostrar el seu rebuig al projecte, que contempla la construcció de l’escalinata prin-
cipal que el Patronat de la basílica preveu fer al carrer Mallorca i l’expropiació de diferents edificis. 

El Centre Esplai Totikap és un referent a Sant Antoni. Foto: Totikap
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ACTES4Amb l’arribada de la
Festa Major de la Dreta de l’Ei-
xample torna una de les cele-
bracions més emblemàtiques
del districte de l’Eixample, la
Fira Modernista.

Enguany la Fira, organitzada
per l’eix comercial Cor Eixample,
arriba a la seva quinzena edició
i se celebrarà el 31 de maig i l’1 i
2 de juny.  La cita tindrà lloc al
carrer Girona, en el tram com-
près entre l’avinguda Diagonal i
el carrer Diputació, i al Mercat de
la Concepció, com a escenaris
principals. La fira, com és habi-
tual, inclou un programa farcit
d’activitats, ja que al llarg dels
tres dies hi haurà concerts, acti-
vitats culturals i carpes de co-
merços i entitats modernistes
que oferiran els seus productes. 

JOSEP MARIA JUJOL
L’edició d’enguany de la Fira
Modernista estarà dedicada a
l’arquitecte Josep Maria Jujol.
Jujol, nascut el 1897 a Tarrago-
na i mort a Barcelona el 1949, va

ser un arquitecte, dibuixant i
pintor modernista. També va
ser col·laborador de Gaudí i és
l’arquitecte de construccions
emblemàtiques com la Casa Pla-
nells, situada a la cantonada de
l’avinguda Diagonal amb el ca-
rrer Sicília.

Algunes de les activitats més
destacades de la Fira seran la
Ruta Jujol, un itinerari guiat per
les obres d’aquest arquitecte
modernista, i la ruta ‘El Mo-
dernisme de Lluís Domènech i

Montaner’, un recorregut per les
obres burgeses que aquest altre
arquitecte modernista va fer a la
Dreta de l’Eixample. 

25 ANYS
D’altra banda, Cor Eixample
va celebrar el passat 4 de maig
la festa del seu 25è aniversari.
La celebració l’hotel Palace i hi
van assistir més de 80 persones,
entre les quals hi havia socis,
membres de la junta i repre-
sentants polítics.

La Fira Modernista se celebrà el 31 de maig i l’1 i 2 de juny. Foto: Cor Eixample

Compte enrere per a la 15a
Fira Modernista de Barcelona

URBANISME4L’Ajuntament ha
convocat recentment  un concurs
públic per triar l’equip tècnic que
redactarà el projecte de trans-
formació de l’antiga presó Mo-
del. L’habitatge, els equipaments
públics de proximitat, el verd i la
preservació de la memòria han
de ser els eixos principals de les
propostes, que han de tenir com
a punt de partida el nou pla di-
rector consensuat durant el pro-
cés participatiu amb el veïnat. 

L’equip guanyador s’escolli-
rà a principis de l’any que ve i
haurà de fer l’avantprojecte de
parc urbà i verd i un document
de base a partir del qual es re-
dactaran els projectes de cada
equipament. L’antiga presó ocu-
pa més de 17.000 metres qua-
drats entre dues illes compreses
entre els carrers Entença, Pro-
vença, Rosselló i Nicaragua.
L'objectiu és començar les obres
el 2021.

Entre els objectius del pro-
jecte hi ha el manteniment del
patrimoni i la memòria de la Mo-
del i la creació d’un gran i nou
pulmó verd. La idea és conver-
tir un recinte tancat i opac en un
espai obert i construir  set equi-

paments i habitatge públic. Està
previst que els equipaments si-
guin un institut-escola, una es-
cola bressol, una residència per
a gent gran, un pavelló polies-
portiu, un espai per a joves i es-
pais d’economia social i solidà-
ria. També hi haurà una aula
ambiental i espais artístics. 

EL PANÒPTIC ES MANTINDRÀ
En relació al manteniment de la
memòria històrica, es mantindrà

el panòptic  –la part central de
forma circular de l’edifici–, l'e-
difici d'administració del carrer
Entença i l'edifici de tallers de
Nicaragua. El panòptic, doncs,
passarà a ser una plaça pública
coberta i polivalent. 

Pel que fa a les galeries nú-
mero cinc i sis, es transformaran
en estructures permeables que
s’encaixaran amb el parc, men-
tre que els corredors seran pas-
satges públics.

Les obres de transformació de la Model començaran el 2021. Foto: Arxiu

Convocat el concurs públic per
a la transformació de la Model

ComerçCiutat | Dia Europeu del Comerç de Proximitat
El Museu d’Història va acollir el 9 de maig l’acte de celebració del Dia Europeu del Co-
merç de Proximitat, una iniciativa pionera de la Fundació Barcelona Comerç. Durant
l’acte es va presentar el ‘Manifest de Barcelona: Fem Comerç, Fem Ciutat, Fem Europa’.

La Generalitat tanca el centre
d’emergència per a menors Nur
MIGRACIÓ4El centre d’emer-
gència per a menors no acom-
panyats (Mena) Nur, situat a la
cantonada dels carrers Consell
de Cent i Calàbria de  l’Esquerra
de l’Eixample, ha tancat recent-
ment les seves portes, tal com va
avançar el diari Tot Barcelona.

La Generalitat va obrir
aquest centre, ubicat en barra-
cons del Consorci d’Educació
de Barcelona i amb capacitat
per a 60 menors, després de
l’arribada massiva de Mena l’es-
tiu passat i, durant els mesos que
ha estat obert, ha funcionat com
un espai provisional des d’on es
derivava els menors cap a altres
centres. 

Segons fonts de la conselle-
ria d’Afers Socials i Famílies

que cita el Tot Barcelona, el
centre no tanca perquè hi hagi
hagut problemes amb els veïns.
Des de la conselleria remarquen
que no hi ha hagut incidents re-
llevants i destaquen que el cen-
tre ha funcionat bé. De fet, al-
guns menors van participar en el
Mercat de Pagès que organitza
l’espai Germanetes al barri.

D’altra banda, la Generalitat
segueix buscant noves ubica-
cions per a un nou centre a la
ciutat. A finals de juny està pre-
vist que se n’obri un a la Zona
Franca, tot i que ha estat criticat
pel Col·legi d’Educadors Socials,
que considera que està infrado-
tat perquè només tindrà dos
educadors i dos integradors so-
cials per atendre 40 menors. 

MERCATS4El renovat Mercat de
Sant Antoni celebra aquest mes
de maig el primer aniversari de
la seva reobertura després d’u-
na transformació que es va allar-
gar una dècada.

Per commemorar l’efemèride,
entre el 18 i el 26 d’aquest mes el
mercat s’omplirà d’activitats per
a tots els públics: des d’un sopar
popular el mateix dia 18 fins a un
vermut amb el veïnat i un corre-
foc el dissabte 25 passant per ac-
tuacions musicals, premis i sor-
tejos, activitats al Mercat Domi-

nical i un pastís d’aniversari el di-
jous 23 de maig.

EL NINOT EN FA 125
Qui també fa anys aquest mes de
maig, tot i que uns quants més, és
el Mercat del Ninot, que celebra
el 125è aniversari. El programa
d’actes va arrencar el 4 de maig
i el dia 11 també es van fer actes.
La celebració continuarà el dia 18
amb una classe magistral de ioga
i una sessió de swing i el dia 25
amb una classe i exhibició dels
Castellers de Barcelona. 

El mercat de Sant Antoni
celebra un any de nova vida

Eixample
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“Aquest Ajuntament ha fet una
diferenciació entre comerciants i
veïns. I això no és així. Només es
preocupen dels veïns però els co-
merciants també ho som”. Són
paraules de Xavier Llobet, president
de l’eix comercial Cor Eixample.
Som a finals de mandat i és l’hora
de fer balanços. Un dels sectors eco-
nòmics de la ciutat que sempre hi
té molt a dir és el del petit comerç.
Parlem, especialment, amb els co-
merciants que no són dels barris
més cèntrics. Però no només.

No es pot dir que les paraules
de Llobet siguin extensibles a ca-
dascun dels eixos comercials amb
qui aquesta publicació ha parlat,
que han estat una desena. La
melodia, però, és similar en línies
generals. De la mateixa manera
que ho és una altra opinió: el go-

vern de l’alcaldessa Ada Colau va
començar malament amb el sec-
tor, però les relacions han anat mi-
llorant. Hi ha opinions variades,
gairebé sempre expressades amb
moderació, però la relació, en
general, no ha acabat de ser bona.

Després de Llobet parlem amb
Josep Escofet, el president de
Sants-Les Corts. Escofet veu un
panorama “sense alegria” per al
comerç local. Des d’aquest Ajun-
tament, afegeix, “s’han intentat fer
coses, però no és suficient”. “No-
saltres no rebem els beneficis del
turisme i estem patint una mica”,
diu. Escofet creu que un dels prin-
cipals problemes és el dels locals
buits, “perquè genera un efecte do-
minó”. En la línia de Llobet, afe-
geix que, “a l’inici de la legislatu-
ra, al comerç no se li donava im-
portància, però es van adonar
que és molt important per a la ciu-
tat. Han posat pedaços i han do-
nat ajudes perquè van veure que
la política del principi era errònia”. 

CLAROBSCURS
Si passem de Sants-Les Corts a
Cor d’Horta, el diagnòstic és que
la situació del comerç “no és bona
en general”. Des d’aquest eix
creuen que “cada partit aposta pel
comerç a la seva manera i de tots
es poden dir coses positives i ne-
gatives”. “No podem dir que
aquest hagi estat dels pitjors go-
verns. Amb el tema de la dina-
mització, per exemple, hem fet un
pas enrere amb el cas de les pas-
sarel·les de moda, però han des-
centralitzat els actes de Nadal”,
conclouen. 

Seguint amb els eixos més
perifèrics ens desplacem fins a
Nou Barris. Juan Tornero, presi-
dent de l’Eix Nou Barris, afirma
que “la situació del comerç no ha
millorat” i descriu un panorama

amb “molts comerços tancats”.
Creu que un dels problemes és
que el comerç tradicional no té re-
lleu generacional i que fa temps
que “les botigues que obren duren
molt poc”. Sobre el balanç del
mandat de Barcelona En Comú,
Tornero lamenta que els han
prestat “poca atenció i s’han cen-
trat més en la ciutadania”, però re-
marca que ells també són veïns.

PLA DE XOC
Una de les veus que fa temps que
denuncia que el comerç local viu
un procés de decadència és Lluís
Llanas, president de l’eix comer-
cial Creu Coberta i vicepresident
de la Fundació Barcelona Co-
merç. Al febrer Llanas va llançar
un crit d’alerta per la “degradació”
del comerç i afegia que a Creu Co-
berta fa falta “un pla de xoc ur-
gent”. Un pla de xoc que Llanas
estendria a tota la ciutat i que hau-
ria d’incloure una reducció de
les barreres administratives, des-
comptes en llicències per als em-
prenedors, rebaixes en tributs, l’a-
plicació de l’impost de la Gene-
ralitat a les grans superfícies...

Pel que fa a la política del go-
vern municipal, Llanas creu que
“al principi no hi havia un conei-
xement exacte de què represen-
ta el comerç, però l’han anat aga-
fant i al següent mandat hi ha
d’haver més pactes entre els par-
tits per acordar un pla de xoc”. El
president de Creu Coberta tam-
bé creu que un altre problema és
el dels locals buits.

Qui també és vicepresident de

la Fundació Barcelona Comerç és
Pròsper Puig, que alhora és pre-
sident de l’Eix Sant Andreu. Puig
fa una valoració més positiva de
les relacions amb aquest govern
municipal. “Ha estat bastant po-
sitiva. Pràcticament no tinc cap
queixa. Sempre hi ha matisos, co-
ses bones i dolentes, però en ge-
neral la relació ha estat fluida i
hem estat ben tractats”, diu Puig.
El president de l’Eix Sant Andreu
creu que el gran problema del co-
merç local és “la caiguda del po-
der adquisitiu de la gent”.

ELOGIS AL PSC
Durant aquest mandat la regido-
ria de Comerç va estar en mans del
PSC un any i mig –de fet, els
canvis de nom al capdavant de la
regidoria han marcat aquests qua-
tre anys–. Des d’Encants Nous, si-
tuat a la frontera de l’Eixample i
Sant Martí, el seu president, Da-
vid Pou, afirma que “el comerç està
decrèpit” i  deixa clar que a la seva
zona el turisme no es nota. Pou
creu que el millor moment del
mandat va ser quan els socialistes
van liderar la regidoria. “Funcio-
nava millor. Es notava la seva ex-
periència i trencar el pacte va ser
un error”, diu.

D’elogis, però, també n’hi ha
per a la tasca feta durant el man-
dat, concretament de Sant Anto-
ni Comerç. El seu president, Vi-
cenç Gasca, celebra que “hi ha ha-
gut una evolució”. Es refereix a l’a-
cabament de les obres del mercat
i a l’inici de la reforma del seu vol-
tant. Urbanísticament, Gasca la-

menta que no s’hagi acabat la re-
forma de la ronda Sant Antoni. 

També arriben bones paraules
de Sants Establiments Units, que
destaquen els contactes que han
tingut amb la regidora del Districte,

Laura Pérez, així com amb el ge-
rent i la regidoria de Comerç. Tot
i que com a eix comercial valoren
bé el govern, afegeixen que els co-
merços i el sector de la restauració
“no han tingut la mateixa sort” i cri-
tiquen que “l’empresa privada no
ha estat ben valorada, ja que s’han
posat moltes traves, tant amb no-
ves normatives com amb restric-
cions de llicències i l’augment d’al-
gunes taxes”. “S’ha mirat més per
incentivar el món cooperatiu que
el benestar del petit autònom o em-
presari”, afegeixen.

Un dels eixos que tampoc ho
ha tingut fàcil és el del Raval. El seu
president, Josep Lamiel, afirma
que “la inseguretat” els ha afectat
“moltíssim”. “Hem mirat de bus-
car solucions, però les ocupacions,
les drogues... El Raval està bastant
fotut i el comerç necessita un ba-
rri amb una imatge sana”, afegeix.
Un altre crit d’alerta també arriba
del Born. Els comerciants denun-
cien abandonament en matèria de
seguretat, neteja i il·luminació.

Els comerciants afirmen
que a l’Ajuntament
li ha costat entendre la
importància del sector

Albert Ribas
BARCELONA

» Els comerciants evidencien que no han acabat de tenir una bona relació amb el govern Colau  
» Tot i algunes valoracions positives, diuen que no se’ls ha tractat com s’esperaven, sobretot a l’inici

Més ombres que llums

“S’ha incentivat més 
el món cooperatiu 
que el petit autònom 
o l’empresari”

Josep Escofet (Sants-Les Corts)
“A l’inici de la legislatura, al comerç no se 

li donava importància, però després es van 
adonar que és molt important per a la ciutat”

Xavier Llobe
t (Cor Eixam

ple)

“Aquest Ajuntament ha fet una 

diferenciació entre comerciants i veïns.

Només s’han preocupat dels veïns, 

però els comerciants també ho som”

Encants Nous“Quan el PSC va liderar la regidoria funcionava millor. Es notava la seva experiència 
i trencar el pacte va ser un error”

Lluís Llanas (C
reu Coberta)

“Al principi no hi havia un 

coneixement exacte de què representa

el comerç, però l’han anat agafant”

Josep Lamie   
“La insegureta    
ens han afecta   
Necessitem un 
amb una imat  

Sants Estab  “L’empresa pri    ben valora    posa   

8
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GOVERN4Les competències de
Comerç a l’Ajuntament van co-
mençar en mans del comissionat
Miquel Ortega, després les va as-
sumir el regidor Agustí Colom,
més tard Montserrat Ballarín i fi-
nalment un altre cop Colom. 

Aquest últim fa un balanç del
mandat força diferent del dels
comerciants. L’actual regidor
de Comerç assegura que la re-
lació amb el sector “ha estat
molt bona”. Afegeix que “sem-
pre hi poden haver discrepàncies
amb algunes qüestions”, però
destaca que “en conjunt” han fet
“una bona feina”. Com a exem-
ples d’aquesta bona feina, Colom
cita l’acord sobre els horaris de

les zones turístiques o la targe-
ta de fidelització Viba.Barcelona. 

Al llarg de la conversa, el re-
gidor es mostra molt conciliador
i mesurat. Preguntat sobre les
crítiques del sector que el con-
sistori ha rebut durant aquests
anys, diu que “això depèn de les
percepcions, i cadascú té la seva”.
“Jo em quedo amb el fet que hi
ha hagut entesa”, assegura.  

Pel que fa a les crítiques de
l’oposició, Colom respon que el
seu govern ha “defensat el co-
merç de proximitat” i posa com
a exemples els diferents Plans
d’Usos que s’han impulsat, l’a-
posta per no aprovar via silenci
administratiu les ampliacions

dels centres comercials, l’acord
sobre horaris o la feina feta res-
pecte de la modernització tec-
nològica del sector.

EIXOS PERIFÈRICS
Sobre les dificultats econòmiques
dels eixos més perifèrics, Colom
diu que hi ha de tot: “Va per zo-
nes i depèn també del tipus de
negoci, ja que el comerç ali-
mentari funciona”. El regidor rei-
vindica “el pla estratègic” fet a
Sant Andreu, mentre que de
Creu Coberta diu que “és un eix
molt dinàmic que va patir però
que ara està millor”. De Nou Ba-
rris admet que “hi ha alguna
zona complicada”.

Agustí Colom, regidor de
Comerç: “Hi ha hagut entesa”

 el (Eix Raval)
 at i les drogues
  at moltíssim. 

 n barri
  tge sana”

Pròsper Puig (Eix Sant Andreu)“Sempre hi ha matisos, coses bones i dolentes, però en general la relació  amb aquest govern municipal ha estat fluida”

Juan Tornero (Eix Nou Barris)
“L’Ajuntament ens ha prestat poca 
atenció  i s’ha centrat més en els veïns, 
però nosaltres també ho som. 
Tenim molts comerços tancats”

 bliments Units ivada no ha estat ada, ja que s’hanat moltes traves”
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DEBAT ELECTORAL4L’últim
exemple de la difícil relació en-
tre el  comerç i Barcelona En
Comú es va veure durant la ce-
lebració del debat electoral or-
ganitzat per la Fundació Barce-
lona Comerç i la Fundació Bar-
celona Oberta el passat 9 d’abril,
ja que l’alcaldessa Colau va de-
cidir no assistir-hi.

Les dues principals enti-
tats del comerç de la ciutat ha-
vien deixat clar que només ac-
ceptarien la presència dels caps
de llista. Davant la decisió de
l’alcaldessa de no anar al debat,
adduint motius d’agenda, els
comerciants van decidir deixar
la cadira de Colau buida per fer
encara més evident la seva ab-
sència. Durant l’acte, el presi-

dent de Barcelona Oberta, Ga-
briel Jené, va lamentar l’ab-
sència de Colau. “Creiem que és
per tacticisme electoral”, va
afirmar. 

Les crítiques que Jené va di-
rigir a Colau no eren les pri-
meres del mandat. Al novem-
bre de l’any passat, durant la ce-
lebració de la cita anual que or-
ganitza Barcelona Oberta, el
president d’aquesta entitat va
afirmar que el comerç “neces-
sita recuperar la confiança de
l’Ajuntament”. Al llarg de l’ac-
te, la gestió del top manta i la
implementació de les Àrees de
Promoció Economia Urbana
(Apeu) van ser dues de les
qüestions que van provocar
més crítiques cap als comuns.

Jené: “Ens cal recuperar 
la confiança del consistori”
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ELECCIONS4Els grans resultats
que va aconseguir ERC a Cata-
lunya en les eleccions espanyo-
les del passat 28 d’abril també es
van produir a l’Eixample. Els re-
publicans van obtenir la victòria
amb més del 25% dels suports i
gairebé 37.000 vots, mentre que
En Comú Podem, que va guan-
yar les eleccions del 2016, va cau-
re fins al quart lloc després de
perdre més de 8.000 vots i ha-
ver-se de conformar amb el
14,8% dels suports. 

La segona formació més vo-
tada va ser el PSC, que va con-
firmar la seva recuperació al
conjunt de l’Estat amb una gran
victòria de Pedro Sánchez. Al
districte, els socialistes van acon-
seguir un increment de vots es-
pectacular respecte del 2016, ja
que van passar dels 13.781 vots
(10,8%) als 28.361 vots (19,8%). 

La tercera posició va ser per
a JuntsxCat, que va aconseguir
superar els comuns per poc més
de 150 vots. Els postconver-
gents van tenir el suport de
21.272 veïns (14,8%), un resul-
tat que els va suposar una pèr-
dua d’uns 2.700 vots respecte
del 2016, quan encara es van

presentar amb les sigles de CDC.
Per sota d’ERC, PSC, JuntsxCat
i En Comú Podem s’hi va situar
Ciutadans amb 15.178  vots
(10,6%), mentre que el sisè lloc
va ser per al PP amb 8.123 su-
ports (5,7%). Els populars van
perdre gairebé 10.000 vots en
comparació als comicis del 2016. 

Per últim, el Front Republi-
cà va aconseguir un meritori
4% dels suports amb 5.703 vots
i va quedar per davant de l’ex-
trema dreta representada per
VOX, que va recollir  4.169 vots
(2,9%).

ELS BARRIS
Pel que fa als barris, el mapa de
l’Eixample també va quedar tot
groc. ERC va guanyar a tots
cinc: la Nova Esquerra de l’Ei-
xample, l’Antiga Esquerra de
l’Eixample, la Dreta de l’Eixam-
ple, el Fort Pienc i la Sagrada Fa-
mília. El barri on els republicans
van tenir un suport més elevat va
ser la Sagrada Família (27,5%).
Els socialistes, per la seva banda,
van aconseguir ser el segon par-
tit més votat en tots els barris
menys a la Dreta de l’Eixample,
on JuntsxCat els va robar el se-

gon lloc per només tres dècimes
percentuals. 

VICTÒRIA A LA CIUTAT
Al conjunt de la ciutat la victòria
també va ser per a ERC. El resul-
tat va ser molt ajustat, ja que el
PSC es va quedar a pocs vots
dels republicans. Així doncs, al
conjunt de Barcelona, la llista
que encapçalava Oriol Junqueras
va aconseguir 201.616 vots

(23,1%), mentre que el PSC, amb
Meritxell Batet de cap de llista, va
obtenir 198.883 suports (22,8%).

Un dels grans derrotats de la
nit electoral va ser En Comú
Podem. Després de guanyar cò-
modament les eleccions espan-
yoles del 2016 a la ciutat, els co-
muns van perdre més de 53.000
vots i van quedar relegats a la ter-
cera posició amb el 16,4% dels
suports. Després dels comuns, a

força distància, es va situar Ciu-
tadans. La formació taronja va
obtenir una mica més de
100.000 vots  (11,7%), mentre
que a prop seu hi va quedar
Junts per Catalunya (10,8%).
El partit d’extrema dreta VOX va
aconseguir 29.601 vots (3,4%) i
a molt poca distància seva s’hi va
situar el Front Republicà, que no
va entrar al Congrés però a la ciu-
tat va tenir 28.793 vots (3,3%).

L’Eixample és republicana
» ERC va aconseguir una gran victòria al districte en les eleccions espanyoles del passat 28 d’abril

» El PSC va quedar segon amb uns bons resultats i En Comú Podem va caure fins al quart lloc

ERC va obtenir a l’Eixample un dels millors resultats a la ciutat. Infografia: Línia Eixample
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Entitats veïnals i ecologistes denuncien que el gas liquat “és un combustible fòssil”

Contra els creuers de gas
MEDI AMBIENT/ Ecologistes en Acció, la
Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Assem-
blea de Barris per un Turisme Sostenible i la
federació europea Transport and Environ-
ment(T&E) van denunciar a finals d’abril,
després que el dia 26 del mateix mes atra-
qués al port de Barcelona el primer creuer
propulsat amb gas liquat, que aquest tipus
de gas “és un combustible fòssil”.

Aquestes entitats asseguren que aquest
tipus de combustible “no pot considerar-se
una solució ambiental com venen anun-
ciant les autoritats portuàries”, ja que la seva
utilització en el transport marítim “pot ge-
nerar emissions de gasos d’efecte d’hiver-
nacle fins a un 9% superiors a l’ús del gasoil
marí”. Les xifres surten d’un informe elaborat
per Transport and Environment.

Aquests nous tipus de creuers de gas na-
tural liquat han de suposar una transforma-
ció tecnològica si els ports s’adapten per tal
de subministrar-la. En el cas de Barcelona, el
primer port de creuers d’Europa, s’ha adap-
tat la planta d’Enagas perquè pugui submi-
nistrar el gas liquat als nous creuers que el
facin servir com a combustible. De moment
està previst que aquest any n’hi hagi tres en
funcionament i que abans del 2026 ja n’hi
hagi una vintena. Des del Port de Barcelona
diuen que el gas liquat pot permetre una re-
ducció del 80% de les emissions d’òxids de
nitrogen (NOx), del 40% de les emissions de
diòxids de carboni (CO2) i eliminar els òxids
de sofre i les partícules en suspensió.

“CORTINA DE FUM”
Els arguments del Port són, segons les qua-
tre entitats que s’oposen al turisme de

creuers, una “cortina de fum per a ocultar la
seva inacció enfront dels alts nivells de con-
taminació i poder continuar ampliant termi-
nals i batent rècords en l’arribada de
creueristes”.  Ecologistes en Acció, la Plata-
forma per la Qualitat de l'Aire, l'Assemblea de
Barris per un Turisme Sostenible i la federació
europea Transport and Environment(T&E)
afegeixen que de les més de 830 escales pre-
vistes i dels 12 nous creuers que s’estrenen
aquest any a la ciutat comtal, “tan sols dos
creuers arribaran propulsats per gas”. 

El problema estructural que denuncien
les quatre entitats és que “Barcelona és la
primera destinació de creuers d’Europa i
del Mediterrani”, ja que recorden que

només el 2018 va atreure tres milions de
creueristes. Afegeixen, també, que hi ha un
pla per continuar creixent “malgrat l’ame-
naça que suposa per a la salut humana i
dels enormes impactes ambientals i socials
que ocasiona aquest tipus de turisme mas-
siu per a la ciutat”. Per tot plegat, demanen
al Port i l’Ajuntament que “revoquin de
forma immediata l’acord que preveu la
construcció de dues noves terminals de
mega-creuers en el Moll Adossat”.

SOSTENIBILITAT/ Amb l’objectiu de combatre la gene-
ració de residus,  a mitjans d’abril es va presentar la Plata-
forma Ciutadana Residu Zero, que neix amb l’impuls de di-
ferents entitats locals com ara la FAVB.

Així doncs, la plataforma neix amb una proposta clara:
promoure una Llei Catalana Residu Zero de prevenció de
residus. “El millor residu és el que no es produeix”, afirma Mer-
cè Girona, fundadora del Centre d’Ecologia i Projectes Al-
ternatius (CEPA), una de les més de trenta entitats que con-
formen la plataforma. Un dels principals canvis que hauria
d’incloure aquesta nova normativa, segons l’entitat, és obli-
gar els productors d’envasos a assumir els costos de la ges-
tió dels productes que posen al mercat. “L’administració fa
recaure la responsabilitat als ciutadans, però no fan com-
plir la responsabilitat als productors”, destaca Girona.

A més, la plataforma proposa la prohibició dels pro-
ductes d’un sol ús, la revisió urgent dels programes de ges-
tió de residus aprovats per la Generalitat, del programa de
gestió de l’AMB (el qual està en procés d’aprovació) i fixar
com a objectiu arribar al 70% de la recuperació de residus
el 2030. A Catalunya la recollida selectiva està estancada.
El 2017 la mitjana de reciclatge net va ser del 32%, segons
dades de l’Agència de Residus de Catalunya, molt per sota
de l’objectiu d’arribar al 50% l’any 2020.

Neix la Plataforma Ciutadana Residu 
Zero amb l’impuls d’entitats locals BARRIS/La pressió immobiliària, la manca de comerç de

proximitat i la massificació turística han provocat que el
Gòtic, i tot Ciutat Vella, hagi perdut població.

Aquesta realitat la van denunciar a mitjans d’abril els veïns
i les entitats del Gòtic a la Síndica de Greuges de Barcelo-
na, Maria Assumpció Vilà, a qui van explicar la necessitat de
fer un pla de xoc contra la pèrdua de població. Després
d’haver-se trobat amb veïns i entitats en dues ocasions en
els darrers mesos, Vilà apunta que, entre les principals quei-
xes dels veïns, hi ha l’impacte de la massificació turística en
el model econòmic del barri, una ordenança de terrasses que
consideren que està feta per als propietaris de locals i no per
als veïns i la presència de clubs de cànnabis.

Un dels punts que els veïns consideren més problemàtic
és el carrer Escudellers, on hi ha tres discoteques. També de-
nuncien que la zona per sota del carrer Ferran i l’entorn de
la plaça Reial són zones complicades.

El Gòtic vol lluitar contra 
la pèrdua de població

Les entitats recorden
que el 2018 Barcelona
va atreure tres milions

de creueristes
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URBANISME/ Veïns de la Sagrada
Família es van manifestar per ter-
cera vegada el passat 4 de maig
contra  el projecte de l’Ajuntament
de Barcelona i la Junta del Temple
d’expandir-se més enllà de la par-
cel·la que ocupa la Sagrada Famí-
lia amb la construcció de l’escalinata
principal que el Patronat de la ba-
sílica preveu fer al carrer Mallorca.

El pla, que l’Ajuntament va
aprovar fa uns mesos amb el su-
port de tots els partits menys el
PSC i la CUP, afecta dues illes sen-
ceres de cases entre els carrers Ma-
llorca i Aragó i contempla l’ex-
propiació de diferents edificis, ja
que el Pla General Metropolità
qualifica l’espai com a zona verda. 

Veïns de la Sagrada
Família, contra 
les expropiacions

PENSIONS/Milers de jubliats d’arreu de
l’Estat es van manifestar el passat 13 d’a-
bril per reivindicar que les pensions pú-
bliques siguin una de les prioritats de la
nova legislatura que aviat arrencarà al
Congrés dels Diputats. 

En el cas de Barcelona, més d’un miler
de persones van secundar la crida feta per
Marea Pensionista Catalunya. Els manifes-
tants van començar la protesta al migdia
des de la plaça Urquinaona i es van dirigir
fins a la delegació del govern espanyol a
Catalunya. Sota la pancarta ‘Contra l’es-
cletxa de gènere en salaris i pensions’, els
manifestants van entonar diferents càntics
al llarg de la protesta, com ara ‘Governi, qui
governi, les pensions es defensen’, al ma-
teix temps que van reclamar a la classe po-

lítica que es comprometi a mantenir el sa-
lari mínim interprofessional. 

Des de la Marea Pensionista fa anys
que denuncien que amb la derogació de
la llei que incrementava les pensions amb
l’IPC anual i la implementació del nou
índex de revalorització (0,25%), el govern
del PP tenia com a objectiu que entre el
2014 i el 2022 l’Estat s’estalviés 33.000 mi-
lions d’euros.  

El col·lectiu de pensionistes també
considera que és fals que no hi hagi diners
per augmentar les pensions i ho argu-
menta dient que a l’Estat “el frau fiscal
frega els 90.000 milions d’euros”, que la
pressió fiscal “està set punts per sota de la
mitjana de la Unió Europea” i que “hi ha
hagut diners per rescatar la banca”. 

Marea Pensionista torna a sortir al carrer
per exigir garanties per al sistema 

PROTESTA/ Veïns del Poblenou
van sortir al carrer el passat 5 de
maig en el marc d’una jornada
contra la gentrificació al Poblenou. 

La jornada, organitzada per
l’entitat veïnal Ens Plantem P9, es
va fer a la rotonda del Casino l’A-
liança i va tenir com a objectiu “fer
xivarri” per denunciar el procés
d’expulsió del veïnat que aquest
col·lectiu assegura que està te-
nint lloc al barri des de fa temps. 

Des d’Ens Plantem P9 reivindi-
quen el dret a lluitar “per un barri
viu, de tothom i amb habitatge dig-
ne” i denuncien que la gentrificació
obliga molts veïns a marxar “pels
preus inassumibles” que actual-
ment hi ha al mercat immobiliari.

El Poblenou es
manifesta contra 
la gentrificació

NOU BARRIS/ El Parc de la Gui-
neueta va acollir el passat 5 de
maig la 39a edició de la festa ‘La
Cultura va de Festa’, una de les ce-
lebracions amb més història del
districte de Nou Barris.

La festa l’organitzen les enti-
tats veïnals i socioculturals del dis-
tricte, com per exemple l’Ate-
neu 9 Barris o la Xarxa 9 Barris
Acull. Al llarg del dia es van cele-
brar diferents activitats repartides
en tres espais diferents. Algunes
de les més destacades van ser la
Mostra d’entitats de 9 Barris, el
pregó de l’Agrupament Escolta
Trini Nova, l’homenatge a Juana
Lobo, el dinar popular o la cer-
cavila i el ball de foc.

‘La Cultura va de
Festa’ celebra la
seva 39a edició

La FAVB i Aigua és Vida acusen Agbar
de voler “mantenir els seus privilegis”
RECURSOS BÀSICS/ Aigua és
Vida i la Federació d'Associacions
de Veïns de Barcelona (FAVB) van
demanar a finals d’abril als grups
municipals que, en els primers
mesos del pròxim mandat, con-
voquin la consulta per decidir si la
gestió de l'aigua a Barcelona ha
de ser pública i amb participació
ciutadana. 

El pronunciament de les dues
entitats va arribar després que
cinc entitats (CCIES, SGAB, Aigües
de Barcelona, Comité Intercentros
d'Aigües de Barcelona i Abogados
Catalanes por la Constitución)
anunciessin la presentació de di-
ferents recursos judicials contra
l'aprovació de la consulta. 

Segons Aigua és Vida i la FAVB,
aquestes cinc entitats tenen “algun
tipus de vincle amb Agbar” i el seu
objectiu seria “escampar els con-
tenciosos en diversos jutjats per-
què en algun soni la flauta”.
Aquesta quantitat de recursos,
afegeixen les dues entitats, també
provoca “multiplicar per cinc els
costos de l'administració i també
de les entitats sense afany de
lucre que volen fer seguiment del
cas”. Aigua és Vida i la FAVB creuen
que Agbar vol “mantenir els seus
privilegis que durant tantes dèca-
des han tingut a la ciutat i que
tants beneficis li ha comportat
gràcies al rebut que paguen les
famílies amb costos molt sobredi-
mensionats, aprovats en despat-
xos d'esquena a la ciutadania”.

CONSULTA
A finals del mes d’octubre de l’any
passat el Ple de l’Ajuntament va

aprovar la celebració d’una con-
sulta que tenia el suport de
27.000 firmes de la ciutadania per
decidir si la gestió de l’aigua a Bar-
celona ha de ser pública o no. És
per això que Aigua és Vida i la
FAVB pressionen els partits per-
què segueixin el camí que es va
obrir l’octubre de l’any passat. En
paral·lel, també manifesten la
seva “plena confiança” en els ser-
veis jurídics de l’Ajuntament per-
què defensin “la institució per
sobre dels evidents interessos d’a-
questa empresa multinacional
francesa”.

La iniciativa ciutadana que es
va aprovar l’any passat en el marc
de la iniciativa de l’Ajuntament De-
cidim Barcelona, i que tenia al da-
rrere Aigua és Vida, la FAVB i altres
entitats com l’Associació Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres, pro-
posava “teixir una xarxa ciutadana
a Barcelona per tal que l’aigua
sigui gestionada de forma pública,
democràtica i amb participació
ciutadana”. Les entitats impulsores
van remarcar que “no només es
tracta d’aconseguir una gestió pú-
blica, sinó de garantir que la parti-
cipació ciutadana tingui un paper
fonamental en la gestió”.

L’Ajuntament va
aprovar a l’octubre
una consulta sobre
la gestió de l’aigua

Foto: Aina Martí/ACN



| 18

líniaeixample.cat Maig 2019

COMUNICACIÓ4150.648,42 euros, un
1,56% del total. Aquest és el petit pessic
que van rebre les publicacions de pro-
ximitat de la inversió publicitària de l’A-
juntament de Barcelona l’any 2018.
Una xifra que es van repartir una tren-
tena de publicacions que el govern d’A-
da Colau agrupa sota la denominació
“Proximitat Revistes”, on es barregen
publicacions periodístiques professio-
nals amb butlletins d’associacions de
veïns, culturals i programes de festes
majors. 

Una llista estrambòtica en la qual hi
figuren les deu edicions de Barcelona de
la xarxa de periòdics Línia, malgrat te-
nir estructura empresarial i solvència pe-
riodística, a més de control de tirada
OJD-PGD, i ser un referent en la pro-
fessionalització de la premsa de proxi-
mitat a la ciutat. Sigui com sigui, la xar-
xa Línia encapçala les inversions en
aquest segment, amb 70.924,88 euros el
2018 (el 47,08% del conjunt de les pu-
blicacions de proximitat).

Són dades extretes del portal de
transparència municipal i analitzades
per Comunicació 21, les quals deixen un
segon titular destacat: el grup Godó
(La Vanguardia, RAC1, Mundo Depor-
tivo...) es va emportar un terç de la in-
versió publicitària de l’Ajuntament de
Barcelona el 2018. Concretament,

2.836.632,80 euros, un 29,39%. El se-
güent grup que més va rebre és Zeta (El
Periódico, Sport...), amb 2.159.095,42
euros, el 22,38% del total.

Entre el 2015 i el 2018, l’Ajuntament
va destinar 43.700.032,26 euros en pu-
blicitat als mitjans de comunicació. El go-
vern de l’alcaldessa Ada Colau va inver-
tir-hi 14.663.574,12 euros l’any 2015
(any fiscal compartit amb el govern de
Xavier Trias), 9.580.996,66 el 2016;

9.806.114,26 el 2017 i 9.649.347,22 el
darrer exercici. Amb tot, Colau ha reta-
llat en 5 milions d’euros la inversió pu-
blicitària anual, però la distribució d’a-
questa despesa ha variat poc: Godó i Zeta
n’han continuat rebent més del 50%.

Tot plegat contrasta amb el discurs
que els comuns feien abans d’arribar a
l’alcaldia, quan deien que volien “afavo-
rir” la premsa de proximitat i “els mitjans
independents de la banca i les grans em-
preses”, segons encara es pot llegir al web
oficial de Barcelona en Comú.

Colau, lluny de la proximitat
» Les publicacions de proximitat només van rebre un 1,56% de la publicitat de l’Ajuntament el 2018

» El grup Godó (La Vanguardia) es va emportar un terç de la inversió, gairebé 3 milions d’euros

Anàlisi

Els comuns deien el 2015 que
volien “afavorir” la premsa
de proximitat i “els mitjans
independents de la banca”
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Llibres Teatre

El Petit de Cal Eril publica el seu setè
disc, el tercer en els últims quatre anys.
L'energia i la creativitat de Joan Pons i
companyia sembla que no tenen límits.
Energia fosca (Bankrobber, 2018) és un
disc que vol passar la pàgina del pop
metafísic. El van enregistrar durant deu
dies de gener al Mas Ceret de les mun-
tanyes de Prades amb energia solar. 

Música Pelis i sèries

Energia fosca
El Petit de Cal Eril

Retrats alemanys
La Virreina Centre de la Imatge, situat al número 99 de la

Rambla de Barcelona, acull fins al 23 de juny l’exposició ‘Foto-
grafies de gent del segle XX’,  del fotògraf alemany August

Sander.  Feta en col·laboració amb l’August Sander Archiv del
Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur de Colò-
nia, la mostra constitueix la major panoràmica que l’Estat es-

panyol ha dut a terme sobre el projecte homònim de San-
der. Es poden veure  187 fotografies organitzades segons els
esquemes tipològics de Sander i  inclou un conjunt d’obres

de la sèrie ‘Estudis: l’ésser humà’, pràcticament inèdita.

L’artista argentina Nathy Peluso ja està escalfant motors
per a la seva esperada actuació el pròxim 1 de juny al

festival Primavera Sound de Barcelona. Mentrestant, la
singular diva del trap llatinoamericà va fer una actuació
sorpresa el passat 9 de maig a la sala Razzmatazz de la

capital catalana. Nathy Peluso es va presentar a Barcelo-
na en una actuació emmarcada en una campanya pu-
blicitària d’una gran firma de roba, que ha apostat per

crear una línia de productes de l’artista. Aquest fet no ha
agradat a tots els seus seguidors, ja que Peluso sovint ha
estat un potent altaveu per a les demandes feministes i

ha criticat les imposicions estètiques que pateixen les
dones. Segons els crítics, el seu personatge, que va co-

mençar com a inclassificable i fora de l’òrbita comercial,
sembla que es va diluint a mesura que guanya fama. En
qualsevol cas, la barreja de hip hop, trap i pop llatinoa-

mericà li ha servit per situar-se entre els principals noms
de la música internacional. 

N A T H Y  P E L U S OQUI ÉS?
Ser una cantant de trap llatinoamericà
El seu vessant feminista ha marcat la seva música

Famosos

Actuar a Barcelona en un petit concert
El recital formava part d’una campanya publicitària 

S’ha generat un debat sobre l’artista
Alguns seguidors acusen Peluso d’haver-se venut

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

No és un llibre, és un poema. Un únic
text fragmentat en tres capítols per on
es creuen diverses veus que construei-
xen una bitàcola sobre la devastació i
el sense sentit de la violència. Alvarado
Barría explica d’aquesta manera molt
peculiar la història de l’ocupació del te-
rritori maputxe de La Araucanía, a la
zona central de Xile.

Edad de la ira
Patricio Alvarado Barría

| Sniper Elite V2
Segona part d’un títol que es va publicar l’any 2005. Tornarem a 

convertir-nos en un franctirador durant la Segona Guerra Mundial.

Anne Hathaway i Rebel Wilson són les
dues protagonistes d’aquesta comè-
dia en la qual dues estafadores de
classes socials molt diferents decidei-
xen treballar plegades per plomar
sense escrúpols tots els homes que
les infravaloren. La cinta és un remake
d’un clàssic de finals de la dècada de
1980: Dirty Rotten Scoundrels.

Timadores compulsives
Chris Addison

La Calòrica agafa aquest clàssic grec
d’Aristòfanes i, amb la magistral dra-
matúrgia de Joan Yago i la direcció
d’Israel Solà, porta aquesta comèdia
sobre la democràcia a l’actualitat per
estudiar els mecanismes emocionals
que fan funcionar el populisme neoli-
beral i qüestionar-se el seu auge.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Els ocells
Aristòfanes

Viu en línia
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TOTS ELS DIUMENGES
19:30 Cada diumenge a la tarda es fa una fun-

ció de Forever king of pop, un espectacle mu-
sical que homenatja Michael Jackson. / Tea-
tre Coliseum.

23 I 30 DE MAIG
18:00 Darreres dues sessions del curs anome-

nat Llegums, coordinat per l’Escola de Cuina,
que ajuda els alumnes a descobrir receptes
que es poden preparar amb aquests ali-
ments. / Centre Cívic Cotxeres Borrell.

TOTS ELS DIJOUS
10:00 Cada dijpous al matí, fins a finals del mes

que ve, es faran noves sessions d’aquest
curs de converses en català, organitzat amb
la plataforma Voluntariat per la Llengua. / Cen-
tre Cívic Casa Golferichs.

FINS AL 31 DE MAIG
Matí-Tarda Lesbianes i molt més és l’obra de la

fotògrafa Hanna Zarjabek, que documenta ca-
sos reals de dones a Polònia que han d’afrontar
una doble discriminació. / Centre LGTBI de Bar-
celona.

FINS AL 15 DE JUNY
Matí-Tarda Deconstruir el Franquisme. Sím-

bols de la Dictadura a Barcelona és la mostra
que recull un centenar de peces originals i do-
cumentació de la simbologia franquista de
la ciutat. / Antiga Presó Model.

DILLUNS 27 DE MAIG
17:30 Santi Rovira serà l’encarregat de coordi-

nar l’espectacle L'armariet dels colors, que for-
ma part del cicle Lletra Petita - El racó dels pa-
res. Primeres passes. Activitat gratuïta. / Bi-
blioteca Sant Antoni - Joan Oliver.

DIVENDRES 7 DE JUNY
11:00 Dansalut s’encarregarà de coordinar l’ac-

tivitat anomenada El jardí dansat, que forma
part del cicle El racó dels pares. Primeres
passes. / Biblioteca Fort Pienc.

DIUMENGE 26 DE MAIG
13:30 Partit de futbol sala de la vint-i-sisena jor-

nada del grup 1 de la Divisió d’Honor cata-
lana entre el CFS Eixample i el filial de l’Olym-
pic Floresta. / Pavelló de Santa Isabel.

La contacontes Anna Casals s’enca-
rregarà de narrar la història anomenada
Una tarda amb l’avi Jordi. / Biblioteca
Sofia Barat.

Anna Casals narrarà ‘Una 
tarda amb l'avi Jordi’
Dijous 6 de juny a les 18:00

El professor Armand Grèbol s’encarrega
de totes les sessions del taller de mú-
sica clàssica, centrada en els segles del
Barroc. Cal inscripció prèvia. / Centre
Cívic Ateneu Fort Pienc.

Recta final del curs de
música clàssica del Barroc
Tots els dimecres a les 18:00

La de Gaia Bautista serà la darrera ac-
tuació del cicle Noves escenes, una sè-
rie d’actuacions d’algunes de les pro-
meses de l’escena de casa nostra. / La
Pedrera.

Gaia Bautista tanca la 8a 
edició de ‘Noves escenes’
Dijous 23 de maig a les 20:00

Segon partit de la Fase Final de la Copa
Catalunya masculina de bàsquet en-
tre el CB Roser i el CB Alpicat. / Pave-
lló de l’Estació del Nord.

El CB Roser rep la
visita del CB Alpicat

Dissabte 25 de maig a les 19:15

agenda@comunicacio21.com
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L’entorn de la Sagrada Família va
tornar a convertir-se en una pis-
ta d’atletisme. I és que el passat
diumenge 5 es va celebrar la 35a
edició de la Milla Sagrada Famí-
lia, la prova atlètica per excel·lèn-
cia del barri. Durant tot el matí es
van anar fent proves de dife-
rents categories, des de base fins
a l’absoluta, que enguany van
guanyar el jove corredor britànic
Thomas Spencer i la banyolina
Esther Guerrero.

El runnerde l’equip Brighton
Phoenix va ser el més ràpid en
completar el recorregut, i va ha-
ver d’imposar-se a l’esprint al
grup on hi havia alguns dels fa-
vorits al triomf, com Llorenç Sa-
les o Artur Bossy, que es va que-
dar fora del podi. L’anglès va
completar el recorregut en 4 mi-

nuts i 16 segons, seguit per Sales
i Jesús Gómez, un segon més
lents que el vencedor.

Més clara, en canvi, va ser la
victòria de Guerrero (que ja ha-
via pujat a l’esglaó més alt del
podi fa dos anys). La corredora
del New Balance Team va aturar
el cronòmetre en 4 minuts i 51 se-
gons, i va pujar al calaix amb Zoya
Naumov i Beth Kidger.

UNA MILLA SOLIDÀRIA
La Milla, però, no vol ser recor-
dada només com una cita espor-
tiva, sinó també pel seu caràcter
solidari. En aquesta ocasió, la
prova va aconseguir recaptar
més de 5.200 euros que s’han lliu-
rat al projecte De l’hospital a la
catedral, de Xavi Vallès, que
col·labora en la investigació del
càncer infantil.

El podi femení, amb la comissionada d’Esports Marta Carranza. Foto: Claror

Spencer i Guerrero guanyen 
la 35a Milla Sagrada Família

» L’entorn del temple va tornar a ser l’escenari de totes les curses
» Es van aconseguir més de 5.200 euros per investigar el càncer

Victòries de Palomeque i
Castroviejo en la 7a Cursa DiR

ATLETISME4L’avinguda Diago-
nal va tornar a ser l’escenari, el
passat dia 12, de la Cursa DiR Gu-
àrdia Urbana, que per setè any de
forma consecutiva va fer que
bona part d’aquesta artèria de la
ciutat s’omplís de corredors i
corredores. Rubén Palomeque i
Marta Castroviejo, en la distàn-
cia de 10 quilòmetres, mentre que
Oscar Rodríguez i Montserrat
Estany van ser els més ràpids en
el recorregut dels cinc. La prova
va superar els 10.000 atletes.

El barceloní va haver-se de ju-
gar el triomf en l’esprint final con-

tra dos dels eterns favorits, El
Mehdi Aboujanah i Carles Mont-
llor, però finalment va obtenir la
victòria gràcies a la seva marca de
30 minuts i 33 segons. La de la
Rioja, en canvi, va guanyar de for-
ma més solvent, travessant la
meta en 35 minuts i 53 segons.
L’equatoriana Alexandra Guade
Toapanta i Jèssica Bonet van
acompanyar Castroviejo al podi.

Rodríguez, per la seva banda,
va guanyar gràcies a la seva mar-
ca de 15 minuts i 42 segons,
mentre que Estany va aturar el
crono en 17 minuts i 33 segons.

El CFS Eixample tanca la
temporada en tercera posició

El primer equip fe-
mení del CFS Ei-
xample ha posat el
punt final a una tem-

porada notable en la tercera po-
sició. En el curs de debut de Pep
Roig, l’equip ha tingut opcions de
lluitar pel títol i d’accedir al play-
offd’ascens fins a l’avant penúl-
tima jornada del curs, quan una
derrota a la pista de l’Intersala
Promises (3-1) en el primer par-
tit d’aquest mes va complicar, i
molt, aquesta possibilitat.

El tourmalet que ha estat la
recta final de la lliga va continu-

ar auna setmana més tard amb
un partit a Santa Isabel contra el
Xaloc Alacant, en el qual les
roig-i-negres van aconseguir un
empat (3-3) que ja les descarta-
va definitivament per a la lluita
de les dues primeres places.

En comparació amb la tem-
porada passada (tot i que en el
curs 2017-18 hi havia menys
equips a la categoria), el CFSE ha
estat molt més eficaç, ja que
malgrat que les xifres finals de
gols a favor i en contra són si-
milars, l’equip ha patit moltes
menys derrotes.

El CB Roser es jugarà entrar 
a la Final a Quatre a casa

Partidàs a la vista.
El pròxim dissabte
25, a un quart de
vuit del vespre, el

sènior masculí del CB Roser es
jugarà l’accés a la Final a Quatre
de la Copa Catalunya masculina
contra l’Alpicat en la tornada
d’una de les eliminatòries de la
Fase Final de la Competició. El
pavelló de l’Estació del Nord
s’omplirà per empènyer el con-
junt de Juan Hereza cap a les se-

mifinals de la màxima categoria
del bàsquet del país.

Si el conjunt del Fort Pienc
superen l’enfrontament contra
els lleidatans, jugarà la semifi-
nal contra el vencedor de la sè-
rie entre el Sol Gironès Bisbal i
el Badalonès. La Final a Quatre
de la Copa Catalunya es jugarà
el primer cap de setmana del
mes que ve (els dies 1 i 2 de
juny) al pavelló Jaume Vila-
majó de Segur de Calafell.

Guardons | Compte enrere per al 12è Premi Dona i Esport
El pròxim dia 30 s’anunciaran les vencedores de la dotzena edició del Premi Dona i  

Esport. El jurat ha estat deliberant sobre totes les candidatures que han rebut en les 4
categories: Promoció de l’Esport, Dona Esportista, Mitjà de Comunicació i Club Esportiu.
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L’Eixample és un dels districtes
amb més contaminació de la ciutat
de Barcelona. En aquest sentit, es
calcula que se superen en un 30%
els límits màxims de partícules en
suspensió que marca l’Organitza-
ció Mundial de la Salut i que això
suposa haver de lamentar cente-
nars de morts prematures per la
sobreexposició de la població a
alts nivells d’aquestes partícules,
principalment a causa dels motors
de combustió de la gran majoria de
vehicles que circulen pels nostres
barris.

Les darreres dècades hem vist
com s’eixamplaven voreres i es pa-
cificaven carrers com ara el carrer

Enric Granados i més tard la cruïlla
de Tamarit i Borrell a Sant Antoni,
actuacions que si bé representen
un avenç important pel que fa a la
pacificació del trànsit als esmentats
carrers no han aconseguit reduir la
circulació de vehicles privats en el
conjunt del districte, que un cop dei-
xada enrere la crisi econòmica ha

repuntat, creixent lleugerament any
rere any.

Però si de debò volem frenar la
pol·lució cal que el pròxim mandat
municipal es prenguin més mesu-
res que suposin un avenç real en la
limitació del trànsit més contami-
nant que circula pels carrers de l’Ei-
xample, i que els fa servir en molts

casos per creuar la ciutat, com és
el cas de carrers com Aragó, Valèn-
cia o Gran Via.

En aquest sentit s’haurà de des-
plegar la zona de baixes emissions,
concretant mesures d’ordenació de
la circulació per raons ambientals
que vagin més enllà dels episodis
de contaminació, així com afavorir
alternatives sostenibles que passin
pel foment de la mobilitat activa, el
vehicle elèctric i el transport públic.
Per aconseguir-ho caldrà que les
mesures de limitació de la circula-
ció vagin acompanyades, però, d'un
augment de la inversió en aquests
tres aspectes, i en especial el ter-
cer, una qüestió que va més enllà
de les competències i límits muni-
cipals de l’Eixample i Barcelona
però que serà clau per garantir uns
barris més nets, sostenibles i efi-
cients els pròxims anys.
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Eduard Cuscó
Conseller 

de Districte d’ERC 
a l’Eixample

Esquerra bat el seu rècord presentant 
807 candidatures a les municipals

Per un Eixample més net, 
sostenible i eficient

En un acte a l'entrada del Parc del
Guinardó, el candidat a l'alcaldia de
Barcelona, Ernest Maragall, va pre-
sentar les candidatures d'ERC a les
eleccions municipals com “la pri-
mera organització política amb més
capacitat de representació al conjunt
del país”.

A les pròximes eleccions del 26
de maig, la formació republicana
serà la candidatura amb més repre-
sentació electoral, ja que estarà pre-
sent a 807 municipis de Catalunya,
on més del 99% de la població es-
tarà representada per gairebé
12.000 candidats i candidates. “La
força i potència d'Esquerra Republi-
cana arriba arreu del territori, a cada
vila, a cada poble. Cada quatre anys
augmentem la nostra presència i ara
arribem al nostre màxim històric. Al-

tres candidatures fan el camí in-
vers”, ha assegurat Ernest Maragall
que, acompanyat de Quim Ayats,
Pau Ricomà, Toni Garcia, Isaac Al-
bert, Helena Solà, Maria Balasch,
Anabel Moreno, Noemí Llaurador i
Aurora Carbonell, també ha posat en
valor la diversitat, transversalitat, re-
novació i equitat de gènere de les llis-
tes: “En aquestes municipals el
nostre compromís és total. A partir
d’avui podran comprovar llista a
llista, poble a poble, que estem a
favor de l’equitat de gènere. El femi-
nisme ha d'estar explícitament visi-
ble a les institucions i organitzacions
polítiques”. 

El candidat també es va mostrar
orgullós d'arribar a la campanya amb
les millors condicions i reforçats pels
resultats de la primera volta del di-

umenge: “Això és el resultat d'una
idea de centralitat, de força de país i
de catalanisme progressista, treba-
llada al llarg dels anys. Amb una bar-
reja d'entusiasme i convicció, tenim
a l'abast la victòria i arribarem en
plena forma. ERC està en disposició
de dirigir la conquesta republicana
d'aquest país”.

Maragall també està convençut
que Esquerra té molt bones expec-
tatives en aquestes eleccions: “No
només tenim voluntat sinó l’espe-
rança certa que farem el sorpasso.
Les xifres ja ens situen en aquesta
posició i també passarà a la resta
de pobles de Catalunya. En aques-
tes eleccions anem a totes”.

Ernest Maragall: “La força i potència d'Esquerra Republicana arriba arreu del territori”
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