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La concentració més gran de comerç

al tram de carrer més petit de Barcelona

L’eix, preparat per a un any molt intens
Adeu a un gran Nadal
Ja fa tres setmanes ben bones
que hem començat l’any 2019,
però no volem deixar escapar
l’oportunitat per fer un balanç
de totes les activitats que, durant les últimes setmanes, hem
fet amb la col·laboració dels associats.
La campanya nadalenca,
com ja fa anys que passa, es va
posar en marxa amb el Black Friday, una jornada que, malgrat
que no és de l’estil que més ens
agrada, va deixar-nos un bon regust de boca.
Poc després d’aquesta, vam
posar en marxa, un altre cop, la
iniciativa que fem amb el Cinema Texas. La gran acollida que
la campanya va tenir en anys anteriors es va repetir: va ser un
gran èxit i es van exhaurir totes
les entrades. L’espot que vam
gravar, amb el Pare Noel com a
protagonista, va tenir una gran
acollida, tant a les xarxes com al
mateix cinema.
El dia 15 del mes passat
també va ser l’últim de la recollida
solidària d’aliments que vam impulsar juntament amb la Fundación Edmílson i amb l’Associació

de Joves Gitanos de Gràcia. Un
any més, volem donar les gràcies
a les dues entitats per la seva
col·laboració.
A més, un dels plats forts de
les festes va ser el concert del Cor
Gospel Barcelona del passat 23
de desembre. Durant bona part
de la tarda, els veïns del barri i del
districte van poder gaudir amb
les cançons i les nadales d’aquest
grup. El mateix dia, dos dies
abans de Nadal, vam tancar els
actes de l’any 2018 amb una xocolatada al carrer, on també vam
instal·lar inflables per als nens i
vam convidar el Pare Noel i personatges Disney.
El primer acte d’aquest 2019
va ser durant la Nit de Reis, quan
vam preparar el ja tradicional
Caldo de reis per als clients i la
gent que passejava per la travessera. És el tercer any que ho
fem, i va tornar a tenir una molt
bona acollida.
Així, ja estem en marxa, preparant un 2019 que esperem que
sigui millor que l’any que ha acabat, i en el qual volem seguir impulsant el comerç de proximitat i
fent barri i fent districte!

Segueix-nos a la nostra pàgina web
www.facebook.com/GraciaBotiguers

www.graciabotiguers.com
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El concepte de rebaixes ha canviat en els últims anys. Fotos: Línia

Rebaixes rebaixades
» La principal campanya de descomptes del comerç s’ha difuminat a causa de la seva liberalització
» El sector demana consensuar les dates d’inici per recuperar l’impacte que s’aconseguia abans
Albert Ribas
BARCELONA
Una munió de gent preparada per
entrar en uns grans magatzems
just abans de la seva obertura.
Aquesta era la foto que fins fa poc
il·lustrava millor l’inici de les rebaixes. La imatge, però, ha perdut
molta força en els últims anys.
El sector del comerç ha vist
des de fa un temps com el seu esquema clàssic de vendes s’ha anat
difuminant, principalment la
campanya de rebaixes. El passat
7 de gener va arrencar, teòricament, una nova edició de les rebaixes d’hivern. Teòricament perquè les rebaixes, enteses com
abans, ja no existeixen. “Les rebaixes com el període on es feien
descomptes per vendre estoc acu-

mulat pràcticament han desaparegut. S’han convertit en una
campanya comercial més”, explica
Joan Carles Calbet, president de
RETAILcat, la Unió d’Entitats de
Retail de Catalunya. Aquesta liberalització de les rebaixes provoca que la gent pugui trobar comerços que fan descomptes durant la campanya de Nadal.
EL COMERÇ VOL CONSENS
Per recuperar l’impacte que abans
tenia el tret de sortida de les rebaixes, des del petit comerç demanen establir una data de consens sobre el seu inici. “El sector
comercial hauria d’acordar el dia
d’inici perquè ens beneficiaria a
tots”, afirma Calbet. El president
de RETAILcat remarca que el
més important és l’acord del sector i no el que marca la llei catalana del 2017, que va flexibilitzar

les dates tradicionals per fer promocions (7 de gener i 1 de juliol).
Des de la Fundació Barcelona Comerç, Lluís Llanas, un dels
seus vicepresidents, també demana “unes rebaixes amb un dia
fix d’inici i amb temporades llargues perquè la gent miri preus i
compri els estocs” i no la situació actual on “anem de rebaixes
en rebaixes”.
EL FRED POT AJUDAR
Pel que fa a les expectatives per a
aquestes rebaixes d’hivern, els
comerciants creuen que poden ser
positives a causa del descens de les
temperatures en comparació al
desembre. “Si es confirma la baixada de les temperatures, ens
pot ajudar a tenir una campanya
una mica millor que la de l’any
passat, especialment al sector de
la moda i el tèxtil”, conclou Calbet.

La campanya de Nadal,
millor que la de l’any passat

BALANÇ4L’última campanya
de Nadal ha anat una mica millor que la de l’any passat i ha
aconseguit un augment de
vendes del 2%, tal com expliquen des del RETAILcat.
“Aquest any el Black Friday, que és el que ara marca
l’inici de la campanya, va ser
millor que el de l’any passat,
tot i que després els primers
dies de desembre van ser més
fluixos”, afirma Joan Carles
Calbet, president de RETAILcat. En la mateixa línia
s’expressa Lluís Llanas, vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç, que parla d’un

“lleuger augment” de les vendes en relació a la passada
campanya. Tot i això, Llanas
deixa clar que l’escenari no és
per tirar coets, ja que “el canvi d’hàbits de la gent es nota”.
I és que no només les rebaixes han patit canvis en els
últims anys. La campanya de
Nadal ha vist com la irrupció
del Black Friday trencava el
seu antic tret de sortida, que
era el pont de la Puríssima.
Aquesta situació, tal com diu
Calbet, fa que la campanya de
Nadal “s’allargui massa i les
vendes no augmenten, sinó
que s’avancen al novembre”.
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Els semàfors

La lupa

Operació fred
per Francesc Reina

Eloi Badia

Badia va anunciar la setmana passada
que el govern municipal ha trobat una
escletxa per salvar les façanes de les casetes del carrer Encarnació. Tot i que no se
sap si l’Ajuntament expropiarà les cases,
ha fet un pas que semblava complicat.
pàgina 8

Existeix a Espanya una brigada d'in- Petrum, on alguns alcaldes i famílies del només deixen veure detalls de tant en
vestigació policial que posa nom als ope- nord i del sud català pagaven comissions tant, a pinzellades. Són paisatges inratius sense seguir més protocol que el a fundacions properes a la seva conve- complets. L'operació fred és un dispocriteri de no donar pistes. Així doncs, les niència. L'operació Catalunya segueix sitiu que realitzen els ajuntaments quan
operacions es coneixen públicament oferint-nos sorpreses sobre la família Pu- es preveuen temperatures properes als
per la inventiva o coneixement i les afi- jol per tràfic d'influències, suborn, cor- 0º. No hi ha delictes. Va dirigit a les percions dels agents, o alguna novetat en el rupció i falsedats. L'home de confiança sones que viuen sense llar en un intent
transcurs de la investigació. Fins i tot les de l'expresident Mas, que va ser treso- d'evitar patiments grans, ja que es premés delicades solen identificar-se en al- rer de la formació esmentada, Daniel tén prevenir malalties i defuncions. Al
tres idiomes. També hi ha intervencions Osàcar, al costat dels seus socis Rahola carrer es passa malament cada dia. A
que no donen per més i remés, la gent que dorm en
ben l'apel·latiu de Cas.
cotxes s'escapa dels comptes
Les classes econòmiques dominants
L'operació Anúbis es va
dels serveis socials i els que
batejar així amb motiu del
locals i habitatges
evadeixen les seves riqueses, impedint habiten
referèndum d'independència
ocupats encara més, aquests
declarat il·legal pel Tribunal
no compten.
el benestar dels més necessitats
Constitucional. L'operació
Les classes econòmicaEstela va treballar en el desment dominants i els polímantellament del frau de la Diputació de Matutes, Prenafeta i Estivill, van ser acu- tics poderosos evadeixen les seves riBarcelona amb Salvador Esteve, ex- sats per fraus milionaris en el cas Palau queses per amagar en els paradisos fispresident, de Junts x Catalunya. L'A- de la Música i en algunes concessions cals que, abans i després de la llista
gència de l'aigua es va veure implicada constructores d'edificis emblemàtics de Falciani, s'estenen impunement per tot
amb alts càrrecs de Medi Ambient sota la Generalitat. L'operació Mercuri va de- el planeta amb la col·laboració d'entiles sigles de Convergència Democràtica mostrar delictes urbanístics amb la tats financeres. Aquestes castes no
de Catalunya; l’exsecretari de relacions connivència de membres del partit so- fan més que perjudicar greument als
internacionals, Victor Terradellas, abans cialista; igual que el cas Pallerols, per frau seus conciutadans, ja que ens priven
de proposar un exèrcit català, va ser in- i malversació en els Ferrocarrils de la Ge- del capital necessari per a distribuir
vestigat per relacions econòmiques sos- neralitat i la línia 9 del metro. El cas In- aquestes quanties equitativament enpitoses amb ONG’s internacionals. So- nova va demostrar corrupció en càrrecs tre el conjunt de la població, impedint
bre el cas 3% van informar d'un finan- del departament de Salut amb el concurs dolosament el benestar i la prosperiçament il·lícit del mateix partit. A la ma- de tots dos partits.
tat de les poblacions més necessitades,
teixa bancada se li atribueix l'operació
Hi ha operacions que no són oficials, i el pitjor, insultant-les.

Tradicionàrius

El festival Tradicionàrius celebra des de
fa uns dies una nova edició. Un any més
el festival de folk arriba amb una programació molt destacada amb la presència
de grans músics locals i internacionals.
Una cita obligada per als amants del folk.
pàgina 8

Haibu 4.0

L’empresa promotora dels pisos rusc que
han provocat polèmica a Sants-Montjuïc
ha anunciat que té previst obrir-ne a
Torrent de l’Olla. Tot i això, no especifica
el lloc on els està fent i el Districte ha
confirmat que no en té coneixement.
pàgina 9

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@suma_cero

Una de las cosas que
más daño puede hacer a Uber son los derechos laborales de sus trabajadores. Si
los muchos taxistas que no trabajan por
cuenta propia fueran capaces de desvincularse de su patronal y movilizarse conjuntamente con los conductores
de Uber, ganaban todos.

@Helena_VillarRT
El que confunde la crisis del taxi contra Uber
y Cabify con un conflicto
de progreso tecnológico en vez de un
conflicto de derechos laborales o no
está entendiendo nada o lo hace con
toda la intención. Esto no va de aplicaciones y vehículos de último modelo, va de neoliberalismo salvaje.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord
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@carlosecue
Bolsonaro dice en Davos que va sacar la
“ideología” de la economía brasileña. Acto seguido anuncia
privatizaciones, bajadas masivas de
impuestos y liberalizaciones, que como
todo el mundo sabe no tienen nada de
ideológico. Y después añade que Latinoamérica ya no será de la izquierda.
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Les claus

Línia Gràcia estrena un nou
web totalment redissenyat

COMUNICACIÓ4Línia Gràcia fa
un pas endavant en l’àmbit digital. Recentment ha posat en marxa un nou web renovat i interconnectat amb la resta d’edicions
Línia i els portals temàtics del
Grup Comunicació 21, de tal manera que a partir d’ara és molt més
fàcil i accessible navegar entre les
diferents publicacions del grup.
El nou web és àgil, minimalista, s’adapta a totes les pantalles i prioritza la fotografia i la claredat. “Hem intentat traslladar
a la pantalla el que ja estem fent

a les edicions impreses dels Línia, on hem aconseguit uns nivells alts en disseny gràfic”, explica Arnau Nadeu, director editorial de la xarxa de periòdics Línia i responsable del projecte de
renovació dels webs de tot el
Grup Comunicació 21.
Amb l’assessorament de l’empresa Tec Tic Solutions, que s’ha
encarregat d’executar el projecte tècnic, s’ha elaborat un disseny
que prioritza els punts forts de
cada publicació i l’enllaç directe
amb les xarxes socials.

El + llegit

líniagràcia.cat

1

La prohibició de construir durant
un any crea polèmica

2

Detenen quatre persones
per cremar una vintena de motos

3

Nou pas per millorar l’accés
a l’estació de l’L3 de Vallcarca

4

L’Ajuntament licita 14 pisos
de lloguer social a Vallcarca

5

Diada castellera en honor
al 14è aniversari dels Castellers

Deslliurem-la

El dolor

per Jordi Lleal

per @ModernetdeMerda

En aquests dies convulsos en què,
als independentistes, la política
espanyola ens les endinya de tots
colors, es fan una sèrie de propostes que posen els pèls de
punta. Per Pablo Casado s’ha d’aplicar el 155 a perpetuïtat, s’ha
d’endurir el règim de presons pels
independentistes, pels de la Gürtel i altres casos del PP no en diu
res, il·legalitzar els partits independentistes i lliurar el territori
de fanàtics racistes i supremacistes. Es podria fer una proposta:
Espanyols! Des de Catalunya
ens fem càrrec que no es pot continuar així, que ja no podeu suportar més la càrrega política i
econòmica que suposa anar transferint any rere any diners cap a
Catalunya, insolidària amb la
resta del territori espanyol. Com
diu Carmen Maura, s’ha d’aturar
aquesta sagnia, ja n’hi ha prou,
que es posen negres per mor d’aquesta infàmia. Per això ens volem independitzar, per alliberarnos d’un país que no para de
ploriquejar demanant almoines
sense parar. Mai en tenen prou.
Que si infraestructures, que si balances fiscals, que si immersió lingüística, que si Mossos, que si TV3
i Catalunya Ràdio. És un no parar!
Espanyols, una vegada deslliurats d’aquesta sangonera que
no para de xuclar-vos els vostres
diners, viureu com Déu! Gaudireu
d’una vida rica i plena. Ho enteneu no? Si us plau, poseu-vos les
piles i, treballant de valent, entre
tots ho podrem aconseguir. Paraula que, per part nostra, hi abocarem totes les nostres capacitats
i energies per deixar-vos tranquils
i en pau d’una vegada. Vinga somhi! Anem per feina!

Estem gestionant la derrota i ho
estem fent com podem. Amb
molt més desencert del que tocaria, és evident. El problema
més palpable, crec, és el desgast
emocional que carreguem sobre
les espatlles. Es nota que els presos i la repressió pesen i això està
fent que tothom es comporti de
manera estranya: uns, quedantse amb la bandera de l'1-O i exhibint l'independentisme més
testosterònic; altres, dubtant de
si explicar del tot o no que el seu
pla no és a curt termini i que inclou aromes peixalcovistes.
El dolor ens enverina el discurs a tots. Però ja han passat
molts mesos d'ençà dels primers
empresonaments i hauríem de
ser capaços de refer-nos del cop
i no deixar que aquest dolor continuï prenent decisions en nom
nostre. Els presos han repetit mil
vegades que són conscients de
quin és el seu paper històric. Per
què a fora no assumim el nostre?
Per què no som capaços de tirar
endavant, fent propostes que no
vinguin embolicades de dolor?
Crec que toca ser valents en
aquest sentit. I això significa
ser capaç de posar-te davant
d'un faristol i explicar solemnement el què, el perquè i el com
de la teva proposta post-1O.
És evident que JxC i ERC tenen propostes diferents. Doncs
que les expliquin, però clarament. Que surti JxC i expliqui
amb detall en què consisteix i

què implica la proposta d'anar a
totes amb una majoria dèbil i debilitada, sense reconeixements
i amb mitja Catalunya a punt per
ajudar l'Estat a escanyar-te. Que
surti ERC i expliqui amb detall
en què consisteix i què implica
girar full de l'1 d'Octubre, seguir la veta a l'Estat per dirigir la
gestoria i aspirar a una majoria
més àmplia en un futur no determinat.
I que no s'escudin en excuses com, per exemple la unitat,
per evitar fer aquesta reflexió i
aquest pas. No ens enganyem,
no hi haurà unitat independentista en un futur pròxim perquè,
ara mateix, hi ha -com a mínimdos projectes antagònics per
aconseguir-la. I no passa res, la
política és això. I el nostre país
és aquest. No ens posem nerviosos ni vulguem embolcallarho tot d'unitat, perquè unitat no
sempre vol dir projecte. I sembla que ara la invoquem més per
donar una via de sortida al dolor -i per pressionar-nos els uns
als altres- que no pas per marcar nous fulls de ruta amb cara
i ulls.
Si us plau, deixem de fer política estèril amb el dolor i pugem
a l'escenari. Expliquem-nos bé
(sense limitar-nos a escopir titulars), bastim les propostes de
dades i fets i tractem-nos com si
algun dia haguéssim estat prou
adults com per ser capaços de fer
un 1 d'Octubre.

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

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

A les xarxes

#GranViaOcupada

@NicoFul: Els CDR col·lapsant la Gran Via
i agredint cotxes i conductors al centre
de Barcelona! Terrorisme! Ah, no, tranquils,
que són taxistes. No passa res.

#FitxatgeEsperat

@sergifarrecon_d: Ter Stegen, Arthur,
Sergi Roberto, Dembélé, Aleñà i ara De
Jong. Rejovenir l’equip amb garanties d’èxit sense deixar de competir!

#LlibertatdExpressió

@vicentmontagud: Rafael Murúa, 34 años,
primer periodista asesinado en México en
2019. Era director de la radio comunitaria
Radio Kashana. Lo han matado a tiros.
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“No n’hi ha prou amb bones intencions
si no hi ha solvència i responsabilitat”
Ernest Maragall
Candidat d’ERC a l’alcaldia

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Lola Surribas
es enquestes li són favorables. Es veu com el pròxim
alcalde de Barcelona?
M’hi veig, sí. Però això no vol dir res,
perquè si ens creiem les enquestes
segur que perdo. Estem en una
competició democràtica més interessant i oberta que en altres ocasions i crec que tinc possibilitats,
però ens les hem de treballar i ens
ho haurem de guanyar a pols.

L

A l’últim Baròmetre municipal,
més d’un 40% dels veïns suspenen la gestió de Colau i un 60%
diuen que la ciutat ha empitjorat.
Amb aquestes xifres, creu que
Colau té possibilitats de tornar a
guanyar?
Passa una mica el mateix que amb
les enquestes. Una cosa són les
percepcions i els estats d’opinió i
una altra cosa diferent és la decisió
del vot. Aquí tots estem en igualtat
de condicions. L’alcaldessa té uns
actius evidents, derivats de la seva
gestió, però té uns passius encara
més evidents, també derivats de la
seva gestió. Ara tenim una oportunitat de construir un projecte i de

fer una oferta d’esperança i ambició per a molts ciutadans.
Ha mantingut converses amb
Colau per un possible futur pacte
postelectoral, sigui qui sigui que
obtingui millors resultats dels
dos?
No, no. No som ni molt menys en
aquest punt.
No han concretat escenaris de
futur?
No és el moment. És bo que ara
cadascú ofereixi el seu millor perfil. És cert que podem compartir
moltes coses des d’un punt de
vista progressista, però també és
evident que tenim diferències en
altres coses, com ara el model de
país o l’estil de govern.
En aquestes eleccions també tindrà al davant Manuel Valls. El
preocupa tenir d’adversari un exprimer ministre de França, amb
tot el que això suposa?
Em preocupa més pel que representa i el que diu, en el sentit que
Valls ofereix una visió contradictòria amb la que volem representar
nosaltres. La seva visió és molt incoherent amb el que és Barcelona,
el seu caràcter i la definició de la
ciutat que ens hem guanyat a pols

durant molts anys. Una cosa és que
hi hagi problemes per resoldre i
una altra cosa és un projecte lligat
absolutament al poder econòmic.
Creu que no serà atractiva per a
la ciutadania l’oferta que presenta Valls, doncs?
El problema és que sigui atractiva.
Jo no dic que no pugui ser-ho. Pot
ser-ho en la mesura que el poder
econòmic sempre és capaç d’en-

“El meu no és
un projecte
personal
ni de lideratge
en exclusiva”
lluernar i fer creure que el progrés
depèn que manin ells. Es tracta
que els ciutadans entenguin que
el més important és confiar en
nosaltres mateixos, partir del nostre caràcter i expressar la nostra
determinació democràtica. El nostre projecte és de complicitat, fet
des de la consciència que manar
és molt diferent que governar. I, a

més, hi ha un altre contrast amb
Valls: com aconseguim que el
poder democràtic de la ciutadania
es pugui expressar i que aquesta
se senti identificada amb una administració que la representa.
Fa un moment deia que el seu
model de país és diferent del de
Colau...
Es diferencia en un sentit molt específic i no en altres. Estem en
condicions de compartir el compromís per la llibertat i la democràcia, però aquesta coincidència
l’hem de saber convertir en acció
conjunta.
Quan parla de “sentit molt específic” es refereix al projecte de la
república, de la independència.
Nosaltres estem explícitament compromesos amb un projecte republicà i Ada Colau no exactament.
Encara que crec que podem compartir una amplíssima part del
camí.
Parlant de l’escenari independentista, sembla que hi haurà
moltes llistes. Fa uns dies explicava que Junqueras li va demanar que surti a guanyar. Se sent
pressionat?
No cal que ningú afegeixi pressió

a la que ja em poso jo mateix
[somriu]. El que em sento és positivament exigit i motivat, però
també em sento acompanyat.
Aquest no és un projecte personal
ni de lideratge en exclusiva, més
aviat el contrari. Som un equip,
estem treballant amb intensitat i
és molt engrescador. Estem dibuixant la Barcelona que somiem i
aquest somni el podem compartir amb milers de barcelonins i barcelonines.
Parlant de l’equip, ens agradaria
saber quina llista té al cap. Quin
tipus de perfil vol integrar a la
seva llista?
Serà una llista de ciutat, amb una
base forta i arrelada d’ERC, però
una llista que també rebrà el valor
afegit d’un bon nombre de ciutadans implicats.
Independents, per tant.
Sí. Ciutadans de Barcelona no necessàriament organitzats políticament, però sí compromesos amb
la ciutat i que comparteixen la
major part d’un concepte progressista i republicà.
Pot posar algun exemple?
[Somriu]. Encara no. De moment
no hem de tenir pressa.4
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“Grans inversors ens estan comprant
la ciutat i no sabem ni qui són”
3Fa dies també va proposar a la
resta de candidats firmar un compromís de Barcelona contra l’odi
per aïllar l’extrema dreta. No pot
passar que amb això li facin la
campanya a Vox i acabi entrant a
l’Ajuntament?
El que ha passat a Andalusia no és
un exemple contrari? Tothom deia
que no passava res, que no entrarien o en traurien un... I mira què ha
passat. Els anys 30, abans de la Guerra Civil i a tota Europa, hi havia la
consigna de no parlar-ne, de no
passarà res, de ja guanyarem... Hem
de ser conscients que la millor resposta és construir alguna cosa
digna.
Baixem a la ciutat. “Polítiques
socials integradores a barris de
la zona Nord, des de Sant Martí i
el Besòs fins a Sant Andreu i Nou
Barris. Revitalitzar la Marina, la
posada al dia del 22@...”. Són paraules seves, però sembla que
estiguem llegint el programa de
Colau...
El programa de Colau de fa quatre
anys?
Sí.
L’evidència que calgui seguir-ho
dient...
És que no s’ha complert.
En tot cas, que no hem arribat, ni de
bon tros, al punt d’ambició que
totes aquestes qüestions plantegen.
I, per tant, em permeto pensar que
darrere d’un mateix objectiu hi pot
haver polítiques diferenciades. No
estem repetint, al revés, estem construint saba nova amb ambició renovada. No n’hi ha prou amb una
ideologia i uns objectius amb bones
intencions des d’un punt de vista social si darrere no hi ha solvència, responsabilitat i complicitat. Barcelona
és una ciutat de complicitat, i el govern actual ha estat incapaç de
mantenir i afegir riquesa a aquesta
complicitat. Al contrari, en molts terrenys s’ha perdut.
Un terreny on sembla que no hi
ha hagut complicitats és el del turisme. Creu que el model turístic
actual de la ciutat està esgotat?
Esgotat, no. El problema que tenim
és d’èxit. L’èxit, si no el gestiones,
acaba generant costos que de vegades es fan insuportables. Cal
gestionar-ho, compensar els costos i repartir els beneficis. Això vol
dir redistribuir econòmicament i
socialment, canviar els conceptes
fiscals que avui defineixen el turisme i una política clara de retorn
dels seus beneficis. També hi ha
una política metropolitana per
desenvolupar, una política d’acord
amb altres ajuntaments. En aquest
tema, com en altres, no hi haurà
respostes si no hi ha una governança metropolitana.

Un altre tema polèmic és la unió
del tramvia. Colau ha tornat a
posar la qüestió sobre la taula.
Hem de parlar del tramvia? Parlem-ne. Que és una bona idea i té
sentit plantejar-se la unió? Sí. El
que no podem fer és, a partir d’aquí, simplement prendre la decisió
al marge de totes les consideracions tècniques, econòmiques, de
gestió, d’interès públic... Tot això
s’ha de valorar abans de prendre
una decisió, no després. L’ordre
lògic és primer tenir la informació.
És el que demana la responsabilitat institucional, i no pas abusar
que un Baròmetre diu que gairebé
tothom està d’acord amb la unió.
Per tant, ERC què votarà en el
plenari de finals de mes?
Si hi ha una feina feta, valorarem
quin missatge ens envien aquests
elements.

“La resposta
simple de més
autoritat, més llei
i més ordre
és la pitjor”
Per tant, no ho tenen decidit.
Tenim decidit que hi volem treballar. Estem d’acord amb la idea,
però abans de prendre una decisió
hem de veure si val la pena aquesta
inversió.
Potser seria més prudent que
l’alcaldessa no ho portés al Ple
tan aviat, doncs.
En tot cas, que es treballi abans de
prendre cap decisió. Sobre la base
de la pressió estrictament política
en un Ple no ho farem. A base de
rodes de premsa no ho arreglarem.
Fa un moment parlàvem del Baròmetre, on també apareix la
preocupació per la seguretat.
Què canviaria respecte de les polítiques de seguretat de Colau?
Primer cal dir que el problema de
la seguretat no és que el seu origen
sigui una gestió millor o pitjor des
de l’Ajuntament. El problema de la
seguretat apareix per una suma de
factors, alguns d’ells molt poc associats amb l’administració ni amb la
mateixa ciutat. Estem en un món
globalitzat, en una ciutat que és un
aparador des de tots els punts de
vista i, per tant, d’interès per totes
les delinqüències que un es pugui
imaginar, lamentablement. Això ho
compartim amb altres ciutats.
Però alguna cosa s’hi pot fer des
de l’Ajuntament...
Hem de tractar la nostra situació i

saber utilitzar els instruments que
tenim, i això no s’ha fet bé. No s’ha
fet bé la combinació de polítiques,
perquè una cosa és la Guàrdia Urbana i la seva presència, que és obvi
que ha de millorar en molts sentits,
però a més d’això s’han de fer unes
polítiques més adreçades a les causes que a les conseqüències. Per
tant, hem de parlar d’habitatge, de
cohesió social, dels serveis socials
en un sentit molt ampli... Però molts
d’aquests temes només els podrem
afrontar amb el Govern de Catalunya i el de l’Estat. La resposta simple
de més autoritat, més llei i més
ordre és la pitjor.
Però quan es fan operacions policials, els veïns que pateixen la
inseguretat les aplaudeixen. Ho
hem vist al Raval.
És que jo no dic que això no s’hagi
de fer perquè hàgim de fer polítiques de llarg termini. S’han de fer
les dues coses. Per exemple, però, hi
ha un element que no considerem
mai: qualsevol política de seguretat
ha de comptar amb un sistema judicial potent, proper, àgil i immediat. Un cas de furt triga 18 mesos a
veure’s. Això forma part del càlcul
que fa la delinqüència organitzada.
Saben que tenen impunitat durant
un temps llarguíssim. Per això defenso una justícia de proximitat i
local, que està plantejada però que
el sistema judicial sempre s’hi ha
oposat.
L’habitatge és un altre tema que
preocupa. Què pot fer l’Ajuntament al respecte que no s’hagi
fet fins ara? Les competències
municipals són limitades...
Pot fer dues coses. Augmentar molt
l’estoc d’habitatges per destinar-lo
al lloguer social o a altres opcions i,
en segon lloc, hi ha un tema de regulació fiscal i del mercat. Ens trobem aquests grans inversors que
ens estan comprant la ciutat i nosaltres no sabem ni qui són. Això no
pot ser i ha de tenir una resposta fiscal i de regulació. Aquí hi ha tot un
terreny per treballar i innovar, amb
ambició i rigor.
Per acabar, si arriba a l’alcaldia,
quina serà la seva primera decisió?
[Pensa]. N’hi ha tantes... El primer
que faré serà enviar un missatge
de complicitat. Expressar la voluntat de retornar l’Ajuntament a la
ciutat.
Aquest mandat no ha estat així?
Precisament aquesta ha estat
una de les banderes de Colau.
S’ha deixat que anés augmentant
la distància. Potser Colau havia generat tantes expectatives que ara
podem apreciar la necessitat que
hi ha de generar de nou aquesta
complicitat i proximitat.<

– Què votarà ERC en el plenari
de finals de mes sobre el tramvia?
– Si hi ha una feina feta,
ho valorarem.
– No ho tenen decidit?
– Estem d’acord amb la idea, però
cal veure si val la pena la inversió.
– Potser seria més prudent que
Colau no ho portés al Ple, doncs.
– En tot cas, que es treballi abans.
A base de rodes de premsa
no ho arreglarem.
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Els Castellers de la Vila de Gràcia han escollit recentment nova junta directiva i nova comissió tècnica. La presidència de l’entitat recau en Agnès Garreta, membre de la colla des del
2011, mentre que el nou cap de colla és Oriol Constantí, que fa 21 que forma part dels blaus.

Els veïns d’Encarnació insisteixen
en l’expropiació de les casetes
» La plataforma celebra que l’Ajuntament hagi trobat l’escletxa per
salvar les façanes però vol evitar que es faci la promoció de pisos
PATRIMONI4“Expropiació total
de la finca”. Aquest és el posicionament que segueixen defensant
des de la plataforma veïnal Salvem
l’Alzina després que la setmana
passada el regidor Eloi Badia
anunciés la conservació de les façanes de les casetes del carrer
Encarnació gràcies a la catalogació de l’alzina.
Badia va explicar que l’escletxa legal que ha trobat el consistori és la que ofereix un article de la
Llei d’Espais Naturals de la Generalitat. Això ha provocat que
s’hagi suspès cautelarment la llicència d’obres i, quan s’hagi aprovat la catalogació de l’alzina, es revocarà la llicència.
DUES OPCIONS
Així doncs, des de Salvem l’Alzina,
després d’haver fet una assemblea
just després de l’anunci de Badia –ahir a l’hora del tancament
d’aquesta edició l’entitat celebrava una altra assemblea per decidir

La lluita veïnal continua. Foto: Salvem l’Alzina

els següents passos a fer–, es va
deixar clar el rebuig a una primera opció oferta de la propietat, que
consisteix a conservar les façanes
de les casetes i l’alzina i a tirar endavant el projecte immobiliari.
L’entitat s’hi oposa perquè “l’operació especulativa” seguiria.
La segona opció seria la d’expropiar tota la parcel·la i fer-hi habitatge social. En aquest cas l’entitat veu bé l’expropiació però no
acaba de veure clara la construcció d’habitatges –deixen clar que
no estan en contra de l’habitatge

social– perquè anirien “en detriment del jardí i Gràcia té una manca important d’espais verds i d’equipaments”.

POLÍTICA4La trobada del candidat a l’alcaldia Manuel Valls
amb diferents representants d’entitats gracienques ha tingut una
derivada paral·lela relacionada
amb l’Associació Joves Gitanos de
Gràcia. El motiu, un tuit del regidor d’ERC Jordi Coronas, on assegurava que Valls havia insistit
per reunir-se amb ells i l’entitat
s’hi havia negat.
En declaracions a Línia Gràcia, el president de l’Associació
Joves Gitanos, Ricard Valentí,
aclareix que en cap moment la
candidatura de Valls els va con-

vidar a la trobada, tot i que deixa clar que, si hagués estat així,
no haurien acceptat la proposta.
Valentí es mostra molt crític amb
Valls per l’episodi que va protagonitzar el 2013 a França amb
l’expulsió d’una nena gitana.
“Mai ens reunirem amb persones
que fan discursos d’ultradreta, racistes i feixistes”, afirma amb
contundència Valentí.
Valentí conclou que Europa ha
entrat en una època perillosa amb
l’ascens de la ultradreta i insisteix
que “no podem acceptar que els
seus partits guanyin eleccions”.

Gràcia s’omple de cultura
mallorquina a partir d’avui

DUES OPCIONS
D’altra banda, Salvem l’Alzina
també mostra la seva preocupació
pel fet que la revocació de la llicència d’obres no implica la revocació de la llicència d’enderrocament i pel possible desallotjament de la finca, ja que la propietat ha denunciat la seva ocupació
als Mossos d’Esquadra.

El Tradicionàrius 2019
arrenca amb força

MÚSICA4El festival Tradicionàrius va donar el tret de sortida a la seva edició d’enguany el
passat 11 de gener amb el concert
de Roger Andorrà, un dels joves
valors del nou folk.
Andorrà es caracteritza per la
seva peculiar aposta que fusiona
el so tradicional de la gralla amb
la música electrònica. De fet, el
seu espectacle es coneix amb el
nom d’Electrogralla. El concert
d’Andorrà es va fer al CAT des-

Joves Gitanos: “No ens
reunirem mai amb Valls”

prés de la popular cercavila pels
carrers de Gràcia.
Després d’Andorrà, el dia 17
va arribar el torn de Caïm Riba.
L’exmembre de Pastora va presentar el seu nou disc ‘Nararai’,
mentre que l’endemà el protagonista va ser el veterà Marcel Casellas, que va presentar ‘Si són
flors, floriran’ amb la Cobla Catalana de Sons Essencials. Un dia
més tard Clau de Lluna va celebrar el seu 30è aniversari.

FOGUERONS4Tornen els Foguerons de Sa Pobla. Entre avui
i dissabte se celebrarà una nova
edició d’aquesta tradicional festa mallorquina arrelada des de fa
anys a Gràcia que té el foc com a
gran protagonista.
Els actes es posaran en marxa demà a les set de la tarda a La
Violeta, amb la presentació de
l’exposició ‘Un món de mil dimonis’. Tot seguit es farà el tast de
productes mallorquins i la glosada oberta amb diversos cantadors.
L’endemà serà el torn de la conferència ‘Un món de mil dimonis’,
del taller de ball de bot i del concert de S’Estol des Gerricó.

Per últim, dissabte serà el
dia més fort de la celebració. Al
migdia els mercats del districte
seran els protagonistes gràcies a
la música folk, mentre que a dos
quarts de vuit del vespre començarà el plat fort de la festa,
amb la plantada de les colles de
cultura popular, que deixarà pas
al lluïment de les colles i la cercavila. A dos quarts de 10 es farà
l’encesa dels foguerons i l’inici de
la revetlla a la plaça de la Virreina, mentre que a la plaça del Diamant també hi haurà revetlla, glosada i cançons. Per últim, a la mateixa plaça de la Virreina hi haurà balls i cants mallorquins.
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Els pisos rusc de Torrent
de l’Olla, de moment sense data
HABITATGE4L’arribada dels polèmics pisos rusc que promou
l’empresa Haibu 4.0 a Gràcia,
concretament al carrer Torrent
de l’Olla, sembla que es podria
allargar una mica respecte de la
data de l’1 de febrer, dia anunciat
per la promotora fa unes setmanes.
En declaracions a Línia Gràcia, Marc Olivé, cap visible de
l’empresa, explica que de moment no pot concretar la data
d’obertura dels pisos que l’empresa assegura que està fent a
Torrent de l’Olla. Preguntat sobre l’expectació, en termes negatius, que està generant el pro-

El govern municipal,
tal com ha fet a Sants,
no permetrà que
els pisos funcionin
jecte entre les entitats locals que
defensen el dret a l’habitatge,
Olivé deixa clar que n’és “conscient”. És per aquest motiu, i per
evitar que el Districte els pugui
frenar les obres, que “no hem fet

Haibu no ha dit a quin punt de Torrent de l’Olla fa els pisos rusc. Foto: Arxiu

públic el lloc exacte del projecte”,
afegeix Olivé.
REBUIG MUNICIPAL
Tal com ja ha passat en el cas del
districte de Sants-Montjuïc, Haibu està disposat a plantar cara a
l’Ajuntament per tirar endavant
el seu projecte. L’empresa, tot i
que el govern municipal ha deixat clar que rebutja aquest tipus
d’habitatge i que no té constància del projecte de Torrent de l’Olla –de fet ha aconseguit precintar el local del barri de la
Bordeta on s’estaven construint

líniagràcia.cat

L’Ajuntament aprova els pisos
socials a la Kasa de la Muntanya

HABITATGE4L’Ajuntament, en
el marc de la comissió d’Ecologia i Urbanisme, va aprovar la
setmana passada de forma inicial el projecte per fer pisos socials a la Kasa de la Muntanya,
l’edifici propietat de la família
Güell, situat a tocar del Park
Güell, i que fa anys que està ocupat. En el marc de la mateixa comissió també es va aprovar el
projecte per fer pisos de protecció social a la plaça Manuel Torrente, juntament amb altres
punts de la ciutat.
En el cas de la Kasa de la
Muntanya, el projecte contem-

pla la construcció de 12 habitatges, mentre que a Manuel Torrente se’n farien nou. Tal com
va avançar l’Independent, l’Ajuntament preveu mantenir l’edifici actual de la Kasa de la
Muntanya, ja que té una catalogació patrimonial del nivell C.
ACORD AMB LA PROPIETAT
En paral·lel, segons ha publicat
Nació Digital, el consistori ja
hauria arribat a un acord amb
la família Güell per la compra
de la propietat, tot i que encara queda per definir el preu final de l’operació.

els pisos–, es caracteritza per tirar pel dret i esperar la reacció
municipal.
D’altra banda, el projecte
dels pisos rusc, si s’acaba materialitzant, es trobarà, de ben
segur, amb una forta oposició
del col·lectiu d’activistes de
l’habitatge. A través de les xarxes socials ja s’ha fet visible
aquest rebuig, que en el cas de
Sants es va materialitzar amb
diferents protestes veïnals i,
també, algun atac amb pintades
i vidres trencats al local del barri de la Bordeta.

Comerç

Segona edició | Premis Barcelona Restauració

L’Ajuntament ha convocat la segona edició dels Premis Barcelona Restauració, que
tenen com a objectiu reconèixer la tasca feta per restaurants de barri que durant el
2018 destaquessin per tenir un fort vincle local. Hi ha tres modalitats de premis.

L’enderroc del Mercat
de l’Abaceria avança
MERCATS4L’antic Mercat de
l’Abaceria ja és més a prop de
passar a la història després que
el passat 14 de gener es posés en
marxa el seu enderroc, que implicarà que només es conservi
l’estructura metàl·lica de l’edifici, que està catalogada patrimonialment.
L’inici de l’enderroc suposa
un pas endavant en el projecte
de reforma d’aquest emblemàtic mercat. La previsió de l’Ajuntament és que les obres d’enderroc acabin abans de l’estiu.
De moment s’han retirat els residus considerats especials i la
maquinària de climatització i
també s’està buidant i desmantellant l’interior del recinte, incloses les parades. Més endavant
també es retirarà la coberta i
s’enderrocaran els sostres i les
parets.
FINS AL 2022
Per veure el nou mercat acabat
els veïns hauran de tenir força
paciència. Les obres de cons-

Les trobades dels alcaldables
amb els comerciants, en marxa

Els operaris ja treballen en l’enderroc. Foto: Twitter (@annits)

trucció, segons els càlculs de
l’Ajuntament, començaran el
primer trimestre del 2020. Un
cop hagin començat, es preveu
que durin entre dos anys i dos
anys i mig. És a dir, la nova Abaceria estarà acabada, com a molt
aviat, a mitjans del 2022.

UNA PLANTA MENYS
Tal com es va conèixer el passat
mes d’octubre, el disseny final del
nou mercat tindrà dues plantes
subterrànies i no tres, tal com estava previst en un primer moment. Finalment no es farà el centre de distribució de mercaderies.

POLÍTICA4La Fundació Barcelona Comerç i Barcelona Oberta
han donat el tret de sortida als Esmorzars Comerç Barcelona, el cicle de trobades amb els diferents
candidats a l’alcaldia de cara a les
eleccions municipals. El primer
protagonista del cicle va ser, el 16
de gener, Manuel Valls, candidat
de la plataforma Valls BCN 2019,
que té el suport de Ciutadans.
Durant la trobada es van posar diferents temes damunt la
taula. Un d’ells va ser la qüestió de
la venda ambulant, que preocupa

els comerciants. Valls va deixar
clar que el seu objectiu és “posar
fi al top manta” i va dir que per
aconseguir-ho fa falta que la Guàrdia Urbana tingui la confiança dels
polítics.
Una altra qüestió important
que va aparèixer durant la trobada va ser el de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana per
potenciar el comerç local. Valls va
afirmar que “el comerç i el turisme són els pilars de l’economia de
Barcelona i la col·laboració publicoprivada és imprescindible”.
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veïns en línia

Reclamen responsabilitats
La FAVB demana explicacions al Banc Sabadell per haver tapiat un pis amb tres menors a dins
SOCIETAT/ La FAVB i l’Associació de Veïns i
Veïnes de Ciutat Meridiana van exigir el
passat dilluns 7 de gener explicacions a
Solvia, la immobiliària del Banc Sabadell,
perquè durant un desnonament en un
bloc de l’avinguda Rasos de Peguera d’aquest barri de Nou Barris del passat divendres 4 va deixar tres menors d’edat a
l’interior d’un pis que va quedar tapiat.
La federació, representada per la seva
presidenta, Ana Menéndez, i l’entitat veïnal, a través del seu president Filiberto
Bravo, van comparèixer a la seu de la FAVB
per reclamar que s’investiguin les responsabilitats després d’un episodi que van
considerar de “matonisme immobiliari”.
De fet, després d’aquesta compareixença, les dues entitats van emetre un comunicat conjunt denunciant que “la mala
pràctica dels operaris, que haurien d’haver
comprovat si havia algú al pis abans de
canviar la porta, va posar en risc la vida dels
menors durant unes hores”. La mare dels
menors no era al pis, i havia deixat el fill
més gran, de 16 anys, a càrrec dels seus
germans de 5 i 12, que durant unes 12
hores no van poder sortir del domicili per
la porta, ja que a sobre s’hi havia col·locat
una planxa metàl·lica. Quan la dona va tornar de treballar va veure com tampoc
podia accedir a l’interior del pis i, aleshores,
va trucar a l’associació de veïns, que va ser
des d’on es van fer les gestions amb la policia i els bombers, els quals van haver d’intervenir per obrir la porta.
Així, l’AV i la FAVB van assegurar que seguiran “pressionant fins que s’aclareixin els
fets” i van anunciar que posaran una denún-

El decret-llei sobre habitatge del govern
de Pedro Sánchez no convenç
HABITATGE/ No rotund de les entitats al decret-llei que
l’executiu de Pedro Sánchez va aprovar en matèria d’habitatge durant el mes passat. Així, el Sindicat de Llogaters
i Llogateres, l'Observatori DESC o la PAH ja havien alertat sobre la insuficiència d’aquesta mesura de govern i ara,
setmanes després, l'Assemblea de Barris per un Turisme
Sostenible (ABTS) se suma a les crítiques.
L’ABTS considera que aquesta mesura “arriba tard i malament”, ja que creu que els dos canvis principals que aplica són pràcticament inútils. D’aquesta manera, l’assemblea considera que el decret llei és “molt insuficient” pel
que fa a l’aspecte residencial, perquè considera que no
aconsegueix gaire més que allargar la durada dels contractes d'arrendament dels actuals tres fins a cinc o set anys,
en funció de si la propietat és física o jurídica.
Més contundents, en canvi, són les crítiques als aspectes
relacionats amb els pisos turístics. En aquest sentit, l’ABTS
considera que “una normativa sobre lloguers que modifica el lloguer turístic sense tenir en compte el seu impacte
al parc i el mercat d'habitatge, en definitiva al dret a l'habitatge, és senzillament una presa de pèl”. A més, denuncien
que el principal problema del lloguer turístic és que “és una
modalitat d’especulació turística que desposseeix l’habitatge de la seva funció social”.

cia a la Fiscalia de Menors“per si aquesta acció
dels operaris, i de manera indirecta també del
Banc Sabadell i Solvia, és constitutiva de delicte per posar en risc la vida dels menors”.
Tot i això, al text les dues parts van voler
valorar positivament que “l'Ajuntament hagi
negociat un lloguer social per a la veïna afectada i els seus fills”, tot i que consideren que
això és “un rentat de cara de Solvia, que té
centenars de pisos buits a tota la ciutat, i que
no els cedeix a l'Ajuntament”. Finalment, les
entitats van preguntar-se “què passarà amb

La Federació va
anunciar que posarà
una denúncia pel cas
a la Fiscalia de Menors
les desenes de famílies que patiran la mateixa situació, però que no tindran ressò mediàtic per tenir els fills a l'escola”.
“SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SOCIAL”
El text acaba denunciant que l’habitatge
“segueix sent un dels problemes del model
capitalista de la ciutat”, ja que es contempla com “un privilegi fora de l’abast de la
classe treballadora” i no com un dret, i considera que fets així “demostren la voluntat
especulativa amb què bancs i fons voltor
gestionen els seus parcs de pisos, allunyats
de la situació d’emergència social que converteix l’habitatge en un luxe”.

Les entitats tornen a
reivindicar la unió del Tram
MOBILITAT/ Una de les grans promeses electorals del govern d’Ada Colau torna al debat públic. El passat divendres 4, l’Ajuntament va anunciar que tornarà a portar a la
sessió plenària de finals d’aquest mes la connexió del tramvia per la Diagonal.
Poc després de l’anunci, aquesta decisió va rebre el suport de la plataforma Unim els Tramvies (l’entitat més activa a favor d’aquest projecte) i de la FAVB. Unim els Tramvies va compartir la piulada del govern municipal, etiquetant tots els grups representats al Ple i dient que “no
la desaprofitem”, mentre que la FAVB va dir que espera que
“els grups municipals estiguin a l'altura del que reclama
la ciutadania”.
Caldrà estar atents, doncs, a aquesta primera sessió de
l’any, que està prevista per al pròxim divendres 25.
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Oposició al Pla d’Estratègia
de Màrqueting Turístic de la ciutat
TURISME/ L’objectiu no ha de ser
repensar el model turístic de la
ciutat, sinó limitar l’impacte que
té sobre els barris i els veïns i les
veïnes. Aquesta és una de les conclusions que, a mitjans del mes
passat, va fer públiques l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) respecte del Pla
d'Estratègia de Màrqueting Turístic de Destinació Barcelona, que
es va presentar a la Llotja de Mar
a principis del mes d’octubre.
L’ABTS va emetre un text en el
qual publicava aquestes i altres
reflexions al respecte d’aquesta
acció conjunta de l’Ajuntament,
Turisme de Barcelona, el Gremi
d’Hotelers i la Cambra de Comerç.
Les entitats havien convidat
l’ABTS a aquest acte de presentació, però els responsables de l’entitat van descartar anar-hi.
Tot i que des de l’entitat reconeixen que “la presentació del
procés suggereix un canvi de
plantejament”, denuncien que no
hi ha gaire marge per “anar més
enllà d’un aspecte terminològic”.
I és que, asseguren, tot i que apareixen idees com sostenibilitat o
retorn social, “darrere d'aquestes
hi ha de seguida el clàssic creixement turístic, encara que sigui
posat al dia” i que això xoca frontalment amb els principis que defensen, com el decreixement del
sector, la seva reconversió o la diversificació que comportaria en
l’economia de la ciutat.
De fet, l’ABTS considera que
una de les novetats del Pla és
“transcendir els límits de la ciutat”.
L’Assemblea, però, no ho veu com

una bona notícia i considera que
significa “una nova ampliació del
camp de batalla, exportant els impactes de la turistització a tota la
comarca o província”.
Un altre dels aspectes denunciats és que es parlava de vetllar
perquè el retorn social del turisme
fos gran, tot i que l’ABTS creu que
“amb l'actual pressió turística el retorn social de la competitivitat és
automàticament negatiu” i que té
derivades com “l’expulsió de veïnat, precarització laboral i vital,
conseqüències greus per a la salut
o contaminació ambiental”.
Així, l’ABTS creu que “la ciutat i
l’àrea metropolitana no necessiten
un Pla de Màrqueting Turístic, sinó
mesures concretes per revertir el
model turístic actual en favor del

SALUT/ Durant els primers dies
de l’any, la Plataforma del Raval
Nord va fer arribar a l’Ajuntament les primeres signatures
que ha recollit entre veïns i entitats perquè el futur centre d’atenció primària es construeixi a la
Capella de la Misericòrdia. L’espai
està cedit al MACBA, però la plataforma espera que el govern
municipal revoqui aquest acord
i que construexi l’equipament.
Aquesta campanya de recollida de suports es va posar en
marxa a mitjans del passat mes
de desembre i la intenció que tenen els seus impulsors és recollirne prop de 4.000 abans que s’acabi aquest mes.

Crítiques per
l’enderrocament
de part de la Model

L’ABTS va rebutjar
assistir a l’acte de
presentació públic
d’aquest projecte

PATRIMONI/ L'entitat SOS-Monuments, una de les principals
veus per a la conservació dels elements arquitectònics de l’antiga
presó Model, ha criticat l’enderrocament parcial de les galeries
en el nou projecte de transformació del centre penitenciari.
En un comunicat emès el
passat dia 4, l’entitat assegurava
no entendre “la necessitat d’enderrocar els murs d’alguns dels
braços de l’estrella, quan els volums que es perden amb aquesta acció es tornen a construir en
un altre lloc del mateix solar”.
També van dir que consideren excessives les construccions que s’adosaran als braços.

veïnat” i que interpreten el Pla com
“una operació de rentat de cara
per part de l'Ajuntament i Turisme
de Barcelona, alhora que una refundació de la marca Barcelona”.
L’Assemblea conclou l’escrit dient
que, en el context actual, el Pla
“només pot llegir-se en clau de
treva entre el govern municipal i el
sector turístic de cara a la propera
campanya electoral per tal d'evitar
un desgast potencialment alt”.

Mor Manuel Rodríguez, històric
líder veïnal del barri de les Roquetes
CONDOL/ El barri de les Roquetes va conèixer la mort d’un dels seus referents
veïnals el passat dimarts 1 de gener. Ens
deixava Manuel Rodríguez, conegut popularment com el pintor de la vida i la
lluita de les Roquetes. Actualment tenia
90 anys.
Rodríguez va néixer a la localitat andalusa de Nerva a finals de la dècada de
1920, però amb poc més de 40 anys va
arribar a viure a la ciutat, que es va convertir en casa seva. Veí de les Roquetes, va
dedicar gairebé tota la seva estada a Barcelona a col·laborar amb el moviment
veïnal, incidint en àmbits de la vida com
la sanitat (va ser el principal defensor de
la necessitat d’obrir un ambulatori al
barri) o la cultura (gràcies a aquest ves-

Els veïns segueixen
reivindicant el nou
CAP Raval Nord

sant va impulsar la creació del Grup de
Pintors de Nou Barris, que fins i tot va
aconseguir exposar al Palau de la Virreina,
o de la reconversió de l’antiga escola Ton
i Guida en un centre cultural, cosa que ha
arribat fins a l’actualitat). Poc després
d’instal·lar-se al districte de Nou Barris,
Rodríguez va entrar a formar part activa
de l’Associació de Veïns de Verdum i a implicar-se en aquestes i altres lluites.
A més, la seva obra pictòrica va ser especialment important per il·lustrar una
època en la qual la fotografia no estava,
ni de bon tros, tan estesa com en els nostres dies.
La seva capella ardent va estar oberta
el dia 2 al tanatori de la ronda de Dalt i
l’endemà va ser enterrat.

El número 150
de ‘Carrer’ fa una
passejada pel 22@
PUBLICACIÓ/ El número 150 de
la revista Carrer, la publicació de
la FAVB, té com a tema principal
del seu dossier el barri del 22@.
Les peces d’aquest se centren en
temes com les lluites veïnals, les
problemàtiques socials i les iniciatives culturals que han sorgit
en aquest punt de la ciutat, alhora
que es planteja el debat ciutadà
que vol repensar aquest territori en clau crítica.
Altres peces d’aquesta edició
són un balanç sobre l’arribada de
l’L9 del metro a la Zona Franca o
del pacte entre l'Ajuntament i la
Sagrada Família. Com sempre,
Carrer es pot descarregar des
del portal web de la FAVB.
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| Resident Evil 2
Anys després de la seva aparició, un dels clàssics d’aquesta
coneguda saga de zombies arriba a la PS4 i la XBOX 360.

Famosos

No t’ho perdis

Tot i que ‘Operación Triunfo’ va acabar abans de Nadal amb Famous com a guanyador, el concurs musical encara tenia pendent triar l’artista que representarà Espanya a Eurovisión. Amb aquest objectiu, diumenge 20 de gener La 1 va emetre una gala perquè
alguns dels triunfitos de l’última edició interpretessin
les cançons que des del programa es proposaven
per participar a Eurovisión el pròxim mes de maig.
Finalment, la votació de l’audiència va decidir que el
guanyador fos Miki amb el tema La venda, composat per Adrià Salas de la Pegatina. El cantant, natural
de Terrassa, es va mostrar molt il·lusionat per aquesta oportunitat a través de les seves xarxes socials, on
va agrair el suport dels seus seguidors. D’aquesta
manera, Miki haurà de viatjar el 18 de maig a Tel
Aviv (Israel), on intentarà aconseguir la millor puntuació amb una cançó festiva que barreja l’estil de la
rumba catalana amb un toc d’ska.

El Tàpies més polític
Fins al 24 de febrer es pot visitar a la Fundació Antoni Tàpies
l’exposició ‘Antoni Tàpies. Biografia política’, que trasllada l’espectador a l’etapa que va del 1946 al 1977, on l’artista va fer
el seu propi recorregut des de la postguerra i la dictadura
fins a les acaballes del franquisme i la transició democràtica.
Amb més de 50 grans obres, l’exposició mostra com era possible ser modern sota un règim feixista que sistemàticament
reprimia qualsevol intent d’exercir la llibertat que pregonava
la modernitat crítica. El recorregut de la mostra és discontinu
i està marcat per moments icònics i esdeveniments crucials.

Llibres

La fitxa

?

M

QUI ÉS

...

I

Ha format part de l’última edició del concurs musical

Representarà Espanya a Eurovisión

QUÈ HA FET

El cantant de Terrassa interpretarà la cançó ‘La venda’

...

A LES XARXES

Teatre

K

Participar a ‘Operación Triunfo’

ÉS FAMÓS PER

?

I

Agraeix el suport dels seus fans

L’audiència va votar Miki per anar a Eurovisión

Música

Pelis i sèries

Magret i els anarquistes
Francesc Puigpelat

Jane Eyre (una autobiografia)
Charlotte Brontë

Que nos quiten lo bailao
Pepet i Marieta

El embarcadero
Álex Pina i Esther Martínez Lobato

Les aventures d’un policia francès, el
detectiu Jules Magret, enmig d’una
Barcelona en plena Guerra Civil, l’hivern del 1936. El comissari arriba a Catalunya en cerca de l’anarquista Llibert
Tarrés, però el que es troba és un país
on regna el caos. L’obra va ser la guanyadora del V Premi Memorial Agustí
Vehí, que atorga el festival Tiana Negra.

Carme Portaceli és l’encarregada de dirigir aquesta adaptació d’una novel·la
que critica els patrons de gènere i de
classe de l’Anglaterra victoriana. Ariadna Gil representa l’heroïna romàntica
més inclassificable, acompanyada
d’actors com Abel Folk, Joan Negrié,
Pepa López o Jordi Collet.
Al Lliure de Gràcia de Barcelona.

Recentment el partit d’extrema dreta
Vox ha posat una denúncia contra el
cantant de Pepet i Marieta, Josep Bordes, per "exhibicionisme" per un striptease durant un concert a Castelló. Davant aquests fets, el grup ha decidit respondre amb el llançament d'un nou videoclip, Que nos quiten lo bailao, tema
que formarà part del seu pròxim EP.

Movistar estrena una nova sèrie de
producció pròpia, que arriba de la mà
dels creadors de La casa de papel. La
trama planteja un triangle amorós: les
vides de dues dones (Alejandra i Verónica) s’entrecreuen després del suïcidi
del marit d’una d’elles (Óscar). L’altra és
la seva amant, i la vídua comença un
viatge per intentar trobar respostes.
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Cultura
DIVENDRES 1 DE FEBRER
22:00 Després de 30 anys apropant la tradició
musical de Castella i Lleó, el grup de folk castellà La Musgaña arriba amb el seu nou directe. / Centre Artesà Tradicionàrius.

Darrera sessió de les sessions
de monòlegs dels 4 Barres
Dissabte 26 de gener a les 20:30

PROPOSTES
Tallers

El curs de ‘Nutritupper’ es posa
en marxa a principis de febrer
A partir del 4 de febrer a les 19:30

Sara Ramos serà l’encarrega de coordinar les sessions del taller Nutritupper, que ensenyarà a preparar receptes delicioses que es puguin emportar
a la feina. / Centre Cívic La Sedeta.

TOTS ELS DIVENDRES
09:30 La professora Olga Tragant s’encarrega de
coordinar el curs Iniciació a la dansa contemporània, classes bàsiques d’introducció a
aquest estil. Cal inscripció prèvia. / Escola i Espai de dansa TragantDansa.
Demà passat es farà la darrera sessió
de les jornades de monòlegs de Jordi
Carner, Toni Cruz, David Sas i Àngel Miralls, coneguts com els 4 Barres. / Teatreneu Multisales.

DES DE L’1 DE FEBRER
18:00 A partir del primer dia del mes que ve,
cada 15 dies es farà una nova sessió del taller de K-POP, per conèixer les cançons i els balls
que estan triomfant a Corea del Sud. / Espai
Jove La Fontana.

Exposicions

FINS AL 2 DE FEBER
Matí-Tarda Fins al mes que ve està en marxa
la mostra Copistes, una mostra de pintures realitzades per ajudar a entendre la creació d'un
quadre que ha estat considerat obra mestra.
/ Centre Cívic El Coll - La Bruguera.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Un món de mil dimonis, una exposició que aplega més de cinquanta mostres
de dimonis d’arreu, es pot visitar al districte des d’avui mateix. / Centre Artesà Tradicionàrius.

Infantil

La seu dels Lluïsos acull l’obra
’La pastissera i els follets’
27 de gener a les 12:00 i a les 18:00

La seu dels Lluïsos acollirà una doble
representació de La pastissera i els
follets, de la companyia l’Estaquirot Teatre. / Lluïsos de Gràcia.

Esports
DISSABTE 2 DE FEBRER
19:00 Partit de futbol sala corresponent a la dissetena jornada del grup 1 de Tercera Divisió
entre el Gràcia FSC i l’Olympic Floresta. / Pista Poliesportiu Claret.

L’Europa tanca el mes de
gener contra el San Cristóbal
Diumenge 27 de gener a les 12:00

DISSABTES I DIUMENGES
16:30 La Sireneta explica la història de l’Ariel,
una jove sirena que viu amb els seus amics
al fons del mar. El dia del seu aniversari, la sireneta veu una nau governada pel príncep Èric
i s'enamora d'ell. / Teatreneu Multisales.

DIMECRES I DIJOUS
17:30 Expressió plàstica i cultura popular és un
taller que idees inspirades en la cultura i les
festes de la tradició popular catalana. / Centre de Cultura Popular La Violeta de Gràcia.

Partit de futbol corresponent a la
vint-i-cinquena jornada del grup 5 de
Tercera entre l’Europa i el San Cristóbal. / Municipal Nou Sardenya.

Esports
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Gimnàstica | Arriba el 21è Trofeu Internacional Vila de Gràcia

Demà passat, durant bona part del dia, es disputarà la 21a edició del Trofeu Internacional
Vila de Gràcia de gimnàstica. Enguany, per primer cop, hi haurà competició en categoria
masculina. El torneig reunirà 15 clubs, de la resta de Catalunya, d’Espanya i també d’Europa.

L’Europa tanca el mes rebent
la visita del CP San Cristóbal
Pau Arriaga
GRÀCIA
Situat en una còmoda novena posició, més a prop del play-off que
no pas de les posicions del descens, l’Europa tancarà el primer
mes de l’any (en el qual l’equip ha
anat de més a menys) aquest diumenge a les 12 del migdia, rebent
la visita del CP San Cristóbal, un
equip que mai ha visitat el Nou
Sardenya.
L’únic precedent que existeix contra el conjunt de Terrassa és la derrota per 2-1 en un partit que es va escapar en el tram final, després que Adri Guillén
marqués al minut 10. Les dues
primeres jornades del mes de
febrer seran, sobre el paper, partits en els quals els de David Vilajoana podrien sumar punts.
El diumenge 3 de febrer l’Europa visitarà el Joan Baptista
Milà, el camp del Santboià (el penúltim), mentre que una setmana més tard passarà per la Vila de

Un moment de l’última derrota al Prat. Foto: Àngel Garreta / CEE

Gràcia el Reus B, un rival directe dels escapulats.

VISITA DE TORRENT I MARAGALL
Institucionalment, però, el més
destacat del mes ha estat la visita que el president del Parlament, Roger Torrent, i el candidat a l’alcaldia per ERC, Ernest
Maragall, van fer a les instal·lacions del Nou Sardenya abansd’ahir, pocs dies després que el
club anunciés retards en les reformes que l’estadi necessita, en
aspectes com la il·luminació, la

ventilació dels vestidors, el sistema de megafonia o la seguretat,
entre molts altres.
El Districte s’hauria compromès a fer-les durant l’any passat,
però en una Comissió de Seguiment es van ajornar a aquest
any (sense especificar cap data).
Els dos representants republicans van trobar-se amb el president, Víctor Martínez, i altres
membres de la junta directiva i els
van traslladar la seva preocupació per l’estat de les instal·lacions del Nou Sardenya.

El Gràcia FSC trenca la seva
mala dinàmica a Vilassar

S’ha acabat la ratxa de
set partits sense guanyar. El primer equip
del Gràcia FSC va guanyar el primer partit de l’any (també és el
primer triomf des de principis de
novembre) dissabte passat a Vilassar de Mar, a la pista de l’FS
Sant Joan (4-5).
Va ser un partit boig, amb remuntades dels dos equips, que el
conjunt taronja va començar

guanyant, que va veure com els
maresmencs empataven en primera instància i remuntaven
més tard i que va acabar decidintse a la recta final amb un doblet
de Marc Rodríguez.
El mes s’acabarà, esportivament, amb un partit duríssim
demà passat a la pista del segon,
el CFS Arenys de Munt. Aquest
nou viatge al Maresme serà el
primer partit de la segona volta.

L’hora de les estrelles: Lluïsos
i Vedruna seran a Manresa

BÀSQUET4Amb la primera volta ja acabada, aquest cap de setmana, per segon any consecutiu,
la Federació Catalana de Bàsquet
organitza l’All-Star de la Copa Catalunya, una cita que reunirà els
millors jugadors i tècnics dels
equips dels dos grups de la competició. La cita, que no es perdran
ni els Lluïsos ni el Vedruna, serà
en un escenari imponent d’ACB:
el Nou Congost.
Els alers David Capellas, dels

Lluïsos, i Albert Martín, del Vedruna, seran els jugadors que representaran el bàsquet del districte en aquesta cita, mentre
que l’entrenador dels Lluïsos,
Carles Rofes, dirigirà l’equip del
grup 1 juntament amb Romà Cutrina i Albert Morejón.
Demà passat es disputarà
aquest partit, que enfrontarà els
millors jugadors del grup 1 contra una selecció de noms dels
conjunts del grup 2.
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