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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vianants i ciclistes, el debat
segueix obert.

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

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

Albert Ribas
BARCELONA

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

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

Eloi Badia
El regidor va anunciar fa pocs dies que fi-
nalment aposta per expropiar les casetes

d’Encarnació, tot i haver descartat la
compra fa uns mesos. Ara, però, farà fal-
ta una majoria política per tirar endavant

l’expropiació que els veïns demanen. 
pàgina 10

Bàsquet Lluïsos
El conjunt blau continua sent una de les
alternatives principals al domini, fins ara
gairebé tirànic, del CB Lliçà d’Amunt.

Tot i haver pujat de categoria el curs pas-
sat, els de Carles Rofes s’han adaptat 

a la perfecció a Copa Catalunya. 
pàgina 14

Coll Amunt
L’associació de comerciants Coll Amunt
del barri del Coll, fundada el passat mes
d’octubre, s’ha proposat revitalitzar el
comerç del barri a través de diferents
accions. De moment l’entitat ja té més

de quaranta negocis associats. 
pàgina 11

La lupa

per Francesc Reina 

La vergonya

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que vol fer més amable la pobresa

Hi ha un sector tòxic
de l'independentisme

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

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Vuelve el batiburrillo
sobre Schleswig-Hols-

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

@apuente

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

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

Es increíble estar vi-
viendo esto en direc-

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

@carlosecue@xcervantes1@eduardvoltas
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Els veïns d’Encarnació insisteixen 
en l’expropiació de les casetes1

2
Els pisos rusc de Torrent de l’Olla, 
de moment sense data

L’enderroc del Mercat
de l’Abaceria avança

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

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

El + llegit líniagràcia.cat
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 Les claus

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

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

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

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

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

Set
per Jordi Lleal 

Supressió de la memòria
per David Rabadà

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

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

A les xarxes

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

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

#NoAlsPressupostos

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

#JudiciAlProcés #DiaMundialRàdio

Les millors
perles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Lola Surribas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

–Tothom tenia el seu poder.

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

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

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

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

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

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

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

portant i tothom s’ha de sentir
ben representat.

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

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

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

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

lítiques molt complicades però
que són imprescindibles. 

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

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

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

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

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

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

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

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

“Defensaré el dret de les famílies 
a educar els seus fills en castellà”
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al tram de carrer més petit de Barcelona
La concentració més gran de comerç

Unió de Botiguers Travessera de Gràcia - Casc Antic - Butlletí nº 40

Aprofita-ho!
Últims dies de les
segones rebaixes

Segueix-nos a la nostra pàgina web
www.graciabotiguers.comwww.facebook.com/GraciaBotiguers
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PATRIMONI4“La política muni-
cipal no és comprar a preu d’ha-
bitatge per construir equipa-
ments”. L’afirmació és del regidor
Eloi Badia, feta el passat  mes de
novembre. Tres mesos, en políti-
ca, poden donar per molt i fa
pocs dies el serial de les casetes del
carrer Encarnació va tancar el
seu gir després que Badia anunciés
divendres passat que, finalment,
l’Ajuntament ha decidit apostar
per l’expropiació. És a dir, per la
compra forçada.

Badia, que divendres va con-
vocar una roda de premsa amb ur-
gència per fer l’anunci, va explicar
que la decisió arriba després de
mesos de negociació  amb la pro-
pietat, que no tenia intenció de
vendre perquè volia tirar endavant
un projecte immobiliari. El Dis-
tricte també havia estat en con-
verses amb l’entitat Salvem l’Al-
zina, que ha lluitat per aconseguir

salvar les cases i l’alzina bicente-
nària, i que havia pressionat amb
insistència al consistori. 

COST “MOLT ASSEQUIBLE”
Durant la compareixença, Badia
no va explicar quin cost tindrà l’ex-
propiació per a l’Ajuntament, tot
i que s’hi va referir com a “molt as-
sequible”. Sí que va detallar que la
intenció del consistori és que l’es-
pai aculli una guarderia, una zona
verda i pisos socials i va justificar
el canvi de decisió perquè suposa
“uns guanys per Gràcia que són
molt evidents”. També va afegir
que “la ciutadania ha guanyat a
pols l’expropiació de les cases.

Cal tenir clar que el procés
d’expropiació tindrà un calenda-
ri llarg. De fet, Badia va precisar
que primer caldrà obtenir una
majoria política per modificar el
Pla General Metropolità, que po-
dria votar-se al ple municipal del

mes d’abril. Si s’obté la majoria po-
lítica, cosa que està per veure,
s’hauria de fer una votació final
que podria ser al mes de setembre.
És a dir, en el següent mandat. 

DESALLOTJAMENT
La decisió d’expropiar va ser molt
ben rebuda per Salvem l’Alzina, ja
que l’entitat sempre havia deixat
clar que només acceptaria aques-
ta opció. D’altra banda, pocs dies
després de l’anunci de Badia l’en-
titat va veure com es complia un
dels seus temors, el desallotjament
de les persones que ocupaven les
cases d’ençà que va saltar la polè-
mica per mirar de protegir-les. 

Els Mossos d’Esquadra, per or-
dre del Jutjat de Primera Instàn-
cia número 57 de Barcelona, van
desallotjar l’espai per retornar-lo
a la propietat i que aquesta pugui
fer les obres necessàries per ga-
rantir la seguretat de l’edifici.

Badia rectifica i vol expropiar 
les casetes d’Encarnació

» El regidor anuncia que a l’espai s’hi farà una guarderia i pisos socials
» Els Mossos desallotgen els veïns que ocupaven les cases

Jornada de protesta a l’Escola
Montseny contra les retallades
ENSENYAMENT4L’Escola Mont-
seny de Vallcarca va organitzar
divendres passat una jornada
reivindicativa, que va consistir en
una tancada de protesta, per
reclamar a la Generalitat que re-
verteixi les retallades aplicades
l’any 2010.

La protesta va ser l’acte cen-
tral d’una setmana reivindicati-
va organitzada per l’Assemblea
de Treballadors de l’educació
pública. La tancada es va posar
en marxa a les cinc de la tarda
amb diferents activitats progra-
mades. Es va fer un taller de pan-
cartes, activitats per als més pe-
tits, una taula rodona per tractar
la reivindicació del nou institut
de Vallcarca i el nou edifici de
l’escola Cal Maiol de Sants, un
sopar vegetarià i una sessió de ci-
nefòrum. També es va debatre
sobre la continuïtat de les mo-
bilitzacions i, finalment, alguns
dels integrants de la tanca es van
quedar a dormir al centre. 

CICLE DE MOBILITZACIONS
L’Assemblea de Treballadors de
l’educació pública es va consti-
tuir després de la vaga del pas-
sat 29 de novembre després que
el departament d’Educació, tal
com expliquen des de la matei-

xa, assemblea, “no donés res-
posta a cap de les demandes de
la plataforma reivindicativa”. 

Des d’aquesta assemblea
han el·laborat una llista de 12
punts  on enumeren les seves
demandes, entre les quals hi ha
el restablimentde l’horari lectiu
anterior a les retallades, la re-
ducció de les ràtios (un màxim
de 20 alumnes a primària i 25
a secundària), recuperar el po-
der adquisitiu, consolidar el
lloc de treball del personal interí
o el retorn de la inversió a les
Escoles Bressol i les Llars d’In-
fants, entre altres.

Una imatge del pati interior de la finca. Foto: Twitter (@carlesbenet)

Denuncien un cas d’abusos
d’un mossèn del col·legi Claret

SUCCESSOS4Pau Bosch, un exa-
lumne de l’Escola Claret entre el
1987 i el 2000, ha denunciat que
el 1996 va ser víctma d’abusos per
part del pare Francesc Figueres,
antic professor de religió. 

Bosch va explicar primer el
cas a través de Twitter la setma-
na passada i posteriorment ho ha
fet TV3, on ha detallat que quan
tenia 14 anys, durant un viatge de
finals de curs, el pare Francesc Fi-
gueras li va demanar que anés a
la seva habitació després que
Bosch li hagués dit que l’havia pi-
cat un insecte al braç. Un cop a
l’habitació, Figueras li hauria de-
manat que es dutxés. “Quan
m'estava dutxant a la dutxa, on no

hi havia cortines, ell va obrir la
porta. Sense dir cap paraula va
agafar la tovallola i va començar
a eixugar-me el cos de dalt a
baix. L'únic que es va saltar van
ser els genitals”, ha explicat Bosch
a TV3. Després d’explicar els
fets, altres alumnes han explicat
situacions similars. L’escola ha
decidit apartar cautelarment de
tota activitat amb menors l’antic
professor i religiós i ha comuni-
cat el cas a la fiscalia.

D’altra banda, el diari Ara va
publicar fa pocs dies el cas d’u-
na dona de 73 anys que hauria
patit abusos continuats fa 60
anys del seu entrenador del
CN Catalunya.

Tensió entre Mossos i activistes
de Ca la Trava per l’enderroc

SOCIETAT4El col·lectiu d’acti-
vistes de Ca la Trava, l’edifici ocu-
pat situat al número 154 de la tra-
vessera de Gràcia, van intentar
evitar ahir l’inici de les obres
d’enderrocament. La mobilitza-
ció, però, va acabar els Mossos
carregant contra els activistes
per dissoldre la protesta i per-
metre que els operaris fessin la
seva feina.

Durant els fets la policia va
acabar identificant una vintena de
persones. Des del seu perfil de
Twitter, el col·lectiu de Ca la Tra-
va denunciar que els Mossos ha-
vien carregat amb porres exten-
sibles i que hi havia hagut ferits.
La policia catalana, per la seva

banda, va assegurar que no s’ha-
vien produït incidents destacables. 

La topada entre activistes i
Mossos es va produir després que
el dia abans els activistes de Ca la
Trava desmuntessin la bastida
de l’edifici. Aquesta no era la pri-
mera protestes d’aquests dies, ja
que la setmana passada una qua-
rantena de persones havien mirat
d’evitar l’enderroc. Des de Ca la
Trava també denuncien que les
tasques prèvies de l’enderroc no
són segures pel bloc del costat (la
Jahnela), que també està ocupat.

L’edifici, que va ser desallot-
jat fa tres mesos, és propietat de
la immobiliària La Llave de Oro,
que té la intenció de fer-hi pisos.  

L’escola ha comunicat el cas a la fiscalia. Foto: Google Maps

Tradició | Arriba Sant Medir
Gràcia viurà diumenge una nova edició de la tradicional festa de Sant Medir.

Com cada any, la diada tindrà com a protagonista les colles i la cercavila. 
Enguany el pregoner serà Carlos Pablos, president del Centre Moral.

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

Ramon Masià / Candidat a presidir la Cambra de Comerç

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Albert Ribas
BARCELONA

“Hem de fer entrar la
Cambra al segle XXI”

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

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

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

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

ENTITATS4Els comerciants del
barri del Coll que formen part de
l’associació Coll Amunt, funda-
da el passat mes d’octubre i for-
mada per 42 socis, s’han posat
com a objectiu revitalitzar el
teixit comercial del barri.

Per aconseguir-ho, l’asso-
ciació ha programat diferents ac-
cions per aquest 2019, que ha de
ser l’any de la seva consolidació.
En primer lloc, està previst sen-
yalitzar els establiments asso-
ciats amb una placa on hi hau-
rà el lema ‘Fem vida al barri’. A
banda, l’entitat prepara dife-
rents accions als aparadors dels
establiments amb motiu del dia

dels enamorats, Carnestoltes,
el dia de la dona treballadora, els
dies del pare i de la mare i fi-
nalment el Black Friday. Al llarg
d’aquest any l’associació també
s’afegirà   al ‘Compromís BCN +
Sostenible’, que implica parti-
cipar en campanyes relaciona-
des amb la sostenibilitat. D’altra
banda, relacionat amb la dina-
mització comercial, Coll Amunt
participarà en la Festa Verda

amb la campanya ‘Fem créixer
el barri’.

VISTA DEL REGIDOR
Recentment l’entitat s’ha reunit
amb el regidor de Comerç, Agus-
tí Colom, per tractar qüestions re-
lacionades amb la il·luminació,  la
seguretat i la neteja al barri.
També van parlar de l’impacte
que pot tenir la reforma del Parc
de la Creueta del Coll. 

Els comerciants es van reunir fa poc amb el regidor Colom. Foto: Districte

Coll Amunt prepara accions per
impulsar el comerç del barri

Maragall vol evitar que la
ciutat sigui una “franquícia”

Premis Enderrock | Reconeixement per a la botiga Disco 100
Els Premis Enderrock 2019 han entregat un dels seus guardons a la botiga Disco 100, 

juntament amb altres negocis i festivals, en reconeixement als seus 40 anys de promoció 
de la indústria musical. Actualment la botiga és al número 33 del carrer Escorial, 

L’associació Coll 
Amunt està formada 
el dia d’avui
per 42 negocis
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Llibres Teatre

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

Música Pelis i sèries

Libra
Ljubliana & the Seawolf

M A R I A H  C A R E Y

A LES XARXES...

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

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

Emoció entre els fans  
Els seguidors de Carey celebren la notícia

QUÈ HA FET?

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

Al Teatre Poliorama de Barcelona.

La tendresa
Alfredo Sanzol

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

A l’amic escocès
Maria Barbal

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

Maria, reina d’Escòcia
Josie Rourke

ÉS FAMÓSA PER...
El punk més femení

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

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

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

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

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

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

oferirà als jugadors combats ràpids i una trama oberta.

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

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

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

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

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

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

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

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa
QUI ÉS?

Famosos
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DISSABTE 16 DE FEBRER
21:00 Diàdona, el grup de dones acordionistes
i percussionistes del Pirineu, farà un concert
anomenat 10 anys amb el Pep. / Centre Ar-
tesà Tradicionàrius.

TOTS ELS DIMECRES
20:30 Continuen en marxa les sessions del curs

Iniciació al món del teatre. Formació d'actors,
en el qual es treballarant ècniques bàsi-
ques del teatre, cos, veu, moviment, i escol-
ta. / Centre de Cultura Popular La Violeta.

TOTS ELS DIVENDRES
09:30 Continua en marxa el curs d’iniciació a la
dansa contemporània coordinat per la pro-
fessora Olga Tragant. El taller, que va començar
a mitjans de gener, s’allargarà fins a l’abril.
/ Escola i Espai de dansa TragantDansa.

FINS AL 20 DE FEBRER
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà
visitar la mostra La Transició: el despertar a la
llibertat, una retrospectiva periodística de la
Barcelona dels anys 70 i 80. / Centre Cívic La
Sedeta.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Secrets de butxaca és el nom de la
mostra de les sèries policíaques en els bolsi-
libros que l'Editorial Bruguera va publicar en-
tre 1950 i 1986. Entrada gratuïta. / Biblioteca
Jaume Fuster.

DIMECRES 14 DE FEBRER
17:30 Ramon Roma serà l’encarregat de la
narració anomenada La mar a terra, pensa-
da per a infants. L’entrada és gratuïta. / Bi-
blioteca Vallcarca i els Penitents - Maria An-
tonieta Cot i Miralpeix.

DIUMENGE 24 DE FEBRER
12:00 El Centre de Titelles de Lleida s’encarre-
garà de l’espectacle anomenat Xim el xim-
panzé. Les entrades ja es poden adquirir. / Lluï-
sos de Gràcia.

DISSABTE 23 DE FEBRER
18:00 Partit de waterpolo corresponent a la set-
zena jornada de la Divisió d’Honor masculi-
na entre el Catalunya i el Real Canoe. / Pis-
cina de Sant Jordi.

Els paradistes del mercat han prepa-
rat un taller de màscares de Carnes-
toltes infantil per a aquest dissabte al
matí. / Mercat de la Llibertat.

Tot a punt per a un taller 
de màscares de Carnestoltes
Dissabte 16 de febrer a les 11:30

Fina Lunes continua amb les sessions
del curs anomenat Composició foto-
gràfica, on s’aprenen les bases de la
composició fotogràfica i la percepció
visual. / Centre Cívic La Sedeta.

Continua en marxa el curs 
‘Composició fotogràfica’
Tots els dilluns a les 17:00

Amor y efectos secundarios creua les his-
tòries de diferents parelles, famílies i
matrimonis, que viuen situacions cò-
miques, dramàtiques i surrealistes. /
Teatreneu Multisales.

‘Amor y efectos secundarios’
segueix al Teatreneu
Tots els dissabtes a les 22:00

Partit de futbol corresponent a la
vint-i-novena jornada de Tercera Divisió
entre el CE Europa i el Terrassa FC. / Mu-
nicipal Nou Sardenya.

Partidàs a la vista: l’Europa, 
a punt per rebre el Terrassa
Diumenge 24 de febrer a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Esports Futbol sala | El Gràcia FSC vol allargar la millor ratxa del curs
Dos empats i dues victòries en les darreres quatre jornades. El Gràcia FSC vol continuar

puntuant (l’equip és dotzè, amb un punt més que el descens) i allargant la seva bona ratxa.
En aquesta la final del mes, el conjunt taronja rebrà la visita de l’Arrels i visitarà Mataró.

Altés, Soligó, Alcoriza, Bosch,
Bestit, Pellicé, Mauricio, Gámiz,
Colls, Usunaga i Cros. Aquests
són els 11 homes que, fa 90 anys
(la data exacta del partit va ser el
10 de febrer de 1929) van vestir
la samarreta de l’Europa en el
primer partit de Lliga que va ju-
gar el club. Els escapulats van
perdre per 5-0 contra el Real Ma-
drid a Chamartín en aquesta es-
trena, però van acabar la tem-
porada en vuitena posició amb sis
victòries (una d’elles, per 5-2
contra el conjunt blanc al Gui-
nardó), quatre empats i vuit de-
rrotes, uns resultats que van
permetre a l’equip mantenir la
categoria.

Els europeistes s’estarien
dues temporades més a la màxi-
ma categoria: en la segona acon-

seguirien salvar-se per només un
punt, mentre que la 1930-31 se-
ria la darrera del club a l’elit del
futbol espanyol. L’Europa va su-
mar 13 punts (sis triomfs i un em-
pat), un menys que l’Espanyol i
l’Alavés, i va baixar a Segona.

CAP DE SETMANA DE DESCANS
Nou dècades més tard, l’equip és
a Tercera, tot i enguany sembla
que pot lluitar per pujar a Sego-
na B. Ara, després de 26 jorna-

des, els de David Vilajoana són
cinquens amb 42 punts (cinc
menys que el Terrassa, que mar-
ca la zona de play-off), tot i que
aquesta diferència podria aug-
mentar, ja que els escapulats
descansaran. Així, la plantilla
podrà preparar el pròxim partit,
que precisament serà contra el
conjunt de la capital del Vallès Oc-
cidental. Aquest matx es dispu-
tarà al Nou Sardenya el diumen-
ge de la setmana que ve.

90 anys de la primera lliga, 
amb l’Europa a Chamartín 

» L’equip va perdre contra el Madrid, però va salvar la categoria
» Els homes de David Vilajoana descansen aquest cap de setmana

Kiptanui i Dereje vencen una
Mitja amb rècord d’atletes

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

Kiptaniu va aconseguir una
certa distància respecte del grup

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

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

Els Lluïsos continuen 
la persecució del CB Lliçà

BÀSQUET4Un derbi barceloní
contra el Grup Barna. Els Lluïsos
viuran, aquest diumenge a tres
quarts de sis de la tarda, un nou
episodi en la persecució del CB
Lliçà d’Amunt, fins ara líder in-
tractable del grup 1 de la Copa Ca-
talunya masculina.

El conjunt que entrena Carles
Rofes acumula un balanç d’11 vic-
tòries (la darrera, dissabte passat
per un ajustat 56-61 a Cerdan-
yola) i quatre derrotes, el mateix
saldo que el Club Bàsquet Roser
i el CEB Girona.

El de diumenge, però, no serà

l’últim derbi per al conjunt blau
d’aquest mes, ja que el dissabte de
la setmana que ve visitaran la pis-
ta de la UE Horta.

0 DE 15
Per la seva banda, el Vedruna tin-
drà el cap de setmana alliberat (el
passat 27 de gener va perdre el
partit d’aquesta setzena jornada
a casa contra el Girona), de ma-
nera que l’equip, que continua
amb 0 victòries en 15 partits,
podrà preparar a consciència
l’últim partit del mes, el del dis-
sabte 23 a la pista de l’Artés.

Pau Arriaga
GRÀCIA

El Cata s’acosta a la salvació
després de guanyar a Navarra

Un triomf que pot va-
ler molt més que tres
punts. El CN Catalun-

ya de Xavi García va aconseguir
una victòria vital a la Ciudad De-
portiva Amaya de Pamplona con-
tra el Waterpolo Navarra (6-12)
que fa que els graciencs avancin
precisament els navarresos.

Així, doncs, ara que falten set
jornades perquè s’acabi la lliga, el
Cata suma 12 punts, dos més
que el Navarra i cinc més que el

penúltim, el Tenerife Echeyde. El
cuer de la taula, el Concepción
Ciudad Lineal, encara no ha su-
mat cap punt en la lliga.

Aquest cap de setmana, la
competició regular s’aturarà per
la disputa de la Copa del Rei a Ma-
taró (el Catalunya no s’ha classi-
ficat), de manera que la pròxima
final per al CNC serà el dissabte
23 a les sis de la tarda, quan un al-
tre rival directe, el Canoe, visita-
rà la piscina de Sant Jordi.

Un moment del matx i alguns dels resultats de la jornada. Fotos: CEE i LaLiga
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Núria Pi i Martinez

Ha estat molt interessant as-
sistir a la Taula-Debat sobre
mobilitat sostenible al Centre
Cívic del Coll – Bruguera, espe-
cialitzat en educació i sensibi-
lització ambiental. L’exposició
de motius, dades i propostes
ha estat feta per un represen-
tant de la Plataforma per la
Qualitat de l’Aire i un represen-
tant de l’Associació per a la
Promoció del Transport Públic.

El diagnòstic és clar: hi ha
un problema de contaminació
que cal abordar, i hem de po-
tenciar un transport públic efi-
cient, còmode i agradable.
Tenim en l’actualitat un handi-
cap en el transport públic del
districte, amb mancances que
sentim sovint per part del ve-
ïnat: busos que van massa
plens en determinades hores i
no obren portes, busos barri
que deixen de donar servei cap
a les nou del vespre, algunes lí-
nies de bus amb freqüència
molt baixa (que pot arribar a
ser de 30-40 minuts), ...

Alguns exemples de les
propostes que hem fet en
temes relacionats amb la mo-
bilitat i la sostenibilitat:

Desembre 2015: augmentar
el servei del 114-116-124-129
i oferir servei 114-124-129 en
festiu. Es va acceptar per al
final de mandat però només
hem vist la part de servei en
festiu, la resta segueix igual, en
horari i en freqüència.

Maig 2016: que s’implantés
àrea verda en tots els barris
del nord i estudiar viabilitat de
fer-ho exclusiu per residents.
Es va refusar. Ara, el 2019,
han afegit alguns carrers d’à-
rea verda, però encara que-
den molts aparcaments
lliures.

Octubre 2016: retornar la fun-
cionalitat de les superilles de

la Vila. Es va aprovar per 15 a
favor i 2 abstencions. Heu vist
cap millora? Jo tampoc.

Març 2017: canviar els busos
que travessen plaça Lesseps
per vehicles elèctrics, de gas o
híbrids, atès que aquesta plaça

és el punt negre de contami-
nació del districte. Es va refu-
sar. Continuem amb vehicles
de gasoil.

I així tot. Des d’ERC tenim la
voluntat de millorar i facilitar el
dia a dia del veïnat, i ho farem.
Nosaltres sí.

Mobilitat sostenible?
Sí amb #GràciaRepublicana

Pàgines especials

esquerrabcn.cat/districtes @ERC_Gracia facebook.com/ERC.Gracia

Gràcia

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

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

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

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

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

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

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

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