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El moviment feminista viu un
dels moments més importants de
la seva història. Les últimes mo-
bilitzacions per commemorar el
Dia Internacional de les Dones,
que se celebra cada any el 8 de
març, han estat multitudinàries.
L’empenta que ha agafat el femi-
nisme ha permès que el seu dis-
curs s’hagi introduït a les institu-
cions i, sobretot, a la cultura po-
pular i a l’imaginari de bona part
de la societat.

Però encara queda molt camí
per recórrer i el moviment femi-
nista ha de lluitar contra la xacra
social que més profundament
afecta les dones: els feminicidis
i la violència de gènere.

TENDÈNCIA A LA BAIXA
La Diputació de Barcelona va
presentar l’1 de març un informe
sobre els assassinats de dones a
Catalunya del 2010 al 2017, ela-
borat per l’observatori ciutadà Fe-
minicidio.net. Les dades d’a-
quests últims vuit anys confirmen
que la tendència a tot el territori
català és que els feminicidis van
a la baixa. “Catalunya té les taxes
de feminicidis més baixes d’Eu-
ropa”, explica la directora de l’in-
forme, Graciela Atencio. 

Tot i això, els números se-
gueixen sent inacceptables: a Ca-
talunya s’han registrat 163 assas-
sinats de dones a mans d’homes
des del 2010. Però el que és més
preocupant és que entre el 50% i
el 55% dels assassinats de dones
van tenir lloc en el marc de la pa-
rella i un de cada deu casos són fe-
minicidis que tenen lloc entre

membres de la mateixa família.
“En el 93% dels casos les dones
són assassinades per homes co-
neguts”, subratlla Atencio.

EMPODERAR LA SOCIETAT
Segons Atencio, una de les causes
dels feminicidis és que l’augment
de la precarietat està incrementant
també la violència. Per contra-
restar aquest fenomen és fona-
mental “empoderar la societat ci-
vil” perquè faci “un rol actiu de pre-
venció propera”, i això s’hauria de
treballar als municipis, apunta la
directora de l’informe. 

Un altre dels aspectes a tre-
ballar és el paper de les adminis-
tracions, ja que “a l’estat espanyol
hi ha un dèficit democràtic, perquè
no s’ajuda els observatoris inde-
pendents”. Catalunya ha estat
l’únic territori que ha aportat do-
cumentació a l’informe.

Ni una menys
» Els feminicidis segueixen sent una xacra social, tot i l’empenta que ha agafat el moviment feminista

» Més de 160 dones han estat assassinades per un home durant els últims vuit anys a Catalunya

La Diputació va presentar l’informe sobre el feminicidi a Catalunya, elaborat per Feminicidio.net. Foto: A.M. 

ANÀLISI4Mentre que les da-
des sobre feminicidis demos-
tren una tendència a la baixa,
els indicadors sobre la justícia
en matèria de violència de gè-
nere a Catalunya són alar-
mants. De les denúncies pre-
sentades als jutjats de Barcelo-
na el 2017, només un 15% van
acabar en condemna.

A més, el 40% de les de-
núncies que es presenten són
arxivades i més del 50% de les
ordres de protecció que es
demanen són denegades. “Hi
ha una situació d’impunitat
respecte a les dones que de-
nuncien”, critica la directora

de Feminicidio.net, Graciela
Atencio.

El 2017 hi va haver el cas
d’una dona assassinada amb
una ordre de protecció en vigor.
Segons Atencio, en aquests ca-
sos “l’Estat és directament res-
ponsable i hauria d’indemnit-
zar la víctima”.

El problema és que “tenim
una justícia patriarcal” i uns jut-
jats sobrecarregats de feina, as-
senyala Atencio. Aquests dos
fets són factors directes de la vio-
lència institucional. “Tenim uns
jutges que no estan preparats
per jutjar-ho. És aquí on hem de
posar l’èmfasi”, conclou.

La justícia patriarcal, la gran
barrera que cal superar

Augusto Magaña
BARCELONA
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La lupa

per Enric Bárcena (Barcelona en Comú)

Parla amb la teva veïna

Ja fa unes setmanes que els activistes
de Barcelona en Comú ens hem or-
ganitzat als nostres barris per anar de
porta a porta a parlar amb els nostres
veïns. En aquestes sortides, busquem
arribar a tothom, sense excepció, i re-
collir els neguits i interessos d’a-
quells que viuen replà per replà o a la
nostra mateixa illa de ca-
ses. Es tracta de fer allò
que millor sabem fer, la
política a peu de carrer, la
més propera, la dels que
coneixem els carrers pam
a pam, porta a porta. 

Gràcies als milers de
converses que estem tenint per tota la
ciutat donem veu a històries de perso-
nes lligades als barris i que val la pena
de compartir. Són les històries de la
Barcelona que no es dóna per vençuda:
veïns que han pogut refer la seva vida
gràcies a un ajut després d’haver per-
dut casa seva i que ara lluiten conven-
çuts pels drets dels veïns del seu nou

barri; veïnes que per primera vegada se
senten interpel·lades perquè no ens
prenguin el futur i per baixar al carrer
tot preguntant “i jo? Què puc fer?”. Dar-
rere d’aquestes decisions hi ha històries
de persones que mai no s’havien inte-
ressat per la política, però que ara sen-
ten que poden fer alguna cosa per se-

guir canviant el rumb de la ciutat. 
I què trobem a l’altre costat de les

portes? “Gràcies per venir-me a veure
i escoltar-nos!”. Aquesta és una de les
frases que més ens repeteixen els veïns
i veïnes quan piquem a la seva porta.
Quan ens ho diuen no deixem de sor-
prendre'ns, i a la vegada ens confirma
que en una societat tan mediatitzada el

més radical que podem fer és parlar en-
tre veïns i veïnes. 

Dedico el meu temps lliure a picar
portes i parlar amb els meus veïns
perquè m’omple d’energia i conven-
ciment l’agraïment que rebem: “mai
ningú ha vingut a preguntar-nos res,
és la primera vegada” o fins i tot un

“us estàvem esperant”. Hi
ha agraïment, també re-
trets, i moltes ganes d’as-
senyalar allò que encara
queda per fer. 

Obrir la porta és escoltar
i parlar  amb una veïna on
descobrim sovint que la

seva història és també la nostra. És la
de tanta gent que volem ser escoltades
i tingudes en compte, que volem un
món millor on ningú quedi enrere. 

Comencem donant veu i escoltant
aquells que mai són preguntats. Picant
la porta de les persones que no conei-
xem però que volem convidar a fer nos-
tre el futur de la ciutat entre totes. 

En una societat tan mediatitzada 
el més radical que podem fer és parlar 

entre veïns i veïnes

Es tan terriblemente
doloroso escuchar a

Millo como preocupante.
Han decidido que el objetivo es aplas-
tar cualquier movimiento de 2,5 mi-
llones de habitantes. Un Estado que
opta por esto implosiona inexorable-
mente. No sabemos como ni cuando,
pero pasará. Irresponsabilidad total.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Melero excel·leix al Tri-
bunal Suprem perquè

sap on és, té cultura jurí-
dica espanyola i, políticament, està
més a prop del tribunal que del seu
propi defensat. En resum, perquè és es-
panyol. Quan tu acceptes el poder de
l’estat, el millor, en efecte, és que juguis
al seu joc.

@BernatDedeu

Cabify está en su de-
recho de gastar todo el

tiempo y dinero que quie-
ra buscando cómo saltarse la regulación.
Pero ese tiempo y dinero son también
pérdidas para el sector VTC, donde ope-
ran empresas que sí saben sacar bene-
ficios actuando como vehículos con
conductor y no como taxi.

A veure, senyors, feu
vaga laboral, cobriu les

tasques reproductives de
les dones del vostre voltant perquè pu-
guin mobilitzar-se i quedeu-vos a se-
gona fila. Teníeu 364 dies per descobrir
això, no costa tant. I el dia 9, no us n’o-
blideu de tot plegat. #VagaGeneral-
Feminista.

@apuente@AlbanoDante76 @laiamauribaraza

Els semàfors

Guillem Roma
El cantant osonenc presentarà, per pri-

mer cop a Barcelona, el seu nou disc amb
un concert al Tradicionàrius, que es farà
el 24 de març. Roma, amb ‘La constant i
la variable’, torna a mostrar-se com un

expert en barrejar diferents estils. 
pàgina 9

Club Esportiu Europa
Un empat i dues derrotes en les últimes
tres jornades han allunyat l’Europa de
David Vilajoana del quart lloc, que ara

ocupa l’Horta. Els escapulats, però, són
a set punts dels hortencs, de manera

que encara no han dit l’última paraula. 
pàgina 14

Agustí Colom
Veïns de l’antiga Abaceria han denunciat
que l’enderroc és perillós per als veïns, ja
que hi ha més amiant a banda del de la

coberta. De moment la regidoria de Mer-
cats, liderada per Colom, ha aturat la 

retirada de les parts amb amiant. 
pàgina 10
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Joaquim Forn
Candidat a l’alcaldia per Junts per Catalunya

“Amb Artadi al segon lloc som
clarament l’opció guanyadora”

No podem començar sense
preguntar-li pel judici. És
optimista? El seu advocat

ha dit que “les proves ens porten
a una absolució”. Confia en la im-
parcialitat del tribunal?
Amb el codi penal a la mà, l’única
sentència que podem contemplar
és l’absolució. Organitzar un referèn-
dum, una consulta, va ser despena-
litzat l’any 2005. Tot el relat de la
violència que apunten des de Fisca-
lia a partir d’atestats de la Guàrdia
Civil no s’aguanten i podrem de-
mostrar-ho. És cert que durant la
fase d’instrucció hem vist algunes ir-
regularitats, però afrontem el judici
amb serenitat i amb el convenci-
ment que podrem desmuntar les
acusacions de la Fiscalia i de l’Advo-
cacia de l’Estat.

El primer dia que va declarar va
optar per una defensa molt tèc-
nica i alhora va rebatre amb clare-
dat les acusacions de la Fiscalia i
l’Advocacia de l’Estat. Està satisfet
de com està anant el judici?
Tots teníem ganes que comencés el
judici, gairebé tantes com ganes que

s’acabi. Les declaracions de tots els
encausats crec que han anat raona-
blement bé. Tots hem deixat molt
clar que no renunciem als nostres
ideals i que tenim prou arguments
per desmuntar el relat de la violència
i la malversació, o l’acusació d’inacció
dels Mossos d’Esquadra. Hi ha molts
punts comuns entre les nostres de-
fenses, i cadascú posa l’accent en les
seves especificitats. Per desmuntar
els delictes de rebel·lió, de sedició o
de malversació calen arguments tèc-
nics. No hi ha cap advocat que re-
nunciï a una defensa tècnica. Hi ha
arguments jurídics per desmuntar
aquest relat i no tindria cap sentit re-
nunciar-hi. Com tampoc ningú està
renunciant a una defensa política. 

El fet que hàgim de fer aquesta
entrevista per carta evidencia la
seva situació d’excepcionalitat a
causa del seu empresonament
preventiu. Es veu capaç de poder
disputar l’alcaldia de Barcelona
en aquestes condicions?
És evident que la meva situació no
és irrellevant i que és molt probable
que no pugui participar presencial-
ment en la campanya, però aquesta
és una tasca d’equip. Els membres
de la llista tenen prou experiència i
coneixements per substituir-me allà
on sigui necessari. I ells faran arribar

el nostre projecte de canvi per a la
ciutat a tot arreu.

Manuel Valls deia en una entre-
vista recent a Líniaque “el futur de
la ciutat no es pot planificar des
de la presó”. Què li respon? 
Valls ha dit moltes coses sobre la
meva persona. També ha dit que era
una provocació que jo em presen-
tés. Abans del judici i la sentència ja

m’ha condemnat. És molt significa-
tiu com menysprea el principi de
presumpció d’innocència. El seu des-
coneixement de la ciutat, la manca
d’un model de ciutat propi, fa que se
senti més còmode amb aquest tipus
de debats. Jo soc a la presó per posar
les urnes i per defensar la llibertat, i
ell es troba a la plaça Colón de Ma-
drid amb els que voldrien tornar a
aplicar el 155 a Catalunya.

Vostè ha remarcat que és molt im-
portant parlar de la ciutat, però no
el preocupa que la seva situació
personal acabi deixant en un segon
pla el seu projecte municipal?
No serà pas per la meva voluntat. Em
presento per debatre i per defensar
un model alternatiu de ciutat al de
Colau. Ja he dit, i forma part dels nos-
tres primers missatges, que volem
posar Barcelona al centre de tot, i al
centre de Barcelona el benestar, la
prosperitat i la qualitat de vida dels
barcelonins. Crec que el debat de les
idees i la confrontació de models és
positiva. No hi ha res que m’agradaria
més que poder fer aquest debat en
llibertat, però això no depèn de mi.

“Tinc Barcelona al cap i al cor. La
conec. L’he trepitjat de dalt a baix”,
deia a la carta on anunciava que
es presentava a l’alcaldia. El seu
bagatge al consistori és la seva
principal arma electoral? 
Poso el meu coneixement i la meva
experiència al servei de la ciutat i de
la candidatura de Junts per Catalu-
nya. Sí, he estat més de 18 anys regi-
dor de Barcelona; he estat també
primer tinent d’alcalde, amb la mà-
xima responsabilitat sobre la segu-
retat i la Guàrdia Urbana; he negociat
i acordat amb veïns i entitats de la
ciutat, amb els grups polítics de l’o-

posició i amb els governs de Jordi
Hereu, Joan Clos i Ada Colau. Però
certament amb això no n’hi ha
prou. I per aquest motiu tenim un
equip solvent, experimentat, que
coneix bé Barcelona. Jo aporto la
meva part, però es complementa
amb l’esforç i el coneixement de
més persones. Un equip cohesio-
nat i fort.

“Volem recuperar l’ambició, el
rigor, el diàleg i el lideratge”, diu.
Creu que Barcelona ha perdut tot
això durant el mandat de l’alcal-
dessa Colau?
Colau deixarà Barcelona molt pitjor
de com se la va trobar quan va ser es-
collida alcaldessa. I si ella continua al
govern es mantindrà aquest deterio-
rament. Estem pitjor en temes bàsics
com la seguretat, les dificultats per
accedir a un habitatge o la gestió del
turisme. Oferim ambició, rigor, diàleg
i lideratge, perquè són justament
quatre atributs que no trobaran en
l’acció del govern Colau. Volem una
Barcelona amb ambició de tornar a
fixar el benestar i la prosperitat de la
seva gent com a prioritat, que actuï
amb el rigor i la solvència d’un go-
vern amb experiència i que faci del
diàleg amb tothom, i no només amb
els que pensen com tu, l’eix de la
feina de l’Ajuntament.4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Arxiu

“Amb el codi
penal a la mà,
l’únic que
contemplem
és l’absolució”
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–Què implicaria que Barcelona
seguís sense tenir un alcalde 
independentista?

–Tenir-lo està a les nostres
mans i a les d’ERC.

–El vot dels republicans amb 
el tramvia apunta cap on 
poden anar els pactes?

–Suposa un canvi respecte 
al que havien fet fins ara.

–Creu que apostaran
per un pacte d’esquerres?

–Això només ho sap ERC.

3Per aconseguir-ho, vostè diu
que prepara una candidatura al
màxim de transversal possible.
Com es planteja l’encaix entre el
PDeCAT i la Crida a Barcelona?
L’encaix entre diferents persones,
grups o partits és possible quan hi
ha un objectiu comú, quan es com-
parteixen projectes i il·lusions. El
PDeCAT, el que representa la Crida
i altres sensibilitats i persones inde-
pendents que ens hem agrupat
compartim la necessitat que a Bar-
celona cal un canvi i que aquest
canvi cal fer-lo des d’una candida-
tura àmplia, una candidatura de
ciutat que vagi més enllà dels par-
tits. Això requereix generositat i
s’ha donat per part de tots. Quan
s’avantposen els interessos col·lec-
tius als personals o de partit, ales-
hores aquest encaix és possible. És
el que hem fet a Barcelona.

El preocupa no haver aconseguit
incorporar a la seva llista Jordi
Graupera i que la seva candida-
tura li pugui restar vots?
Quan jo vaig anunciar la meva can-
didatura, Jordi Graupera ja havia dit
que ell no s’incorporaria a cap candi-
datura. No ha estat cap sorpresa.

Els resultats de les eleccions deixa-
ran un Ajuntament molt fragmen-
tat. El vot d’ERC amb el tramvia
apunta cap on poden anar els pac-
tes? Creu que els republicans apos-
taran per un pacte d’esquerres?
Què implicaria per al procés sobi-
ranista que Barcelona seguís sense
tenir un alcalde independentista?
Tenir un alcalde independentista a
Barcelona està a les nostres mans i
a les d’ERC. Amb una llista única so-
biranista, això estaria garantit. ERC
ha renunciat des de fa temps a
aquesta estratègia. Què passarà
després de les eleccions? Sembla
clar que hi haurà una gran frag-
mentació i aquest escenari afavo-
reix Colau. Algunes decisions d’ERC
d’aquestes darreres setmanes, com
la del tramvia, suposen un canvi
respecte al discurs que havien fet
fins ara. Si aquest canvi d’estratègia
és per preparar el terreny per a un
acord postelectoral amb Colau,
només ho sap ERC.

Ha dit que s’imagina pactant
grans acords amb Colau, PSC i
ERC. Vol dir que l’alcaldessa també

s’imagina pactant grans acords
amb vostè?
Si es confirma la fragmentació a l’A-
juntament serà inevitable arribar a
grans acords entre els partits. La
manca de diàleg i la incapacitat d’ar-
ribar a acords del govern municipal
ha aturat o ha endarrerit molts pro-
jectes a Barcelona. Necessitem un
govern fort, que escolti, que enten-
gui que es governa més enllà d’unes
sigles i que la ciutat és plural. Nosal-
tres ja hem arribat a acords amb
Colau, sobretot en l’àmbit de l’habi-
tatge. Sempre estem disposats a
seure i parlar. Malauradament, amb
aquest govern no sempre ha estat
fàcil. Sovint s’ha imposat una visió
excessivament estreta i partidista, i
s’ha preferit la gesticulació a l’acord.

En qüestions de seguretat, que serà
un dels grans temes de la campa-
nya, o respecte al top manta, per
exemple, els pactes podrien ser
amb Manuel Valls?
Al llarg d’aquest mandat hi ha hagut
unanimitat dels partits de l’oposició
per reprovar les polítiques de segu-
retat del govern Colau. En el darrer
baròmetre municipal, la seguretat
s’ha convertit en el problema més
greu de la ciutat per a un 21% dels
ciutadans. Feia 11 anys que això no
succeïa. Crec que aquesta unanimi-
tat s’hauria de reflectir també en un
gran acord entre els partits a l’hora
de definir quines són les polítiques
de seguretat per a Barcelona.

L’habitatge seguirà sent un dels
grans reptes. Era una de les ban-
deres de Colau, però l’exlíder de la
PAH no ha acabat amb els desno-
naments, els preus del lloguer
han pujat molt, s’ha avançat poc
en habitatge públic... Vostè ho pot
fer millor? Com?
El primer que s’ha de fer és no pro-
metre coses que després no es
poden complir. Ningú no té una
vareta màgica per solucionar un
problema que s’hauria hagut de
preveure fa molts anys, quan Bar-
celona disposava de sòl públic i es
va acabar venent, a subhasta, a pro-
motors privats per tenir ingressos.
Amb el govern de l’alcalde Trias
vam fer un canvi transcendental:
vam apostar per ampliar de forma
decidida el parc públic d’habitatge
de lloguer. Colau també ho va en-
tendre així, i el Pla d’Habitatge que
vam acordar fins al 2025 també ho
té com una prioritat. Cal mantenir
aquesta estratègia els pròxims anys
i incorporar-hi també una dimensió
metropolitana. 

El seu partit ha estat molt crític
amb Colau aquest mandat, però
hi ha algun projecte de l’alcal-
dessa que consideri interessant i
que continuarà si governa?
Aquest Pla pel Dret a l’Habitatge

2016-2025 que conjuntament vam
aprovar el govern Colau i el nostre
grup municipal és un bon pla, un
bon full de ruta, que parteix de la
feina ja iniciada durant el mandat de
l’alcalde Trias, fa un bon diagnòstic
de les necessitats de la ciutat i fixa les
prioritats i els objectius per als prò-
xims 10 anys. Estic convençut que
gestionat per nosaltres li traurem un
rendiment més bo.   

Quina serà la primera decisió si
vostè, o el seu número dos, arriba
a l’alcaldia?
Hi ha temes que són urgents, on
caldrà una acció ràpida i decidida,
i altres que són més de fons, de
model de ciutat, que requereixen
molt diàleg i grans acords polítics
i ciutadans, en els quals Colau i el
seu equip s’han demostrat inca-
paços. Pel que fa als primers, cal
recuperar la confiança dels ciuta-
dans i ciutadanes de Barcelona en
matèries tant bàsiques com la con-
vivència, la seguretat i l’equilibri en
l’ús de l’espai públic. Tornarem a
donar tot el suport i la confiança al
cos de la Guàrdia Urbana i canvia-
rem el discurs del decreixement
pel d’afavorir la generació d’eco-
nomia i llocs de treball com a ga-
rantia de benestar i progrés social
per a tothom.   

Parlant del número 2, ja s’ha con-
firmat que serà Elsa Artadi. A dife-
rència de vostè, ella no té la seva
experiència municipal. Què creu
que pot aportar a Barcelona?
Amb Elsa Artadi al segon lloc de la
candidatura som més forts. Som
clarament l'opció guanyadora,
l'opció de govern. Abans parlà-
vem d’ambició,  rigor, diàleg i lide-
ratge, doncs crec que tots aquests
quatre atributs els encarna Elsa
Artadi a la perfecció. L'Elsa és
també preparació, capacitat de
treball, solvència i modernitat.
Amb ella, la nostra proposta polí-
tica es converteix en un projecte
amb capacitat per afrontar els
reptes de la ciutat de Barcelona
per als pròxims 20 anys, que és el
que ara necessita la capital i el
conjunt del país. Hem treballat de
valent per fer una candidatura
transversal i guanyadora. Resu-
mint, per construir l’alternativa
més forta per evitar un govern
municipal de Colau o de Valls.<

“Abans del
judici i de la
sentència 
Valls ja m’ha
condemnat”

“Canviarem 
el discurs del
decreixement
pel d’afavorir
l’economia”

“No s’han de prometre coses
que després no es poden complir”
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HABITATGE4Any 2013, 659 eu-
ros. Any 2018, 904 euros. Aquest
és l’augment que ha experimen-
tat el preu del lloguer al districte
en els últims sis anys. La crescu-
da és del 37% entre l’any que els
preus van tocar fons a causa de la
crisi econòmica i l’any passat,
amb els preus immersos en una
inèrcia que, tot i haver-se mode-
rat, no s’atura. Les últimes xifres
del 2018 les ha publicat recent-
ment la Generalitat. Aquest aug-
ment del 37% és gairebé idèntic al
de la mitjana de la ciutat, que va
ser del 36,4%.

Si es fa un cop d’ull al resum
de la darrera dècada es pot apre-
ciar com el 2018 va ser el primer
any que es va trencar la barrera
dels 900 euros. L’any 2008, quan
la crisi econòmica va esclatar
però els preus encara no havien
començat a caure, el lloguer mit-
jà era de 792 euros. El preu va
arribar a caure fins als 659 euros
(any 2013) i llavors va anar aug-

mentant fins als 904 euros del
2018. Pel que fa a l’increment en-
tre el 2017 i el 2018 aquest va ser
del 5,6%, un augment que està
lleugerament per sota del que es
va produir al conjunt de la ciutat,
que va ser del 6%. On va pujar
més el lloguer entre el 2017 i el
2018 va ser a Ciutat Vella, amb un
increment del 10,3%, mentre que
on ho va fer menys va ser a Sarrià-
Sant Gervasi amb un 3,3%.

Pel que fa a cada barri, el
preu mitjà del lloguer del 2018
mostra com Vallcarca i els Peni-
tents és el més car, ja que se situa
als 925 euros. En segon lloc hi ha
la Vila de Gràcia amb 915 euros,
en tercer lloc el Camp d’en Gras-
sot i Gràcia nova amb 909 euros.
D’altra banda, els barris més eco-
nòmics són la Salut, amb 874 eu-
ros, i sobretot el Coll, on el preu
mitjà és de 740 euros.

Els preus del lloguer segueixen augmentant. Foto: Arxiu

El lloguer al districte ha pujat
un 37% els últims sis anys

» Per primer cop el preu mitjà (904 euros) supera els 900 euros
» L’augment dels preus entre el 2017 i el 2018 va ser del 5,6%

Veïns de Vallcarca no volen 
l’eix verd dissenyat el 2002

URBANISME4Diferents veïns de
Vallcarca, alguns de forma indi-
vidual i altres que formen part
d’entitats, han demanat recent-
ment que el futur eix verd del ba-
rri que es va dissenyar el 2002, i
que preveu l’enderroc d’algunes
cases de l’avinguda Vallcarca i el
carrer Bolívar i la construcció de
tres infraestructures de ciutat,  es
modifiqui.

En paral·lel, aquest grup de
veïns han presentat una nova
proposta que demana la reubica-
ció de les tres infraestructures
(una subestació elèctrica al solar
de les monges, un parc de neteja

de BCNeta i un dipòsit pluvial en-
tre el solar de La Casita Blanca i el
carrer d’Agramunt) i que aposta
per “fer un espai verd de veritat”. 

En aquesta línia demanen
aturar els enderrocs i les expro-
piacions que planteja el pla del
2002 i crear jardins verticals apro-
fitant les mitgeres dels edificis.
També consideren que el barri ha
de guanyar espais per als via-
nants o mantenir llocs la placeta
de la Palmera. 

Qui ho veu diferent i defensa
el projecte dissenyat el 2002 és
l’Associació de Veïns de Gràcia
Nord Vallcarca.

Nova mobilització per salvar
l’illa del carrer Astúries

URBANISME4La plataforma veï-
nal Protegim l’Interior d’Illa,
que fa referència a l’illa que for-
men els carrers Astúries i l’Àngel
i la travessia de Sant Antoni, es
tornarà a mobilitzar el 16 de
març contra el projecte de l’A-
juntament que preveu la pro-
longació de la rambla del Prat  i
la construcció d’un bloc de tres
pisos amb habitatge social.

Des de fa mesos aquesta pla-
taforma denuncia que la cons-
trucció d’aquests pisos provoca-
ria la pèrdua del petit espai verd
de l’interior d’illa i també de llum

i visibilitat des de casa seva.
Aquest grup de veïns deixen clar
que no s’oposen a la construcció
de pisos socials però si al que ells
anomenen “pisos electorals”. El
projecte, afegeixen, “és un nyap”.

Per la seva banda, des del
Districte defensen que el projecte
que es portarà a la pròxima co-
missió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat és el tercer que s’ha dis-
senyat per incorporar les peti-
cions dels veïns. Des del Distric-
te també recorden que a Gràcia
hi ha una manca molt important
de pisos socials.

El nou Ateneu de Fabricació
obrirà el mes de setembre

EQUIPAMENTS4L'Ateneu de
Fabricació Gràcia, situat al nú-
mero 8 del carrer Perill, ja té les
obres enllestides i està previst
que obri les seves portes el mes
de setembre, un cop s’hi hagi ins-
tal·lat tota la maquinària.

Aquest equipament, que serà
el quart d’aquestes característi-
ques al conjunt de la ciutat i
que ocupa l’espai d’una nau in-
dustrial, tindrà com a objectiu ser
un espai divulgador del món de

la tecnologia i la ciència de la fa-
bricació digital. Les seves carac-
terístiques principals seran la
creació i la formació vinculades
a les noves tecnologies i, en es-
pecial, a la fabricació digital en
3D. La voluntat és que la ciuta-
dania, les entitats, les universitats
i altres organitzacions tinguin l’a-
teneu com un espai referent per
fer realitat idees que transformin
l’entorn i puguin contribuir al
desenvolupament social.

Passeig de Gràcia | Dos ferits en un atracament en un pis
Dues persones van resultar ferides el 5 de març després d’un robatori amb violència

en un pis del número 118 del passeig de Gràcia. Segons el diari Metrópoli Abierta, 
el cas té relació amb el tràfic de drogues,  ja que les víctimes tenen antecedents. 
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Guillem Roma presenta el
seu nou disc al Tradicionàrius
MÚSICA4El músic i cantant
d’Osona Guillem Roma presen-
tarà el 24 de març al Centre Ar-
tesà Tradicionàrius el seu nou
disc, ‘La constant i la variable’.

En aquest nou treball disco-
gràfic Roma consolida  una per-
sonalitat artística original que
connecta el bolero o els ritmes
llatinoamericans amb sons més
locals creant una unió entre els
mars de les Antilles amb el me-
diterrani. El seu estil, modern i
atrevit, es complementa amb
l’ajuda de grans músics, com
ara els guitarristes Pau Figueres
i Guillem Plana; el bateria de

Macaco, Didak Fernandez; el
baixista Miquel Sospedra o la
seva germana Marta Roma, que
toca el violoncel.

VITALITAT I OPTIMISME
A ‘La constant i la variable’  Roma
segueix el camí que ja va marcar
amb el disc ‘Connexions’, que va
tenir una molt bona acollida en-
tre el públic i on ja va demostrar
la seva capacitat de treballar amb
influències tan diverses com la
música mexicana, els boleros o els
sons mediterranis. Tot plegat,
amb una vitalitat i optimisme
que no ha perdut.

ABUSOS4Una dona de 42
anys, exalumna de l’escola Cla-
ret, ha denunciat recentment,
en declaracions a El Periódico,
que va ser víctima d’abusos se-
xuals per part d’un treballador
de l’escola.

La denúncia de la dona fa re-
ferència al curs 1984-1985 i l’a-
busador seria l’home que en
aquell moment era el conserge
del centre. Els fets, però, ja
haurien prescrit. Segons el relat
de la dona, el presumpte abu-
sador tenia un petit armari per
deixar coses i també permetia
que algunes nenes petites el
fessin servir com amagatall.
L’home hauria aconseguit guan-

yar-se la confiança de la de-
nunciant, que llavors era una
nena de vuit anys, per abusar
d’ella. 

Tal com ha explicat la dona
a El Periódico, va decidir ama-
gar  els abusos fins als 36 anys,
quan ho va explicar a la seva pa-

rella.  Descriu l’home que hau-
ria abusat d’ella com una per-
sona amable que es va guanyar
la seva confiança i la de dues
amigues. De seguida, però, va
començar a veure que l’home
s’excedia i relata el cas d’un dia
que, aprofitant que li estava
curant una ferida al genoll, li va
posar dos dits a la vulva.

DENÚNCIES ARXIVADES
D’altra banda, la fiscalia ha ar-
xivat les diligències que va
obrir  per investigar la denún-
cia per abusos que va fer fa un

mes un exalumne, Pau Bosch,
del mateix centre. Bosch no va
presentar denúncia policial i va
fer la denúncia a través de
Twitter i posteriorment va do-
nar el seu testimoni a Betevé,
ja que considera que no hi ha
recorregut jurídic perquè els
fets han prescrit. El suposat
agressor seria l’exdirector de
l’escola.

Després de la denúncia de
Bosch una quinzena de perso-
nes van denunciar que també
haurien patit abusos mentre
estudiaven al Claret.

El Claret ha vist com exalumnes han denunciat abusos. Foto: Google Maps

Una exalumna del Claret
denuncia abusos sexuals

La dona, que ara té 42
anys, hauria patit 
els abusos durant 
el curs 1984-1985
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Comerç

OBRES4L’enderrocament del
mercat de l’Abaceria ha provocat
una nova polèmica a causa  de la
preocupació que ha generat en-
tre els veïns la retirada de la co-
berta d’amiant de l’antic equi-
pament i, especialment, la pre-
sència d’aquesta fibra perillosa en
més llocs de l’edifici a banda de
la mateixa coberta. 

Per denunciar aquesta situa-
ció va néixer fa unes setmanes la
plataforma Afectats Abaceria,
que va alertar que el pla d’ende-
rrocament “no contempla cap
mesura específica de protecció
per al veïnat, comerciants i via-
nants”. Des de la plataforma,
que troben greu que l’Ajuntament
només parlés de l’amiant de la co-
berta, creuen que el projecte
d’enderroc “posa en perill la sa-
lut dels veïns”. També recorden
que “la majoria dels edificis que
envolten l’Abaceria són a tocar del
mercat, a poc més de cinc metre”.

Tot plegat va provocar que
aquest grup de veïns es presen-
tés el 28 de febrer a l’audiència
pública  per demanar garanties

en tot el procés d’enderroc que
encara hi ha pendent. 

La qüestió es va tractar en
una reunió entre l’Ajuntament i
els veïns el 6 de març. De la tro-
bada en van sortir una sèrie d’a-
cords, com ara  que no es farà cap
més feina de manipulació o re-
tirada de parts de l’antic edifici
que tinguin amiant fins que no

estigui fet un nou pla de retira-
da de l’amiant, que ha d’estar
aprovat per la Generalitat. L’A-
juntament també ha encarregat
a l’empresa que està fent l’ende-
rrocament que concreti un nou
procediment de la retirada dels
objectes amb amiant. També es
va acordar crear una comissió de
seguiment de les obres.

A la coberta del mercat és on hi ha més amiant. Foto: Twitter (@AAbaceria)

Denuncien que l’enderroc de
l’Abaceria és perillós per als veïns

Torna el concurs de curts
Bcn Shopping & Shooting

ACTIVITATS4La sisena edició
del Concurs de Curts de Cinema
i Comerç Barcelona Shopping &
Shooting està en marxa des del
passat dia 1 de març. Un any més
els comerços dels 23 eixos co-
mercials de la Fundació Barce-
lona Comerç es transformen en
platós de cinema. 

Les gravacions d’aquesta edi-
ció ja han començat i s’allarga-
ran fins a l’11 de maig.  Un any
més, la duració dels curtme-
tratges no pot sobrepassar els 20
minuts i en el seu argument hi ha
d’aparèixer implícitament un

comerç local que ofereixi un
servei de proximitat als veïns. Un
cop comencin la filmació, els
participants tenen cinc dies per
gravar el curt.

Enguany es repartiran 4.000
euros en premis. Els guardons
seran l’Hermes al Millor Curt-
metratge, que rebrà 2.000 euros;
l’Hermes al Millor Director, que
s’endurà 1.000 euros i el Premi
Rotary al Servei a la Comunitat,
que també repartirà 1.000 euros.
A banda, hi haurà el premi a la
botiga més cinematogràfica i el
premi al talent jove.

Districtes | Comerç i territori
La Sala Moragues del Born Centre Cultural acollirà el 20 de març la jornada ‘Comerç i Terri-

tori: els plans de promoció dels districtes’. Es tracta d’un acte que ha de servir de punt de
trobada per exposar i compartir casos d’experiències comercials sorgides des dels districtes. 
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al tram de carrer més petit de Barcelona
La concentració més gran de comerç

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

Unió de Botiguers Travessera de Gràcia - Casc Antic - Butlletí nº 41

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

Les nostres botigues
Merca Fresk

Fa poques setmanes ha
obert la botiga Merca Fresk,
al número 128 de la traves-
sera. Després d’un canvi de
propietari, una família xi-
nesa ha assumit la gestió
d’aquest nou negoci, un
punt de venda de produc-
tes frescos que vol conver-
tir-se en una de les grans
referències al barri.

A Merca Fresk podràs

trobar fruites, verdures,
fruits secs i olives fresques,
de qualitat, i amb uns preus
molt competitius. Els res-
ponsables de la botiga, a
més, han habilitat un servei
d’enviament a domicili per
a les compres.

La botiga obre de di-
lluns a dissabte (no tanquen
al migdia), i el seu número
de telèfon és el 931 276 583.

Cuina inquieta
Ara que ja ha acabat la re-
forma, Cuina inquieta Bar-
celona + Buenos Aires ho té
tot per convertir-se en un
dels llocs preferits dels afi-
cionats dels dolços.

Els propietaris, argen-
tins, ofereixen una enorme
varietat de productes d’ali-
mentació del seu país: em-
panades de carn, burritos i
entrepans... però també

dolços! El dulce de leche o
els alfajores, dues de les
propostes per als més gola-
fres són algunes de les delí-
cies que es poden degustar.
Cuina inquieta Barce-

lona + Buenos Aires és al nú-
mero 130 de la travessera, i
el seu horari és de dilluns a
dissabte de 9 del matí a 11
de la nit, i els diumenges de
9 del matí a 5 de la tarda.
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Llibres Teatre Música Pelis i sèries

Comença el compte enrere per veure en directe Car-
los Rivera al Palau de la Música de Barcelona. La cita
amb el cantant mexicà serà el pròxim 27 de març a

dos quarts de deu de la nit i les entrades ja estan ex-
haurides. El públic podrà escoltar en directe les can-
çons de l’últim àlbum de l’artista, que es titula Gue-
rra. L’espectacle promet no deixar indiferent ningú

amb l’ajuda d’una posada en escena cuidada al de-
tall on no faltaran els efectes especials. Després

d’actuar al Palau de la Música, Rivera continuarà la
seva gira mundial en altres ciutats com Granada o

Múrcia.  A les seves xarxes socials, el mexicà ha vol-
gut compartir amb els seus seguidors l’èxit en la
venda d’entrades a Barcelona, posant una foto-

grafia amb la imatge del seu disc que es com-
pleta amb aquestes paraules d’agraïment del

cantant. “Barcelona, has esgotat totes les entra-
des d’un dels teatres més bonics que pot exis-

tir. Tinc moltes ganes que arribi el dia!”.

L'Home Invent ens adverteix que no és
dolent somiar en l'estiu encara que es-
tiguem en ple març. I ho fa amb el pri-
mer avançament del seu primer disc
Abrera-Mura (U98 Music, 2019). La
banda de Montcada i Reixach estrena
la cançó Carrer Galàxia, acompanyada
d'un videoclip que ens farà venir ganes
que arribi el mes de juny.

Abrera-Mura
L’Home Invent

C A R L O S  R I V E R AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant d’èxit mundial
El seu darrer àlbum es titula ‘Guerra’

Famosos

Anunciar el seu concert a Barcelona 
Serà el 27 de març al Palau de la Música

Agraeix l’exhauriment d’entrades  
També confessa les ganes que té d’actuar a Barcelona

QUÈ HA FET?

L’editorial barcelonina Ediciones Sin Fin
rescata la veu de la poeta costa-riquen-
ya Eunice Odio, una de les escriptores
més avantguardistes de mitjans del se-
gle XX. El tránsito de fuego, la seva obra
cabdal, és un poema de deu mil versos
en el qual explora la paradoxa com a
fonament d’un univers on tot és pre-
sent i, al mateix temps, res existeix.

El tránsito de fuego
Eunice Odio

La trajectòria de tres parelles es troben
i això fa esclatar un temporal de ten-
sions, recels i desitjos entrecreuats. Les
cançons dels Amics de les Arts són el fil
conductor d’aquest musical que posa-
rà a prova aquest grup d’amics, que
lluitarà per intentar estar sempre units
i adaptar-se a les noves situacions.

Al Teatre Gaudí de Barcelona.

Bed & Breakfast
Laia Fort

L’hora de la dansa
Barcelona i l’àrea metropolitana acullen entre el 13 i el 31 de

març una nova edició del festival Dansa Metropolitana, un
gran espectacle que omplirà diferents carrers, places, teatres,

cinemes i parades de metro i altres transports d’un total de
nou ciutats de dansa. A banda de Barcelona, els municipis

que acullen espectacles són Badalona, Cornellà, Esplugues,
l’Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, el Prat, Sant Cugat i
Viladecans. Al llarg d’aquestes dues setmanes el festival pro-

grama més de 190 funcions i més 100 activitats gratuïtes
que tenen com a protagonistes més de 70 companyies.

Fo
to
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id
 R
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Eastwood dirigeix i protagonitza una
pel·lícula en la qual encarna un home
que, per evitar que el desnonin, accep-
ta una feina de conductor en la qual ha
de portar mercaderies des de Mèxic als
Estats Units i a l’inrevés. Aviat, però, co-
mençarà a ser vigilat per l’Agència anti-
droga nord-americana, ja que els seus
carregaments són drogues.

Mula
Clint Eastwood

| The Division 2
Segona part d’un dels darrers videojocs creats per Tom Clancy.

La divisió continua intentant protegir Nova York d’un perillós virus.

No t’ho perdis

La fitxa
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DEL 15 AL 17 DE MARÇ
Matí-Tarda Durant tres dies, el Tradicionàrius

ha programat una sèrie d’actuacions em-
marcades en el cicle Folkestoltes. / Centre Ar-
tesà Tradicionàrius.

DIMARTS 19 I 26 DE MARÇ
20:00 Darreres dues sessions del taller anomenat

Tast de vins internacionals, una bona mane-
ra per descobrir caldos de l'Argentina, Xile, Sud-
àfrica, Califòrnia, Austràlia o Nova Zelanda.
/ Centre Cívic La Sedeta.

TOTS ELS DIVENDRES
18:00 El K-Pop és un autèntic fenomen de mas-

ses a Corea del Sud, i en aquest taller es po-
drà fer una introducció a aquest peculiar es-
til de música i dansa asiàtic. Entrada gratuï-
ta. / Espai Jove La Fontana.

FINS AL 21 DE MARÇ
Matí-Tarda Secrets de butxaca, una mostra de

les sèries policíaques basada en els 'bolsili-
bros' d'Editorial Bruguera, es podrà visitar fins
al dijous de la setmana que ve. / Biblioteca
Jaume Fuster.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Des del passat dia 4 està en mar-

xa la mostra anomenada Veus de dones,
que s’emmarca en els actres del 8-M. La mos-
tra també serveix per celebrar cinc anys del
Projecte Minerva. / Seu del Districte.

AVUI 14 DE MARÇ
18:00 L'estrella Facunda serà el títol de la nar-

ració del cicle Lletra petita - Sac de rondalles
que coordinarà la contacontes Keke Shuga.
Entrada gratuïta, places limitades. / Biblio-
teca Jaume Fuster.

AVUI 14 DE MARÇ
18:00 20.000 llegües de viatge submarí, amb

Albert Estengre, serà la narració d’aquesta tar-
da del Lletra petita - Sac de rondalles. / Bi-
blioteca Vallcarca i els Penitents.

DIUMENGE 17 DE MARÇ
19:30 Partit de bàsquet corresponent a la vin-

tena jornada del grup 1 de Copa Catalunya
masculina entre els Lluïsos i el CB Granollers.
/ Pavelló Josep Comellas.

Dissabte de la setmana que ve s’es-
trenarà una nova adaptació de la po-
pular història El llibre de la selva. / Te-
atreneu Multisales.

Una nova adaptació del
conte ‘El llibre de la selva’
Dissabte 23 de març a les 16:30

La professora Raquel de Lara continua
coordinant totes les sessions d’un ta-
ller de mindfulness i d’intel·ligència
emocional. Places limitades. / Centre
Cívic La Sedeta.

Raquel de Lara coordina 
un taller de ‘mindfulness’

Tots els dijous a les 20:15

Amor y efectos secundariospresenta un
total de set històries de parelles molt
diferents amb un únic nexe d’unió: l’a-
mor (o la seva absència). / Teatreneu
Multisales.

‘Amor y efectos secundarios’
al Teatreneu Multisales

Dissabte 16 i 23 de març a les 22:00

Partit de futbol de la trenta-tresena jor-
nada del grup 5 de Tercera Divisió en-
tre el CE Europa i l’FC Ascó. / Munici-
pal Nou Sardenya.

L’Europa rep l’Ascó en 
una jornada intersetmanal
Dimecres 20 de març a les 20:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Arriba un dels trams més exigents
de la competició i l’Europa ho
afrontarà immers en una mini cri-
si de resultats.  El conjunt de Da-
vid Vilajoana només han sumat
un punt dels darrers nou que
s’han disputat (0-0 contra el Ter-
rassa) i ara són a set punts del
quart, l’Horta, però tenen l’o-
portunitat, en aquest tram final de
mes frenètic, de tornar a escurçar
aquesta diferència amb els homes
de Nacho Castro.

Aquest calendari de quatre
partits en tres setmanes comen-
çarà amb la visita dels escapulats
al camp de la Fundació Grama,
demà passat a dos quarts de set
de la tarda. L’Europa voldrà refer-
se d’aquestes males sensacions re-
cents contra un dels equips de la
zona del descens, però caldrà re-

cuperar-se ràpidament de l’esforç,
perquè dimecres que ve l’equip
rebrà l’Ascó al Nou Sardenya en
una jornada intersetmanal. 

De nou quatre dies després
d’aquest partit, els de Vilajoana
tornaran a la carretera per visitar
el camp de la Pobla de Mafumet.
El calendari tornarà a la seva
normalitat l’últim diumenge del
mes, amb un partit molt esperat
a casa contra la UE Sants.

MINI CRISI AL FEMENÍ
Aquest mal moment del sènior
masculí es replica en el primer
equip femení. Les de Toni Ca-
macho han perdut les darreres
tres jornades de forma consecu-
tiva (dues d’elles, a casa contra
l’AEM i l’Espanyol B) i són dese-
nes amb 24 punts. La visita a
Igualada i el matx al Nou Sarde-
nya del Sant Pere Pescador són
els seus dos pròxims exàmens.

Germán lluita amb el granollerí Joel. Foto: Àngel Garreta / CEE

Quatre partits en tres setmanes
per a un Europa en mal moment

Rècord masculí i femení en 
la 41a Marató de Barcelona

ATLETISME4L’edició de 2019
de la Marató de Barcelona ja for-
ma part dels llibres d’història. La
prova havia modificat el traçat
per intentar que els atletes super-
essin el rècord i diumenge pas-
sat va passar per partida doble,
en les categories masculina i fe-
menina: Alemu Bekele i Kuftu
Tahir són els nous plusmarquis-
tes de la cursa.

Bekele, corredor etíop na-
cionalitzat bahreinià, arribava a
la cita com a un dels tapats, i va
aconseguir ser el més ràpid dels
17.500 que van començar la cur-

sa. La seva marca, de 2 hores, 6
minuts i 4 segons, supera en
gairebé un minut i mig la que
Jackson Kotut tenia des de l’any
2010. Abebe Negewo i Anthony
Maritim van acompanyar l’atle-
ta africà al podi.

Per la seva banda, la també
etíop Tahir va rebaixar en 20 se-
gons el rècord d’Helen Bekele de
fa dos anys. L’africana ha esta-
blert la nova millor marca histò-
rica de la prova en 2 hores, 24 mi-
nuts i 44 segons. Josephine Chep-
koech i Joy Kemuma van ser
plata i bronze, respectivament.

El Catalunya encara les cinc
jornades decisives del curs

Els cinc darrers
partits de la tem-
porada serviran per
decidir si el Cata-

lunya segueix a la Divisió d’Ho-
nor la temporada que ve. Els de
Xavi García, avant penúltims,
afronten el tram final de la tem-
porada amb tot a favor per ga-
rantir la permanència a la cate-
goria, ja que depenen d’ells ma-
teixos: si fan dos resultats millors
que els que aconsegueixi el Te-
nerife Echeyde, tindran la sal-
vació assegurada.

L’equip, que ha perdut les

dues darreres jornades (a casa
contra el Canoe i a la piscina del
CN Sabadell) afrontarà, aquest
dissabte, un desplaçament exi-
gent a la piscina de la Nova Es-
cullera, la casa del CN Barcelona,
en el segon desplaçament con-
secutiu en les últimes setmanes.

Dimecres que ve, en una jor-
nada intersetmanal, l’equip tor-
narà al barri de la Barceloneta per
jugar contra l’altre equip, l’Atlè-
tic Barceloneta, invicte.

Després d’aquest doble viat-
ge a Ciutat Vella, l’equip no tor-
narà a jugar fins a l’abril.

Futbol sala | Una mala ratxa porta el Gràcia FSC a la zona de descens
Un empat i tres derrotes en el darrer mes han provocat que el primer equip del Gràcia Futbol Sala
hagi caigut a la penúltima posició, que el condemnaria al descens si s’acabés la lliga. Els taronges,
però, encara es poden salvar; els pròxims partits seran a Premià de Mar i a casa contra el Sant Cugat.

Pau Arriaga
GRÀCIA

Els Lluïsos segueixen manant 
a la Copa Catalunya masculina
BÀSQUET4La temporada dels
Lluïsos i del Vedruna a la Copa
Catalunya masculina de bàsquet
no pot ser més desigual.

El conjunt de Carles Rofes se-
gueix comandant el grup 1 de la
categoria, sense cedir a la pressió
del Roser i del Lliçà d’Amunt. En
les darreres setmanes, els blaus
han aconseguit guanyar a casa
contra el Sol Gironès (68-62) i un
dels derbis de la ciutat, contra el
CB Ciutat Vella (67-77). El matx

a casa contra el Granollers serà
l’últim repte abans del derbi, de-
cisiu, a la pista del Roser.

El Vedruna, per la seva ban-
da, continua sense haver guanyat
cap dels 19 partits que s’han ju-
gat. Tot i això, en els darrers dos
partits els de Gerard Cuenca han
estat a punt d’aconseguir-ho,
perdent per la mínima contra el
Cerdanyola (76-78) i el Grup
Barna (63-59). Horta i Sol Giro-
nès seran els seus pròxims rivals.

Esports
» Una sèrie de bons resultats tornaria a acostar l’equip a la zona alta
» El primer equip femení encadena tres derrotes i baixa al desè lloc
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Gràcia

Fem de l’esport una de les nostres 
prioritats a Gràcia i a tota Barcelona

En aquest mandat que ara arriba
al seu tram final són nombroses
les queixes i peticions que hem
anat escoltant per part dels  clubs
i entitats usuàries de les instal·la-

cions esportives de titularitat mu-
nicipal. El Centre esportiu munici-
pal Can Toda, la Pista poliesportiva
de la Creueta del Coll, el Pavelló
Josep Comellas, el Camp de l’Àliga

i el Nou Sardenya... Tots han anat
adreçant al Districte les seves pre-
ocupacions sobre l’estat de man-
teniment de les instal·lacions de
responsabilitat municipal: enllu-
menat insuficient, estructures mal-
meses per culpa del rovell de parts
metàl·liques que esquerden el for-
migó, linòleum de mala qualitat i
mal instal·lat que s’aixeca en dife-
rents punts, falta de ventilació als
vestidors, filtracions al subsòl, dre-
natge insuficient del ferm del
camp i mal estat de la gespa i la
renovació de les piscines són al-
gunes de les peticions del sector
esportiu que sent com se l’ignora
des de l’administració local.

Quan es va formar l’actual go-
vern municipal, sense una regido-
ria d’esports, ja va quedar palès
que l’esport no era una prioritat
per als comuns, ja que no li han

donat cap rellevància en la seva
concepció de la ciutat i dels barris.
Enllumenats que són insuficients i
que estan obsolets, que més que
focus semblen candeles.

Des d’Esquerra Republicana de
Catalunya pensem que disposar
d’un consell rector d’aquests tipus
d’instal·lacions esportives, de res-
ponsabilitat pública, seria el més
correcte per tenir informació i con-
trol sobre l’estat d’aquestes, amb
total transparència, governi qui go-
verni la ciutat.

Per tal de capgirar aquesta si-
tuació exposada demanem que
en el pròxim Consell de l’Esport
es presenti un informe de l’estat
de manteniment de totes les ins-
tal·lacions esportives de titularitat
municipal per poder copsar la
magnitud de tot plegat, més enllà
del que veiem i sentim al diari. 

Respecte al conflicte del CAP
Raval Nord, el candidat a l'alcal-
dia de Barcelona per ERC asse-
gura que el que està sobre la
taula és un simple anunci de foto
per part del govern municipal.
D'aquesta manera Esquerra ha
decidit prendre la iniciativa i ac-
celerar el procés per trobar, de
forma inmediata, un nou espai
que ofereixi als veïns la millor so-
lució per no haver de triar entre
salut i cultura.

"Ja comencem a estar acostu-
mats. El tramvia, el dentista mu-
nicipal, la funerària... Aquest
govern no està fent bé les coses",
afirma Maragall convençut que

no és el moment de prendre me-
sures buides sinó de buscar una
bona alternativa, per això "Es-
querra accelerarà el procés per
intentar trobar un nou espai que
encaixi amb l'ampliació del
museu i garanteixi el CAP Raval
Nord. No estem parlant ni d’ajor-
nar ni d’aturar, sinó d’accelerar:
es pot fer", ha conclòs el candi-
dat.

Respecte a la funerària pú-
blica, que es va tractar al darrer
ple municipal, l'alcaldable re-
corda la proposta d'ERC que ja es
va aprovar per oferir un servei pú-
blic a 1.800€ i justifica l'absten-
ció perquè la nova proposta del

govern municipal és "poc sol-
vent", tot i mostrar-se a favor
d'estudiar uns serveis funeraris
públics de qualitat. "El que està
en joc és el bon govern. Aquesta

ciutat no es pot permetre que la
foto i el primer pla impossibilitin
decisions que demanen rigor, ex-
igència i servei a la ciutat", asse-
gura Ernest Maragall.

Ernest Maragall: "L’electoralisme és dolent
per a la salut i ara també per a la cultura"
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