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La droga nova no interessa
» Un estudi del projecte Energy Control apunta que el consum de drogues noves disminueix
» Els estupefaents clàssics continuen consumint-se, però tenen menys adulteració i més puresa
Alex Suárez
BARCELONA
Les drogues tradicionals continuen regnant malgrat la irrupció
de noves substàncies. MDMA,
cocaïna, speed, ketamina i LSD
són els estupefaents preferits
de la gran majoria de consumidors, principalment per la facilitat de compra. Així ho confirma
l’informe d’Anàlisi de Substàncies a Catalunya. Aquest estudi
del projecte Energy Control, de
l’ONG Associació Benestar i Desenvolupament, va analitzar
2.428 mostres de drogues obtingudes de consumidors voluntaris durant el 2018.
El consum de droga dels catalans és de substàncies tradicionals i més pures, ja que la majoria de mostres analitzades estan
menys adulterades que en estudis anteriors. Concretament, l’adulteració ha caigut de mitjana en
un 69% en els dos darrers anys,
i l’amfetamina ha superat la cocaïna com a substància menys
pura. L’adulteració o ‘tallar la
droga’ és una pràctica molt perillosa, ja que el consumidor no només fa front als efectes de la mateixa substància, sinó també als
de l’element per adulterar-la.
DROGA NOVA, PERILL NOU
El consum de drogues noves
ha caigut considerablement a tot
Catalunya, al contrari que passa a altres països europeus. Concretament, des del 2011 la presència de mostres de les anomenades ‘NSP’ (Noves Substàncies Psicoactives o ‘drogues
de disseny’) han disminuït en un
67%. Un dels grans perills de l’aparició d’aquest tipus de substàncies és que sovint s’utilitzen
per adulterar les drogues tradicionals, fet que dispara encara

més els efectes i riscos per a la
salut del consumidor. Les mostres on s’han trobat més drogues
noves per tallar són les d’èxtasis
(MDMA) i LSD.
Per la seva part, la Coordinadora del Servei d'Anàlisi de
Substàncies d'Energy Control,
Mireia Ventura, creu que malgrat el baix consum de noves
drogues, cal vigilar l’aparició de
substàncies més potents: “L'interès per algunes noves drogues
ha caigut, però al mateix temps
estem observant com la seva
producció està girant cap a substàncies més perilloses, com
opioides i cannabinoides sintètics”. També considera essencial
prendre l’exemple d’altres estats
europeus: “Veient tots els problemes que estan provocant algunes d'aquestes noves drogues
en altres països, com és el cas

En altres països, el consum de noves drogues, com els opiacis, és una tendència preocupant. Foto: Pexels

dels opioides, la nostra prioritat
en els pròxims anys serà vigilarne l’aparició”.

COCAÏNA A L’AIGUA
Un estudi recent de l’Observatori
Europeu de la Droga i les Toxicomanies (EMCDDA) ha situat
Barcelona com la cinquena ciutat de la Unió Europea amb
més cocaïna a les aigües residuals. La investigació es va fer a
73 ciutats europees de 20 països
diferents.
La publicació també indica
que la capital catalana ja no és la
ciutat europea on es consumeix
més cocaïna. Bristol (Regne
Unit) i Amsterdam (Països Baixos) han superat Barcelona, tot
i que l’agència afirma que la
tendència general de consum
d’aquesta droga a la Unió Europea està augmentant.

Menys adulteració
comporta menys riscos

SALUT4El subdirector general de Drogodependències de
la Generalitat de Catalunya,
Joan Colom, destaca la importància que hagi disminuït
l’adulteració de la droga pels
riscos per a la salut dels consumidors. Colom assegura que
“quan una persona sap el que
està prenent, la seva concentració, i si hi ha adulterants –malgrat es tracti d’un
mercat il·legal–, té una aproximació al consum de la droga més segura i amb menys
risc”. En aquest sentit, Colom
assenyala que cal ser realista i
considera que pensar en una

societat sense consum de droga és una utopia, per la qual
cosa veu més viable treballar
per assolir una societat més
crítica amb el consum de substàncies il·legals.
D’altra banda, Colom destaca que a Catalunya no existeix un consum massiu de noves drogues, com els opiacis i
cannabinoides sintètics, utilitzats de forma perillosa per a
adulterar. En altres països,
en canvi, es tracta d’una tendència preocupant i un tema
greu per a la salut pública estatal, com és el cas del fentanil als Estats Units.
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Els semàfors

La lupa

Ni aigua
per @Modernetdemerda

BCN Film Fest

El festival de cinema BCN Film Fest celebra la seva tercera edició als cinemes
Verdi a partir del 22 d’abril. La trobada,
que s’organitza amb motiu de Sant Jordi, tornarà a portar a Gràcia grans noms
de l’escena nacional i internacional.
pàgina 14

Imagineu què hauria passat si Quim igdemont de nuestro país”. D'aquest ta. Quina pell tan dura tenim, i quin
Torra o Gabriel Rufián haguessin pu- vòmit real i infame -i sense conse- sentit de l'honor tan minat com a país.
blicat una piulada on s'hi llegís "Els uni- qüències, evidentment- en trec tres Ens amenacen amb una frase que
onistes no tindran ni aigua amb un go- conclusions ràpides.
busca novament la deshumanització
vern independentista!". Aneu-ho imaLa primera, que el silenci que l'ha en- del col·lectiu i no som capaços ni d'aiginant. Portades escandaloses a tots els voltat és el silenci de la impunitat. De qui xecar el dit i protestar. Perquè ja ho tediaris durant dies i dies. Qüestió na- és conscient que pot dir el que vulgui per- nim assumit, ens és intrínsec, es veu
cional. Ana Rosa, Griso i Ferreras sen- què sap que és el fort, qui té el poder, la que hem nascut perquè ens recordin
se donar l'abast. Declaracada dia que en algun mocions diàries de l'unionisme
ment acabaran definitivaexigint la dimissió del pro- Ens amenacen amb una frase que busca ment amb nosaltres.
tagonista. Anuncis de meI, finalment, l'última consures contundents contra novament la deshumanització del col·lectiu clusió té a veure amb el conl'independentisme,
tingut mateix de la piulada.
i no som capaços ni d’aixecar el dit
apel·lant a la necessitat de
‘Ni agua’. Aquest ‘ni agua’ és
domesticar-lo. Rodes de
molt significatiu, perquè fa
premsa a Europa per denunciar odi, et- violència, les institucions, la justícia, les un tuf a literalitat que espanta. Pot
nicisme i tot el que fes falta. Un nou 155 influències i la capacitat de destruir im- semblar una simple expressió, però és
i més repressió per controlar aquesta punement. I tot el seu entorn estatal -fins també una declaració d'intencions. Si no
colla de supremacistes hitlerians.
i tot el més antagònic- també ho sap, des tinguessin ulls a sobre -força estràbics,
Aquest, a grans trets, és l'escenari de l'extrema dreta fins a l'esquerra més per cert- estarien temptats d'aplicar-lo
que tindríem avui. Però aquest escenari pura; tots ells avalen aquest llenguatge bastant al detall. Ni aigua. Ni el més peno arribarà a existir mai, perquè qui va amb el seu silenci perquè, inconscient- tit dels gestos contra aquest enemic
escriure aquesta piulada no va ser cap ment, els és propi, vàlid, legítim. I aquest que se'ns resisteix incomprensiblement
líder independentista, sinó el compte mutisme mediàtic és tant o més in- i a qui ja no sabem com condemnar.
de Ciudadanos. Deia així: "¡Los sepa- quietant que la mateixa expressió.
No tinc clar quina de les tres conratistas no tendrán ni agua con un GoLa segona té a veure amb un altre clusions em preocupa més. Però tambierno de Albert Rivera! El próximo silenci majoritari: el nostre. Fins a poc tinc clar quina de les tres conclu28A tendremos la gran oportunidad de quin punt les nostres ments s'han sions preocupa menys als ciutadans
enviar al Sanchismo a la oposición para acostumat a ser esventrades que ja ni d'aquest Estat que de mica en mica va
sacar las zarpas de Torra, Rufián y Pu- ens pertorba una declaració com aques- esmicolant-s'ho tot.

Mercats de Barcelona

L’Institut de Mercats de Barcelona ha
decidit ajornar l’enderroc de la coberta
de l’Abaceria després de la pressió dels
veïns, que estan preocupats per l’amiant. La gestió municipal d’aquest cas
està sent erràtica des de fa setmanes.
pàgina 18

Vedruna Gràcia

L’escola va aconseguir que, de nou, alguns jugadors de la primera plantilla del
Barça de bàsquet els visités. A principis
de mes, els joves van compartir una
tarda amb figures com el badaloní Pau
Ribas o el francès Thomas Heurtel.
pàgina 22

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@iuforn

Per defensar Eduardo
Inda s’argumenta que
ha destapat molts casos
de corrupció. Bé, tu pots administrar els
casos a conveniència per perjudicar o
beneficiar sectors de partits afins o enemics. Traficar amb la informació a
conveniència és més vell que anar a
peu...

@JuanDiegoBotto
Decenas de periodistas
y políticos que crecieron con el mito del Watergate, soñando desde la adolescencia con lo heroicos que serían frente un
Watergate español. Y ahora que lo tienen en frente... hablan tan bajito. Como
debe doler ese silencio en la soledad
del espejo.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i
Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Ca-

Dipòsit Legal: B 43219-2010

@Jordi_Armadans
Es poden deixar morir
milers de refugiats al
mar. Es poden vendre armes a règims assassins. Es poden fer
guerres que maten desenes de milers
de persones. I no passa res. Però ai d'ajudar a morir una persona malalta terminal que ja en té prou... El nostre, absurd, món.

pellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran, Lola Surribas i Alex Suárez Producció gràfica: Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda Roca, Lola
Gutiérrez, Rosa Bertran i Mauro Favieri (controller) Distribució: Daniel Manuel, Wiliam Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@AlbanoDante76
Aquest home ha entregat la vida per denunciar crims de guerra.
Des del seu captiveri no va callar i va seguir denunciant la injustícia generalitzada. No va dubtar a reivindicar la
causa catalana malgrat pressions. La
detenció de Julian Assange ens interpel·la a tots i totes.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat

Difusió controlada

5|

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

Abril 2019

líniagràcia.cat

|6

líniagràcia.cat

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

Abril 2019

Safata d’entrada
Les millors

per Alex Suárez

perles

or el mític locutor Héctor del Mar, conegut per les seves peculiars narracions dels combats de lluita lliure de la WWE,
que van marcar tota una generació. Durant la seva carrera
com a comentarista de futbol, va crear grans sobrenoms tan reconeixibles com ‘El Pelusa’ Maradona o ‘El Lobo’ Carrasco.

M

er primera vegada a la història s’ha pogut fotografiar un
forat negre. L’aspecte del misteriós cos astronòmic ha fet
la volta al món. Una espècie de punt negre amb una resplendor ataronjada és el resultat de la imatge, aconseguida gràcies a un equip internacional de més de 200 científics.

P

n pare nord-americà organitza un fals atracament a la seva filla per robar-li la recaptació de les 'Girl Scouts'. Brian Couture
va simular l'assalt a casa fent un tracte amb un conegut. Couture es va arribar a autoinfligir ferides per fer-ho més creïble i aconseguir els 740 dòlars de la seva filla.

U

ristina Ortiz, més coneguda com 'La Veneno', ja té una placa commemorativa a Madrid. L'Ajuntament de la ciutat va
decidir instal·lar el reconeixement en honor a l'estrella televisiva, que va ajudar a visibilitzar el col·lectiu transsexual a
l'Espanya dels anys 90. 'La Veneno' va morir l'any 2016.

C

na manada de lleons devoren un caçador furtiu al Parc Nacional Kruger de Sud-àfrica. L’home es va infiltrar a l’espai per
a animals amb l’objectiu de caçar rinoceronts i va morir després de l’atac d’un elefant. Més tard, els lleons van devorar el cadàver, deixant només la calavera i els pantalons del difunt.

U

El + llegit

líniagràcia.cat

1

La Rambla Verda es podria
fer amb menys enderrocs

2

Aparquen el projecte per fer
pisos socials a l’illa d’Astúries

3

Victòria Alsina: acció exterior
amb ADN gracienc

4

El carrer del Secretari Coloma
deixa pas al de Pau Alsina

5

El CAT celebra demà els 25 anys
amb un gran concert

Pa i circ

Entre el sí i el no

per Gemma Cerezo

per Jordi Lleal

Pa i circ era l’estratègia que feien
servir els governants de l’antiga
Roma per tenir el poble content
i evitar que es revoltessin.
Doncs ara sembla que els polítics espanyols els volen imitar.
El pa és aquesta política de subvencions amb què, donant uns
subsidis de misèria, eviten enfrontar-se al problema de debò:
la gran taxa d’atur i les nefastes
polítiques per aconseguir llocs
de treball dignes. L’altre dia
Cayo Lara, tot un sindicalista
d’esquerres, estava molt preocupat per com es podria pagar
el PER si Catalunya s’independitzava. El circ és aquest lamentable espectacle que donen els
representants dels partits unionistes parlant de Catalunya. Els
independentistes som la causa
de tots els seus mals, els responsables de tot el que els va malament i per tant ens han de tirar
a les feres. La seva propaganda
electoral és competir per qui
serà més dur amb Catalunya,
quin 155 ens aplicaran. Fins i tot
ja es tiren pel cap un possible
indult als nostres presos quan
encara no estan ni condemnats.
Ens entretenen perseguint llaços grocs i prohibint paraules
que no els agraden i així s’estalvien de parlar del que els incomoda. De debò pensen que el
problema més gran que té Espanya és la revenja contra Catalunya? No tenen llistes d’espera als
hospitals? Tothom arriba a final
de mes? Hi ha prou mestres a les
escoles? Perquè d’això els polítics només en parlen de passada.
Si fos espanyola, estaria molt
amoïnada amb aquests polítics.
Amoïnada i emprenyada!

Hem entrat de ple en el remolí de les campanyes electorals en què Catalunya és el
cap de turc, l’ase dels cops.
Som el centre d’atenció de
tots els partits espanyols, que
per guanyar quatre vots ens
llancen amenaces de recentralització, d’aplicar el 155 de
per vida, de tancar TV3 i Catalunya Ràdio, d’acabar amb
la immersió lingüística a les
escoles, de fer marxar més
empreses cap a Espanya i
d’enviar-nos de nou ‘piolins’,
fiscalies i tribunals per ser
castigats i anorreats per sempre. Quin panorama!
Premem-nos les corretges
que ens en vindran de més
grosses, hem de refermar-nos
sense desmai en les nostres
conviccions. No és un dilema
entre esquerres i dretes, ara és
el moment del canvi de para-

digma, és l’hora de definirnos entre la independència de
Catalunya o l’unionisme espanyol. N’estem farts d’amenaces, insults barroers i mentides
repetides mil vegades, als mítings i als mitjans informatius
de la caverna.
Diguem No! No a la repressió, No al judici farsa, No
a la por, No als empresonaments de dones i homes innocents, No ens deixarem dividir.
No als exilis forçats, No al feixisme, No a l’homofòbia, No a
les clavegueres de l’Estat, No a
la monarquia, No, no i no!
Diguem Sí! Sí a la democràcia, Sí al pacifisme, Sí a la
solidaritat entre els pobles, Sí
al dret a l’autodeterminació, Sí
la igualtat, Sí a la dignitat, Sí a
la fraternitat, Sí a la independència i Sí a la República catalana. Sí, sí i sí!

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

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

A les xarxes

#EleccionsGenerals

@norcoreano: El nivel de esta campaña
electoral lo resume el hecho de que va liderando las encuestas el único que todavía no ha abierto la boca.

#HumorNegre

@edugalan: Hay que recordar que ni Iggy
Rubin humilla a las víctimas del terrorismo, ni Broncano es homófobo, ni Rober
Bodegas es un racista. Por aclarar.

#UnitedBarça

@andreuginola: Si el Barça d’ahir us va
agradar, jo ja em retiro en una casa amb
piscina a la Costa Brava i us regalo aquest
futbol.
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“No vam dir que acabaríem
amb els desnonaments”
Ada Colau

Alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú
perquè podem dir que, sens dubte,
la ciutat està millor en molts aspectes centrals.

mateix període. La diferència de
gestió, si compares l’Ajuntament i la
Generalitat, és abismal.

ecentment ha denunciat
una“campanya d’ERC, PSC,
PDeCAT i Cs per fer fora la
gent comuna de les institucions”.
Els representants i els votants d’aquests partits no són gent comuna?
És clar que sí. El que passa és que els
partits tradicionals han estat molt
habituats a repartir-se les institucions. En canvi, amb els canvis polítics dels últims anys, hem aparegut
noves formacions on gent que no
havíem estat a les institucions hem
pogut entrar-hi i demostrar que es
podia gestionar millor i fer moltes
coses que ells deien que no es podien fer. I això és el que els molesta.

Quins?
En matèria econòmica, per exemple. Malgrat que hem passat un
dels períodes institucionals més difícils de la història de la democràcia,
ha disminuït l’atur a la ciutat i tenim
menys deute que mai, mentre la inversió ha augmentat 900 milions
d’euros. També ha augmentat la
despesa social, hem fet l’oferta pública de feina més gran de la història de la democràcia d’aquest
Ajuntament amb més de 2.000
noves places convocades, hem
atret noves inversions molt importants, com per exemple una de
1.700 milions d’euros per als pròxims set anys per haver estat escollits capital europea de la mobilitat...

El seu balanç contrasta amb el
que fan els seus adversaris. Ernest
Maragall deia en una entrevista a
Línia que vostè va generar tantes
expectatives que era difícil correspondre-les. Ho comparteix?
En part sí i en part no. Soc la primera que vaig dir que sentia molt
la responsabilitat pel que nosaltres representàvem. És evident

En el darrer Baròmetre, un 40%
dels veïns suspenia la seva gestió i un 60% deia que la ciutat ha
empitjorat l’últim any. Com ho
valora?
També hi ha altres parts del Baròmetre que valoren bé la gestió de
l’Ajuntament. El més important en
un període electoral és cenyir-nos a
les dades. I jo estic molt orgullosa
de la gestió d’aquests quatre anys,

Tot això és fruit de la gestió del
seu govern o també es deu a la
recuperació econòmica?
Sempre hi ha una explicació múltiple. En una ciutat com Barcelona, el
mèrit és del seu teixit productiu, de
l’ecosistema científic i investigador,
també de les polítiques de l’Ajuntament... I de la situació econòmica,
però relativament. Altres administracions ho han fet força pitjor en el

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

R

“A Barcelona
hi continua
havent
emergència
habitacional”
que no es poden resoldre tots els
grans problemes que afecten una
ciutat en un sol mandat i hi ha
moltes coses que no són competència municipal. Tot i això, i molts
deien que enfonsaríem l’Ajuntament, tots els indicadors econò-

mics han millorat. Hem demostrat
que es podien fer polítiques innovadores i valentes que no s’havien
fet mai.

plert el seu compromís. També s’ha
d’actuar des de l’àmbit europeu,
perquè el problema també és a
Madrid, París, Londres...

Si fem un repàs a les promeses
que feien fa quatre anys, deien
que volien “una ciutat sense desnonaments”.
Sí, però no vam dir que nosaltres
acabaríem amb els desnonaments.
Vam dir que faríem l’impossible per
acabar amb els desnonaments i
hem fet coses que no s’havien fet
mai, com ara una unitat especial
que no existia que n’ha aturat més
de 6.000.

Des del sector diuen que no
està demostrat que el control
dels lloguers hagi estat una mesura efectiva a ciutats com París
o Berlín.
El que cal és posar mecanismes de
control, i no només indicadors,
perquè aquests mateixos indicadors es compleixin. I, si no és així,
sancionar. El PSOE, però, no vol
posar sancions. El que no pot ser
és que hi hagi grans especuladors
que facin enormes beneficis expulsant els veïns amb pujades de
preus abusives.

Segons l’Observatori DESC, els
llançaments han disminuït en
aquests quatre anys però les xifres encara són altes. Quatre
anys després, hi continua havent
emergència habitacional a Barcelona?
Sí, continua havent-hi emergència
habitacional i és un dels principals
reptes d’aquesta ciutat i de totes les
grans ciutats. Barcelona és l’administració de l’estat que està fent
més política d’habitatge, però no
és suficient perquè hi ha competències d’altres nivells. Per això hem
liderat la petició de regulació dels
lloguers, però el PSOE no ha com-

Carme Trilla, la presidenta de
l’Observatori Metropolità de
l’Habitatge, diu que el mercat
s’autoregula quan els preus del
lloguer són molt alts.
En un mercat normal sí, però
estem en un mercat global. Som
una ciutat global. El nostre sòl és
una inversió segura perquè som
una ciutat d’èxit, però hi ha d’haver una regulació per garantir
que no hi hagi una deriva especulativa amb l’habitatge. Sempre
hi ha demanda internacional.4
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3La Cambra de la Propietat Urbana diu que la inversió internacional només representa el 15%.
Bé, és un 15% que té un impacte molt
gran. I si no que ho diguin als veïns i
veïnes de tots els blocs afectats, que
en tenim comptabilitzats desenes.
Seguint amb xifres, fa quatre
anys es queixava que els lloguers rondessin els 700 euros i ara
arriben als 930 euros de mitjana.
Què més es pot fer?
Hem de demanar que qui hi té més
competències directes actuï o ens
doni les competències. Més enllà
de la regulació, l’Ajuntament, insisteixo, ha fet moltes coses que no es
feien, com per exemple posar la
maquinària al màxim rendiment
per fer el parc d’habitatge social
que no van fer els governs anteriors
durant 40 anys. Ens vam trobar
amb un parc de poc més de 6.000
habitatges de lloguer social i el
mandat que ve es doblarà.
Collboni deia també a Línia que
durant l’última etapa socialista
se’n van fer 4.000 i en aquest
mandat no s’arribarà als 800.
Això és fals. Comptabilitza molts
habitatges que feia la Generalitat i
jo només parlo de l’Ajuntament,
perquè la Generalitat ens ha deixat,
literalment, abandonats. És responsable del 60% del Consorci de
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l’Habitatge de Barcelona i ara mateix té dues promocions en marxa
i nosaltres en tenim 72. És abismal
la no assumpció de responsabilitats. Hi ha una deixadesa de funcions absoluta. I els habitatges que
diu Collboni es feien en règim de
propietat privada i, per tant, avui no
els tenim perquè s’han privatitzat.
Això és una aberració que es va fer
en mandats socialistes.

“És evident que
no es poden
resoldre tots els
problemes amb
un sol mandat”
Ha tornat a implicar-se personalment en algun cas de desnonament, tal com va fer a Nou Barris
el primer dia de ser alcaldessa?
Evidentment no es poden aturar
individualment els desnonaments
de la ciutat. Hem fet una feinada
espectacular al respecte, com ara
crear la unitat que no existia per fer
una mediació cas a cas, la qual ha
acompanyat més de 6.000 famílies. Després hi ha hagut casos

concrets on he pogut fer alguna
gestió. He tingut converses amb
entitats financeres.
Ha tornat a mitjançar personalment en algun cas, per tant.
No he anat físicament a la porta
d’un habitatge però hi he intercedit quan ha pogut ser útil parlar
amb una propietat o entitat financera.
Ha trucat a propietaris directament?
Regularment no, perquè ho fa l’equip d’habitatge. Però hi ha hagut
casos puntuals més complexos.
Sobretot negociacions amb entitats financeres per reconduir els
desnonaments cap a aquestes negociacions.
Expectatives, en desnonaments,
se’n van generar...
Les expectatives són sempre molt
grans i mai no es pot complir amb
el 100% del que es voldria. Tot i això,
estic orgullosa que en altres temes
clau, com en pobresa energètica,
hem evitat talls a 16.000 famílies i
hem creat un operador energètic
municipal i metropolità que és una
alternativa a Endesa. Això ens deien
que era impossible i s’ha fet.
Però aquest operador energètic es basa en la planta de Sant
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Adrià de Besòs, on es cremen
residus, no?
Aquí hi ha una confusió. Nosaltres
hem creat una comercialitzadora
que compra energia 100% verda al
mercat energètic i la distribueix
sense generar benefici.
Però hi ha molt pocs ciutadans
que hi puguin accedir.
Bé, hem fet una primera fase on la
ciutat s’autoabasteix i ja no depèn
de l’oligopoli. I la segona fase, que va
començar al gener, pot arribar a
20.000 famílies. En els dos primers
mesos hem arribat a 1.000 famílies i
anem creixent a poc a poc. I, deixant
de banda això, amb el tema immobiliari hem duplicat ajuts al lloguer,
hem obligat els privats a fer un 30%
d’habitatge assequible, hem multat
els fons voltor per enviar un missatge directe i claríssim que no són
benvinguts... I ha funcionat perquè
hem aconseguit que la inversió immobiliària internacional que és especulativa hagi baixat. Estic molt
orgullosa que els voltors no vegin la
ciutat tan atractiva com abans.
Per tant, tornant a les crítiques
dels seus rivals, suposem que no
compartirà el que ens deia Joaquim Forn que no s’han de prometre coses que no es poden
complir.
El nostre programa té un altíssim nivell de compliment. Una altra cosa
és que algunes mesures no han
estat gaire ràpides, altres necessiten
dos mandats, altres s’han de negociar amb altres administracions... I
segur que hi ha coses que no hem
fet prou bé, que podríem haver fet
millor. Per exemple, sempre hem reconegut que amb la cultura, que és
un tema molt important per a la ciutat, no vam començar bé. Però al
final del mandat hem rectificat.
En seguretat les xifres no són
bones. Què s’ha fet malament?
Em sembla important dir que Barcelona, segons els rànquings internacionals, és una de les ciutats més
segures del món. Tenim un problema específic de furts, que és un
delicte lleu. És important situar-ho.
També hem tingut un problema de
narcotràfic, que el tenim bastant
acotat. Amb els furts tenim un problema en dos aspectes. En primer
lloc, falten Mossos d’Esquadra, perquè des del 2009 Barcelona no en té
de nous. Falta presència policial i nosaltres hem creat 600 places de la Gu-

àrdia Urbana. En segon lloc, hi ha un
tema judicial. La Guàrdia Urbana ha
incrementat les detencions un 17%
però els detinguts entren al jutjat, paguen una multa i surten perquè ara
no es considera la reincidència.
Estem parlant amb jutjats, fiscalia...
Busquem maneres que s’apliqui el
delicte continuat, perquè una cosa
és la petita delinqüència i una altra és
que vinguin grups organitzats.
Però aquesta legislació és la mateixa a Barcelona que Madrid, on
també governa l’esquerra, i allà els
delictes només van créixer un 1%
el primer semestre de l’any passat.
A Madrid tenen un índex de criminalitat més preocupant que el nostre en altres temes. I la situació dels
furts és igual a Barcelona que a tot
Catalunya, perquè falten Mossos.
No hem de fer batalla política d’això,
hem de seure i parlar. Però porto
tres consellers d’Interior i cada vegada que hi ha un canvi és algú que
s’ha de situar. Amb l’últim conseller,

“Et trobes amb
límits que no
coneixies i
competències
múltiples”
només arribar ens vam reunir i
sobre els narcopisos va dir que no
feia falta més policia. Després va reconèixer que sí que en feia falta.
Pel que fa al top manta, arribem
al final del mandat i el problema
segueix.
Hem fet avenços i s’han de valorar.
Aquí hi ha el problema, que no és
municipal, de les mercaderies falsificades. Es mouen contenidors i
contenidors que arriben pel Port o
per carretera que van a grans magatzems de l’àrea metropolitana.
Després hi ha la gestió municipal de
l’espai públic. Hem seguit actuant i
hem augmentat la confiscació de
productes. I s’han fet intervencions
cada setmana, fins i tot anant més
enllà del que ens toca, com a plaça
Catalunya, on hi havia un tema de
seguretat que és competència de la
Generalitat. Vam liderar-ho nosaltres una altra vegada.4
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“Ens ha tocat un període difícil
i crispat que no desitjo a ningú”
3En el cas de plaça Catalunya,
es va fer una actuació que segurament hauria estat difícil de
veure a l’inici del mandat...
Li tocava a la Generalitat i ho
vam liderar nosaltres. Sempre ho
hem fet, no només des d’un
punt de vista de l’espai públic,
sinó, seguint les recomanacions
del Síndic, treballant la part social, cosa que abans no es feia.
Aquesta és la gran diferència.
Durant el nostre mandat, més de
100 persones que feien venda
ambulant ara treballen en empreses i han pogut regularitzar la
seva situació. La Generalitat hauria d’estar fent molt més, sobretot en plans d’educació. I l’Estat
hauria d’assumir que hi hagi permisos de treball temporals.
Pel que fa als comerciants, amb
top manta inclòs però també en
altres qüestions, el sector ha denunciat que aquest Ajuntament
no se l’ha acabat de creure.
Aquí assumeixo que el primer any
de mandat hi va haver una manca
d’interlocució per diversos motius.

Colau, a Alamany:

“És transfuguisme
clàssic i em sorprèn
que ho faci per
Barcelona”
ERC ha incorporat Elisenda Alamany de número 2.
Què n'opina d'aquest moviment?
No em sorprèn, perquè sabíem des de fa molts mesos
que havia pres la decisió de passar-se a ERC. Això és
legítim. Però crec que no ho ha fet bé, perquè de
facto ho ha fet ocupant un escó per la nostra formació. És transfuguisme clàssic. Com a decisió personal
té dret a fer aquest pas, però m'ha sorprès que ho faci
per Barcelona. No l'he sentit mai parlar de la ciutat ni
l'he vist participar en cap iniciativa barcelonina. Desconec quin projecte de ciutat pot tenir.
Hi ha hagut crítiques molt dures des del seu partit
cap a ella, com per exemple les d'Eloi Badia o Gala
Pin. Hi ha un cert ressentiment?
Bé... El transfuguisme és lleig en general. Ha passat a
totes les formacions polítiques. Sempre hi ha algú que
decideix prioritzar les seves aspiracions personals per
damunt de les col·lectives i pren determinades decisions. És lleig perquè desprestigia la política.

“Amb cultura no
vam començar
bé però al final
del mandat
hem rectificat”
Érem nous, havíem de situar-nos i
érem un govern en minoria. Això
ho he parlat amb ells. Crec, però,
que hem millorat, tant en el seu
moment amb el pacte amb el PSC
com en el tram final del mandat. I
els comerciants han reconegut
que la comunicació ha estat molt
més fluida i hem anat avançant en
molts temes.
Sí, ens diuen que s’ha intentat
millorar.
La nostra política amb el comerç
de proximitat ha estat clara i inequívoca des del primer dia. Un
dels primers conflictes que ens
vam trobar va ser que per silenci
administratiu s’aprovaven ampliacions comercials pèssimes amb un
impacte terrible per al comerç de
proximitat. Aleshores Convergència i Unió va mirar cap a una altra
banda i va permetre l’ampliació de
l’Heron City, de la Maquinista, de
grans superfícies al passeig de
Gràcia, com ara el Zara... Nosaltres
vam fer un protocol perquè no tornés a passar. D’altra banda, en
mercats s’ha fet més inversió que
mai en reformes.

El turisme és un altre dels grans
debats. La regidora de Ciutat
Vella, Gala Pin, va dir a l’Ara que
“no hauríem de tenir turisme
creuerista perquè és com una
plaga de llagostes: devora l’espai públic i se’n va”. Ho subscriu?
L’expressió potser és massa contundent, però s’ha d’entendre que
és la regidora de Ciutat Vella, que
suporta el gruix de la pressió turística. Ella veu el patiment de la ciutadania amb l’impacte i els efectes
col·laterals d’un turisme que hem
anat regulant i ordenant. El turisme és positiu i ens encanta que
ens visitin.
Ella deia que no volia creuers.
No és que no vulguem visitants o
turistes, però s’ha de fer de manera
endreçada i sostenible. El que ens
vam trobar quan vam arribar era el
caos, la llei de la selva. Hi havia milers d’apartaments turístics il·legals
i avui no se’n parla. Era el gran escàndol. S’ha fet molta feina, n’hem
tancat prop de 5.000, hem fet inspeccions, hem posat multes innovadores que han estat un referent
per a altres ciutats, hem aprovat un
pla especial d’allotjaments turístics
que ens van dir que seria la fi del
món i hem fet un acord amb el
Port pels creuers per deixar clar
que no es pot créixer més perquè
hi ha un límit.
Gala Pin també ha explicat que
en algun moment d’aquest mandat es va plantejar dimitir. Quan
Xavier Domènech va plegar vostè
va dir que també s’ho havia plantejat. Amb quins ànims afronta la
campanya?
El meu comentari, i el de la Gala
Pin, són per intentar mostrar la humanitat de la política. De vegades
sembla que hàgim de ser robots,
però som persones. Ens ha tocat
un període polític molt difícil i cris-

el contrari. Tinc moltes ganes de
fer un segon mandat.
On feien balanç de govern era al
web ‘Barcelona en progrés’, que
han hagut de tancar. Fa quatre
anys criticava l’alcalde Trias per
barrejar la institució i el partit
en campanya. Ara sembla que li
passa a vostè...
No... Hem actuat sempre segons la
normativa. S’ha d’informar sobre
les polítiques que es fan, però si

“El problema
de seguretat
que tenim és
de furts, que és
un delicte lleu”
s’obre un període electoral i no es
pot informar sobre aquestes polítiques, doncs ho acatem.
En el cas del Pla de Barris, l’oposició diu que s’ha executat només
el 6%, vostès el 67% i els ciutadans no entenen res. En què quedem?
Parlin amb els ciutadans de Bon
Pastor, la Marina, la Trinitat o Zona
Nord a veure si noten el Pla de Barris i veuran com sí que el noten. El
6% només fa referència a la inversió en construcció, però hi ha moltes altres inversions: reforç a les
escoles amb programes culturals,
d’educació... També hi ha coses iniciades que són més lentes del que
voldríem per dinàmiques burocràtiques. Però cal seguir lluitant contra la desigualtat.

“L’expressió de
les llagostes amb
els creueristes
potser és massa
contundent”

Ha obert un canal a Youtube on
els mitjans no sortim gaire ben
parats. Tan malament ho fem?
No... [Somriu]. Em referia sobretot
al debat polític. Habitualment l’agenda política i mediàtica prioritza
molt uns temes per sobre de molts
altres que a la gent li interessen.
Això ho he comprovat amb les trobades veïnals que he anat fent. Hi
ha un dia a dia plural i amb molts
més temes.

pat amb situacions d’excepcionalitat que no les desitjo a ningú. Ha
estat un mandat molt dur amb la
DUI, el 155, l’atemptat, les manifestacions... Hi ha hagut situacions
dures i, com que ets humana, et
planteges: segur que tenint dos
fills petits he de ser aquí en primera línia? Però en cap moment
m’he penedit de ser alcaldessa. Tot

Al llarg de l’entrevista ha criticat
molt la Generalitat i també l’Estat. Aquests quatre anys li han
servit per constatar que des de
l’Ajuntament no es pot fer tot el
que es proposava?
Et trobes amb límits que no coneixies i algunes qüestions tenen
competències múltiples. Però això
no vol dir que sigui motiu per no
actuar. Nosaltres no deixem de fer
el que cal fer.<
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El Pilar, un hospital proper
amb la missió d'oferir una atenció integral al pacient
ituat en ple carrer Balmes, l'edifici
de l'Hospital El Pilar és una silueta
totalment recognoscible pels veïns
que acudeixen des de fa anys a cuidar la
seva salut en el centre. Es tracta d'un
dels centres mèdics més emblemàtics
de la sanitat privada de Barcelona. L'Hospital El Pilar del grup Quirónsalud
compta amb una llarga història que comença l'any 1893, quan es va crear com
una institució de la Congregació de les
Germanes de la Caritat de Santa Anna
per a donar assistència a mariners i persones sense recursos de la ciutat.
L'Hospital ha iniciat un procés de renovació i modernització, amb la introducció continua de millores amb l'objectiu
de garantir el seu compromís d'oferir
uns serveis mèdics-quirúrgics d'alta
qualitat i consolidar-se com un dels referents sanitaris de la ciutat. La tradicional missió de l'Hospital El Pilar és
aconseguir una atenció integral al pacient, des del punt de vista humà i assistencial, tancant així el cercle de
millora contínua.
La clínica és un centre d'excel·lència,
orientat al pacient, amb gran projecció
en la seva comunitat i format per un
conjunt de professionals que estan
compromesos amb aquests principis.
Els valors que conformen el nostre senyal d'identitat són: la qualitat, l'atenció
individualitzada i l'excel·lència sanitària.
Tot això unit a l'alta qualificació del seu
equip facultatiu, que compta amb moderns mitjans tècnics al servei del pacient. La situació del centre al nucli de
Barcelona, ben comunicat per transport

S

públic, converteix l'hospital en un centre sanitari de fàcil accés.
El centre hospitalari té més de
21.000 metres quadrats, 163 habitacions, àrea d'urgències d'adults i pediàtriques 24 hores i disposa d'un ampli
ventall d'especialitats mèdic-quirúrgiques entre les quals destaquen la Traumatologia, la Pediatria, la Cardiologia o
la Urologia entre altres. Recentment, en
el marc de l'objectiu del centre d'oferir
una atenció integral als seus pacients,
l'hospital ha incorporat un servei de
Neurologia i Neurocirurgia. A més, l'hospital és ben conegut a Barcelona per
l'àmplia experiència dels seus professionals en l'àrea materna-infantil.

La tradicional missió
d’El Pilar és aconseguir
una atenció integral al
pacient
Un hospital per a les famílies
L'hospital atén més de 30.000 urgències a l'any en un espai renovat, dissenyat estratègicament per a oferir un
servei més àgil, especialitzat i eficaç.
En la seva aposta per convertir-se en
un hospital per a les famílies, pròxim i
de confiança, des de fa tres anys el
centre disposa també amb un servei
d'urgències pediàtriques obert cada
dia de l'any. I el nombre d'urgències
pediàtriques ateses contínua creixent
any rere any. Sense anar més lluny, durant el 2018 el servei d'urgències va triplicar el nombre de nens atesos
respecte a l'any anterior.

El Servei de Pediatria compta
també amb un servei de consultes externes en les quals pediatres i personal
d'infermeria especialitzat acompanyen
al pacient pediàtric des del seu naixement fins a l'adolescència tant en el seguiment del seu desenvolupament i
creixement com per a atendre qualsevol de les patologies mèdiques i quirúrgiques més freqüents.
El Servei de Traumatologia i Cirurgia
ortopèdica és un altre dels puntals de
l'activitat assistencial. Amb més de
16.000 consultes i 1.800 intervencions
realitzades durant el 2018, el servei s'estructura en diverses unitats segons les
diferents especialitats traumatològiques
i també amb una unitat molt consolidada d'atenció a accidents de trànsit.
Promoció de la docència i la recerca
mèdica
Quirónsalud és el grup hospitalari líder a
Espanya i, juntament amb la seva matriu

Fresenius-Helios, també a Europa.
Compta amb més de 40.000 professionals en més de 125 centres sanitaris,
entre els quals es troben 47 hospitals
que ofereixen prop de 7.000 llits hospitalaris. Disposa de la tecnologia més
avançada i d'un gran equip de professionals altament especialitzats i de prestigi internacional.
Així mateix, el seu servei assistencial
està organitzat en unitats i xarxes transversals que permeten optimitzar l'experiència acumulada en els diferents
centres i la translació clínica de les seves
recerques. Actualment, Quirónsalud
està desenvolupant més de 1.600 projectes de recerca en tota Espanya i molts
dels seus centres realitzen en aquest
àmbit una labor capdavantera, sent pioners en diferents especialitats com a oncologia, cardiologia, endocrinologia,
ginecologia i neurologia, entre altres.
Més informació a: www.quironsalud.es/pilar/ca

| 12

Gràcia

Lesseps | Sense crèdit per finançar les obres de l’L9

líniagràcia.cat

Abril 2019

La manca de pressupostos de la Generalitat per a aquest any 2019 provocarà un nou endarreriment en l’arribada de la línia L9 a Gràcia, a l’estació de la plaça Lesseps. Tal com ha publicat
La Vanguardia, el crèdit de 740 milions d’euros del Banc d’Inversions Europeu segueix aturat.

Carbonell, fora de la llista d’ERC
per dir que els gais li fan“pena”
» El cantant de Sabor de Gràcia: “No soc homòfob ni ho seré mai”
» El partit referma el seu compromís amb els drets del col·lectiu LGTBI
ELECCIONS4Sicus Carbonell,
cantant de Sabor de Gràcia i president de l’Associació Professional
d’Autors i Creadors de la Rumba
Catalana, va ser expulsat de forma fulminant per ERC de la seva
llista electoral el passat 8 d’abril
després de pronunciar, en una entrevista a Betevé, unes polèmiques
declaracions sobre els gais.
Durant l’entrevista, amb motiu del Dia Mundial del Poble Gitano, Carbonell va afirmar que
“s’han de respectar” els gais i les
lesbianes que hi ha a la comunitat gitana, tot i que va afegir que
li fa “pena” qualsevol persona
que neix gai perquè “és una dona
atrapada dins el cos d’un home”.
Carbonell també va dir que el que
no li agrada és “el vici”.
La resposta d’ERC a aquestes
paraules del número 30 de la
seva llista va trigar poques hores
a arribar i ho va fer en forma d’expulsió. Els republicans van deixar
clar que les declaracions eren in-

Troben morta la veïna de
Vallcarca que va desaparèixer

SUCCESSOS4Els Mossos d’Esquadra van anunciar el passat
8 d’abril que havien trobat
morta la dona de 58 anys del
barri de Vallcarca que havia
desaparegut el 26 de març.
Concretament, el cos sense
vida de la dona va ser localitzat
a la muntanya de Collserola, en
una zona que pertany al districte de Nou Barris. La policia
segueix investigant els fets, tot
i que el cos de la dona no presentava indicis de criminali-

tat. Els Mossos van obrir una
investigació després que la família de la dona denunciés la
seva desaparició. També van difondre la imatge de la dona a
través de les xarxes socials, al
mateix temps que també es va
fer una crida a la ciutadania
perquè, si algú la veia, es posés
en contacte amb el 112.
Tal com va avançar el diari
Tot Sant Cugat, el cos de la dona
va ser traslladat a la Ciutat de la
Justícia per fer-li l’autòpsia.

Sicus Carbonell, en una imatge d’arxiu. Foto: Facebook

acceptables i van reafirmar el seu
compromís “ferm i inqüestionable amb els drets de les persones
LGTBI”.

DISCULPES
Després dels fets, Carbonell es va
explicar a través d’un comunicat
a Facebook. El cantant de Sabor
de Gràcia va demanar disculpes i
va voler deixar clar que “no soc
homòfob ni ho seré mai”. També

va reafirmar el seu compromís de
“treballar per la plena igualtat” i
va especificar que es referia que a
la comunitat gitana hi ha gais que
“amaguen el que realment són”.
Carbonell també es va posar a disposició del col·lectiu LGTBI “per
aprendre més sobre la situació injusta que pateix”. Després de les
explicacions, el cantant de Sabor
de Gràcia va rebre el suport de
molta gent a través de Facebook.

Els Mossos van trobar la dona morta a Collserola. Foto: Arxiu

L’alzina bicentenària, catalogada
PATRIMONI4L’alzina bicentenària de les cases del carrer Encarnació, que va ser l’origen de la
polèmica del projecte d’enderroc
de les dues cases històriques, ja té
la protecció garantida. I és que a
finals de març el Ple de l’Ajuntament va aprovar la sol·licitud de
catalogació emesa per la Direcció
de Conservació d'Espais Verds del
consistori.
Segons l’informe de la Direcció de Conservació d’Espais Verds
del consistori, l’exemplar és, se-

gurament, l’alzina amb un diàmetre més gran de la trama urbana de Barcelona. Segons la fitxa elaborada, l’arbre fa 22 metres
d’alçada, la capçada té 22 metres
de diàmetre i el perímetre del
tronc és de tres metres i mig.
També es destaca que la singularitat d’aquest exemplar pel fet que
l’alzina és en un barri amb pocs
espais verds i amb molt pocs arbres singulars.
L’existència de l’alzina està
documentada des de fa com a mí-

nim 200 anys, abans que es fessin les casetes que l’envolten.
L’alzina, originalment, estava
ubicada en els terrenys de la masia de Can Vidalet, en l’anomenat
Pla del Bon Pa.
La catalogació era un pas bàsic perquè pugui tirar endavant el
pla que va anunciar el govern municipal per mirar de preservar el
jardí i les façanes de les cases. Ara
l’Ajuntament podrà la retirada definitiva de la llicència d’obres,
que de moment és cautelar.

Pàgines especials

120.000 beneficiaris
Abril 2019

13 |

líniagràcia.cat

» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

4La Renda Garantida de Ciutadania (RGC), aprovada al Parlament de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva implementació està sent progressiva i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones beneficiàries ja en cobraran el 100%.
Avui, el nombre de beneficiaris de l’RGC és de 120.500 persones, de les quals un 85% han sig-

El 85% de la gent es
beneficia del pla

d’inserció laboral
nat el compromís del pla d’inserció laboral.
Aquesta orientació cap al mercat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant feina pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva respecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la prestació –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de forma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que compleixen les condicions per accedirhi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut.
En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lectius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les persones soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174 euros respecte al que percebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millorar l’orientació.
Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

Les resolucions

favorables s'han

doblat des de 2018
de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arribat a un 30%.
Per tant, la taxa de resolucions
que compleixen els requisits s’ha
doblat des del mes de maig de
2018. Per últim, també s’ha aconseguit millorar el temps de resposta dels expedients de renda
garantida de ciutadania, que actualment ja es tanquen en dos
mesos i mig.

rendagarantida.gencat.cat

La història de la Tamara

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens explica el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de formació que va permetre que s’inserís laboralment de manera
exitosa.
La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). Només tenia una experiència laboral procedent d’un pla d’ocupació com a pintora.
A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva formació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin tipus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li faltava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tornar a treballar i que la seva situació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acompanyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de seguiment es van treballar les barreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció.

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Treball i Formació de la Renda Garantida de Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.
La història d’èxit de la Tamara demostra que, amb un suport continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i reforç de les competències bàsiques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de retornar al món laboral.
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Tot a punt per a la tercera
edició del BCN Film Fest
CINEMA4El Festival Internacional de Cinema de BarcelonaSant Jordi (BCN Film Fest) celebrarà la seva tercera edició
entre el 22 i el 30 d’abril als cinemes Verdi. Enguany el festival
programarà un total de 59 pel·lícules en les seves diferents seccions, cosa que suposa un increment de gairebé el 60% respecte de l’any anterior.
Fidel a l’esperit cultural de
Sant Jordi, el BCN Film Fest tornarà a oferir pel·lícules que tenen
com a eix temàtic el cinema, la literatura i la història, que estaran
centrades en grans personalitats
històriques. La inauguració del
festival tindrà com a protagonista el film LITUS, del català
Dani de la Orden, que presentarà
un any més el seu nou treball al
públic del BCN Film Fest. LITUS
és una comèdia dramàtica amb
un repartiment d'autèntic luxe
protagonitzada per Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, Adrián
Lastra, Álex García, Miquel Fernández i Marta Nieto.
MIKE LEIGH
La secció oficial del festival tindrà el nom de Mike Leigh com
un dels grans reclams. El director britànic, guanyador del Premi a Millor Director al Festival

El director Mike Leigh és un dels grans noms del festival. Foto: Arxiu

de Cannes per ‘Secrets i Mentides’ i responsable de pel·lícules
com ‘El secreto de Vera Drake’ o
‘Mr. Turner’, presentarà la pel·lícula ‘La tragedia de Peterloo’,
una reconstrucció de la violenta
repressió policial viscuda a Manchester el 19 d’agost de 1819.
També formarà part del festival el protagonista de ‘La boda
del meu millor amic’, Rupert
Everett, que debuta com a director amb ‘La importancia de
llamarse Oscar Wilde’, un biopic
en què també interpreta l’escriptor Oscar Wilde al final de la

seva vida a França, on intenta
recuperar la glòria dels bons
moments.
La representació catalana
també serà nombrosa. Destaca
el nom d’Agustí Villaronga, que
desembarcarà a la cita amb
‘Nacido Rey’, una superproducció històrica rodada entre
l’Aràbia Saudita i el Regne Unit.
Manuel Huerga serà un altre
dels protagonistes amb el documental ‘Barcelona, la rosa de
foc’, mentre que Neus Ballús,
Sergi López i Elena Andrada
presentaran ‘Staff only’.

El Tradicionàrius rep un 35%
més de públic que el 2018

MÚSICA4La 32a edició del
Festival Tradicionàrius ha acollit 13.500 espectadors, un 35%
més que el 2018, segons ha explicat el certamen en un comunicat.
Els espectadors han gaudit
dels més de 60 grups de Catalunya, d’arreu de l'Estat i d’altres indrets d’Europa, i de les 70
activitats musicals i culturals
programades: concerts homenatge i d'aniversari, 22 presentacions de discos, Tradicionàrius al Territori, Folk als
Mercats, Les Vespres dels dimecres, documentals, concerts
amb totes les entrades venudes,
nits de ball folk, presentacions
de llibre, exposicions, la cele-

bració de la diada de Saint Patrick’s, cercaviles i tallers.
Aquesta edició també ha
comptat amb més de 50 entitats, institucions i associacions
que han donat suport al festival.

CONCERT I FESTA FINAL
El punt final del Tradicionàrius
va tenir lloc l’11 d’abril amb un
concert del músic Ross Daly i
una gran festa amb el grup La
Típica i un acercavila amb les
Colles de Cultura de Gràcia,
que es va celebrar el divendres
12 d’abril. Un any més, doncs, el
Tradicionàrius ha demostrat
que té una salut de ferro i que és
un dels festivals més destacats
que es fan a Catalunya.

Un moment de la inauguració del 32è Tradicionàrius. Foto: Mar Vila / ACN
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Alerta pels nivells d’amiant
La FAVB demana a l’Ajuntament i la Generalitat que actuïn per eliminar aquesta substància

Foto: Nazaret Romero / ACN

SALUT PÚBLICA/ La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona va denunciar el
passat 26 de març els alts nivells d’amiant
que existeixen a diversos indrets de la ciutat. L’acte va tenir lloc al Casal del barri Pou
de la Figuera i forma part del Fòrum Veïnal
‘Contaminacions ocultades’. La reivindicació va ser inclosa a dues cartes públiques
dirigides a l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat. Des de la FAVB es demanen
mesures efectives per lluitar contra l’amiant
per part de les institucions públiques.
El 2028 acaba el termini per a l’erradicació total de l’amiant, segons les resolucions adoptades pel Parlament Europeu.
Així, la Federació es fa ressò d’aquest termini i demana rapidesa a l’hora d’actuar
per eliminar l’amiant a la ciutat. Per aconseguir-ho, la FAVB exigeix disposar d’un
protocol que validi la solvència tècnica de
les persones encarregades de les inspeccions d’amiant, un Cens d’Edificis amb Risc
d’Amiant (CERA), un certificat per a treballs
lliures d’amiant i l’eliminació immediata
d’aquest mineral als edificis públics. D’altra banda, consideren que la normativa estatal és molt laxa i volen que s’endureixi i
que es prevegi un règim sancionador. A
més, volen habilitar les subvencions dels
treballadors i establir mesures de reparació a les persones afectades per les conseqüències de l’amiant.
NO CONFIEN EN L’AJUNTAMENT
Des de la FAVB han expressat una gran
preocupació pel Cens d’Edificis amb Risc
d’Amiant (CERA) que està preparant l’Ajuntament. Asseguren que serà poc rigo-

Els estudiants es planten
en contra del canvi climàtic
MANIFESTACIÓ/ Aproximadament 2.000 estudiants es
van manifestar el passat 15 de març en contra del canvi
climàtic. La protesta es va celebrar des de la plaça de la
Universitat fins a la plaça Sant Jaume, on els manifestants
van demanar mesures urgents per aturar el canvi climàtic i l’escalfament global. ‘No existeix un planeta B’, ‘Hi ha
més plàstic que sentit comú’ o ‘Emergència Climàtica’ van
ser alguns dels lemes més repetits durant la manifestació. L’acte es va fer paral·lelament a una vaga d’estudiants,
que el mateix dia es va celebrar a diverses ciutats del món.
Aquesta vaga forma part del moviment ‘Fridays for Future’
(Divendres pel futur, en català), una iniciativa creada per
l’estudiant sueca Greta Thunberg que ha estat un autèntic
fenomen viral a les xarxes socials. En total, la protesta internacional ha sumat estudiants de 89 països que s’han
sumat a la reivindicació per cuidar el planeta.
La vaga en contra del canvi climàtic també ha tingut
repercussió a les escoles, on s’han fet casserolades i s’han
llegit manifestos en favor d’un futur sostenible a la Terra.
L’objectiu dels actes és conscienciar els polítics de la situació
d’emergència que s’està vivint al món a causa de la contaminació, la desforestació i l’excessiu consumisme. Es demana que es parli amb experts i científics de la matèria
per a impulsar mesures que salvin el planeta.

rós i que no creuen que mai s’arribi a fer
un cens precís i real sobre la situació de l’amiant a Barcelona. També remarquen que
a la ciutat no es compleixen els protocols
adequats sobre la retirada d’amiant a les
obres públiques. D’altra banda, demanen
a l’Ajuntament que faci complir la legislació vigent a les obres de reforma, rehabilitació i enderroc en els edificis privats.
L’AMIANT AL METRO
Els problemes amb l’amiant no són exclusius dels edificis sobre la superfície. Un treballador del metro ha estat diagnosticat
recentment d’asbestosi, una malaltia greu
provocada per l’exposició a l’amiant. Des

La FAVB diu que el Cens
d’Edificis amb Risc
d’Amiant serà
poc rigorós
del Comitè d’Empresa de TMB han denunciat la situació, al mateix temps que també
han apuntat que la mort d’un treballador
jubilat també podria estar relacionada
amb l’exposició a l’amiant. Actualment fins
a 20 treballadors del transport subterrani
podrien tenir problemes de salut relacionats amb els efectes de l’amiant. A finals
de gener TMB va reconèixer que 12 treballadors estan afectats per l’exposició a
aquesta substància.

El futur del CAP Raval Nord
segueix sense solució
EQUIPAMENTS/ El Ple de l’Ajuntament del passat 29 de
març no va servir per solucionar el conflicte pel futur del
CAP Raval Nord. La votació que havia de servir per decidir si es revocava la cessió de la capella de la Misericòrdia
al Macba es va retirar finalment de l’ordre del dia després
que la regidora Gala Pin argumentés que només Barcelona En Comú i la CUP hi votarien a favor.
El Ple sí que va aprovar una proposta d’ERC per
apostar per la construcció, en un solar annex al Macba, que
ha ofert la Diputació. Tot i això, des de la plataforma CAP
Raval Nord Digne van mostrar la seva preocupació per les
“presses” que representa aquesta aposta, que tampoc acabat de convèncer el CatSalut. En paral·lel, des de la plataforma van deixar clar que seguiran amb l’ocupació de
la Misericòrdia fins que hi hagi una “solució definitiva”.
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Milers de persones es manifesten
contra les pujades dels lloguers
HABITATGE/ Milers de persones
es van manifestar el passat 6 d’abril contra les pujades del preu
del lloguer, l’especulació immobiliària i els desnonaments. La
protesta, convocada pel Sindicat
de Llogaters i que duia per lema
‘Punxem la bombolla del lloguer’,
va rebre el suport de la Federació
d’Associacions de Veïns de Barcelona i la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH). Els manifestants van arrencar des dels
Jardinets de Gràcia i van recórrer
el carrer Pau Claris fins a arribar a
la plaça de Catalunya.
Segons la Guàrdia Urbana,
més de 5.000 persones -10.000
segons els organitzadors- van
marxar per reclamar un preu just
de l’habitatge i mesures polítiques per aturar les pujades de
preu del lloguer. 'L'únic terrorista
és Idealista’, ‘No són suïcidis, són
assassinats’ o ‘Què passa, què
passa, que no tenim casa' van ser
algunes de les consignes que es
van poder escoltar a la protesta.
Durant la manifestació es va fer
una enganxada de cartells a la
seu d’una entitat bancària. Tanmateix, no hi va haver cap incident destacable durant la
manifestació, que es va dur a
terme amb tranquil·litat.
CONTRA L’ESPECULACIÓ
Els organitzadors van denunciar
que actualment no hi ha cap
mena de barrera per als especuladors, fet que provoca l’augment
de preu dels contractes de lloguer. En aquest sentit, el portaveu del Sindicat de Llogaters,

Jaime Palomera, va explicar que
“fa 10 anys que estem vivint
aquesta situació. El govern hauria de regular els preus del lloguer, els quals haurien de baixar
un 60%. En comptes d’això, tenim
un govern sotmès a la banca i els
fons voltor que fa política especulativa”. Des del sindicat també
assenyalen la indústria immobiliària i turística com a principals
causants que es disparin els
preus i demanen solucions pel
drama social que genera aquesta
tendència. Els desnonaments van
ser molt presents durant tota la
jornada de protesta. A l’acte van

LLOGUER/ La FAVB va reclamar a
finals de març a la Generalitat que
faci contractes de lloguer de llarga durada als llogaters de la finca
del carrer n’Arai 3, al barri Gòtic. En
un acte celebrat el dia 27 a la plaça de George Orwell es va exposar el cas que pateixen els veïns d’aquest bloc. Actualment, la Generalitat és la propietària de l’immoble, a través d’una herència intestada després de la mort de l’antiga propietària. L’edifici es va vendre a un fons d’inversió i la Fundació Hospital Clínic va aparèixer
com a hereu legítim, fet que va
desencadenar un litigi judicial encara en marxa. La situació ha provocat un gran desconcert als veïns.

La FAVB celebra
la seva 47a
Assemblea

Es va recordar que
a l’estat hi ha 165
desnonaments
cada dia

ENTITATS/ La FAVB va celebrar la
seva 47a assemblea el passat 6 d’abril al Centre Cívic Can Clariana Cultural, al barri de Congrés-Indians
del districte de Sant Andreu.
Durant la jornada es va aprovar un pla de treball que recull una
sèrie de propostes i reivindicacions, amb la vista posada en el
pròxim govern de la ciutat. A
l’acte es va reclamar habitatge
digne i menys contaminació a la
ciutat. La reunió va estar marcada per l’alta assistència d’entitats, 48 associacions veïnals -un rècord per la FAVB-. També s’hi van
celebrar eleccions, on es va reelegir la presidenta de la FAVB,
Ana Menéndez.

recordar que a l’estat s’executen
165 desnonaments per via judicial cada dia, el que suposa un
cada cinc minuts.
Barcelona no va ser l’única
ciutat que es va manifestar en
contra d’aquesta situació, ja
que a la lluita contra l’especulació immobiliària i la demanda
d’un lloguer just s’hi van sumar
fins a 36 ciutats europees més.
A Londres, París, Nàpols, Budapest o Brussel·les també es va
poder sentir el clam dels manifestants, així com a diverses ciutats espanyoles.

L’avinguda dels Quinze del barri
de Vilapicina torna a ser una realitat
MEMÒRIA HISTÒRICA/ El barri de Vilapicina i la Torre Llobeta va viure el passat 9 de
març un dia molt especial per a la memòria històrica i la lluita social de Nou Barris. El
dia va servir per celebrar i fer efectiu el
canvi de nom de l’avinguda de Borbó per
l’avinguda dels Quinze i per inaugurar la
placa que recorda la històrica Associació de
Veïns de 9 Barris, al barri de Torre Baró.
La jornada va arrencar a dos quarts
d’onze del matí amb un acte a la pèrgola
de Costa i Cuixart, que va incloure una xocolatada. La iniciativa per canviar el nom
d’aquesta avinguda va sorgir de l’Associació de Veïnes i Veïnes de Torre Llobeta-Vilapicina i la Taula de Nou Barris per la
República. Per justificar el canvi en el nomenclàtor, les entitats van recordar que a

La FAVB demana
nous contractes
estables a n’Arai 3

la cruïlla entre l’avinguda de Borbó i el passeig Maragall hi havia la parada del tramvia 46. El bitllet del viatge tenia un preu de
15 cèntims, que és l’origen d’aquest nom
popular que ara ha passat a ser oficial. El
nom d’avinguda de Borbó va ser escollit
pel règim franquista l’any 1942.
Més tard es va fer el segon acte, que va
tenir lloc a l’avinguda Escolapi Càncer, i que
va servir per estrenar la placa d’homenatge
a l’AV de 9 Barris. La iniciativa va sorgir de la
Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris, l’Arxiu Històric de Roquetes i la Taula de la Memòria Històrica i serveix
per reconèixer la tasca de l’entitat, que va
néixer el 1970 amb el nom d’Asociación de
Vecinos del sector Vallbona-Torre Baró-Trinidad per combatre l’especulació urbanística.

Proposen
agroecologia a la
Solana de Collserola
ECOLOGIA/ ’Ruralitzem’ proposa
aplicar l’agroecologia a la Solana
de Collserola per regenerar-la ambientalment. Aquesta xarxa d’entitats promotores de l’agroecologia urbana ha presentat quatre
projectes que consisteixen a crear un bosc comestible a Font Baliarda, recuperar la bassa gran de
la vall de Can Masdeu, introduir cabres blanques de Rasquera per netejar el sotabosc i que joves o persones en risc d’exclusió social es
dediquin a fer tasques de treball
forestal. Així, s’assoliria la recuperació del paisatge natural, la prevenció d’incendis, milloraria la
biodiversitat i es recuperaria el patrimoni, segons Ruralitzem.
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El comerç de barri, segons una enquesta municipal, es manté com el preferit dels veïns per a
les compres de roba, calçat, parament de llar i oci i cultura. Les compres en aquests comerços
es mantenen estables, amb un lleuger augment de les de cultura, oci i parament de la llar.

L’enderroc de l’Abaceria s’ajorna
per la polèmica de l’amiant
MERCATS4El serial de l’amiant
i l’enderroc de l’Abaceria continua.
A principis d’abril l’Institut de
Mercats va anunciar que caldrà
fer un nou pla de retirada de la coberta de l’equipament després
de comprovar que l’empresa encarregada de fer-ho no podia
complir les garanties de seguretat necessàries. La decisió va arribar després de la insistència de la
plataforma d’Afectats Abaceria,
que des de fa temps denuncia el
perill que suposa l’enderroc del
mercat per a la salut dels veïns de
la zona.
Aquesta situació provocarà
que l’Institut de Mercats convoqui un nou concurs per adjudicar
aquestes obres, cosa que implicarà una modificació del calendari
previst, ja que la retirada de la coberta i d’altres elements que tenen
uralita no començarà fins ben entrada la tardor. En principi havia
de començar aquesta primavera.
CARPA DE PLÀSTIC
Quan comenci la retirada de la
coberta, l’Institut de Mercats

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

col·locarà una gran carpa de
plàstic que cobrirà tota la coberta. Serà la manera d’aïllar el
mercat mentre durin les obres i
garantir la seguretat que reclamen els veïns.
En paral·lel, l’Institut de Mercats ha explicat que les mesures
sobre l’amiant que s’han fet han
donat resultats negatius. Pel que
fa al calendari global de construcció del nou mercat, l’Institut
de Mercats garanteix que no hi
haurà cap més retard. Cal recordar que la darrera previsió és

que el nou mercat estigui acabat
l’any 2022.

VOLEN NOVES MESURES
Tot i que les mesures sobre la
presència d’amiant han donat
negatiu, des de la plataforma
Afectats Abaceria reclamen que
es tornin a fer. En declaracions
a Betevé, el seu portaveu, Àlex
García, diu que la desconfiança
és “total”. L’entitat recorda que
els mesuraments els va fer l’empresa a la qual ara se li ha rescindit el contracte.

El comerç uneix cinc alcaldables
en un debat sense Colau i la CUP

ELECCIONS4Els comerciants de
la ciutat van aconseguir ahir, durant el debat organitzat per Barcelona Comerç i Barcelona Oberta, una imatge que no és fàcil de
veure: la del consens entre cinc alcaldables. Un consens, evidentment amb matisos, que va ser
possible perquè al debat no hi van
ser BComú ni la CUP. L’absència
de Colau va ser, sens dubte, la que
va marcar la trobada. Amb cadira buida inclosa –un missatge
dels organitzadors–, els comuns
no van tenir veu després que
Barcelona Comerç i Barcelona
Oberta deixessin clar que al debat només hi podien ser els alcaldables –en el cas de JxC el cap
de llista, Joaquim Forn, no hi podia ser per motius obvis–. Pel que
fa a la CUP, la formació no va serhi convidada per “falta de relació
mútua”.
Tornant a la imatge de consens que es va projectar, Josep
Bou (PP), Jaume Collboni (PSC),
Ernest Maragall (ERC), Manuel
Valls (Valls BCN 2019) i Elsa
Artadi (JxC) van coincidir en
dos dels principals temes del debat: el top manta i la implemen-

tació de les Àrees de Promoció
Economia Urbana (Apeu). Pel
que fa al primer, tots van parlar
de la necessitat d’acabar amb
aquesta realitat. Evidentment hi
va haver enfocaments diferents,
ja que Valls i Bou van deixar
clar que aposten per la mà dura
policial, mentre que Maragall va
dir que la problemàtica no és de
seguretat. Collboni va proposar
un pacte de seguretat i civisme,
mentre Artadi va demanar una
campanya per evitar que el turista
compri als manters i revisar la
Llei d’Estrangeria.
En el cas de les Apeu, el consens va ser total, ja que tots van dir
que veuen aquest model de col·laboració público-privada com una
eina bàsica per rellançar el sector.
Un altre dels consensos va ser la
crítica, amb diferents intensitats,
cap a Colau per no ser-hi.
Mobilitat i comerç electrònic
van ser dues qüestions que també es van tractar. Un possible
impost a l’e-commerce i els problemes de mobilitat que causa el
repartiment de les compres per internet també van generar propostes variades dels alcaldables.
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La concentració més gran de comerç

al tram de carrer més petit de Barcelona

Botigues al carrer el 4 de maig

La primera mostra
El pròxim dissabte 4 de
maig celebrarem la primera de les nostres dues
sortides al carrer, la de la
primavera. Com és habitual, el tram de la travessera compès entre Torrent
de l’Olla i Gran de Gràcia
s’omplirà de paradetes, actuacions musicals i activitats perquè tots, petits i
grans, pogueu gaudir.
Entre les 10 del matí i
dos quarts de 10 de la nit,
els nostres associats muntaran carpes per exhibir els
seus productes de temporada, per liquidar i fer ofertes d’altres i per donar-se a

conèixer. De fet, ja us
podem anunciar que alguns dels darrers comerços
que s’han unit a la família
de l’eix participaran en
aquesta edició de les botigues al carrer! Una altra
gran novetat d’aquesta edició seran les degustacions
que prepararan els establiments de restauració.
A més, i com passa
sempre, els personatges
Disney ens visitaran i hi
haurà inflables perquè els
més menuts també puguin
gaudir d’allò més d’aquesta jornada. No us la
podeu perdre!

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

www.graciabotiguers.com

Viu en línia
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| Anno 1800
Ambientat en plena revolució industrial, aquest joc sobre construcció i gestió de ciutats permet una
gran varietat d’opcions. Dirigeix el poble, crea grans ciutats i combat contra nacions enemigues.

Famosos

No t’ho perdis

L’actriu i cantant Miley Cyrus ha anunciat que actuarà a
Barcelona en el festival Primavera Sound 2019, el pròxim 31 de maig. L’artista substituirà la rapera Cardi B,
baixa d’última hora, i portarà el seu estil de pop provocatiu i trencador als escenaris. Miley Cyrus va saltar a la
fama amb el seu paper protagonista a la sèrie de Dinsey Channel ‘Hannah Montana’. La imatge juvenil d’estrella per a adolescents va quedar completament esmicolada després d’acabar la sèrie. Va centrar-se en la música i va adoptar un estil polèmic i completament contrari a la imatge que havia donat al show televisiu.
Aquesta transició al món adult es va tancar definitivament a la cerimònia dels MTV Music Awards 2015, on
va donar una imatge provocativa i irreverent. Aprofitant l’impacte d’aquesta transformació, ha estat una
gran defensora dels drets LGBTI. La seva carrera musical
ha deixat grans èxits com ‘Wrecking Ball’, ‘Party in the
USA’ o ‘We can’t stop’, i continua en plena expansió.

Un castell teatral
‘El dibuix dels temps’ proposa conèixer la història de Barcelona a través d’una visita teatralitzada al Castell de Montjuïc. Del 18 al 22 d’abril es podrà gaudir d’aquesta iniciativa
que farà viatjar els espectadors a tres èpoques diferents i
vitals per entendre el desenvolupament de la ciutat comtal
i la seva situació actual. Aquesta trama teatral acompanyarà la visita guiada a la fortalesa barcelonina, un dels patrimonis històrics més importants de la capital catalana.
L’espectacle promet entretenir i fer aprendre els assistents
la història del Castell i la seva relació amb Barcelona.

Llibres

La fitxa

?

M I L E Y

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

?

Ser una actriu i cantant polèmica

Va començar a Disney Channel com a ‘Hannah Montana’

Anunciar que actuarà al Primavera Sound

QUÈ HA FET

Serà al festival barceloní el pròxim 31 de maig

...

A LES XARXES

Teatre

C Y R U S

Barreja d’opinions sobre l’anunci

Es critica i celebra la seva actuació al festival ‘indie’

Música

Pelis i sèries

Todo lo que sucedió con M. Huff
Javier Castillo

Señora de rojo sobre fondo gris
José Sámano

Este segundo
Alejandro Sanz i Judit Neddermann

Cementerio de animales
Kevin Kölsch i Dennis Widmyer

Miranda desapareix deixant dues copes de vi i un rastre de sang al bany de
la cabana on havia de passar un cap de
setmana amb el seu marit. Ryan Huff,
l’espòs de Miranda, haurà d’investigar
què ha passat amb la seva dona i superar les pors més primàries de l’ésser
humà. Aquesta novel·la negra atrapa el
lector fins a descobrir el desenllaç.

El reconegut actor José Sacristán protagonitza l’obra basada en el llibre homònim de Miguel Delibes. L’argument
recorre la soledat d’un pintor en plena
crisi creativa després de la mort de la
seva dona. Aquest fet el marca profundament i a l’obra recorda els moments
viscuts amb ella. Es pot veure al Teatre
Romea de Barcelona fins al 25 de maig.

La cançó Este segundo del nou disc
d’Alejandro Sanz, #ElDisco, compta
amb la col·laboració de Judit Neddermann. L’artista de Vilassar de Mar aporta la seva característica veu suau, ideal
amb l’acompanyament de guitarra
clàssica. A més, Neddermann canta en
català, mentre Sanz ho fa en castellà,
combinant ambdós idiomes a la peça.

Una família es muda a un petit poble
rodejat de boscos i natura. En una excursió, descobreixen un cementiri d’arrels indígenes americanes. Després
d’una tragèdia a la llar, el pare de família demana ajuda a un peculiar veí,
provocant que el mal s’alliberi. Basada
en la novel·la de Stephen King, la pel·lícula promet atemorir els espectadors.
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Cultura
DIVENDRES 12 D’ABRIL
20:30 El dia 12 al vespre es posarà el punt final
al Tradi 2019: cercavila i festa amb La Típica.
El recorregut portarà la comitiva des de la plaça de la Vila fins al Tradicionàrius.

‘Eva + Adán’ s’acomiada
del Teatreneu a finals de mes
Dissabte 27 d’abril a les 19:30

PROPOSTES
Tallers

Continua en marxa el curs
d’Ashtanga Vinyasa Ioga
Tots els dimecres a les 20:30

Continuen en marxa les sessions d’Ashtanga Vinyasa Ioga, una modalitat
molt més dinàmica que té el seu origen en els Yoga sutres de Patanjali. /
La Violeta de Gràcia.

DIJOUS 11 D’ABRIL
19:00 Últim dia del curs de mindfulness, una forma de meditació centrada en l'entrenament
de la ment en la capacitat de viure en el present focalitzant la nostra atenció en objectes,
emocions o sentits. / Centre Cívic la Sedeta.
Eva + Adán, una proposta de José Julio García, es representarà per darrer
cop aquesta temporada l’últim dissabte
d’aquest mes. Entrades a la venda. / Teatreneu Multisales.

DIMARTS 7 DE MAIG
18:30 Durant tots els dimarts del mes que ve
es faran sessions del curs anomenat Relat curt,
on els alumnes aprendran a dominar aquest
estil . / Biblioteca Vallcarca i els Penitents Maria Antonieta Cot i Miralpeix.

Exposicions

FINS AL 27 D’ABRIL
Matí-Tarda Darreres setmanes en els quals es
podrà visitar la mostra anomenada Pepita Pardell: Pionera dels dibuixos animats, que repassa
la trajectòria de la il·lustradora. / Centre Cívic El Coll - La Bruguera.

DES DEL 29 D’ABRIL
Matí-Tarda A partir de l’últim dilluns del mes,
i fins a meitats del mes que ve, es podrà visitar la mostra Aloma de Mercè Rodoreda, 50
anys de la segona edició de la novel·la. / Biblioteca Jaume Fuster.

Infantil

Els ‘Contes a la Casa Ronald
McDonald’ arriben a Vallcarca
Dilluns 29 d’abril a les 17:30

Sant Jordi i Olga Barrio coordinaran l’activitat anomenada Contes a la Casa Ronald McDonald. / Biblioteca Vallcarca
i els Penitents - Maria Antonieta Cot.

Esports
DISSABTE 13 D’ABRIL
17:00 Partit de futbol sala corresponent a la vinti-sisena jornada del grup 1 de Tercera Divisió entre el Gràcia FSC i el Montcada. / Pista
esportiva Claret.

L’Europa vol mantenir la bona
ratxa contra el Santfeliuenc
Diumenge 14 d’abril a les 12:00

13 I 14 D’ABRIL
17:30 Darreres dues representacions de Gospel
for kids, una de les grans propostes de la temporada que ha presentat La Roda Produccions.
L’entrada es pot adquirir per 12 euros. / Jove
Teatre Regina.

DIMECRES 8 DE MAIG
18:00 Anna Casals arriba al districte per presentar
l’espectacle anomenat Contes a la mà, del cicle Lletra petita - Sac de rondalles. / Biblioteca
Vila de Gràcia.

Partit de futbol de la trenta-setena jornada del grup 5 de Tercera Divisió entre el CE Europa i l’FC Santfeliuenc. /
Municipal Nou Sardenya.

Esports
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Waterpolo | El Cata tanca el curs a casa contra el Sant Andreu

El CN Catalunya jugarà l’últim partit del curs 2018-19 a la piscina de Sant Jordi el dissabte
13 contra el CN Sant Andreu. Els de Xavi García, virtualment salvats, podran descansar
després d’aquest enfrontament fins a finals de mes, quan visitaran el Concepción madrileny.

L’Europa busca igualar la seva
millor ratxa de la temporada
» El club anuncia la renovació de l’entrenador David Vilajoana
» El sènior femení tanca el curs al Nou Sardenya contra el Zaragoza
Pau Arriaga
GRÀCIA
L’Europa de David Vilajoana podria igualar (i superar) la seva millor ratxa de triomfs de la temporada en la pròxima setmana,
de cinc partits entre l’octubre i el
novembre de l’any passat. El
conjunt escapulat, que enllaça
quatre triomfs seguits (Ascó, Pobla, Sants i Hospi) vol continuar
escalant posicions en aquest moment dolç de forma que està vivint i pot aconseguir-ho en els
dos partits que afrontarà en poc
més de set dies.
Els escapulats rebran un
Santfeliuenc en hores baixes el
diumenge 14 al migdia al Nou
Sardenya, mentre que Dijous
Sant l’equip visitarà el camp del
Vilafranca. Ara mateix, l’Europa
és setè amb 55 punts, vuit menys
que el quart, l’Horta.

BÀSQUET4Artem Pustovyi, Pau Ribas, Thomas Heurtel i
Rolands Smits, del Barça de bàsquet, van visitar els alumnes
de l’escola Vedruna dimecres de la setmana passada.

Vilajoana seguirà a la banqueta gracienca un curs més. Foto: À. Garreta / CEE

Aquesta bona dinàmica recent va portar la directiva, dimarts de la setmana passada, a
anunciar la renovació de David
Vilajoana, que seguirà entrenant
l’equip, com a mínim, durant la
temporada 2019-20.

DARRERS DOS PARTITS
El curs 2018-19, doncs, encara
presentarà sis partits per al sènior
masculí, mentre que el primer
equip femení només disputarà
dos partits més abans de començar les vacances.

La primera serà l’últim partit
del curs al Nou Sardenya, el diumenge 14 a la tarda contra el Zaragoza CFF (el principal aspirant
al títol), i l’última jornada serà al
camp del Barça B.

RATES AL CAMP DE L’ÀLIGA
Per altra banda, recentment s’ha
denunciat que al Camp de l’Àliga, on entrena i juga el futbol formatiu del club, hi ha una plaga de
rates. La Fundació Marcet, gestora de l’equipament, assegura
que ja ha pres mesures.

Final a la vista: el Gràcia FSC
rep la visita del Montcada

Cita imprescindible
abans de la Setmana
Santa. El dissabte 13 a
les cinc de la tarda, el sènior masculí del Gràcia Futbol Sala Club
rebrà la visita del CFS Montcada,
el cuer del grup 1 de Tercera Divisió. El conjunt taronja té dos
punts més que el seu pròxim rival, de manera que una victòria
seria vital per seguir sumant i per
sentenciar pràcticament el conjunt montcadenc.

Després d’aquest enfrontament, els graciencs descansaran
fins al dissabte 27, quan visitaran
la pista de l’Estel Vallseca.
Els d’Albert Higueras van
empatar dissabte passat en un
partit esbojarrat a Claret contra
el Vacarisses (7-7) en una tarda
en la qual van dominar de forma
clara durant gairebé tot el matx,
però l’aposta amb porter-jugador
dels visitants va evitar el triomf
del conjunt gracienc.

La Copa s’atura tres setmanes

BÀSQUET4Aturada per agafar
impuls. La Copa Catalunya masculina no tornarà a posar-se en
marxa fins a finals de mes, quan
es disputaran les jornades decisives per als Lluïsos. De fet, el retorn a la competició (el pròxim
diumenge 28, després de la Setmana Santa) farà que els dos
equips del districte s’enfrontin en
un derbi desigual, ja que els de
Carles Rofes estan immersos en
la pugna per guanyar la lliga
(contra el CB Lliçà d’Amunt, el

CB Roser i el CE Bisbal), mentre
que el Vedruna, que fa moltes
jornades que va certificar el seu
descens, només s’hi juga l’honor
i la possibilitat de lluitar per
aconseguir alguna victòria més
aquesta temporada.

DERBI CONTRA EL SESE
El que no s’atura, aquest cap de
setmana, és la Primera Categoria femenina. Així, el primer
equip femení dels Lluïsos jugarà un derbi a la pista del SESE, al

barri del Virrei Amat, el dissabte 13 a dos quarts de cinc de la
tarda. Les gracienques són vuitenes, amb un balanç de 14 victòries i 11 derrotes.

ELS 75 ANYS, A LA XARXA
Paral·lelament, els Lluïsos han
publicat un web en el qual es fa
una repassada dels 75 anys de
vida de la secció. De moment hi
ha penjats cinc capítols (presentació, orígens o els camps de
joc), però en penjaran més.
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Gràcia
Esquerra Republicana aprova la seva
llista per a les eleccions municipals
Els participants al 59è Congrés regional d'Esquerra Barcelona van
aprovar a finals de març la llista de
la candidatura encapçalada per Ernest Maragall amb un 91% de vots
a favor.
La candidatura d'Esquerra Republicana-Ernest Maragall Alcalde +
Barcelona-Nova/Nou Futur va presentar la seva llista sencera per a
les eleccions municipals amb una
foto de família de tots els seus integrants. El candidat que l'encapçala,
Ernest Maragall, va voler destacar
l'objectiu del seu projecte per governar Barcelona treballant, no
només per a la seva gent, sinó per a
tots els veïns i veïnes de la ciutat:
“La tria és entre el que representa
el govern de Colau i l'ambició republicana de la nostra candidatura.

Nosaltres no només treballarem per
a uns quants, per als 'nostres'. Els
nostres són tots”, va afirmar durant
l'acte de presentació.
Maragall també va voler destacar
que la Barcelona real també és la
que surt al carrer i lluita per les
seves necessitats: “No volem una
ciutat callada o resignada. Volem
una ciutat crítica i que ens exigeixi
per fer millor les coses, perquè al
costat de la protesta, la denúncia i
la crítica, ha d'haver-hi solvència”.
Entre els primers noms que figuren a la llista aprovada pel congrés
regional destaquen Elisenda Alamany, en representació de NovaNou Futur; Miquel Puig, de la
plataforma Ernest Margall + Bcn; la
presidenta del Grup Municipal
d'ERC, Montse Benedí; el regidor i

portaveu, Jordi Coronas; la diputada
al Parlament, Eva Baró; la regidora
Gemma Sendra; el candidat per la
JERC, Max Zañartu, els indepen-

dents Maria Buhigas, Rosa Suriñach
i Pep Salas i els consellers de districte Jordi Castellana, Marina Gassol i Jordi Fexas, entre d'altres.

El Camp de l’Àliga pot aspirar a més
Algunes deficiències són responsabilitat
del titular de la instal·lació, l’Ajuntament (per
tant el Districte de Gràcia), i d’altres són responsabilitat de qui les gestiona, la Fundació
Marcet. Fins i tot les deficiències que són atribuïbles a la gestió, indirectament també són
responsabilitat municipal, que no detecta ni
fa corregir aquestes mancances, que fa ulls
clucs als incompliments dels compromisos de
l’adjudicació de la gestió.
Hi un problema de neteja: papereres plenes que no es buiden amb la freqüència necessària. Hem sentit per televisió com, qui
parla en nom del gestor, culpabilitza les criatures que no s’acaben els entrepans, quan si
es netegés adequadament i es buidessin les
papereres cada dia, i totes les vegades que
calgués, no hi hauria restes de menjar.
Hi ha un problema de manca de manteniment i gestió de l’espai verd: es pot veure un
marge amb vegetació espessa, amb brutícia,
Les persones que fa ús de les instal·lacions un amagatall idoni. La poda, el desbrossadel Camp de l’Àliga han dit prou. Ja n’hi ha ment... són inexistents.
Hi ha un problema pel mal estat de la
prou d’acotar el cap en unes instal·lacions en
gespa: sacs i sacs de residus de cautxú que
mal estat i mal gestionades.

esquerrabcn.cat/districtes

@ERC_Gracia

s’amunteguen a un dels extrems del camp.
Boletes negres que es veuen per tot arreu.
Hi ha un problema de seguretat en els marges del camp: tubs metàl·lics tallats a un parell
de dits per sobre el nivell de la gespa. Qui ho
trepitgi accidentalment o hi caigui al damunt
pot fer-se molt de mal. Hi ha tubs tallats a
90°en els pals verticals que hi ha al voltant
del camp, a una alçada de metre o metre vint,
on poden fer-se un cop fàcilment. Tubs tallats
sense cap protecció.
Hi ha un problema de seguretat en el pedrís que voreja una part del camp: un perfil
convex de formigó amb un angle de 90°
sense protecció a menys d’un metre de la línia
de banda, en una caiguda pot anar-s’hi de ple
i prendre molt mal.
N’hi ha molts més de problemes. Malauradament el govern municipal no hi posa solució. El Camp de l’Àliga, com totes les
instal·lacions esportives, és molt més que un
camp: és un espai que fa salut, que fa barri,
que educa, on aprenem a conviure i a valorar
l’esforç, l’equip, la solidaritat. I necessita unes
condicions dignes.

facebook.com/ERC.Gracia
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