
Difusió controlada per OJD-PGD –publicació quinzenal | redacció: 93 458 87 80– liniagracia@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517– publicitat@comunicacio21.com

10 anys

Primera quinzena de maig 2019 · Núm. 141                     liniagracia.cat 

líniagràcia

GENERALS 28-A pàg 14

ERC aconsegueix 
els seus millors resultats 
de la ciutat a Gràcia

COMERÇ pàg 18

Doble jornada de botigues
al carrer del comerç local

ESPORTS pàg 22

Derbi sense gols: l’Europa
empata a Sant Andreu

MUNICIPALS 26-M pàg 3

ERC arriba a les eleccions
com a favorita; els comuns
amb una llista desdibuixada

pàg 8

TRIBUNA D’OPINIÓ pàg 4

Ernest Maragall: “Cal reivindicar
la riquesa humana, cultural
i urbanística de Gràcia“

Els veïns de Sol denuncien que les
mesures del Districte són “ineficaces”

La plaça del soroll

L’Heliogàbal es garanteix 
el seu futur 24 anys després

Colau crea els ‘Espais de Cultura Viva’ i la mítica sala gracienca podrà deixar per fi la situació d’alegalitat pàg 10



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517Primera quinzena de maig 2019

| 2

líniagràcia.cat



3 | 

líniagràcia.catPrimera quinzena de maig 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arnau Nadeu
BARCELONA

El moment d’Esquerra?

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

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

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

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

Anàlisi
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Els semàfors

Gràcia Llibertat
La plataforma Gràcia Llibertat va deci-

dir cedir fa uns dies el premi Vila de
Gràcia al col·lectiu de veïns organitzats
per la llibertat dels presos polítics i els
exiliats en considerar que era qui real-
ment el mereixia. El gest els honora. 

pàgina 10

Ajuntament
El consistori va aprovar el 3 de maig la

creació dels ‘Espais de Cultura Viva’ que
servirà per donar aixopluc legal als pe-
tits bars, locals i clubs que programen

actes culturals i música en viu. L’Helio-
gàbal serà un dels locals beneficiats. 

pàgina 10

Bàsquet Lluïsos
El conjunt de Carles Rofes tenia l’opor-
tunitat de ser campió del grup 1 de Copa
Catalunya masculina, però va perdre a
casa contra el CB Lliçà d’Amunt. La

temporada, però, ha estat magnífica, ja
que els blaus lluitaran per pujar a EBA.  

pàgina 22

Xifres, no rumors:
400.000 sirians que

van arribar a Alemanya
fugint de la guerra civil al seu país ja
estan treballant i cotitzant a la Segu-
retat Social. No només era una obli-
gació humanitària, sinó que era tam-
bé una aposta pel desenvolupament
econòmic.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El mayor problema de
Podemos para que el

PSOE le meta en el Go-
bierno no son las presiones del mun-
do económico, sino que Sánchez no
tiene incentivos para resistirlas. UP no
suma para la absoluta y te ata a ERC. Un
precio demasiado alto de inicio cuan-
do puedes ser investido sin pagarlo.

@apuente

Si no estás prevenido
ante los medios de co-

municación te harán
odiar una referencia a Raúl Romeva jun-
to a la placa de Mauthausen que in-
aguró hace un año, y olvidar una me-
dalla y pensión vitalicia a Martin Villa
y Billy el Niño junto a un pleno del Con-
greso.

Arrimadas diu que Pu-
igdemont ha tret la veu

als constitucionalistes.
Sobta, tenint en compte que el ‘cop
d'Estat’ que ells denuncien va ser un re-
ferèndum per donar veu a tots els ca-
talans -i que Ciudadanos va elogiar la
tasca d'aquells que ens van voler fer ca-
llar amb porres-.

@gabrielrufian@XaviRossinyol @miquelstrubell

Tribuna

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

És l’hora de Barcelona

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

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

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

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

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

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

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

Des d'ERC defensem Gràcia com un
districte viu i divers, on graciencs i
gracienques, visitants i nouvinguts hi
tinguin cabuda. Cal posar en valor i re-
ivindicar la riquesa humana, urbanís-
tica, natural i cultural del nostre dis-
tricte, mentre es preserven i garantei-
xen els béns públics i comuns. A la ve-
gada, però, també és imprescindible po-
sar sobre la taula el debat sobre nous
usos de l'espai públic i dels espais de par-
ticipació ciutadana. Tant uns com altres

s'han de preservar per al
gaudi dels veïns i veïnes
d’ara i del futur.

Breument, i barri a bar-
ri: a la Vila de Gràcia afron-
tarem la necessitat de solu-
cions, algunes urgents, altres
a mig-llarg termini, per a les

problemàtiques a l'entorn del soroll i la
convivència. El Camp d'en Grassot i
Gràcia Nova necessita espais on pugui
arrelar el jovent, mentre es procura evi-
tar l'imminent augment del monocul-
tiu comercial adreçat al turisme que es
mou entre la Sagrada Família i el Park
Güell. Aquest monocultiu comercial és
el principal repte a entomar a La Salut,
mentre que a Vallcarca i Penitents cal
continuar fent realitat la modificació del
PGM acordat, mentre es treballen
acords per a les àrees pendents. Al Coll
s'ha de facilitar la mobilitat per superar
les barreres naturals dels pendents i re-
forçar el comerç local.

“A la Vila de Gràcia afrontarem la 
necessitat de solucions, algunes urgents,

per al problema del soroll i la convivència”
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Victòria còmode d’ERC a Gràcia1

2
Fort augment de la participació del 28-A 
a Gràcia

Colau: “Falta presència policial a la ciutat”

Sicus Carbonell, després de la polèmica: 
“No soc homòfob ni ho seré mai”

L’alzina bicentenària 
d’Encarnació, catalogada

El + llegit líniagràcia.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Una societat que vota amb emo-
cions, prejudicis i por s’estavella,
però una societat que vota amb
coneixements, criteri i valentia
millora. Doncs el judici als presos
catalans intenta fer tot el contrari,
que la por ho intoxiqui tot per tal
que ser lliure no vulgui dir ser
amo del teu interior -en paraules
de Cuixart en el llibre Tres Dies a
la Presó-. La crisi catalana no es
solucionarà mentre el govern de-
diqui la quarta part dels seus in-
gressos a pagar un deute oblidant
el nucli d’una democràcia sana i
crítica. El gran problema que hi ha
ara és que Podemos es vol acostar
al PSOE, el PSOE a Ciutadans,
Ciutadans al PP, i el PP a VOX. I
en tot això Marchena, qui havia de
controlar el judici “por detrás” ara
ho fa “por delante”. Òbviament
les urnes de l’1 d’Octubre han fet
trontollar l’Estat i han evidenciat
la seva poca solidesa democràtica.
La presó preventiva ha estat una
perversió absoluta del principi de
dret. Es jutgen uns líders socials,
no pels seus programes electorals,
sinó per encarar-se pacíficament
a la violència d’un Estat. I això
que el Tribunal Suprem va dir que
utilitzar la desobediència civil per
defensar els drets fonamentals és
un senyal d’una democràcia con-
solidada. Podem deixar les emo-
cions de banda i posar-nos prag-
màtics. En aquest sentit el millor
regal que li podem fer a aquest
Estat és l’exemple del pacifisme, la
lògica i la fermesa. Ara és quan
s’ha donat a conèixer millor l’Es-
tat, i no pas a favor de la demo-
cràcia, sinó retorçant les lleis en
pro del seu absolutisme. La veri-
tat vol poques paraules, la men-
tida mai no en té prou.

Cuixart
per David Rabadà

Instal·lats en la mentida
per Jordi Lleal 

En el món de la política, és usu-
al recórrer a la mentida per pre-
sentar arguments en contra
dels contraris o a favor dels pro-
pis. El sidral que s’ha produït
per la resolució dels jutjats
núm. 9 i 21 de Madrid ha des-
fermat un seguit de declara-
cions de disconformitat per
part dels partits unionistes. És
el cas de Pablo Casado, asse-
gurant que presentarà un re-
curs davant del Tribunal Cons-
titucional i al·legant: la demo-
cràcia espanyola no es mereix
aquest escarni. Un pròfug de la
justícia no pot representar al
país. A qui vol trencar Espanya,
no és admissible que la pugui
representar  i que a més, els es-
panyols li paguin el sou. 

Andrea Levy explica que si
Carles Puigdemont viu a Water-
loo, que es presenti per aquesta
ciutat. Quina mala memòria, no
recorda que la marquesa Caye-
tana Álvarez de Toledo no viu a
Barcelona i es va presentar a les

eleccions generals per aquesta
circumscripció.

Inés Arrimadas declara en
el seu to de burleta habitual:
Som tan demòcrates que res-
pectem les decisions judicials i
vivim en un país tan democrà-
tic que permetem que algú que
ha donat un cop d’Estat es pre-
senti a les eleccions. 

U.- Ha quedat demostrat
mantes vegades que no són fu-
gits de la justícia, perquè es van
presentar davant de la d’Ale-
manya, Bèlgica i Escòcia.

Dos.- Els diputats del Par-
lament Europeu ho són en re-
presentació dels seus electors,
no dels estats europeus.   

Tres.- El Parlament Europeu
els paga sou i despeses.

Quatre.- En jurisprudència,
hi ha la figura de la ‘presump-
ció d’innocència’ per la que
mentre no hi ha sentència fer-
ma, no es pot inculpar a ningú.

Són una colla de mentiders
compulsius. No tenen remei!

Les millors
perles

Un avió rus s’incendia, deixant més de 40 morts. Segons apun-
ten les primeres informacions, l’aparell hauria patit la descàr-
rega d’un raig que va provocar l’incendi. En l’aterratge forçós,

es va estendre el foc. Encara s’han d’investigar les caixes negres que
contenen els detalls del que va passar.

En el darrer episodi de Joc de Trons va aparèixer un got de
cafè típic de la cadena ‘Starbucks’. El recipient estava sobre
la taula en una reunió entre dos dels personatges princi-

pals, Daenerys Targaryen i Jon Snow. Encara no se sap si es trac-
ta d’un gran error o d’una campanya de màrqueting.

Viggo Mortensen ataca Vox titllant-los d’“ignorants i neofeixis-
tes” en una carta a El País. L’actor va saltar a la fama del cinema
mundial interpretant Aragorn a la trilogia del Senyor dels

Anells. El Rei de Gondor va ser utilitzat pels d’Abascal en la campa-
nya electoral del 28-A, fet que ha criticat durament Mortensen.

Dolores Delgado, ministra de Justícia, abandona un ho-
menatge a les víctimes espanyoles del nazisme després
que es recordessin els presos polítics del procés. Gemma

Domènech, directora de Memòria Democràtica de la Generali-
tat, va recordar-los a l’acte, fet que va indignar Delgado.

El ‘Primo de Zumosol’ assegura que va patir assetjament escolar
durant la seva adolescència. Sergio Medialdea, que als anys 90
va donar vida al personatge de l’anunci de sucs i es va conver-

tir en símbol contra l’ assetjament, va explicar a La Sexta que fins i
tot va pensar en el suïcidi després del seu malson personal. 

A les xarxes

@martaroqueta: “A Mauthausen no s’hi
va a fer política”. Com si fer un homenatge
a les víctimes del nazisme no fos una de-
claració política contra el feixisme.

@tortondo: Nos ha costado a escote
80.000€, pero hay que reconocer que el
cuadro refleja perfectamente nuestra Mo-
narquía: un tío sentado, sin hacer nada.

#ElQuadreDelRei

@danisenabre: El estilo no te asegura
Champions pero te asegura caer con es-
tilo. Cuando caes como hoy: ¿qué te
queda?

#MalsonEuropeu #AniversariMauthausen
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ESPAI PÚBLIC4”Les mesures del
Districte són ineficaces i inefi-
cients i seguim tenint un proble-
ma molt greu amb la contamina-
ció acústica”. Qui parla és Paula Vi-
lluendas, una de les veïnes de la
plaça del Sol que denuncia des de
fa temps, juntament amb altres
veïns de la plaça, que el problema
amb l’incivisme i sobretot amb el
soroll continua.

Les declaracions de Villenas
arriben després que l’Ajuntament
hagi anunciat recentment “millo-
res” per a la plaça emmarcades en
el pla de places. Aquestes millores
consisteixen en la col·locació de
noves jardineres a les escales per
evitar que la gent les ocupi. La
col·locació d’aquestes jardineres
arriba després que en els últims
mesos el Districte hagi intentat so-
lucionar el problema potenciant
les activitats de dia i col·locant una
zona de jocs infantils. “Aquestes
mesures són ineficaces i inefi-
cients perquè el problema de con-

centració de gent a les nits el se-
guim patint gairebé cada dia”,
afirma Villuendas. Aquesta veïna
remarca que el problema més
greu “és el del soroll”, tot i que dei-
xa clar que no és l’únic “perquè la
gent pixa i embrut molt”.

COMPLIR L’ORDENANÇA
Villuendas denuncia que el prin-
cipal problema és que “no es fa
complir l’ordenança de civisme,
que deixa molt clar que s’han de
sancionar les concentracions mas-
sives per beure alcohol”.

De fet, només cal passar per la
plaça, sobretot  entre els dijous i els
diumenges, per comprovar la
magnitud del problema.  La pla-
ça està pràcticament plena de
gent bevent i també s’escolten al-
guns instruments. El soroll que hi
ha és molt alt i no s’acaba fins que
apareix una patrulla de la Guàrdia
Urbana al voltant de les 11 de la nit.
“No podem estar pendents de la
policia. Cal acabar amb la con-
centració massiva de gent i amb la
laxitud que hi ha a l’hora de posar
multes”, conclou Villuendas.

Els problemes de soroll i incivisme a la plaça del Sol continuen. Foto: Línia Gràcia

Segueixen els problemes de
soroll i incivisme a la plaça del Sol

» Els veïns diuen que les mesures municipals són “ineficaces”
» El Districte instal·la més jardineres a les escales de la plaça

El Coll celebra una nova
edició de la Primavera Verda

MEDI AMBIENT4El barri del
Coll celebra fins al 31 de maig
una nova edició del cicle Prima-
vera Verda, que un any més
arriba amb un programa farcit
d’activitats, tallers, exposicions,
presentacions i altres experièn-
cies amb l’objectiu de promou-
re la consciència ambiental de la
ciutadania.

Enguany, la temàtica cen-
tral del cicle, que organitzen el
Centre Cívic el Coll-La Brugue-
ra i les entitats del barri, gira al
voltant del plàstic. Sota el lema
‘Volem viure en un planeta de

plàstic’, la Primavera Verda de-
nuncia imatges massa habituals
com les de mars i oceans conta-
minats amb restes de plàstic.

La inauguració del cicle es va
fer el 3 de maig amb la celebra-
ció d’una taula rodona, mentre
que el passat dia 11 es va fer l’ac-
te central, la Festa Verda, al
Parc de la Creueta del Coll. Fins
al dia 31 se seguiran fent activi-
tats, com ara dos tallers per re-
aprofitar residus, la projecció
d’un documental, portes obertes
als horts urbans de Gràcia o
tres xerrades.

Aprovades les obres 
del nou Institut Vallcarca

EQUIPAMENTS4El Govern de la
Generalitat va anunciar a finals
d’abril l’aprovació de la cons-
trucció de l’Institut Vallcarca,
que tindrà tres línies d’ESO i
dues de Batxillerat. El cost del
nou centre escolar serà de 5,7
milions d’euros.

La previsió del Govern és
que l’institut, que es construirà
als jardins de Comas i Llaberia,
estigui acabat l’any 2023. En el
comunicat on va anunciar les
obres de l’institut, i de 26 altres
centres escolars d’arreu de Ca-
talunya, el Govern va destacar

que l’Institut de Vallcarca és
“prioritari per al sistema educa-
tiu d’acord  amb les necessitats
d’escolarització actuals i a mitjà
termini”.

Després de la notícia, Albert
Peña, de la Coordinadora d’Am-
pa de Gràcia, va qualificar la no-
tícia de “pas fonamental i indis-
pensable que ens apropa a què
l’Institut Vallcarca esdevingui
finalment una realitat”. Peña va
afegir que aquest cas “és un
exemple que les lluites socials de
llarg recorregut a vegades tenen
resultats satisfactoris”.

La plaça de la Natura del Park
Güell ja llueix la restauració

REFORMA4La plaça de la Na-
tura del Park Güell llueix des de
finals d’abril la seva restauració
després de dos anys d’obres.

Les obres, que han tingut
un cost d’1,2 milions d’euros i
han estat finançades amb la re-
captació de les entrades, han
permès construir un nou siste-
ma de drenatge per a la recolli-
da d’aigües pluvials i imperme-
abilitzar el sostre de la Sala Hi-
pòstila, al mateix temps que

també s’han reforçat les voltes
que l’aguanten. Pel que fa a as-
pectes més visibles, s’ha restau-
rat l’emblemàtic banc de tren-
cadís d’Antoni Gaudí.

Des de l’Ajuntament remar-
quen que les obres s’han fet
mantenint “els mateixos criteris
i el mateix sistema i els mate-
rials” que Gaudí va fer servir.
Aquests criteris patrimonials,
afegeixen des del consistori, han
fet que les obres s’alentissin.

Institut Vila de Gràcia | Repte Barcelona Dades Obertes 
L’institut Vila de Gràcia ha guanyat la segona edició 2019 del ‘Repte Barcelona Dades Ober-

tes’ amb l’elaboració d’un índex de gentrificació per als barris de la ciutat elaborat pels
alumnes a partir de l’anàlisi de dades obertes publicades al portal Open Data BCN.
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L’Hospital El Pilar lidera un projecte sobre l’ús 
de la realitat augmentada en la cirurgia in vivo

Barcelona, 25 d’abril de 2019. El pro-
jecte REALQUIRUR del J. Torrent Ins-
titute, a l'Hospital del Pilar, i el Centre

Internacional de Mètodes Numèrics en
Enginyeria (CIMNE) per a la recerca en Re-
alitat Augmentada en cirurgies obertes
ha rebut un finançament de més de
200.000 € del Centre per al Desenvolupa-
ment Tecnològic i Industrial (CDTI) per als
pròxims dos anys.

La realitat augmentada és una tecno-
logia de visualització tècnicament madura
des de 2012, en ple avanç comercial i es-
tratègic multisectorial. Consisteix a incor-
porar, a través de diferents tipus de
dispositius, des de la càmera d'un smartp-
honefins a unes ulleres de disseny especí-
fic per a la realitat augmentada, informació
afegida a la realitat que l'usuari veu, de ga-
irebé qualsevol índole, fins i tot intel·ligent,
o amb la que pot interactuar.

El Dr. Juanjo Torrent, ginecòleg espe-
cialista en cirurgia oncològica de l'Hospital
El Pilar i director del J. Torrent Institute en
el mateix centre, va pensar en la possibilitat
d'utilitzar aquesta tecnologia com a suport
en cirurgies obertes. “Quan intervenim al
pacient, per arribar al tumor, el cirurgià
mou elements clau com el mateix tumor,
vasos sanguinis, etc. La meva idea era in-
corporar a les imatges que obtenim a tra-
vés d'un TAC o una ressonància, imatges en
realitat augmentada. Això podria perme-
tre al cirurgià, especialment en cirurgies
obertes, tenir al seu abast en el moment
que ho desitgi, o permanentment, la vi-
sualització d'elements clau en l'operació
com ara tumors, vasos sanguinis especial-

ment sensibles o similars, a fi d'augmentar
l'eficàcia de la cirurgia evitant danys, reite-
racions o recerques ara poc evitables o fins
i tot imprescindibles".

Aquesta és la problemàtica que el Dr.
Torrent va plantejar als investigadors del
CIMNE que van decidir acceptar el repte.
Es tracta d'una iniciativa pionera, ja que, el
dia d'avui, no existeix cap model basat en
realitat augmentada capaç de simular en
temps real les imatges procedents de pro-
ves efectuades a pacients.

Es tracta, indica el Prof. Dr. Eng. Indus-
trial Eduardo Soudah, investigador post-
doctoral a CIMNE, “d'un repte complex, en
el qual és necessari simular, amb la precisió
suficient, la deformació dels òrgans, dels
teixits que el cirurgià manipula, en temps
real, mentre aquest opera. La velocitat de
comunicació és simple, el càlcul en temps
real és el gran repte. Combinem la progra-
mació de la Realitat Augmentada amb un
codi numèric d'elements finits que hem
desenvolupat a CIMNE anomenat KRATOS.
Aquest codi serà l'encarregat de realitzar l'a-
nàlisi exacte de la deformació generada en
l'anatomia del pacient”.

L'objectiu és que en pocs anys el pro-
jecte REALQUIRUR sigui una eina de suport
en els quiròfans. “Tal com estem treballant,
és factible que en menys d'un any puguem
començar a provar les ulleres de realitat

augmentada a quiròfan en cirurgies hepà-
tiques” afirma el Dr. Eduardo Soudah.

El model es desenvoluparà inicialment
en cirurgies hepàtiques perquè el fetge és
l'òrgan més homogeni del cos humà i
planteja menys dificultats a l'hora de des-
envolupar els càlculs. Però la idea,  assegura
el Dr. Torrent, és “avançar i aplicar-la a dife-
rents òrgans de cos”.

Sobre Quirónsalud
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
7.000 llits hospitalaris. Disposa de la tec-
nologia més avançada i d'un gran equip
de professionals altament especialitzats i
de prestigi internacional. Entre els seus
centres, hi ha el Centre Mèdic Teknon,
Ruber Internacional, Hospital Universitari
Quirónsalud Madrid, Fundació Jiménez
Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona,
Hospital Universitari Dexeus, Policlínica de
Guipúscoa, etc.

El Grup treballa en la promoció de la
docència (vuit dels seus hospitals són
universitaris) i la investigació medico-
científica (compta amb l'Institut d'Inves-
tigació Sanitària de la FJD, únic centre
investigador privat acreditat per la Secre-
taria d'Estat d'Investigació, Desenvolupa-
ment i innovació).

Així mateix, el seu servei assistencial
està organitzat en unitats i xarxes trans-
versals que permeten optimitzar l'expe-

riència acumulada en els diferents centres
i la translació clínica de les seves investi-
gacions. Actualment, Quirónsalud està
desenvolupant més de 1.600 projectes
d'investigació a tot Espanya i molts dels
seus centres realitzen en aquest àmbit una
feina puntera, sent pioners en diferents es-
pecialitats com oncologia, cardiologia, en-
docrinologia, ginecologia i neurologia,
entre d'altres.

Sobre CIMNE
El Centre Internacional de Mètodes Nu-
mèrics en Enginyeria (CIMNE) impulsa
avenços en el desenvolupament i l'apli-
cació dels mètodes numèrics i les tècni-
ques de càlcul per ordinador per a
resoldre problemes d'enginyeria en un
context internacional.

Creat el 1987 per la Generalitat de Ca-
talunya i la Universitat Politècnica de Ca-
talunya, CIMNE ha consolidat una política
d'impuls a les activitats de recerca, forma-
ció, transferència de tecnologia i creació
de spin-offs dedicades a l'àmbit del des-
envolupament i les aplicacions del desen-
volupament i aplicacions dels mètodes
numèrics per a la solució de problemes
d'enginyeria. CIMNE, soci tecnològic en
aquest projecte, pertany a la xarxa de Cen-
tres CERCA, i dedica una bona part de la
seva activitat a l'assessoria tècnica en dife-
rents àmbits de l'enginyeria.

Contacte comunicació Hospital El Pilar –
Grup Quirónsalud
Arantxa Mena Responsable de comunicació
676856194 / arantxa.mena@quironsalud.es

La iniciativa és pionera,
ja que, avui dia, no 
existeix cap model basat 
en realitat augmentada 
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Gràcia reconeix la lluita a favor
dels presos polítics i els exiliats
PREMIS4La 24a edició dels Pre-
mis Vila de Gràcia, que es va ce-
lebrar a finals d’abril, va reconèi-
xer el col·lectiu de veïns que es van
autoorganitzar  per la llibertat
dels presos polítics i els exiliats, i
que posteriorment va comptar
amb el suport d’ANC Gràcia, Òm-
nium Gràcia i CDR Gràcia. Aquest
grup de veïns són els encarregats
d’organitzar les concentracions
dels dilluns a la plaça de la Vila. 

El guardó es va entregar ini-
cialment a la Plataforma Gràcia
Llibertat,  que va renunciar-hi en
favor d’aquest col·lectiu de veïns
per considerar-los més legítims.  

Els Premis Vila de Gràcia tam-
bé van guardonar el projecte Tei-
xint Connexions per la seva tasca
de teixir una xarxa educativa, as-
sociativa, social, econòmica, es-
portiva i de lleure. Pel que fa a la
recerca i la divulgació històrica, el

premi va ser per al projecte ‘Do-
nes de pes’, que ha publicat el lli-
bre ‘Dones de pes, 18 vides de Grà-
cia 1835-2015’.

Pel que fa a la sostenibilitat i el
medi ambient, el guardó va ser per
al projecte ‘Quirhort’ (espai Qui-
rón del barri de la Salut9), men-
tre que la millor iniciativa peda-
gògica va recaure en el projecte
‘Experimentem amb l’Art’. En
comunicació, el reconeixement
va ser per al programa ‘Tot Co-
merç’ de Ràdio Gràcia i el premi
d’honor individual va anar a pa-
rar a Pepita Pardell per la seva tra-
jectòria en el món de l’animació.

CREU DE SANT JORDI
D’altra banda, la llibretera Mont-
serrat Úbeda (Ona Llibres), va
rebre a finals d’abril la Creu de Sant
Jordi per la seva tasca de difusió de
la literatura i la llengua catalanes.

CULTURA4El Ple de l'Ajunta-
ment va aprovar el passat 3 de
maig la modificació de l'orde-
nança municipal per regular la
música en viu, que inclou la cre-
ació de l'etiqueta ‘Espais de Cul-
tura Viva’ per a petits bars, locals
i clubs de la ciutat. L’aprovació
d’aquesta nova normativa, que va
tenir el suport de tots els partits,
és una gran notícia per a l’Helio-
gàbal, que d’aquesta manera po-
drà sortir dels llimbs legal en el
qual es trobava.

Així doncs, amb aquesta me-
sura, es dona aixopluc legal a
nombrosos locals que acullen
activitats culturals amb un afo-
rament màxim de 150 persones,
amb una programació estable
mínima de 40 concerts l'any i un
paper d'articulació social. Du-
rant el Ple, l'alcaldessa Ada Colau
va qualificar d’“històrica” la me-
sura i va destacar que “equipara”
Barcelona amb grans capitals
musicals. El sector musical ha ce-
lebrat la culminació d’una llarga
reivindicació que els permet aco-
llir activitats culturals a bars o es-
pais petits sense estar al marge de
la llei, com passava fins ara.

En el cas de l’Heliogàbal,
l’emblemàtic local del carrer de
Ramón y Cajal,  va rebre quatre
multes fa més de tres anys que

van ascendir a 18.000 euros per
la falta de limitador de so i excés
d’aforament. La situació va pro-
vocar que la sala decidís sus-
pendre la seva programació de
música en viu per evitar noves
sancions.

24 ANYS D’ESPERA
En declaracions recollides per
l’ACN, el director de l'Heliogà-
bal, Albert Pijuan, va recordar
que des de la sala portaven
“molts anys treballant amb una
contradicció, perquè cultural-
ment teníem reconeixement

però sense cultura legal”. Pi-
juan va recordar que han espe-
rat “24 anys” aquesta nova nor-
mativa, al mateix temps que va
lamentar haver passat els últims
tres “perseguits legalment”. Ara,
va concloure, podran seguir tre-
ballant “amb la mateixa il·lusió
que sempre però amb cobertu-
ra legal”.

Per la seva banda, Sergi Egea,
representant de les sales de Ca-
talunya (ASACC), va afirmar que
la nova normativa “és la culmi-
nació d’una llarga lluita després
d’haver estat en l’alegalitat”. 

Albert Pijuan, director de l’Heliogàbal, atén els mitjans. Foto: Mar Vila/ACN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qui també és vicepresident de

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

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

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

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

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

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

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

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

Albert Ribas
BARCELONA

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

Més ombres que llums

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

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

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

Xavier Llobe
t (Cor Eixam

ple)

“Aquest Ajuntament ha fet una 

diferenciació entre comerciants i veïns.

Només s’han preocupat dels veïns, 

però els comerciants també ho som”

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

Lluís Llanas (C
reu Coberta)

“Al principi no hi havia un 

coneixement exacte de què representa

el comerç, però l’han anat agafant”

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

Sants Estab  “L’empresa pri    ben valora    posa   

8

7

7

8

8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jené: “Ens cal recuperar 
la confiança del consistori”

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

 n barri
  tge sana”

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

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

 bliments Units ivada no ha estat ada, ja que s’hanat moltes traves”

7

7

8

Reportatge
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ELECCIONS4Els grans resul-
tats que va aconseguir ERC a Ca-
talunya en les eleccions espan-
yoles del passat 28 d’abril tam-
bé es van produir a Gràcia. Els
republicans van obtenir la vic-
tòria amb gairebé el 30% dels
suports i pràcticament 20.000
vots, mentre que En Comú Po-
dem, que va guanyar les elec-
cions del 2016, va quedar en ter-
cer lloc, a molt poca distància del
PSC, que va aconseguir ser la se-
gona força i va confirmar el seu
bon moment. Els socialistes van
aconseguir 6.200 vots més que
fa tres anys, mentre que els co-
muns en van perdre gairebé
4.000.

De fet, els resultats d’ERC a
Gràcia, amb un suport del
28,4%, van ser els millors que els
republicans van obtenir al con-
junt de la ciutat. Dels poc més de
200.000 al conjunt de Barcelo-
na, gairebé el 10% van venir de
Gràcia.

Per sota d’ERC, PSC i En
Comú Podem s’hi va situar Junts
per Catalunya amb 10.259 vots
(14,9%), mentre que el cinquè
lloc va ser per Ciutadans amb
5.536 suports (8%). Una altra de

les notes destacades de la jor-
nada electoral va ser que el
Front Republicà, amb 3.778
vots (5,48%), va quedar per da-
vant del PP, que només va acon-
seguir el suport de 2.889 veïns
(4,2%). Per últim, també cal
destacar que l’extrema dreta,
representada per VOX, a Gràcia
no va aconseguir fer forat i es va
quedar amb un 2,8% dels su-
ports (1.498 vots).

ELS BARRIS
Pel que fa als barris, el mapa
gracienc també va quedar tot
groc. ERC va guanyar a tots
cinc: la Vila, el Camp d’en Gras-
sot i Gràcia Nova, la Salut, el
Coll i Vallcarca i els Penitents.
A tots els barris, excepte el Coll,
on va guanyar per davant del
PSC per poc més de 100 vots, els
republicans van obtenir la vic-
tòria còmodament. Els socia-
listes, per la seva banda, van ser
la segona formació en tots els
barris menys a la Vila, on el se-
gon lloc va ser per En Comú Po-
dem. Els comuns van ser la ter-
cera força a Vallcarca i els Pe-
nitents i al Coll, mentre que
Junts per Catalunya ho va ser al

Camp d’en Grassot i Gràcia
Nova i a la Salut.

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

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

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

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

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

» Els republicans van obtenir a Gràcia els millors registres de la ciutat i el segon lloc va ser per al PSC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anàlisi

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

En marxa les segones Jornades
Gastronòmiques amb Gràcia

GASTRONOMIA4La segona edi-
ció de les Jornades Gastronò-
miques amb Gràcia va arrencar
el passat 4 de maig, coincidint
amb la celebració de les botigues
al carrer.

Tal com es va fer en l’estrena
de l’any passat, aquestes jorna-
des tenen com a objectiu mostrar
la variada oferta de restauració
gracienca. Fins al 2 de juny 15
restaurants graciencs ofereixen
les seves millors propostes gas-
tronòmiques en forma de me-
nús. Respecte de l’any anterior
repeteixen els restaurants Plati-

llos, Mi Gracia, L’Arrossaria Xà-
tiva, Llurito, Samsara i Lata-
Berna i s’estrenen Riera 29, An-
túnez, Tapeo amb Daniel Rueda,
Miriot, Los Asadores, Bar But i
Elvira Bar.

Els organitzadors d’aques-
tes jornades, Gleva Estates, des-
taquen que “la complicitat” dels
restauradors és fonamental per
organitzar aquest recorregut
gastronòmic i remarquen que “la
participació del públic en la pas-
sada edició ha estat molt im-
portant per decidir organitzar
una segona edició”.

FIRES4El comerç gracienc, en
la línia d’altres eixos comer-
cials de la ciutat, cada any viu
amb intensitat la primavera,
una de les èpoques de l’any
amb més fires al carrer. En
aquest sentit, els passats dis-
sabtes 4 i 11 de maig  es van ce-
lebrar al llarg de tot el dia dues
jornades que van tornar a ser-
vir perquè els botiguers po-
guessin mostrar tots els seus
productes i ofertes.

La primera jornada,  la del
4 de maig, batejada amb el
nom de ‘Comerç amb Gràcia’,
va tenir una assistència de pú-
blic notable. Hi van participar

la gran majoria de les associa-
cions de comerciants de la Vila,
Vallcarca i el carrer Bailén.  En

total, al voltant d’una vintena
d’entitats. Al llarg de la jorna-
da també es van organitzar di-
ferents activitats, com ara la se-
gona Batucada inclusiva de
Barcelona. 

Una setmana més tard, el
dissabte 11 de maig, es va cele-
brar la ‘Jornada de comerç al
carrer’, que va tenir lloc a la tra-

vessera de Gràcia, entre els ca-
rrers Escorial i Sardenya, i a la
plaça Lesseps. Al llarg del dia,
els comerciants d’aquestes zo-
nes van mostrar els seus pro-
ductes i les seves ofertes. De la
mateixa manera que el dia
4,també es van fer activitats i el
temps va acompanyar, cosa que
va permetre veure força gent.

Gran de Gràcia es va omplir de gent el 4 de maig. Foto: Districte

Els botiguers celebren una doble
jornada de comerç al carrer

Guardons |Premien l’Encant de Gràcia i la Pastisseria Ideal
La 24a edició dels Premis Vila de Gràcia, celebrats a finals d’abril, van servir per premiar

la Pastisseria Ideal i la botiga l’Encant de Gràcia. La pastisseria va rebre el premi l’any 
del seu centenari, mentre que a l’Encant se li va reconèixer el seu vessant sostenible.

El temps va ser bo 
els dos dies i la gent 
va sortir al carrer 
a comprar
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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 42

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

Botigues al carrer el 4 de maig

Un gran dissabte
No és gens estrany que
acabem satisfets de les nos-
tres sortides al carrer... però
és que la del passat dis-
sabte 4 va ser d’allò més
bona. De fet, fins i tot ens
atreviríem a dir que va ser
una jornada de rècord!

Tots els associats que
van participar en aquesta
jornada van acabar-la real-
ment contents. Va ser un dia
magnífic (l’anterior havia
plogut, però fins i tot vam
tenir la sort que ens acom-
panyés el bon temps) i tots
els veïns, del barri, del dis-
tricte i de la ciutat, van
poder gaudir amb les ofer-

tes que les nostres botigues
i els locals de restauració
van preparar expressament
per a aquest dia. Les terras-
ses també van estar plenes
de gom a gom. 

A més, com no podia
ser d’una altra manera, du-
rant tot el dissabte els més
menuts van poder gaudir
d’allò més amb els inflables,
els tallers de pintura i de
globoflèxia i els pallassos i
els personatges que ens
van acompanyar. Aquesta
vegada, com a gran nove-
tat, els nens i les nenes van
poder compartir una es-
tona amb en Pinotxo!
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Metallica és una de les bandes més influents i impor-
tants de la història, i ho va demostrar omplint l’Estadi

Olímpic Lluís Companys el passat 5 de maig en una
nit carregada d’energia i metal. El líder de la forma-

ció, James Hetfield, va liderar els músics califor-
nians i tot el recinte, tal com ha estat fent des de

la fundació del grup el 1981. En aquella època,
quatre joves es van unir per fer esclatar tota la

seva ràbia i odi contra la societat en forma
d’un nou gènere musical, el ‘trash metal’.

Amb un estil frenètic de guitarra i bateria,
Metallica va conquerir l’escena ‘under-

ground’. James Hetfield, com a guitarrista
rítmic i cantant, ha estat el líder 

de la banda i compositor de bona part 
de les cançons que els han dut a la fama.

L’objectiu d’aquest llibre és fer que el
lector surti de casa i observi el món
d’una manera diferent, amb una pers-
pectiva crítica i amb inquietud, tal com
han fet els grans filòsofs al llarg de la
història. Així es busca reivindicar la filo-
sofia en una societat que sovint en
qüestiona la seva utilitat, principal-
ment en el sistema educatiu. 

Llibres

Filosofia per sortir de casa
Norbert Bilbeny

Barrejant la parodia i l’humor, aquesta
obra qüestiona fins a quin punt ens co-
neixem a nosaltres mateixos. La repre-
sentació segueix un home que un dia
descobreix que el seu nas s’està encor-
bant. Davant aquesta trivial troballa,
comença a preguntar-se qui és real-
ment. Es pot veure fins al 19 de maig a
la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona.

Teatre

Un, ningú i cent mil
Ferran Utzet

Ca de Bou torna amb un nou vocalista,
Roger Pistola, per afrontar una nova
etapa musical. Tanmateix, els manaco-
rins busquen retornar al hard rockque
els va fer triomfar amb l’anterior forma-
ció, Tots Sants. Pistola aporta un toc di-
ferent al grup amb una veu melòdica i
que contrasta amb les bases de guita-
rra elèctrica i bateria.

Música

El 3 de març de 1976, una vaga per de-
manar augments salarials a Vitòria va
acabar amb cinc treballadors morts
després de la repressió policial. La pel·lí-
cula explica els fets que van sacsejar la
ciutat basca i representen la complica-
da època després de la mort de Franco.
Així, s’explora l’efecte del fatídic dia en
les famílies dels afectats.

Pelis i sèries

Vitoria, 3 de marzo
Victor Cabaco

Un altre bou
Ca de Bou

Una nit per descobrir
La Nit dels Museus arriba el pròxim 18 de maig a més de 40

espais de ciutats com Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, 
Badalona o Cornellà, entre altres. Des de les 19h fins a la 1h

aquests escenaris obriran en un horari insòlit i de franc perquè
tots els curiosos puguin descobrir les joies que guarden els

museus durant la nit. A més, es podrà gaudir d’activitats espe-
cials durant la jornada, com visites guiades, representacions

teatrals i tallers relacionats amb el que s’exposa a cada indret.
D’altra banda, es podran degustar diverses opcions gastronò-

miques, amb la presència de food trucksen diversos centres.

J A M E S  H E T F I E L DQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser cantant i guitarrista de Metallica

És el líder de la banda de metal californiana

Famosos

Tocar amb Metallica a Barcelona
Va actuar a l’Estadi Olímpic Lluís Companys

Els seguidors embogeixen amb el concert
Els fans omplen de fotos i vídeos les xarxes socials

QUÈ HA FET?

La 
fitxa

| Imperator: Rome
Els creadors de jocs d’estratègia com Europa Universalis traslladen aquesta vegada el mateix estil a

l’antiga Roma. Així, es podrà repetir l’època triomfal de la ciutat mediterrània o evitar que succeeixi.

No t’ho perdis

A LES XARXES...
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DIMECRES 15 DE MAIG
21:30 Picot és el nou projecte musical de Jor-

di Marfà (violí i veu) i Daniel Pitarch (teclats
i acordió). Les entrades ja es poden adquirir.
/ Tradicionàrius.

TOTS ELS DIMECRES
20:30 Sonsoles Santís és la professora d’a-

quest taller d’iniciació al teatre on es treba-
llen les tècniques bàsiques del teatre, cos, veu,
moviment o l’escolta, entre altres. / Centre de
Cultura Popular La Violeta de Gràcia.

TOTS ELS DIVENDRES
11:15 Continua en marxa el curs d’italià per a

gent gran que es va posar en marxa a prin-
cipis del passat mes d’abril. El coordina el pro-
fessora Salvador Parera. / Centre Cívic La Se-
deta.

FINS AL 19 DE MAIG
Matí-TardaDurant aquesta setmana i fins a fi-

nals de la que ve, es podrà visitar la mostra
Aloma de Mercè Rodoreda, 50 anys de la se-
gona edició de la novel·la. Entrada gratuïta.
/ Biblioteca Jaume Fuster.

FINS AL 31 DE MAIG
Matí-TardaUn món ofegat pel plàstic és el nom

de la mostra divulgativa i fotogràfica sobre
les conseqüències de l'excessiu consum de
plàstic d'un sol ús. Entrada gratuïta. / Centre
Cívic El Coll - La Bruguera.

DIVENDRES 10 DE MAIG
11:00 Ossets, animalons i emocions serà el

nom de la narració del cicle Lletra Petita - El
racó dels pares. Primeres passes que coordi-
narà Montse Dulcet. L’entrada és gratuïta. /
Biblioteca Vallcarca i els Penitents.

DISSABTE 11 DE MAIG
17:30 Demà passat s’estrenarà una nova adap-

tació de la tradicional història infantil Els tres
porquets. Les entrades es poden comprar per
12 euros. / Jove Teatre Regina.

DISSABTE 11 DE MAIG
16:00 Partit de futbol sala corresponent a la vint-

i-vuitena jornada del grup 1 de Tercera Divi-
sió entre el Gràcia FSC i el Jesús-Maria. / Pis-
ta esportiva Claret.

El narrador Roger Casadellà arriba al
districte per presentar una de les se-
ves històries, anomenada Les golfes. /
Biblioteca Jaume Fuster.

Roger Casadellà presenta 
‘Les golfes’ a la Jaume Fuster

Dijous 16 de maig a les 17:30

La professora Victòria Bermejo s’en-
carrega d’aquest taller de relat curt in-
tensiu que es farà durant tots els di-
marts d’aquest mes. / Biblioteca Vall-
carca i els Penitents.

Victòria Bermejo coordina un
curs d’escriptura de relats curts

Tots els dimarts a les 18:30

Cada divendres fins a finals d’aquest
mes es podrà gaudir d’una nova re-
presentació de l’obra Escenes d'una vida
amb hàmsters. / Sala Cafè Teatre - Te-
atreneu Multisales.

‘Escenes d’una vida amb
hàmsters’ cada divendres
Tots els divendres a les 20:30

Partit de futbol de la quaranta-unena
jornada del grup 5 de Tercera Divisió
entre el CE Europa i la UA Horta. / Mu-
nicipal Nou Sardenya.

L’Europa tanca el curs al
Nou Sardenya contra l’Horta
Diumenge 12 de maig a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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No és gens estrany que els derbis
entre l’Europa i el Sant Andreu
acabin en empat, i el del passat
dia 5 va ser el vuitè seguit (0-0).
Els escapulats van encadenar la
vuitena jornada consecutiva pun-
tuant (sis triomfs i dos empats) i
tot i que ja no poden entrar al
play-off, van complicar força les
dels andreuencs, que estan a cinc
punts de l’Horta quan només
falten sis per disputar-se.

La prèvia del derbi va ser ca-
lenta, ja que els de David Vila-
joana no van fer el passadís als
campions de la Copa Catalunya al
Narcís Sala. El motiu, com va ex-
plicar el capità Alex Cano a Be-
tevé, va ser l’exhibició de símbols
contraris al CEE (una bufanda on
es podia llegir Anti-Escapulat)
durant la celebració del títol. 

Ja sobre la gespa, la intensi-
tat va anar de menys a més. Els
episodis més destacables del pri-
mer temps van ser un xut fort
d’Èric que va sortir per sobre del
travesser i un gol local anul·lat per
fora de joc de Noguera.

Castell va avisar amb un altre
xut alt només tornar dels vesti-
dors, però la més clara de la se-
gona meitat tornaria a tenir color
quadribarrat: va ser una tisora de

Kuku que va topar amb el tra-
vesser. Priego no hauria pogut fer
res per evitar el gol. L’Europa
també tindria una altra gran oca-
sió amb una jugada entre Èric i
Soto, que el defensa local Llamas
refusaria de forma miraculosa
quan el gol era gairebé inevitable.

Els de Vilajoana tancaran una
més que notable temporada a
casa contra l’Horta i jugarà el dar-
rer partit a Castelldefels.

Un moment del partit disputat al Narcís Sala. Foto: Àngel Garreta / CEE

El derbi, de nou sense gols:
Europa i Sant Andreu empaten
» El CEE no va fer el passadís als campions de la Copa Catalunya

» La UA Horta i el Castelldefels seran els dos darrers rivals del curs

El sènior femení del CN
Catalunya lluitarà per l’ascens

La permanència del
masculí del Catalu-
nya a la màxima ca-
tegoria del waterpo-

lo estatal (els de Tato García han
acabat desens) podria estar se-
guida per una altra gran notícia:
l’ascens del primer equip femení. 

I és que les noies del Cata, que
van tancar la fase regular de la
Primera Divisió femenina en la
segona posició (el campió, el
Boadilla, va sumar 52 punts, sis
més que les gracienques), de
manera que es jugarà la possi-
bilitat de ser un dels equips de la

Divisió d’Honor contra les pe-
núltimes de la màxima categoria,
el Madrid Moscardó.

El conjunt que entrena l’ex-
jugador hongarès Gabor Egedi
tindrà una oportunitat històrica
per pujar de categoria però per
fer-ho haurà de superar el con-
junt madrileny en aquest play-off
a anada i tornada. El primer en-
frontament està previst per al
pròxim dissabte 18 que ve a les
instal·lacions del club, mentre
que la tornada es disputaria a la
capital de l’estat espanyol una
setmana més tard.

Els Lluïsos s’acomiaden de ser
primers a la Copa Catalunya

BÀSQUET4La derrota del sènior
masculí dels Lluïsos contra el CB
Lliçà d’Amunt (69-78) fa que
sigui impossible que els de Car-
les Rofes siguin campions del
grup 1 de la Copa Catalunya.

El partit d’alt voltatge al Jo-
sep Comellas va posar-se de cara
per al conjunt visitant gràcies a
una primera meitat (25-48) en la
qual els blaus no van poder fre-
nar-los. Les prestacions ofensi-
ves i defensives dels Lluïsos van
millorar sensiblement després
del descans, però no va ser sufi-
cient per equilibrar el partit. L’e-

quip ara és segon i tancarà la fase
regular de la temporada el dia 12
a les sis de la tarda a la pista del
CEB de Girona.

El Vedruna, per la seva ban-
da, tancarà una temporada per
oblidar el dissabte 11  a un quart
de vuit del vespre al Josep Ma-
ria de Segarra contra la UE
Mataró. Fins ara, el conjunt
verd només ha pogut guanyar
un partit en tota la temporada,
de manera que voldrà acomia-
dar la seva aventura en la cate-
goria amb un altre bon resultat
davant la seva afició.

Atletisme | La 8a cursa Els 10 Blaus reuneix uns 600 participants
Gairebé 600 participants van omplir els carrers de la Vila en la vuitena edició de la cursa Els 10

Blaus. Michael Clarke i Martina Rocco (en la distància de 10 quilòmetres) i Yassin Knyia i 
Mònica Monfort (en la cursa de 5) van ser els vencedors de la prova, organitzada pels Castellers.

Pau Arriaga
GRÀCIA

El Gràcia FSC es juga la vida
en els últims tres partits

Les victòries contra
el Montcada (6-4) i
l’Estel Vallseca (2-4)
han donat oxigen al

Gràcia FSC, que es jugarà la per-
manència en les tres jornades
que falten del grup 1 de Tercera
Divisió. Ara, el conjunt taronja
depèn de si mateix per assolir el
gran objectiu de la temporada.

Tot i això, els d’Albert Hi-
gueras no poden confiar-se gens
ni mica, perquè només tenen

un punt de marge sobre la zona
de descens, que ara mateix mar-
ca l’FS Montsant. L’avantatge
que té el conjunt taronja és que
dues d’aquestes tres dates es ju-
garan a casa.

El primer d’aquests serà el dia
11 contra el Jesús Maria, set dies
després hi haurà un viatge deci-
siu a la pista del Montsant, men-
tre que l’últim partit de la tem-
porada 2018-19 serà el diumen-
ge 25 a casa contra el Sant Joan.
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Esquerra bat el seu rècord presentant 
807 candidatures a les municipals

Decidides a governar

El diumenge 26 tenim l’o-
portunitat de canviar les
inèrcies que malaurada-
ment han afectat l’Ajunta-
ment de Barcelona des de
fa anys. Són les inèrcies
dels que fa molts anys que
governen, i que s’eviden-
cien amb la clàssica “s’ha
fet sempre així”. També les
inèrcies dels qui diuen que
ho canviaran tot, però que a
l’hora de la veritat no han

canviat massa res. Es-
querra Republicana, durant
molts anys, no destacava.
Sempre hem tingut la con-
vicció que no podem dir que
farem blanc, i que tot serà
blanc, i que tothom viurà en
el blanc. Sempre hem estat
segurs que tot és ple de
matisos, d’alguns blancs,
d’alguns negres, però so-
bretot de molts grisos. I que
governar vol dir que alguns

se t’enfadin, que hauràs de
trencar inèrcies, i sobretot
que hauràs de destinar tot
l’esforç i temps possible a
la feina, perquè sense tre-
ballar no es pot governar.

D’altra banda, Gràcia,
encara que habitualment
sigui el districte que es
troba en la mitjana de la
ciutat, no només geogrà-
fica, sinó en molts dels in-
dicadors estadístics de la
ciutat, ha passat desaper-
cebuda per a segons qui-
nes polítiques (o segons
quins polítics). Però el cert
és que Gràcia, els seus
barris i viles, té algunes ne-
cessitats urgents que
s’han d’abordar i gestionar
els pròxims quatre anys.
Com el problema del llo-
guer, especialment per

sota de Travessera de Dalt,
però també cap amunt. O
la necessitat de millorar
determinats serveis pú-
blics als veïnats més cos-
teruts, especialment al Coll
i la Salut. I sens dubte la
gestió de l’espai públic pel
que fa a convivència i els
seus usos a la Vila i  Gras-
sot, o en l’àmbit de la pla-
nificació (i modificacions
projectades anys enrere) a
Vallcarca, o a la Salut.

A Esquerra Republicana
tenim clar que les necessi-
tats cal afrontar-les amb
valentia, i sobretot amb
franquesa i honradesa. No
obrarem miracles, però
volem governar per canviar
inèrcies, i tenim forces en-
cara per guanyar, governar
i gestionar.

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

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

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

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

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

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

La participació va augmentar a tot
arreu el 28-A, a Barcelona també.
Gràcia, amb un 81% de participació,
se situa per sobre la mitjana de la ciu-
tat (78%). Gràcia també és el districte
on hi ha més vot independentista
(49%), mentre que és on la dreta es-
panyolista i els antidemòcrates (Cs,
PP i VOX) obtenen menor percentatge
de vot de la ciutat (14%). Gràcia
també queda per sobre la mitjana pel
que fa al vot d’esquerres, amb un
68,5% de vot repartit entre les diver-
ses esquerres. Per tant, no mentim
si diem que Gràcia és majoritària-
ment d’esquerres, antifeixista i inde-
pendentista. És lògic doncs, que sigui
el districte on ERC hagi obtingut el mi-
llor resultat percentualment (28,4%
dels vots emesos), i amb més dis-
tància respecte del segon partit amb
millor resultat, que ha estat el PSC,
el qual ha obtingut el 17,5% dels vots
graciencs. Ara queda veure si el 26
de maig l’electorat vol que el govern
de Barcelona i, per tant, el de Gràcia,
també sigui d’esquerres, antifeixista
i independentista.

Alba Metge
Del 28A al 26M
Consellera de 
districte i #15 

de la candidatura

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



Primera quinzena de maig 2019

| 24

líniagràcia.cat Pròxima edició: 23 de maig


