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SALUT PÚBLICA pàg 6

Queixes per com s’ha 
retirat amiant d’un edifici
del carrer Josep Torres

CREACIÓ EMERGENT pàg 6

En marxa una nova edició
del festival NunOff

ESPORTS pàg 13

El sénior femení del Cata
jugarà a Divisió d’Honor

FESTA COMPROMESA pàg 7

Quatre jugadores de l’equip
adaptat dels Lluïsos llegiran 
el pregó de la Festa Major

pàg 6

ACORD DE GOVERN pàg 10

Eloi Badia seguirà quatre 
anys més com a regidor 
del Districte de Gràcia

Demanen que es pacifiqui Travessera

Fora els cotxes?

Càritasvaatendre265 llars
deGràciadurantel 2018

Als pisos atesos hi havia un total de 485 persones, una xifra que és la segona més baixa dels 10 districtes pàg 3

entre Gran de Gràcia i Torrent de l’Olla
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A l’esquerra, imatge d’una concentració contra la pobresa energètica. A la dreta, la presentació de l’informe de Càritas. Fotos: Alèxia Vila (ACN)/Càritas Barcelona

“La desigualtat és una ferida que
no cicatritza”. L’afirmació, con-
tundent, és de Salvador Busquets,
director de Càritas Diocesana de
Barcelona. L’entitat ha presentat
recentment el balanç de la seva ac-
ció durant el 2018 a la diòcesi de
Barcelona (formada per 26 mu-
nicipis) i les conclusions no són
gaire esperançadores.

Busquets, durant la presenta-
ció de les conclusions, va alertar
que cada cop hi ha més col·lectius
exclosos de la societat, al mateix
temps que va apuntar que una de
cada quatre persones de la diòce-
si de Barcelona està en situació
d’exclusió, tal com apunta l’últim
informe de la Fundació Foessa.

En el cas de Barcelona ciutat,
Càritas va atendre el 2018 un to-
tal de 7.916 llars, on viuen 15.662
persones. Gràcia, per la seva ban-
da, va ser el segon districte amb
menys llars i persones ateses. En
total van ser 265 llars on viuen 485

persones. Són persones, tal com
alerta Càritas, que pateixen ex-
clusió social a causa de la preca-
rietat laboral, els problemes amb
l’habitatge i una protecció social in-
suficient. Algunes d’aquestes per-
sones els toca viure la crua reali-

tat de tenir feina  però no poder
arribar a final de mes –tot i que la
majoria de persones ateses estan
a l’atur –.  “Amb un context de su-
posada recuperació econòmica,
això és molt preocupant”, va afir-
mar Busquets. El director de Cà-
ritas Diocesana de Barcelona va
apuntar que és imprescindible
una major implicació de les ad-
ministracions i que la despesa
social del conjunt de l’Estat en ha-
bitatge o de protecció a les famí-
lies s’equipari a la mitjana europea.

POBRESA MÉS PROFUNDA
Per la seva banda, Miriam Feu, cap
d’anàlisi social i incidència de Cà-
ritas de Barcelona, va remarcar
que els darrers anys han aug-
mentat les llars ateses on només
hi viu una persona, mentre que
s’ha reduït l’atenció a les llars for-
mades per parelles amb fills. 

En paral·lel, Feu també va vo-
ler alertar del creixement de la po-
bresa entre les dones i la gent gran.
En el cas del perfil femení de la po-
bresa, el 57% de les persones ate-
ses per Càritas durant l’any passat
van ser dones, mentre que les

persones grans ateses van aug-
mentar un 8%. La gran majoria
d’aquestes persones grans, 7 de
cada 10, eren dones.  “La solitud
no volguda és una de les proble-
màtiques més esteses que pateixen
els majors de 65 anys. Està a les
nostres mans garantir que la gent

gran tingui una vida digna”, va
afirmar Feu. 

Una altra de les preocupa-
cions de Càritas és l’alt percentatge
de migrants entre les persones ate-
ses. Concretament, el 66% de les
persones ateses eren estrange-
res, principalment del Marroc,
Hondures, Colòmbia, Perú, Ve-
neçuela i Bolívia. 

L’entitat recorda que moltes
persones arriben a Catalunya fu-
gint de situacions de violència, de
països on hi ha una gran inesta-
bilitat econòmica i on diàriament
es vulneren els drets humans.

EL 2019, PITJOR
Per últim, Feu va alertar que els
cinc primers mesos del 2019 les
llars ateses per Càritas van aug-
mentar un 10% en relació al ma-
teix període del 2018.  L’habitat-
ge segueix sent el gran problema.

El rastre de la crisi
» Càritas alerta en el seu informe anual que les desigualtats augmenten tot i la recuperació econòmica
» L’entitat vol que la despesa social en habitatge i protecció familiar s’equipari a la mitjana europea

Albert Ribas
BARCELONA

265
llars són les que
Càritas va atendre 
al districte durant 
l’any passat

La pobresa entre les
dones i la gent gran
ha augmentat de
forma preocupant
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La lupa

per @ModernetdeMerda    

L’altra onada

L'onada de calor està sent intensa, però
l'onada de vergonya que aquests dies tren-
ca sobre el barcelonisme és una altra cosa.
És una onada sense precedents (o amb
tants precedents que deixem-ho estar),
de no sé quants metres, monstruosa, que
ja fa temps que vèiem venir des d'un ho-
ritzó proper però que crèiem que no avan-
çaria tan de pressa perquè... perquè
Messi. Sempre Messi. Com si Messi
també frenés onades de mi-
sèria.

Bé, ara ja tenim l'onada a
sobre, i no hi ha refugi que
valgui. Repasseu, si la digni-
tat i la força espiritual us ho
permet, les portades dels dia-
ris esportius d'aquestes últi-
mes setmanes. Repasseu-les bé, pam a
pam. Escruteu-les amb atenció, acosteu-
vos a la plana i oloreu-la, toqueu una es-
tona el paper, deixeu-vos destrossar per
uns anys 90 que, lletra a lletra, us miren
als ulls i us amenacen la vostra vida i la
dels vostres fills.

Fa unes setmanes, Griezmann, l'ho-
me que encara riu ara. Un Club ageno-
llat davant la rialla de l'adolescent. Dies

després, Neymar. Que torni el fill pròdig,
el que va dir-li al pare que aquí es que-
dava, que ell se n'anava a triomfar a ter-
res franceses per quatre duros més i qua-
tre competitivitats menys. I ara, per aca-
bar de rematar el cicle gloriós de pena i
de desfeta, ves que no torni també Alves,
la llegenda que va marxar d'aquella ma-
nera i a qui avui l'alè li fa un tuf a passat
que tomba d'esquena.

Hem llegit portades que emmarcaven
les paraules "Tranquilos, vendré" de
Neymar. Tranquilos, vendré. Neymar
dient això al Barça. Tranquilos, vendré.
Neymar calmant als jugadors, i també a
nosaltres, assegurant-nos que vindrà.
Perquè el fet que torni l'ambició torta i
desordenada ha de calmar al millor club
del món, representa. I per això el diari ho
destaca. Tranquilos, vendré.

Hem vist portades en què s'anuncia-
va que el brasiler cobraria la meitat i que
retiraria la demanda per la comissió de
la renovació. Noti's la desesperació a ban-
da i banda. L'un per sobreviure al camp,
els altres per sobreviure als despatxos.

I hem tolerat portades en què s'afir-
mava a baix que "Neymar quiere pedir
perdón" i a dalt que "Alves, a tiro". Sumeu
les dues tristors, els dos símptomes units

en una única pàgina magis-
tral, i traieu-ne vosaltres ma-
teixos les conclusions que la
paciència i la calor infernal us
permetin.

Som aquí, senyores i se-
nyors, en plena onada de
vergonya aliena. I això són

només uns quants exemples relacionats
amb la política de fitxatges, d'entrades i
sortides, només una petita part de tot
aquest nuñisme que s'exhibeix i se'ns
menja i corona les portades i abraça el
Camp Nou. Ho tenim aquí i estem dei-
xant que ens ofegui. Mentre l'onada de ca-
lor assenyala el devastador canvi climà-
tic, l'onada barcelonista assenyala la fi dels
millors anys de la nostra vida.

L’onada de vergonya aliena monstruosa
que aquests dies trenca sobre 

el barcelonisme no té precedents

Desplazamiento del
eje en Cataluña. ERC

pasa del referéndum uni-
lateral a la Ley de Claridad, a la cana-
diense, que siempre defendieron los
comuns. Lo hace cuando estos últimos
aparcan esa reivindicación para situarse
en posiciones del PSC (blindar com-
petencias Estatut).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Lagarde es inteligente,
tiene talento para co-

municar, sabe formar
consensos.  Pero me parece una mala
sucesora de Draghi. No es solo que no
sepa nada de política monetaria. Es
que aquella frase (“utilízame”, a Sar-
kozy) debería ser suficiente para tum-
bar una carrera.

@claudiperez

La cançó és una puta
obra mestra, no per-

què la canti en català
(això tant se me'n fot, a mi), sinó per-
què resumeix perfectament la filosofia
catalanista monetària de Francesc Pu-
jols i de Salvador Dalí. Aquesta noia es-
plèndida és dels nostres. Endavant,
@rosaliavt.

Según la propuesta de
Ciudadanos sobre ges-

tación subrogada, las
"mujeres gestantes" no podrán haber
sufrido episodios de depresión, tener
antecedentes penales o de abuso de
drogas o alcohol. Nada de eso ten-
drían que cumplir los "padres subro-
gantes".

@BernatDedeu @ivanxil @RequenaAguilar

Els semàfors

Eloi Badia
Ahir es va confirmar, durant la presen-
tació de l’acord de govern entre BComú
i el PSC, que Eloi Badia repetirà com a
regidor al capdavant del Districte de
Gràcia. Badia ja havia deixat clar que

aspirava a repetir a la regidoria. 
pàgina 10

Botiguers Travessera
La Unió de Botiguers Travessera-Casc
Antic ha demanat que un dels objectius
del nou mandat ha de ser la pacificació
del tram de Gran de Gràcia a Torrent de

l’Olla de la Travessera de Gràcia. De-
nuncien que hi ha molta contaminació.  

pàgina 6

CN Catalunya
La setmana passada es va conèixer que
el sènior femení de waterpolo jugarà a
Divisió d’Honor el curs que ve gràcies a
la renúncia del Moscardó. L’equip torna
a tenir els dos sèniors a la màxima cate-
goria després de 16 anys sense fer-ho.

pàgina 13
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MEDI AMBIENT4Qualsevol per-
sona que hagi passejat pel tram de
la Travessera de Gràcia que va de
Gran de Gràcia a Torrent de l’O-
lla haurà pogut comprovar les
incomoditats que implica fer-ho.
El carrer és molt estret i les vore-
res encara més, ja que gairebé no
hi ha espai perquè hi passin dues
persones. A això, cal afegir-hi que
és un carrer amb molt de trànsit.

Aquest panorama és el que fa
que des de la Unió de Botiguers de
Travessera de Gràcia-Casc Antic
denunciïn des de fa temps la con-
taminació que comerciants i veïns
suporten. “Entre els comerços i els
cotxes hi ha molt poca distància
i, tant la gent que passeja com els
comerciants, patim la contami-
nació que hi ha a causa de l’elevat
trànsit”, afirma a Línia GràciaDa-
vid Rodríguez, membre de l’as-
sociació de comerciants.

El passat mes d’abril l’entitat
va demanar a la Generalitat una
campanya de vigilància de la con-

taminació atmosfèrica amb una
unitat mòbil però el govern els va
respondre que aquesta tasca ja la
fa el punt de mesurament que hi
ha a la plaça Gal·la Placídia. El Go-
vern també els va dir que traslla-
dava la petició a l’Ajuntament.
Ara, amb l’inici d’un nou mandat,
Rodríguez afirma que seria el
moment que es plantegi la paci-
ficació d’aquesta zona, amb l’ob-

jectiu que aquest tram deixi d’es-
tar obert a la circulació –tal com
es fa ara els dissabtes a la tarda–
i sigui només per a vianants.

De fet, un estudi recent de la
revista científica Science of the
Total Environmentmostra com
la contaminació es queda atra-
pada en els carrers estrets amb
edificis alts, com és el cas de la
Travessera de Gràcia.

Els comerciants volen menys cotxes a la travessera de Gràcia. Foto: Línia Gràcia

Demanen mesures contra 
la contaminació a la Travessera
» La Unió de Botiguers de Travessera de Gràcia-Casc Antic vol que

es pacifiqui el tram que va de Gran de Gràcia a Torrent de l’Olla

Queixes per la retirada
d’amiant al carrer Josep Torres
SALUT PÚBLICA4La platafor-
ma veïnal Afectats Abaceria, que
fa el seguiment de la reforma del
mercat, ha denunciat la retirada
d’amiant de la coberta d’un edi-
fici del número 19 del carrer Jo-
sep Torres.

La queixa dels veïns es va pro-
duir, primer de tot, per trobar-se
d’un dia per l’altre un missatge de
l’empresa responsable de la re-
tirada, penjat en diferents parets
de la zona, on s’avisava que els
dies 5 i 6 de juliol es faria la reti-

rada i que, per tant, es prohibia
“obrir les finestres, sortir al bal-
có i estendre roba als patis”. 

La indignació veïnal va créi-
xer quan algú de l’empresa en-
carregada de la retirada, veient
que el dia 6 no havien acabat, va
afegir amb bolígraf a l’avís que la
retirada seguiria el dia 9, aquest
dimarts. La plataforma denuncia
que molta gent no va veure que
dimarts encara es retiraria
amiant i que, per tant, tenien les
finestres de casa obertes.

FESTIVAL4El NunOff, el festival
de creació emergent de Barcelo-
na, està en marxa al claustre de
l’Oratori de Sant Felipe Neri des
d’aquest dilluns i s’allargarà fins
dissabte.

El festival programa un total
de 17 espectacles de diverses
disciplines artístiques, com ara
música, dansa, teatre o circ. Tots
els espectacles són de nova cre-
ació i, en alguns casos, combinen
disciplines i potencien el diàleg
entre els diferents llenguatges ar-

tístics. L’objectiu del NunOff és
impulsar i donar visibilitat a
propostes artístiques emergents
i, al mateix temps, dinamitzar les
relacions entre artistes, profes-
sionals del sector i el públic en un
ambient de col·laboració i pro-
ximitat.

Dilluns el tret de sortida el va
fer l’espectacle ‘El somriure de
mils d’abraçades!’ i posterior-
ment va ser el torn de ‘Ritme al ca-
rrer’ de La Banda Street Groove.
El primer dia es va acabar amb

‘Vitamina D’, d’Eduard Gener.
El primer espectacle del segon dia
va tenir com a protagonistes el
duet format per Bru Ferri (piano
i veu) i Rodrigo Hernández (ba-
teria), mentre que els dos se-
güents els van protagonitzar ‘Au-
rèlia. Amèlia i Carles. Los detec-
tives salbajos’ i Magalí Sare. Ahir
va ser el torn de ‘El día de la Mar-
mota’, de Manamá Danza, ‘Hom-
bre Bala unplugged’, de Ramon
Villegas Guix i ‘Too many uni-
verses but mine’, de Pësh.

Una imatge de la retirada de l’amiant. Foto: Afectats Abaceria

L’hora de la creació emergent

Successos |Moren dos socis dels Lluïsos d’accident
Conxita Falcó i Josep Cadilla, dos socis històrics dels Lluïsos de Gràcia, van morir el passat 2
de juliol en un accident de cotxe. Des dels Lluïsos han volgut destacar la fidelitat a l’entitat

que sempre van mostrar Falcó i Cadilla i han enviat un missatge de suport a la família.
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CULTURA POPULAR4Cristina
Pandis, Noèlia Bautista, Xènia
Galtés i Paola Manjón seran les
quatre veus encarregades de lle-
gir el pregó de la Festa Major de
Gràcia. Les jugadores de l’equip
adaptat dels Lluïsos han estat les
escollides pels responsables de la
festa per posar veu a un text que,
en aquesta edició, serà més in-
clusiu que mai. Aquesta activitat,
que se celebrarà el dimecres 14
d’agost des del balcó de la seu del
Districte, servirà, com cada any,
per donar el tret de sortida a la
programació festiva.

Amb la tria d’aquestes pre-
goneres, la celebració reforça el

seu compromís amb la inclusió
i converteix, encara més, la Fes-
ta Major de Gràcia en un espai
per a tothom. En aquest sentit,
des de fa anys tant el districte
com l’organització vetllen perquè

la festa sigui una celebració més
inclusiva, en aspectes com la
programació d’activitats, amb
l’accessibilitat als carrers i places,
amb l’ús del llenguatge de signes
en diferents activitats o amb la
descripció a través d’una appdels
guarniments dels carrers. 

Amb la seva tria, Pandis,
Bautista, Galtés i Manjón relle-
ven la doctora Elena Carreras,
que va encarregar-se de la lectura
del pregó l’any passat.

ESPORTISTES D’ELIT
Aquestes quatre jugadores de
bàsquet han format part, du-
rant els darrers tres anys, del
combinat espanyol que ha jugat
en els Special Olympics d’Abu
Dhabi, Madrid i Àvila, en els
quals han aconseguit medalles
d’or i de plata.

Els Lluïsos van incorporar
el bàsquet adaptat a la seva sec-
ció de bàsquet l’any 2012 de la
mà de l’associació acidH (que
també col·labora, entre altres
clubs, amb l’Europa) i d’alesho-
res ençà entrenen i competeixen.
Una de les cites més especials per
a l’equip és el Torneig de Bàsquet
Adaptat Sant Jordi.

Compromís amb la inclusió
» Quatre jugadores de l’equip adaptat dels Lluïsos llegiran el pregó de la Festa Major de Gràcia

» Les esportistes han guanyat medalles d’or i plata en les tres últimes edicions dels Special Olympics

Les pregoneres ja han visitat l’escenari des d’on llegiran el text. Fotos: Lluïsos i Arxiu

Des de fa anys, districte
i organitzadors vetllen
perquè la Festa Major
sigui més inclusiva
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Les entitats desgranen les prioritats que creuen que cal afrontar els pròxims quatre anys

Deuresper al nougovern
POLÍTICA/ La FAVB, Aigua és Vida, l’Aliança
contra la Pobresa Energètica, l’Assemblea
de Barris per a un Turisme Sostenible, la
PAH, el Sindicat de Llogateres i la Xarxa per
la Sobirania Energètica ja han presentat
les seves demandes al nou govern muni-
cipal. El passat 11 de juny, pocs dies abans
que Ada Colau visqués la seva segona in-
vestidura per començar a afrontar la se-
gona legislatura al capdavant del govern
municipal, aquestes entitats van convocar
una roda de premsa per explicar, cadas-
cuna des del seu àmbit, les reivindicacions
que consideren que cal tractar de forma
urgent a la ciutat durant els pròxims qua-
tre anys. Les entitats divideixen les seves
demandes en tres grans blocs temàtics:
desigualtats i justícia social, emergència
climàtica i justícia ambiental i emergència
habitacional, lloguer i turisme.

Del primer d’aquests blocs temàtics
destaquen diferents subaspectes: mantenir
el compromís amb el pla decennal d’inclu-
sió; revisar, reforçar i ampliar els plans de ba-
rris i reforçar les polítiques públiques en
sanitat, serveis socials i educació; comba-
tent la segregació escolar... De la mateixa
manera, les entitats exigeixen que es ga-
ranteixi l'accés universal als subministra-
ments bàsics, sigui quin sigui el nivell de
renda de la família o el règim de tinença del
seu habitatge. També consideren que cal
afrontar l'enfocament de la pobresa ener-
gètica des d'una perspectiva de drets, re-
forçant la feina que es fa des dels Punts
d'Assessorament Energètic.

Pel que fa als aspectes derivats de l’e-
mergència climàtica i la justícia ambiental, 

creuen que cal un canvi en el model de mo-
bilitat, amb una aposta decidida pel trans-
port públic (metro, tren, tramvia...) i el
foment de l’ús de la bicicleta. De la mateixa
manera, consideren prioritària una aposta
per les polítiques de transformació del
model energètic local i la lluita contra els
grans factors de contaminació, limitant al
màxim la circulació de vehicles moguts per
energies fòssils, l’arribada de creuers o l’e-
nergia que es genera mitjançant incinera-
ció o centrals de cicle combinat de gas o
carbó. En aquest sentit, també cal impulsar

una política de residus orientada al residu
zero i vetllar per la remunicipalització de la
gestió de l’aigua.

Per últim, consideren que cal apostar
per polítiques de decreixement turístic
acompanyades d’alternatives econòmi-
ques més justes. En la gestió del port i de
l’aeroport creuen que és necessari un acord
de ciutat i un procés de diàleg amb la resta
d’administracions perquè sigui la ciutat qui
gestioni aquestes infraestructures.  També
volen que es garanteixi l’augment del parc
públic de lloguer en compliment de la me-
sura del 30% d’habitatge públic.

LLUITA VEÏNAL/Per segona vegada, la pressió dels veïns
va servir per paralitzar el desallotjament del projecte de
l’hort comunitari Date una Huertadel barri de la Prosperi-
tat. Estava previst que el passat 21 de juny la policia fes fora
d’aquest espai, al número 79 del carrer de Joaquim Valls,
els membres del col·lectiu que l’han estat ocupant, però des-
prés d’arribar a un acord amb la propietat (des del Districte
es va mediar en les converses amb representants del fons
d’inversió nord-americà Cerberus) es va paralitzar el des-
allotjament. El col·lectiu que ocupa l’espai assegura que si
els mostren un projecte per construir a l’espai marxaran,
però que si aquest no existeix, romandran al solar.

El projecte Date una Huerta va néixer fa gairebé tres
anys, quan diversos veïns van arribar al solar (que estava
abandonat des del 2007) i van convertir-lo en un jardí. En
aquest espai hi havia males herbes i rates, però un cop van
sanejar-lo, van portar-hi eines de conreu per fer-hi un hort
i actualment hi planten cols i altres vegetals. Tot això ho
aconsegueixen amb cultiu ecològic, compostant la ma-
tèria ecològica que cadascú porta des de casa.

A l’espai també s’hi organitzen xerrades i espectacles
de tota mena, com màgia, concerts, exposicions, àpats po-
pulars oberts a tothom i actes solidaris per aconseguir di-
ners per a activitats solidàries al barri. 

Aturen el desallotjament de 
l’hort ocupat al barri de la Prosperitat MEMÒRIA HISTÒRICA/ El barri de la Prosperitat va ce-

lebrar, el passat dissabte 15 de juny, el canvi de nom de
la plaça Harry Walker pel de plaça de les Treballadores i
Treballadors de la Harry Walker.

Aquesta celebració popular va posar-se en marxa a la
una del migdia amb l’actuació de la xaranga de la Pros-
pe i els capgrossos la Prospe i el Pestaña. L’acte també va
servir per homenatjar els extreballadors i extreballadores
de l’antiga fàbrica de recanvis automobilístics, que van pas-
sar a la història quan a principis dels anys 70 van prota-
gonitzar una vaga de 62 dies per exigir millors condicions
laborals. La protesta va tenir el suport del veïnat, que tam-
bé es queixava per l’alta contaminació de la fàbrica.

Festa pel canvi de nom 
de la plaça Harry Walker

Remunicipalitzar 
la gestió de l’aigua és 
una de les demandes
que fan al nou govern

veïns en líniaveïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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ECOLOGIA/ La Plataforma Ciu-
tadana Residu Zero va celebrar, a
finals del mes passat, una sessió
de debat i formació al local de la
FAVB, al carrer Obradors.

En aquesta trobada es va fer
un diagnòstic de la situació actual
dels residus a Catalunya (consi-
derada una emergència) i es va
debatre sobre la necessitat de for-
mular una nova llei Residu Zero
i no la de tipus continuista, diuen,
que està redactant el Govern.

Aquesta plataforma, que
agrupa diverses organitzacions,
es va crear a principis del mes
passat i lluitarà perquè s’acabi la
incineració dels residus i s’opti per
una política de recuperació.

Residu Zero
celebra la sessió
de debat i formació

SALUT/La lluita veïnal que persegueix l’o-
bertura d’un Centre d’Atenció Primària al
nord del barri del Raval continua. El pas-
sat dissabte 29 es va celebrar una nova
acció festiva reivindicativa, convocada per
la plataforma CAP Raval Nord Digne, per
demanar la construcció d’aquest equipa-
ment sanitari a l’antiga capella de la Mise-
ricòrdia, a tocar del MACBA.

Durant aquesta concentració, que va
tenir lloc entre les 11 del matí i les set de la
tarda, els assistents van poder gaudir amb
l’actuació de Débora la Pícara, van com-
partir un vermut i un dinar popular, van
poder sentir parlaments d’alguns dels
membres de la plataforma i es va acabar
de pintar i es va estrenar el mural reivindi-
catiu a la plaça de Terenci Moix.

Aquest mes fa just un any que la pla-
taforma es va crear, després que en el Ple
del juny de l’any passat tots els grups de
l’oposició van instar el govern d’Ada Colau
a fer marxa enrere en la seva idea d’ubicar
el Centre d’Atenció Primària en aquesta
antiga capella.

D’aleshores ençà, els membres de la
plataforma han anat fent accions reivindi-
catives periòdicament, com l’ocupació del
passat mes de març, en un intent per “fer
pressió” i intentar que els polítics canvies-
sin de postura i donessin llum verda a la
construcció de l’equipament. Però mal-
grat aquesta protesta, la situació continua
encallada i, de moment, no sembla que
s’hagi de resoldre de forma immediata. El
conflicte, doncs, va per llarg.

Els veïns tornen a concentrar-se per
demanar l’obertura del CAP Raval Nord

XERRADA/ Albert Recio i Àlex
Guillamón van ser els dos po-
nents de la conferència Què és el
moviment internacional Rebel·lió
o extinció?que es va fer el passat
19 de juny a la seu de la FAVB.

Aquest moviment va néixer a
finals d’octubre de l’any passat en
una reunió multitudinària a Par-
liament Square, la plaça que hi ha
al davant del parlament britànic,
a Londres. A partir d’aquí, es van
anar creant delegacions locals
arreu del món, i el passat dia 15
d’abril van organitzar una “re-
bel·lió internacional”.

Ells mateixos defineixen les
seves accions com “desobedièn-
cia civil no violenta”.

Cal una “rebel·lió”
per poder aturar 
el canvi climàtic

MEDI AMBIENT/ El pròxim di-
vendres 12, Can Batlló acollirà una
conferència anomenada Decrei-
xement de l'aviació. La xerrada po-
sarà sobre la taula si és el moment
adient per lluitar per intentar re-
duir el nombre d’avions que vo-
len cada dia.

La xarxa Stay Grounded serà
l’encarregada d’organitzar aques-
ta activitat amb la col·laboració,
entre altres, de l’Institut de Cièn-
cia i Tecnologia Ambiental de
Barcelona. L’objectiu de la con-
ferència és unir forces amb mo-
viments socials, amb les ONG i
amb científics per debatre sobre
mesures concretes i estratègies
efectives per reduir el trànsit aeri.

Es debatrà sobre 
el decreixement
de l’aviació

Barcelona és la ciutat europea 
més contaminada pels creuers

MEDI AMBIENT/ Un estudi de la federació
d'ONG ecologistes Transport & Environment
conclou que Barcelona és la ciutat europea
més contaminada pels creuers, seguida de
Palma de Mallorca i Venècia. Després que es
publiquessin aquestes dades, el director de
polítiques de transport de l’ONG, Faig Abba-
sov, va criticar que les ciutats donin "via lliure"
als creuers mentre prohibeixen la circulació
de cotxes dièsel per reduir la contaminació.
"Aquests provoquen grans concentracions
de contaminants amb un alt risc per a la salut
dels seus passatgers i de les poblacions més
properes a les terminals", va afegir.

L'informe explica que, durant el 2017,
només a Barcelona els creuers van emetre
entre dues i cinc vegades més gasos conta-
minants de diòxid de sofre que els automò-
bils de passatgers el mateix any. De fet, es

calcula que aquell any van arribar al port de
la ciutat uns 105 creures, de gran enverga-
dura, mentre que la xifra de vehicles privats
que hi ha registrats a la ciutat supera  el mig
milió d’unitats. 

El mateix estudi també explica que,  en el

mateix període de temps, a Lisboa va arribar-
hi un nombre més gran de creuers, però que

l’estada d’aquests a Barcelona va ser superior
al temps que van estar atracats a la capital de
Portugal, de manera que la contaminació va
ser més important.

CANVI DE SISTEMA
D’aquesta manera, i per tal d’intentar revertir
aquesta situació, des de Transport & Environ-
ment han volgut fer una sèrie de recomana-
cions i propostes de canvi. Les ONG
consideren bàsic “descarbonitzar” el trans-
port marítim, per exemple, amb una conne-
xió de la xarxa elèctrica en terra o utilitzant la
tecnologia de l'hidrogen per alimentar d'e-
nergia aquests grans vaixells.

“Cal que els governs intervinguin amb un
mandat que porti la indústria naviliera a es-
tàndards d'emissió zero”, han reivindicat des
de l’agrupació d’organitzacions ecologistes.

Transport & Environment
diu que les emissions

dels creuers són nocives
per als veïns i els turistes

Foto: ACN

veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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POLÍTICA4La presentació de l’a-
cord de govern entre BComú i el
PSC d’ahir va servir per confirmar
que Eloi Badia seguirà al capda-
vant del Districte. L’actual regidor
gracienc havia deixat clara la seva
intenció de seguir després que els
comuns  fossin la força més vo-
tada al districte en les eleccions
municipals del 26 de maig.

Badia va ser nomenat regidor
de Gràcia el novembre del 2015 en
substitució de Raimundo Viejo,
que va deixar la regidoria pocs
mesos després de l’inici del man-
dat per ser candidat d’En Comú
Podem a les eleccions espanyoles.

En paral·lel, Badia també
manté, en l’àmbit de ciutat, la ma-
joria de les responsabilitats que ja
tenia en l’anterior mandat, ja que
serà el màxim responsable de la
regidoria d’Emergència Climàti-
ca i Transició Ecològica.

“GOVERN COHESIONAT”
En la compareixença conjunta
que ahir van fer l’alcaldessa Colau
i el primer tinent d’alcalde Jaume
Collboni a la Galeria Gòtica de l’A-
juntament tots dos van voler des-
tacar que el nou govern serà “co-
hesionat, estable i fort”. Colau i

Collboni també van recordar que
l’actual govern serà el més ampli
que tindrà la ciutat en molt de
temps, ja que en els tres últims
mandats no n’hi havia hagut cap
que arribés als 18 regidors. 

Durant la presentació de l’a-
cord, Colau i Collboni no van
transmetre una sensació d’espe-
cial entusiasme, més aviat de se-
rietat amb algun moment de dis-
tensió. No hi va haver grans de-
claracions, sinó que tots dos van
remarcar la voluntat de formar un
govern que sigui sòlid i estable. 

De fet, quan van ser pregun-
tats per la sentència del judici al
procés independentista i com en-
carà el govern aquesta qüestió, l’al-
caldessa va afirmar que “cada
partit mantindrà el seu posicio-
nament de forma lliure però sem-
pre posant per davant l’estabilitat
del govern”. És a dir, l’expulsió del
PSC de l’executiu municipal a
causa del procés, tal com va pas-
sar el mandat anterior, no té cap
opció de repetir-se. Més enllà del
llaç groc, que Colau va confirmar
que seguirà penjat mentre Coll-
boni ho va posar d’exemple que de
vegades no podran estar d’acord
amb tot, es va fer evident que l’a-

genda nacional no penetrarà en el
dia a dia del govern.

BATLLE, A SEGURETAT
Com no podia ser d’una altra
manera, la seguretat va ser un dels
punts que es va tractar més durant
la presentació del cartipàs. Bar-
celona viu un cert descontrol i to-
thom donava per fet que el PSC es
quedaria amb aquesta àrea. El
nou home fort del govern en la
matèria serà Albert Batlle, que as-
sumirà la cinquena tinència d’al-

caldia, batejada amb el nom de
Prevenció i Seguretat. Batlle és un
històric de l’Ajuntament, on va en-
trar com a regidor el 1983 formant
part de les llistes del PSC. El 2014
va ser nomenat Director general
dels Mossos d’Esquadra i abans
de l’1-O va dimitir perquè se sen-
tia “incòmode” amb la celebració
del referèndum.

COMERÇ, PER A BALLARÍN
Una altra de les carteres que en al-
guns moments del passat mandat

va ser polèmica, la de Comerç, re-
cau en la socialista Montserrat
Ballarí, que ja la va ostentar men-
tre els socialistes van ser al go-
vern. En aquesta ocasió serà la re-
gidoria de Comerç, Mercats, Rè-
gim Intern i Hisenda i un dels ob-
jectius, tal com s’especifica al
document de govern aprovat pels
dos partits, serà tirar endavant
“un pla per la dinamització co-
mercial” i liderar un acord inte-
gral entre administracions per
combatre el top manta.

Badia, quatre anysmés
» L’acord de govern entre BComú i el PSC confirma que el regidor repetirà al capdavant del Districte

» Comuns i socialistes es comprometen a formar un govern marcat per la solidesa i l’estabilitat

Eloi Badia és regidor de Gràcia des del novembre del 2015. Foto: Línia Gràcia
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líniagràcia.catUnió de Botiguers Travessera de Gràcia - Casc Antic - Butlletí nº 46

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

Una fideuà per als associats

Un nou èxit
El passat dissabte 29 de
juny els botiguers vam tor-
nar a reunir-nos per com-
partir una jornada que, com
a plat principal, va tenir una
fideuà. Aquesta vegada (és
el tercer any consecutiu que
organitzem una activitat
d’aquesta mena, encara
que els dos cops anteriors
havien estat barbacoes) ens
vam trobar unes 45 perso-
nes a la cruïlla de la traves-
sera amb el carrer de
Martínez de la Rosa.

La jornada gastronò-
mica va començar amb un
pica-pica amb olives, vi i
cervesa, abans de degustar

els fideus. Quan vam acabar
el plat, les postres van ser
una tarta de ricotta i un tira-
misú deliciós. De fet, molts
veïns del barri que passeja-
ven per la travessera ens
van demanar si podien
seure a gaudir de l’àpat
amb nosaltres!

Més enllà de la possibili-
tat de gaudir amb aquests
plats, la trobada va servir
perquè els associats tornes-
sin a tenir la possibilitat d’in-
tercanviar idees i propostes.
Som molts, i alguns encara
no coneixen tota la resta. I
us podem dir que ja estem
treballant per repetir-la!
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COMERÇ4Les altes temperatu-
res de finals de juny i principis de
juliol, a diferència del que va pas-
sar al maig –a Barcelona hi va
haver les temperatures més bai-
xes de la darrera dècada–, han
creat la combinació perfecta per-
què les recents estrenades re-
baixes d’estiu s’encarin, des del
sector del comerç, amb bones
perspectives. 

I és que les temperatures del
maig van provocar que la gent
s’esperés a fer les compres de la
temporada d’estiu. L’arribada
abrupta de la calor, però, va
coïndir amb l’inici de les rebai-
xes, que aquest any es van posar
en marxa el 28 de juny. Veient
aquest escenari, el Consell de
Gremis ha pronosticat un incre-
ment de vendes del 3% durant
aquestes rebaixes. Tot i això,
l’entitat també apunta que, en-
cara que hi hagi una major ven-
da, els descomptes privats i per-
manents provoquen una menor
afluència i un menor interès ge-
neral del consumidor. 

Sigui com sigui, cal tenir pre-
sent que les rebaixes representen
el 40% de les vendes anuals en al-
guns sectors i la major part de les

vendes es fan en els primers 15
dies de descomptes, tot i que s’a-
llarguen fins al 31 d’agost. És per
aquest motiu que molts comer-
ços van decidir començar les re-
baixes amb descomptes potents,
ja que en alguns casos van arri-
bar fins al 70%. Un dels objectius
dels comerços també va ser que
la gent s’assabentés que les re-
baixes començaven el 28 de juny
i no l’1 de juliol per aprofitar el da-
rrer cap de setmana de juny.
Tot i això, molts comerços dels
districtes més perifèrics van op-
tar per esperar i començar les re-
baixes l’1 de juliol. A banda, cal te-
nir en compte que des de fa uns
anys la legislació estatal va aca-
bar amb els períodes fixats per a
les campanyes de descomptes, tot
i que el Govern ha intentat man-
tenir les dates marcades per co-
mençar els descomptes.

SECTORS ESTRATÈGICS
Enguany més de 60 entitats
s’han adherit a un manifest per
proposar que els sectors del co-
merç i de l’hostaleria siguin con-
siderats i declarats per l’admi-
nistració com a sectors estratè-
gics de l’economia catalana.

Rebaixes: bones perspectives
» Les altes temperatures fan preveure unes bones rebaixes d’estiu després d’un maig més fred 

» El Consell de Gremis pronostica un increment del 3% de les vendes durant aquesta campanya

Les rebaixes van començar el 28 de juny i s’allargaran fins al 31 d’agost. Fotos: Andrea Zamorano i Neus Toro/ACN



Esports Atletisme | Obren les inscripcions per a la Cursa de la Mercè
Des de dijous de la setmana passada està en marxa el termini d’inscripcions per a la 41a

edició de la Cursa de la Mercè, que enguany es disputarà el 29 de setembre. La prova, que
ja s’ha convertit en una referència a la ciutat, s’ha marcat la xifra màxima de 12.000 atletes.

D’aquí exactament a
dues setmanes, el
pròxim dijous 25 a
la tarda, el primer

equip masculí de l’Europa tornarà
a la feina; a dos quarts de vuit del
vespre d’aquest dia està progra-
mada la primera sessió a les or-
dres de David Vilajoana, per co-
mençar a preparar la pretempo-
rada del conjunt escapulat.

De fet, els graciencs ja tenen
fixades algunes de les dates de
preparació i el debut en compe-

tició oficial, la primera ronda de
la Copa Catalunya absoluta. L’Eu-
ropa debutarà en aquesta com-
petició el primer cap de setmana
d’agost (encara no està confirmat
el dia) al Nou Sardenya contra el
Llagostera, flamant equip de Se-
gona B. Els de Vilajoana també
tenen confirmat un amistós con-
tra l’EC Granollers el dia 7 del
mes que ve, mentre que la resta
de la pretemporada podria estar
condicionada per la continuïtat
en la Copa. UE Sants, AE Prat o

CE Manresa són tres cites més
que estarien confirmades.

FEMENÍ I JUVENIL
El sènior femení i el juvenil A, per
la seva banda, tornaran a la fei-
na més tard. La pretemporada del
femení es posarà en marxa el 12
d’agost i sis dies més tard jugarà
el seu primer partit de prepara-
ció. La cita més esperada (i més
atractiva) de l’equip serà el Tro-
feu Vila de Gràcia, el 25 d’agost,
quan rebrà l’Espanyol.

La pretemporada, definida

Continuïtat als Lluïsos: Rofes 
i Sánchez seguiran als sèniors

La bona feina té el
premi de la conti-
nuïtat. A principis
d’aquesta setma-

na els Lluïsos van confirmar que
els entrenadors dels dos equips
sèniors del club, Carles Rofes i
Gerard Sánchez, seguiran al cap-
davant de les dues banquetes la
temporada que ve.

Rofes va ser l’artífex del retorn
a Copa Catalunya i, en la prime-
ra temporada blava a la catego-
ria, va classificar l’equip per a la
Final a Quatre, tot i que no va

aconseguir que els Lluïsos as-
cendissin a la lliga EBA. El jove
tècnic, que fa més d’una desena
d’anys que entrena l’equip, se-
guirà com a mínim un curs més.

De la mateixa manera, l’en-
trenador del sènior femení tam-
bé veu com se li renova la con-
fiança després de la bona tem-
porada de les blaves a la Prime-
ra Categoria. 

El mes que ve tocarà tornar a
la feina per preparar la tempo-
rada 2019-20, de nou amb grans
reptes per a l’entitat. 

Segurament no ha estat de la ma-
nera que l’equip, la directiva i l’a-
fició hauria volgut, però el primer
equip femení del CN Catalunya
també jugarà a Divisió d’Honor
la temporada que ve. La setma-
na passada el club va confirmar
l’ascens de categoria del con-
junt de Gabi Egedi a la màxima
categoria del waterpolo estatal,
que és possible gràcies a la re-
núncia del CN Madrid Moscar-
dó, l’equip contra qui les gra-
cienques van perdre la promoció
fa unes setmanes (tant a Can
Toda com a domicili). 

Això va provocar que la Fe-
deració Espanyola fes arribar
una invitació al club perquè sigui
el desè conjunt de la Lliga Pre-
maat i la directiva va decidir ac-
ceptar aquest repte.

D’aquesta manera, el Cata
tornarà a l’elit després d’estar-se
16 temporades sense competir
contra les millors. Aquest fet
també contribueix a convertir
el Catalunya en el tercer equip de
la ciutat que aconsegueix que els
seus dos sèniors absoluts com-
peteixin en les seves respectives
divisions d’honor: els altres dos

són el Club Esportiu Mediterra-
ni i el Club Natació Sant Andreu.

Ara, doncs, tocarà fer feina als
despatxos per confeccionar una
plantilla que estigui a l’altura
del repte nou que afrontarà l’en-
titat. El director esportiu, Xavi
García, va dir a Betevé que hau-
ran d’anar contrarellotge, perquè
el mercat ja s’ha mogut molt.

L’equip havia protagonitzat una magnífica temporada. Foto: CNC

El sènior femení del Cata
també jugarà a Divisió d’Honor

» La renúncia del Madrid Moscardó obre la porta al conjunt de
Gabi Egedi, que torna a la màxima categoria després de 16 anys

Pau Arriaga
GRÀCIA
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Llibres Teatre Música Pelis i sèries

R O S A L Í AQUI ÉS?
Ser la cantant de moda

És tot un fenomen social i té una legió de fans

Famosos

Fer una cançó en català
‘Milionària’ ja acumula milions de reproduccions a YouTube

La majoria aplaudeix l’aposta catalana
Els seguidors diuen que ha despertat interès pel català

QUÈ HA FET?

Viu en línia
No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

| Dragon Quest Builders 2
Mesos després del seu llençament al Japó arriba a la resta 
del planeta la segona entrega d’aquest joc creatiu de rol.

El director de Trainspottingo Slumdog
Millionairepresenta aquesta original
proposta. Jack Malik, un músic que in-
tenta sense gaire èxit guanyar-se la
vida amb la seva passió, pateix un acci-
dent i, quan es recupera, s’adona que
ningú del planeta coneix la música dels
Beatles. Això li dona la possibilitat de
convertir-se en una estrella mundial.

Yesterday
Danny Boyle

Final és el sisè volum de La meva lluita,
la sèrie de novel·les autobiogràfiques
que Karl Ove Knausgård va escriure
entre el 2009 i el 2011. Un final con-
tundent (1.133 pàgines aquest vo-
lum i més de 3.500 en total) per a un
projecte en el qual l’escriptor noruec
intentar narrar, de manera directa,
sincera i veraç la seva vida.

Final
Karl Ove Knausgård

El cicle de joves creadors porta aques-
ta obra en què quatre noies que ratllen
la vintena tenen un munt de dubtes i
preguntes sobre el seu futur però cap
resposta. Un text ple d’incerteses i pre-
guntes per verbalitzar aquells senti-
ments més profunds que sovint no es
diuen o no se li saben posar paraules.

Al Teatre del Raval de Barcelona.

Plou a cobert
Èlia Borràs i Berta Camps

Metamorfosi (En Directe) és el títol
del primer disc gravat en viu de
Guiem Soldevila. Es tracta d’un con-
cert amb tota la seva banda presen-
tant Fins demà o la propera meta-
morfosi (Satélite K, 2019). A banda
de les cançons del darrer disc també
hi ha temes de discos anteriors com
Gran buit o Godotus.

Metamorfosi (En Directe)
Guiem Soldevila

L’univers Lacuesta
L’Arts Santa Mònica de Barcelona acull fins al 15 de setembre
l’exposició Les imatges eco. Isaki Lacuesta, que posa en relleu
la capacitat creativa i pluridisciplinar com a artista visual del

cineasta gironí. La mostra parteix de la retrospectiva que
l’any passat va acollir el Centre Pompidou (París), on es van
presentar les instal·lacions Les imatges eco i Els films dobles,

que recreaven imatges sorgides tant de creacions anteriors
com de noves filmacions en diversos llocs del món. Ara s’hi
afegeixen la videoinstal·lació La tercera cara de la lluna i una

obra que s’estrena per primer cop: L’acusat (un cas del sud). 

Sense cap mena de dubte, Rosalía és l’artista del mo-
ment i tot el que toca es converteix en or. La cantant
de Sant Esteve Sesrovires està a l’Olimp de la indús-
tria musical internacional, i en un moment tan dolç

ha decidit fer una cançó en català; Milionària. El tema
ha aconseguit l’aprovació dels seguidors catalans,
que diuen que així es promociona la llengua. Tot i

això, alguns critiquen la utilització de castellanismes
com “cumpleanys”. Sigui com sigui, la cançó ja acu-
mula milions de reproduccions a YouTube en pocs

dies. La meteòrica carrera de l’artista sembla no tenir
sostre des de la publicació del seu segon àlbum, titu-

lat El mal querer. El treball musical, basat en una no-
vel·la occitana del segle XIII, barreja de forma magis-
tral les últimes tendències en música urbana amb el

flamenc. D’aquesta forma, es poden escoltar bases
rítmiques de trap amb melodies flamenques. Des de

llavors, tot han estat èxits, tal com demostra la seva
popular col·laboració amb J Balvin, Con altura.   

La fitxa
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TOTS ELS DISSABTES
20:30 Eva Barceló s’encarregarà de les repre-

sentacions de l’espectacle ¡Ay coño!, un mo-
nòleg apte, i també recomanat, per a homes.
/ Teatreneu Multisales.

DIMARTS 16 I 23 DE JULIOL
18:00 Darreres dues sessions del taller Dibuix a

la fresca que ha coordinat la professora Lu-
cía Gómez. El curs està pensat per descobrir
l’artista que tothom porta a dins. / Centre Cí-
vic La Sedeta.

DIMARTS 16 I 23 DE JULIOL
20:30 Darreres dues sessions del taller Zumba,

coordinat per Mariana Pantoja, en les quals
es podrà gaudir d’aquesta dansa esportiva que
ajuda a la tonificació del cos. / Centre Cívic El
Coll - La Bruguera .

FINS AL 12 DE JULIOL
Matí-Tarda Darrers dos dies en els quals està

oberta i es pot visitar la mostra 11 anys, 22
exposicions. Gabinet d'Arts Gràfiques de Palau
Antiguitats. L’entrada és gratuïta. / Palau An-
tiguitats.

FINS AL 24 DE JULIOL
Matí-Tarda L’entitat Associació Dia Internacional

de la Pintura (DIP) ha organitzat la mostra ano-
menada El triomf de la pintura, que es va in-
augurar dilluns passat. / Sala d'exposicions
de la seu del Districte.

DIUMENGE 14 DE JULIOL
10:00 Jo construeixo és el nom de l’activitat que

forma part del cicle Estiu als Museus. Els in-
fants i els adults desenvoluparan el seu po-
tencial creatiu. / Casa Vicens.

FINS AL 19 DE JULIOL
09:00 Darrers dies del curs El teatre des de dins

en el qual joves i adolescents han pogut in-
troduir-se en l’únivers teatral de la mà del per-
sonal del teatre que l’organitza. / Jove Tea-
tre Regina.

TOTS ELS DIMARTS
12:00 Recta final de les sessions de tai-txi i txi-

kung que formen part del cicle de salut
municipal Activa’t als parcs. / Plaça de les Do-
nes del 36.

Karibu! Cançons i danses per un món
més just és l’espectacle pensat per a
nens i nenes majors de tres anys. / Cen-
tre Cívic La Sedeta.

Karibu, cançons i danses
per un món més just

Divendres 19 de juliol a les 11:00

Rosa Satoca serà l’encarregada de co-
ordinar la darrera sessió del curs de Ce-
ràmica mediterrània que s’ha fet du-
rant els dilluns i dimecres d’aquest mes.
/ Centre Cívic La Sedeta.

S’acaba el curs de 
ceràmica mediterrània 
Dilluns 15 de juliol a les 18:30

Plaer adult, l'obra guanyadora del
Premi Joves Creadores 2018, serà el tí-
tol projectat la setmana que ve. Afo-
rament limitat, cal confirmació d’as-
sistència. / Cinemes Texas.

‘Plaer adult’, un documental
d’èxit, es projectarà al Texas

Dijous 18 de juliol a les 20:00

Darreres setmanes en les quals es fa-
ran els exercicis de motricitat i memòria
del cicle Activa’t als parcs. / Parc de la
Creueta del Coll.

Continuen en marxa 
els exercicis de memòria
Tots els divendres a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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