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“Anem endavant. El 9N hi haurà
locals, urnes i paperetes”. Aquest
és el missatge que va voler llançar
dimarts 14 Artur Mas després d’u-
na nit –l’anterior– plena de des-
concert i que va acabar amb el
consens polític “esquerdat”, en
paraules del president. La seva
proposta, el seu pla B davant la
suspensió del 9N original per
part del Tribunal Constitucional,
es presenta com una “consulta an-
ticipada a la definitiva”: unes elec-
cions plebiscitàries amb una even-
tual gran coalició sobiranista.

Les reaccions polítiques han
estat dispars i variants en els úl-
tims dies i ara es busca refer la uni-
tat dels partits sobiranistes davant

d’un nou 9N que, en forma de pro-
cés participatiu, no és la consulta
que s’havia pactat però sí una
oportunitat per votar la pregunta
acordada –si bé en un marc de
participació diferent–i tornar a de-
mostrar la força de la majoria so-
cial a favor del dret a decidir –que
al carrer es manté unida–.

ELS DETALLS QUE SE SABEN
La nova ‘consulta’ no es farà d’a-
cord amb el decret de la consul-
ta original del 9N, suspès pel Tri-
bunal Constitucional, sinó partint
de “marcs legals preexistents de
participació ciutadana” compe-
tència de la Generalitat. Això té di-
verses conseqüències, també per
al govern espanyol: la possibilitat
d’impugnar-la és molt difícil.

Dit això, no hi haurà un cens
electoral: caldrà registrar-se per-
sonalment amb el DNI al lloc de

la votació al moment d’exercir el
vot –de manera informàtica per
evitar duplicitats–. Ho podran
fer els majors de 16 anys residents
a Catalunya i també els catalans
que visquin a fora però que al DNI
hi consti que resideixen aquí. En
aquest sentit, no hi haurà vot an-
ticipat però els 15 dies posteriors
al 9N es podrà votar si s’acredita
que no es pot fer el dia 9, de tal
manera que el dia 10 només es do-
naran els resultats provisionals.

Per poder dur a terme la nova
‘consulta’ es necessiten 20.000 vo-
luntaris –una xifra que ja s’ha as-
solit en només tres dies d’ins-
cripcions– i es disposarà, com a
mínim, de 6.000 meses electorals
en uns 600 locals, sobretot insti-
tuts públics de titularitat de la Ge-
neralitat. També es crearà un òr-
gan de supervisió que vetllarà per
la transparència de tot el procés.

Elnou9N:unajornadaparticipativa
» Artur Mas impulsa un procés alternatiu per al 9N com a avantsala d’unes eleccions plebiscitàries

» La nova ‘consulta’ ja ha aconseguit els 20.000 voluntaris necessaris i ara busca refer la unitat dels partits

Arnau Nadeu
BARCELONA

Artur Mas assegura que el dia 9 de novembre hi haurà “locals, urnes i paperetes” per votar la pregunta acordada des d’un principi. Foto: Jordi Bedos / ANC

AGENDA NACIONAL4“Dona-
rem suport al 9N però exigim
unitat i eleccions. President,
convoqui-les, volem votar en
els pròxims tres mesos”. Amb
aquestes paraules va resumir
Carme Forcadell, presidenta de
l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC), la posició de la seva or-
ganització i d’Òmnium Cultural
envers el nou 9N durant la nova
demostració de força de diu-
menge passat, amb 110.000
persones concentrades a la pla-
ça de Catalunya amb motiu de
l’acte central d’Ara és l’hora.

Després d’uns dies de debat
intens sobre quina posició adop-

tar, les dues organitzacions van
deixar clar que donaran suport
al nou 9N per “dignitat” però re-
clamen a canvi les ja citades
eleccions plebiscitàries i que es
refaci la “unitat per tirar enda-
vant el procés i arribar fins al fi-
nal”, en paraules de Muriel Ca-
sals –una demanda, la de la
unitat, que sembla que els par-
tits ja han acatat reobrint nego-
ciacions per fer-la possible–.

Ara bé, ni Forcadell ni Casals
van parlar –per no trepitjar més
ulls de poll– de llista unitària. En
aquest sentit, l’endemà la primera
va dir a RAC1 que, de moment,
ho deixen “en mans dels polítics”.

L’ANC i Òmnium s’hi impliquen
però exigeixen plebiscitàries

LA MATEIXA PREGUNTA:

1. Vol que Catalunya 
esdevingui un Estat?

2. En cas afirmatiu, 
vol que aquest Estat 
sigui independent?
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Un estudi recent del metabus-
cador immobiliari Nuroa.es ha
establert que Barcelona és la
ciutat més cara de l’Estat per als
estudiants universitaris. L’estu-
di es fixa en el cost de l’allotja-
ment, del transport públic i altres
despeses, principalment deri-
vades de l’alimentació i l’oci.

Aquesta realitat va estreta-
ment correlacionada amb la dada
que mostra que Barcelona és la
tercera ciutat més cara de l’Estat,
segons un estudi del web d’estalvi
Kelisto.es. Aquesta realitat la
comparteixen dos dels repre-
sentants de la Federació Nacio-
nal d’Estudiants de Catalunya
(FNEC) i el Sindicat d’Estudiants

dels Països Catalans (SEPC),
que en declaracions a aquesta
publicació consideren que Bar-
celona “és una ciutat cara per viu-
re-hi com a estudiant”. El presi-
dent de la FNEC, Marc Cassany,
afirma que, especialment en el
cas dels estudiants que vénen de
fora de la ciutat, “has de trobar
una feina o que els pares t’ajudin,
ja que són molt pocs els estu-
diants que s’ho poden pagar tot
amb beques”. Cassany lamenta
que “hi ha estudiants de famílies
amb rendes baixes que han per-
dut beques i han hagut de deixar
d’estudiar”. 

Per la seva banda, Tura Tu-
sell, portaveu del Sindicat d’Es-
tudiants dels Països Catalans
(SEPC), lamenta casos “d’estu-
diants que no poden pagar el cost
de viure a Barcelona” i que “han
d’estudiar a Lleida, Girona o

Tarragona, quan la seva prime-
ra opció pel tipus d’estudis era
Barcelona”. 

EL TRANSPORT, CLAU
Un dels cavalls de batalla de la
lluita estudiantil, en aquest sen-
tit, és el del transport. Els repre-
sentants dels dos sindicats con-
sideren que el preu que paguen
els universitaris de la ciutat és
massa car. “Crec que hi hauria
d’haver una targeta, sobretot per
als estudiants que acreditin una
renda baixa, com la T-Jove però
més enfocada a estudiants, una
mena de T-Estudiant”, apunta
Cassany. Tusell recorda com des
del seu sindicat s’han fet cam-
panyes com la T-UAB, per de-
manar preus més assequibles
per als estudiants que es despla-
cen a Bellaterra, i també afirma
que “fan falta més ajudes”.

‘Universitàriament’ cara 
» Un estudi del portal Nuroa.es indica que Barcelona és la ciutat més cara de l’Estat per als universitaris

» Els sindicats d’estudiants consideren que fan falta més ajudes, sobretot per a habitatge i transport

Albert Ribas
BARCELONA

SOCIETAT4Des de l’Ajunta-
ment es remarca que el seu
marge d’actuació en relació amb
les ajudes per fer que la ciutat si-
gui més econòmica  per als uni-
versitaris és “limitat”, ja que no
tenen “la competència directa”
de tot el que té a veure amb les
beques perquè “vénen a través
del Ministeri d’Educació, Cul-
tura i Esports o de la Generali-
tat de Catalunya”.

Les mateixes fonts munici-
pals remarquen, però, que des
de l’Ajuntament “es considera
prioritari facilitar que els estu-
diants de grau, postgrau, màs-
ter o doctorat vulguin venir a

formar-se a les nostres univer-
sitats o centres de recerca”. 

En aquesta línia, el consistori
ha posat en marxa els portals
Barcelona Centre Universitari i
Barcelona Ciutat Universitària
i de Recerca. Tot i que són com-
plementaris, el primer busca
ajudar els estudiants o futurs es-
tudiants de la ciutat amb qües-
tions com la recerca d’habitat-
ge o proporcionar-los informa-
ció variada sobre la ciutat, men-
tre que el segon es focalitza en
oferir un ventall d’informació en
relació amb les beques de la Ge-
neralitat i els preus dels estudis,
entre d’altres.

L’Ajuntament, amb un
“marge d’actuació limitat”

Els sindicats estudiantils demanen una targeta especial per al transport públic. Foto: Universitat Pompeu Fabra
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Un diari plural Un diari participatiu

No es tracta ara de parlar de la
cançó de Sau, es tracta de co-
mentar i analitzar les declara-
cions de l’advocat d’UPyD, se-
nyor Andrés Herzog, a l’hora de
presentar una querella davant
del Suprem contra Artur Mas,
Núria de Gispert i quatre mem-
bres de la Mesa del Parlament
(afirmant que estan embogits)
pels delictes de prevaricació, des-
obediència, usurpació, malver-
sació i delictes electorals. I res
més per fer el caldo gros? Les de-
claracions de la senyora Rosa
Díez al programa Els matins de
Catalunya Ràdio, amb la presen-
tadora Mònica Terribas, dient
que el nacionalisme català és pus,
és purulent i que perilla la convi-
vència, divideix i enfronta la so-
cietat, i que Mas és un dèspota
autoritari. Fot-li fort! Afegint que
el seu partit regenerarà la política
espanyola, defensant a capa i es-
pasa les lleis, la Constitució, i per-
seguirà tots aquells que s’aprofi-
ten dels seus càrrecs públics en
benefici propi, continuant amb
un abrandat discurs populista. 

Una vegada més erren el tret,
perquè hi ha nacionalistes cata-
lans que no són independentis-
tes, però que cada vegada que
obren la boca insultant i menys-
preant els catalans, són més els
que canvien de bàndol, dels que
esperaven una negociació per
continuar dins Espanya, a voler-
ne marxar. No sé vosaltres, però
jo també he embogit i estic boig
per Catalunya.

4Boig per tu
per Jordi Lleal

4Ultres contra la sobirania
per Oriol Domingo

El catedràtic de Ciència Polí-
tica de l’UAB Quim Brugué va
abandonar fa dies a la fran-
cesa la Comissió de Control de
la consulta del 9-N, exacta-
ment, quatre dies després del
seu nomenament. Una llàs-
tima: sembla haver estat inca-
paç d’avaluar quins són els
condicionants en els quals,
per desig exprés d’una de les
parts en conflicte (la que ara
lloa massivament i arreu el
seu capteniment), tindrà lloc. 

S’entén bé que un tractat
acadèmic ha de perfilar tots els
requisits necessaris per dotar
una consulta de les millors
qualitats de puresa democrà-
tica del món mundial. Natu-
ralment que sí. Però, en el cas
que ens ocupa, a l’Espanya de-
mofòbica d’avui, qui no estigui
interessadament cec ha de
partir d’una constatació: que
la part del No s’escuda en la le-
galitat (interpretada restricti-
vament, amb la descarada
intencionalitat política d’obs-
taculitzar l’exercici de drets fo-
namentals) per boicotejar la
consulta que desitgen gairebé
tres quartes parts dels mem-

bres de la comunitat política
catalana.

Davant d’aquesta realitat
política que ens toca gestionar
hi ha dues possibilitats: accep-
tar el bloqueig de la democràcia
que imposa una minoria deci-
dida a impedir la consulta, o
analitzar, a partir de les possibi-
litats efectivament existents, de
quina manera es poden assolir
els màxims estàndards de qua-
litat democràtica en el disseny i
execució del procés consultiu. 

El senyor Brugué, per mor
de la puresa, ha triat alinear-se
amb els primers, perquè diu
que “una societat creua una
frontera quan considera que el
fi legitima els mitjans”. A mi, en
canvi, em sembla que quan l’es-
querra transformadora decideix
no travessar la frontera de la in-
justícia, esdevé conservadora i
es posa al servei de l’establish-
ment. I, sobretot, que el que fa
és tapar amb una maldestra i
gruixuda capa de pintura negra
(molt negra) la responsabilitat
dels qui realment estan destros-
sant les garanties democràti-
ques en l’exercici dels drets
fonamentals a Catalunya.

per Joan Granollacs

4Pintures Brugué

Ultres de l’esquerra extrapar-
lamentària i ultres eclesiàstics
coincideixen en oposar-se a les
urnes del 9N i en posicionar-se
contra la Catalunya sobirana.

Aquesta coincidència sin-
tonitza amb la frase "Antes una
España roja que una España
rota", de José Calvo Sotelo
(1893-1936). Calvo Sotelo fou
ministre amb el dictador Miguel
Primo de Rivera i fundador
del Bloque Nacional, d’extrema
dreta. Aquest polític era –pobra
i estimada Galicia– gallec com
Francisco Franco, Manuel Fra-
ga i Mariano Rajoy.

Aquesta esquerra extrapar-
lamentària ha fet públic el ma-
nifest “Per la unitat del poble
treballador. Decidim no a la in-
dependència!”. Els signants,
en una barreja de tronades po-
lítiques lerrouxista i de mar-
xisme soviètic, s’erigeixen, pres-
cindint de les urnes, en porta-
veus de la classe treballadora,
defensors de la sobirania espa-
nyola i opositors a la sobirania
del poble català. Entre els sig-
nants figuren comunistes d’u-
na altra època com Paco Frutos

i Lidia Falcón, i comediants
com Ramon Fontseré de la
saga d’Albert Boadella.

Aquest grup, des d’una mi-
litància atea i de “menjacape-
llans”, sacralitza la unitat espa-
nyola de manera que coincideix
amb declaracions de la Confe-
rencia Episcopal Espanyola
quan estava liderada pels ul-
tracatòlics Antonio Maria Rou-
co i Antonio Cañizares. Com
aquella declaració polèmica que
establia que “la unidad de Es-
paña es un bien moral”. 

Darrerament, però, sembla
que, un cop Rouco ja no presi-
deix l’episcopat espanyol, els bis-
bes moderen la seva postura. La
impressió és que els bisbes es-
panyols s’apropen a la postura
de l’episcopat català que afirma
que tota opció política, inclòs el
sobiranisme català, és legitima
si es promou per les vies pací-
fica i democràtica com succeeix
a Catalunya. En tot cas, que hi
hagi gent i grups que facin cam-
panya amb motiu de la consul-
ta o procés participatiu del 9N
és una bona noticia, tant si és pel
“no” com si és pel “sí”.

Actualitat a la xarxa

#ProuImpunitat#AraÉsLhora #MárquezCampió

@Araeslhora: "La societat s'ha unit per 
un projecte comú. Ens sentim legitimats,
doncs, per reclamar també unitat política".
#araéslhora. 

@Suprunaman82: Triplet català de mo-
tos. Marc Marquez puto amo. Espectacular.
I amb l'estelada onejant a la zona de fans.
#MarquezCampió

@vozinsolente: Colocar una ikurriña en
Iruñea: 5 años de cárcel. En Montjuïc fran-
quistas queman banderas catalanas y no
pasa nada.
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Hem viscut un estiu de protestes
a la Barceloneta a causa del tu-
risme i les reivindicacions s’este-
nen a altres barris. La ciutat està
arribant al seu límit?
És veritat que, any rere any i des de
ja en fa uns quants, va augmentant
el nombre de turistes que arriben
a la ciutat. Però aquest fet té una
doble lectura. Per una banda, és
evident que un excés de concen-
tració de turistes en determinades
zones o barris ocasiona molts pro-
blemes, però també és veritat que
el turisme és una font de riquesa
important. Una riquesa de la qual
no en gaudeix tothom, és cert,
però sí molta gent. Per tant, crec
que hem de fer un gran debat
entre tots –hotelers, touropera-
dors, restauradors i lògicament els
ciutadans– per decidir fins a on
podem arribar amb el turisme i
què és raonablement sostenible
per a la nostra ciutat.

Què faran amb els pisos turístics?
Hi ha una cosa que calia fer i que ja
hem fet: posar limitacions. A la Bar-

celoneta, per exemple, ja hi ha una
limitació dels pisos turístics. Som el
primer govern que ho ha fet. Dit
això, ara estem preparant un pla
especial que s’haurà de votar al
plenari i que establirà com afron-
tem aquesta qüestió. Però ja li puc
dir que hi haurà una limitació molt
clara: l’excés de concentració. Els
pisos turístics són dolents per defi-
nició? Jo crec que no. Cal donar
una sortida a aquesta oferta però

adaptant-la a cada zona de la ciu-
tat. No és el mateix la Barceloneta
que l’Eixample.

Vostè proposa que els ingressos
de la taxa turística es puguin uti-
litzar per a la neteja i per comba-
tre el soroll que genera el turisme,
per exemple. És possible?
Sí, això és una llei i, per tant, es pot
canviar. En el moment en què es va

crear aquest impost, la Generalitat
va decidir que es destinaria a la
promoció turística, però nosaltres
creiem que Barcelona no necessita
promocionar-se més. No té sentit
que els 8,2 milions d’euros que
nosaltres recaptem amb la taxa tu-
rística els hàgim de destinar a pro-
mocionar la ciutat quan ja n’està
prou. Seria molt millor poder-los
destinar a pal·liar totes les proble-
màtiques que genera el turisme en
determinats barris, com pot ser la
neteja o la millora de la seguretat.
I per això ho negociarem amb la
Generalitat i espero que ho pu-
guem aconseguir.

Contràriament al turisme, aquest
ha estat un estiu tranquil des del
punt de vista de la seguretat...
Bé, jo crec que s’està fent una molt
bona feina des de la Guàrdia Ur-
bana i els Mossos d’Esquadra i això
està donant bons resultats. Però
aquesta ha de ser una feina molt
constant: no es pot abaixar la guàr-
dia. Mai pots estar tranquil, però sí
que és veritat que, avui, a diferència
de fa anys, Barcelona no té espe-
cialment un problema de segure-
tat. Per posar un exemple, l’índex de
victimització ha caigut de manera
important i això ens demostra que

els ciutadans i ciutadanes també ho
veuen així. I això ens satisfà, com no
pot ser d’altra manera.

Recentment, però, ha esclatat un
cas de blanqueig de diners a tra-
vés de la prostitució en què s’han
vist implicats agents de la seva
Guàrdia Urbana...
Lògicament, a nosaltres casos com
aquest ens colpegen i ens preocu-
pen, i especialment a mi d’una ma-

nera més directa. És evident que
quan tens 3.000 guàrdies urbans
hi ha de tot. També és veritat que
en aquest cas, com en qualsevol
altre, ha de prevaldre la presump-
ció d’innocència. En primer lloc,
hem d’esperar que la justícia faci
la seva feina. És a dir, presumpció
d’innocència fins que no es de-
mostri el contrari. Ara bé, si final-
ment es demostra que han comès

algun delicte, els ha de caure tot el
pes de la llei. No ens podem per-
metre que la gent actuï al marge
de la llei, però encara menys que
ho faci un funcionari públic, i es-
pecialment un policia. En aquest
sentit, actuarem amb tota la con-
tundència que calgui, però abans
cal esperar, per suposat, el vere-
dicte de la justícia.

En tot cas, no és el primer cop
que es destapa un cas similar on
es barreja policia i prostitució. El
preocupa?
Sí, em preocupa perquè no és el
primer cop que passa ni serà l’úl-
tim. Són diners fàcils, és el món de
la nit i, malauradament, això passa.
Però nosaltres hem de dedicar-hi
tots els esforços necessaris, primer
per intentar detectar qualsevol in-
dici i, a partir d’aquí, actuar.

Parlant de policia, recentment
s’ha celebrat el primer congrés
de seguretat i gènere que ha tin-
gut lloc a la ciutat. Què cal fer
perquè l’equitat de gènere arribi
també als cossos policials?
Aquest també és un tema que ens
preocupa. Actualment, a la Guàr-
dia Urbana hi ha aproximadament
un 10% de dones i és evident que

Joaquim Forn
Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament

Text: Arnau Nadeu
Fotografia: Neus Màrmol

“Hem de debatre entre tots fins a on 
podem arribar amb el turisme”

“Avui, a diferència
de fa anys, la ciutat
no té un problema

de seguretat”

“Els pisos turístics  
no són dolents per
definició. El que cal

és posar limitacions”



9 | 21octubre 2014 líniahorta.catEntrevista

això no és representatiu de la so-
cietat en què vivim. A més, com
més important és el càrrec, menys
dones hi ha i, per tant, equilibrar
aquest desfasament és una qües-
tió que ens preocupa i que ens
ocupa: és una prioritat. Una de les
coses que hem fet és crear una Co-
missió de la Dona per intentar pro-
mocionar aquesta sortida laboral
entre les dones. Això ho fem al
Saló de l’Ensenyament i als insti-
tuts, entre altres llocs. Cal trencar
estereotips i aconseguir que les
dones vegin en la policia una sor-
tida laboral com qualsevol altra,
sobretot perquè així tindrem un
cos policial millor. 

Canviant de tema, ja s’han tancat
un bon nombre de clubs cannà-
bics a la ciutat i vostès han dit que

evitaran que Barcelona es con-
verteixi en l’Amsterdam català.
Com ho faran?
Com que no hi ha una regulació es-
pecífica, actualment la constitució
d’una associació d’aquest tipus és
relativament senzilla. En els darrers
anys s’han obert prop de 150 clubs
cannàbics a la ciutat. Per tant, i da-
vant d’això, el primer que cal és un
control més estricte, i hem comen-
çat per aquí, per les inspeccions. I
això ja ha comportat el tancament
de set associacions i tretze més que
han estat precintades. 

Un altre dels temes estrella del
seu àmbit és el top manta. Creu
que es podrà acabar amb aquesta
pràctica?
Acabar amb fenòmens d’aquest
tipus és complicat, molt compli-

cat. Sobretot perquè molta gent,
amb bona voluntat, els compra
productes perquè creu que és una
manera d’ajudar-los. Però cal tenir
present que aquestes persones
poden formar part d’una xarxa

d’explotació o que els productes
que venen, com el cas de les llau-
nes, sovint poden representar pe-
rills per a la salut. I tot això sumat a
l’impacte negatiu que representa

aquesta pràctica per al comerç de
la ciutat. Amb tot, nosaltres no
només hem d’actuar per la via po-
licial, sinó també per la social. I
això estem fent. Ho eradicarem?
No ho sé, però amb constància jo
crec que és possible.

Vostè també lidera TMB, que ac-
tualment continua desplegant la
nova xarxa ortogonal de bus.
Està donant bons resultats?
Estem molt satisfets, perquè el que
hem fet és una revolució en el món
de l’autobús. En aquests moments
estem gairebé a la meitat del que és
el canvi definitiu de les 28 línies i la
satisfacció dels usuaris expressada
a les enquestes és més alta que en
el cas de les línies de bus tradicio-
nals. Per tant, estem molt satisfets.
És evident que encara estem en un
període de petites correccions, de
moure alguna parada, però la valo-
ració ara com ara és molt bona.
Amb els mateixos recursos estem
oferint freqüències més grans en
determinades línies perquè hem ra-
cionalitzat la xarxa de bus.

Acabem parlant de l’agenda na-
cional. Han aprovat una moció de
suport al 9N i promouran la inter-
nacionalització del procés, però
Barcelona no hauria de fer alguna
cosa més com a capital del país?
N’hi ha prou amb això?
Miri si n’hi ha prou que, amb tota
probabilitat, amb una altra corre-
lació de forces a l’Ajuntament com
la que hi ha hagut durant 32 anys
aquesta moció no s’hauria aprovat
i Barcelona no hauria figurat entre

els 900 municipis que donen su-
port a la consulta. Per tant, jo vull
posar en valor aquest fet. Si avui la
capital de Catalunya s’adhereix al
dret a decidir dels catalans és per-
què al capdavant hi ha un alcalde
nacionalista. El que no podia ser és
el que ha passat durant tants i
tants anys, quan Barcelona estava

d’esquena a les reivindicacions na-
cionals del país. Ara estem al cos-
tat fent el que ens toca: donant
suport al dret a votar de la gent i
fent pinya amb els partits procon-
sulta, el parlament de Catalunya i
el president, els quals competen-
cialment els pertoca liderar aquest
procés. Crec que el compromís d’a-
quest Ajuntament amb el país no
es pot negar.

A ulls del PP és clar que no, fins i
tot els sembla excessiu. Els van
criticar per la xifra dels 1,8 milions
de la V de l’Onze de Setembre i
diuen que vostès estan “politit-
zant la policia municipal”...
Quina credibilitat té un partit que
davant de les xifres ridícules que va
donar la Delegació del govern es-
panyol, inferiors fins i tot a les per-

sones que s’havien inscrit a la V, han
estat incapaços de dir res? Jo els he
reptat: els puc donar les explica-
cions que vulguin i on calgui. Hem
seguit sempre el mateix sistema de
càlcul, que és el més objectiu que
hi ha, però si ells es van posar ner-
viosos perquè els hauria agradat
que hi hagués hagut menys gent
no és el meu problema.

Quines són les seves perspectives
de cara a les eleccions del maig de
l’any que ve?
Jo estic convençut que nosaltres
revalidarem la confiança de la gent.
Hem dut a terme un canvi a la ciu-
tat però necessitem més temps per
aprofundir-hi. Crec que la gent va-
lora positivament la gestió que
estem fent. Enguany podrem fer
500 milions d’euros d’inversió i
podem dir que no hem fet ni una
sola retallada en matèria social a la
ciutat. Estic convençut que la gent
sabrà reconèixer tota la feina que
hem dut a terme en aquest man-
dat. Però ara no em preocupen les
eleccions, sinó acabar tota la feina
que hem començat.

“Hem dut a terme
un canvi a la ciutat

però necessitem
més temps per
aprofundir-hi”

“Fa anys Barcelona 
estava d’esquena a les 
reivindicacions nacionals 
del país. Ara estem al costat”

“Si un policia ha
comès algun delicte,
actuarem amb tota

la contundència
que calgui”

“Hem fet una
revolució en el món
de l’autobús: l’hem

racionalitzat”
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Després que els veïns del bloc de
pisos del número 91 del carrer de
Santa Rosalia, a la Teixonera,
portin quatre nits desallotjats a
causa del mal estat de l’estructura
de l’edifici i d’alguns habitatges
en particular, ahir una comissió
tècnica de l’Ajuntament va ana-
litzar l’estat del bloc per deter-
minar si els veïns dels 31 habi-
tatges que formen l’edifici podran
tornar a casa seva o hauran de ser
reallotjats de forma definitiva.

Tal com han explicat des del
Districte a Línia Horta, està pre-
vist que “aquesta tarda” la co-
missió presenti les seves conclu-
sions després que durant el dia
d’ahir elaborés l’estudi tècnic
per avaluar l’estat de l’edifici.
Des del Districte també han con-
firmat que tots els desallotjats “ja

han estat traslladats a hotels”,
després de les queixes dels veïns
que van ser traslladats al Centre
d’Urgències i Emergències So-
cials, ja que consideraven que el
lloc no reunia les condicions per
instal·lar-s’hi amb la família. 

D’altra banda, el president de
l’Associació de Veïns de la Tei-

xonera, Lluís Cairell, explica a Lí-
nia Horta que avui “hi ha pre-
vista una reunió amb els tècnics
de l’Ajuntament” i afegeix que de
moment tot està en “stand-by”.
Com a president de l’associació,
Cairell remarca que “tot Horta-
Guinardó està amb els afectats.
Tenen el nostre suport”. 

Tots els desallotjats han estat traslladats a hotels. Foto: Google Maps

Els veïns del bloc de Santa
Rosalia continuen desallotjats

» Avui la comissió tècnica tindrà els resultats de l’avaluació feta ahir
» També se celebrarà una reunió entre els afectats i el Districte

Línia Horta, l’únic mitjà 
del districte auditat per OJD

COMUNICACIÓ4Des de l’u de
setembre, el periòdic mensual
Línia Horta, fundat l’any 2010,
passa a ser auditat per OJD/PGD
i es converteix en l’única publi-
cació del districte que forma
part d’aquesta auditoria.

El periòdic distribueix 15.000
exemplars gratuïts per edició a
través del teixit comercial, gràcies
a acords amb els diferents eixos
del districte, i també a la xarxa
d'equipaments municipals. Línia
Horta també compta amb una

imatge renovada gràcies al seu
nou web www.liniahorta.cat.
El lector hi podrà trobar la in-
formació del districte que apareix
a l’edició impresa.

Línia Horta forma part de les
20 capçaleres de la xarxa de pe-
riòdics gratuïts hiperlocals Línia,
dels quals se’n distribueixen
175.000 exemplars a través de les
seves 14 edicions mensuals,
60.000 exemplars amb els seus
4 quinzenals i 8.000 amb la
seva capçalera setmanal.

LITERATURA4Entre el 9 i el 12
d’octubre va tenir lloc la 1a Fira
del Llibre d’Horta organitzada
per la biblioteca Cal Mariner i
l’editorial Pol·len.

La mateixa biblioteca i la
plaça Eivissa van ser l’escenari
de diferents activitats que van
permetre que lectors i autors
gaudissin d’una fira que els va
posar en contacte. La Fira va co-
mençar dijous 9 amb l’activitat
Seguim el conte. Posteriorment,
a la tarda, els recitals poètics a

càrrec del grup Sendero del Po-
eta i Fina de Palma van servir de
prèvia pel concert Ariadna i el
laberint. L’endemà van tenir
continuïtat el Seguim el conte i
el Recitals poètics i es van afe-
gir al programa les xerrades de
30 minuts de diferents autors
hortencs sobre la seva obra li-
terària. A les nou del vespre  es
va celebrar la Història de la li-
teratura en 10 cançons. Entre
dissabte i diumenge hi va haver
un itinerari històric pel distric-

te, més xerrades d’escriptors, un
passeig literari i el muntatge de
l’exposició Així he vist les teves
paraules.

PROTAGONISTA
Un dels protagonistes de la fira va
ser  l’escriptor Màrius Serra, que
va parlar del Premi Borni, el pri-
mer premi dedicat als lectors i
que, tal com va explicar, està
inspirat en un episodi que va des-
cobrir en la vida de Ferran Sun-
yer quan escrivia Plans de Futur.

Redacció
LA TEIXONERA

Territori de llibres

La plaça Eivissa, un dels escenaris de la fira. Foto: Fira dels Llibres

Aniversari | La festa dels 15 anys del Correllengua, al Guinardó
El 15è aniversari del Correllengua es va celebrar dissabte passat a la plaça del Nen de la Rutlla. 
La jornada va comptar amb la programació de diferents activitats, com l’entrega de premis del 

concurs CATALArt o el primer Correversos. El Correllengua és una iniciativa popular en defensa 
de la llengua que organitza la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL).  
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Can Fargas serà una escola municipal de música. Foto: AV Font d’en Fargues

CULTURA4El festival multidis-
ciplinar Estrena’t es va posar en
marxa el passat divendres dia 17
amb l’arrencada de l’Estrena’t
Música -17 i 24 d’octubre-, una
de les seves tres seccions junta-
ment amb l’Estrena’t Teatre -7
i 14 de novembre- i l’Estrena’t
Dansa -21 i 28 de novembre-.

L’estrena de divendres va
anar a càrrec del grup de rock al-
ternatiu Tendrum, la proposta
de música tradicional afro-lla-
tina Misturando i l’indie-pop
del grup Paper de Plàstic. Aquest
divendres serà el torn del grup
de pop folk Incautos i de les for-
macions de pop-rock Professor
Globo i la Víctor Infiesta Band.
El festival se celebra al Centre
Cívic Casa Groga.  

Arrenca el festival
multidisciplinar
Estrena’t 

POESIA4A partir del pròxim
dijous 30 d’octubre el districte
acollirà la primera edició de
l’Entre Versos, un cicle de poe-
sia que busca convertir-se en “el
lloc de trobada dels lectors de
poesia amb els autors, crítics, es-
tudiosos i artistes que fan de la
poesia una experiència única”.

Dijous 30 d’octubre tindrà
lloc la primera trobada del fes-
tival, que servirà per recordar la
figura del poeta i assagista me-
xicà Octavio Paz. Més enda-
vant, el 15 de novembre, s’i-
naugurarà l’exposició fotogràfi-
ca  Dones Poetes, que es podrà
visitar fins al 21 de desembre. El
27 de novembre tindrà lloc l’es-
pectacle Dones poetes en veu
alta i, finalment, tancarà el cicle
la trobada Recordant Ana Ma-
ría Moix, que se celebrarà l’11 de
desembre.

Horta acull la
primera edició 
de l’Entre Versos

Les obres de rehabilitació de la
masia de Can Fargas, que per-
metran convertir-la en una es-
cola de música municipal, van
començar ahir.

Està previst que els treballs
per condicionar la masia acabin
d’aquí a un any i a partir del
2016  s’espera poder inaugurar
l’equipament. Així doncs, sem-
bla que les reivindicacions de la
Plataforma Salvem Can Fargas,
que fa 12 anys que demanava la

transformació de l’edifici en
equipament, seran una realitat
d’aquí a un temps. 

Segons ha especificat l’A-
juntament en un comunicat, les
obres, que tenen un pressupost
de més de dos milions d’euros,
permetran que l’escola, que serà
la cinquena de la ciutat, tingui
capacitat per a 400 estudiants i
20 professors, cabines d’assaig
i gravació, espais per a grans
agrupacions instrumentals i co-
rals, sales polivalents i magat-
zem, entre d’altres. La regidora
del Districte, Francina Vila, ha
afirmat que el projecte “és de
tots els veïns i veïnes que durant

molt de temps han reivindicat la
recuperació d’aquesta masia”, al
mateix temps que ha destacat
que permetrà “revalorar el pa-
trimoni cultural del nostre te-
rritori”. 

Per la seva banda, l’Associa-
ció de Veïns Font d’en Fargues
ha deixat clara la seva satisfac-
ció  i celebren que “les lluites del
barri hagin portat a aquesta
proposta d’escola de música tan
satisfactòria”. Tot i això, du-
rant la XIIa Festa Reivindicati-
va, celebrada fa dos caps de set-
mana, els veïns van deixar clar
que seguiran amb atenció el
projecte.

Redacció
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Inicien les obres que convertiran
Can Fargas en escola de música
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La cinquena edició del Mercat de
Mercats va finalitzar abans-d’a-
hir amb unes xifres de rècord.
Durant els tres dies que va durar
la fira –del 17 al 19 d’octubre–,
més de 265.000 persones van
passejar per l’avinguda de la Ca-
tedral per gaudir dels productes
del mercat i dels plats típics de les
diferents comarques de Cata-
lunya, un dels trets característics
d’aquesta nova edició del Mercat
de Mercats. 

El nombre de visitants no va
ser enguany l’única dada que es
va superar, ja que durant la fira
es van vendre prop de 65.000 ti-
quets de degustació, un 20%
més que durant l’edició del 2013.
A més, en aquesta edició han par-
ticipat 40 xefs de restaurants de
tot el país que sumen 17 estrelles

Michelin, quaranta parades de
mercats de tot Barcelona, 30
productors de proximitat, 8 for-
ners artesans i 14 bars i restau-
rants de la ciutat que van oferir
una de les seves millors tapes o
plats elaborats amb productes de
mercat.

Per l’Aula Gastronòmica amb
què va comptar el Mercat de
Mercats van passar figures des-

tacades de la gastronomia com
Joan Roca, Quique Dacosta o
Carles Abellán, que van parlar de
cuina tradicional, d’avantguarda
i de diferents maneres de pre-
parar els plats més famosos. 

Aquest esdeveniment està
organitzat per l’Institut Munici-
pal de Mercats i vol reivindicar la
qualitat dels productes frescos i
tradicionals dels mercats.

L’avinguda de la Catedral va acollir l’esdeveniment. Foto: Mercats BCN

Més de 265.000 persones
visiten el Mercat de Mercats

» La fira ven 65.000 tiquets de degustació, un 20% més que el 2013
» Prop de 40 xefs amb 17 estrelles Michelin participen en la mostra

Els comerciants del Carmel 
i la Teixonera sumen esforços
ASSOCIACIÓ4Els comerciants
de Carmel Comerç i Mercat del
Carmel han estret llaços du-
rant aquest mes d’octubre per
tal  de dinamitzar el comerç
del districte i defensar els seus
interessos. De moment, les dues
associacions de comerciants du-
ran a terme accions comunes.
En cap cas es tracta d’una unió
de facto, tot i que no es tanca la
porta a aquesta possibilitat. “Ja
veurem en el futur si anem a
més”, declara  a Línia Horta
Frank Pérez, dinamitzador i co-
ordinador de Carmel Comerç.
Una de les primeres accions ha
estat canviar el nom de la revista

de l’associació comercial del
Carmel: La botiga del Carmel
passarà a dir-se ara La botiga
del barri, i serà ja de cara a Na-
dal quan les dues associacions
posin en marxa campanyes con-
juntes.  “Es tracta d’un projec-
te de treball en comú”, assegu-
ra Pérez. 

Aquest projecte aplega un
total de 180 comerços, des de la
Rambla del Carmel fins al Coll-
La Teixonera. “En moments de
crisi no queda altra situació que
unir forces”, diuen des de Car-
mel Comerç. “Només amb la-
ments no s’aixeca la persiana”,
reblen. 

Redacció
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Les dues associacions comercials duran a terme accions comunes. Foto: Arxiu

Restaurants i bars solidaris

Foto de família dels participants en la iniciativa. Foto: Tapa Solidària

GASTRONOMIA4Aprofitant la
febre per la tapa que s’estén
cada cop més arreu de la ciu-
tat –i del país–, fa pocs dies va
iniciar-se la quarta edició de la
Tapa Solidària, una iniciativa on
enguany participaran 85 esta-
bliments de restauració de tota
la ciutat. 

L’acte de presentació d’a-
questa iniciativa es va celebrar
al restaurant Tickets del xef Al-
bert Adrià, germà de Ferran
Adrià que, conjuntament, són

els padrins del projecte. Amb la
Tapa Solidària, cadascun dels
restaurants i bars participants
aportaran 50 cèntims per cada
tapa que venguin al Casal dels
Infants, una associació que tre-
balla des de fa més de 30 anys
en projectes de foment de l’e-
ducació entre els nens i les ne-
nes en risc d’exclusió social.
Una educació que per a aques-
ta associació “fa créixer les pos-
sibilitats d’aquests nens i nenes
per poder tirar endavant”. 

En la nova edició participen
quatre establiments més que el
2013, i s’allargarà fins al pròxim
7 de gener. 

Durant les tres primeres edi-
cions de la Tapa Solidària es va
aconseguir recaptar més de
67.000 euros. Una quantitat
que s’ha destinat de manera ín-
tegra al projecte Vincles, una ini-
ciativa social que dóna suport a
les mares amb nadons de 0 a 3
anys que viuen situacions deli-
cades. 

Lloguers | El NYTimes es fa ressó del tancament d’establiments històrics
El diari estatunidenc The New York Times va denunciar en la seva edició d’ahir el tancament d’alguns 

establiments emblemàtics a la ciutat de Barcelona. El diari nord-americà posa en relleu l’arribada
de grans marques internacionals “que són les úniques que poden pagar els preus dels lloguers”. Al llarg 
de l’article apareixen exemples com la Llibreria Canuda o el Palacio del Juguete, ambdues ja tancades.  
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El CEM Mundet el CEM Olím-
pics i el Tennis Vall d’Hebron
acolliran les competicions de
bàsquet i tennis, respectivament,
dels Jocs Special Olympics Bar-
celona-Calella 2014 que tindran
lloc dels pròxims dies 30 d’octu-
bre al 2 de novembre.

La presentació dels jocs va te-
nir lloc la setmana passada a la
Sala Moragues del Born Centre
Cultural amb la participació de la
tinent d’alcalde de Qualitat de
Vida, Igualtat i Esport, Maite
Fandos; del president dels Spe-
cial Olympics, Josep Durà i del
director del Consell Català de
l’Esport, Gerard Figueres, entre
altres. La gala va ser conduïda pel
periodista Pere Escobar, que
també va presentar les primeres
peces publicitàries de l’esdeve-

niment, on hi han participat es-
portistes com la sincronista Ona
Carbonell i el culer Luis Suárez. 

Els Special Olympics cele-
braran les seves proves de vela al
Centre Municipal de Vela, però el
campionat de bàsquet tindrà lloc
de manera íntegra a Horta-Gui-
nardó. En concret, es repartirà en

dues seus com el CEM Mundet i
el CEM Olímpics. Pel que fa al
tennis, les instal·lacions de l’Ac-
centennis de la Vall d’Hebron se-
ran l’escenari de les eliminatòries. 

Enguany, la torxa de la com-
petició durà la flama del Canigó
i arribarà a Barcelona el pròxim
28 d’octubre per mar. 

El CEM Olímpics acollirà una part dels partits de bàsquet. Foto: Olímpics

El districte acollirà el bàsquet 
i el tennis dels Special Olympics
» Els CEM Mundet i Olímpics i el Tennis Vall d’Hebron, les seus dels jocs
» La torxa del certamen arribarà a Barcelona per mar el 28 d’octubre

Barcelona s’examina per
poder acollir el Mundial

ATLETISME4Una comissió d’a-
valuació de la Federació Inter-
nacional d’Atletisme (IAAF) va
visitar la ciutat els passats dies 14
i 15 d’octubre per tal d’avaluar les
instal·lacions amb què compta la
ciutat per organitzar el Mundial
de 2019. Durant la primera jor-
nada la comissió va visitar l’Es-
tadi de Montjuïc i ahir l’alcalde
Trias i el vicepresident de la
IAAF, Sebastian Coe, van oferir
una roda de premsa on van fer
una valoració de la visita. Coe va
celebrar que Barcelona “s’hagi
ofert a formar part de la nostra

família i donar-nos l’opció de ser
l’escenari del nostre Mundial”,
mentre que Trias va agrair “el su-
port de les institucions al projecte
barceloní”. 

El Mundial d’atletisme és un
dels pocs esdeveniments que
Barcelona encara no ha acollit.
De fet, la ciutat ja va presentar
candidatura per al del 2013, però
va perdre davant Moscou. Bar-
celona competeix per acollir el
Mundial amb Doha (Qatar) i
Eugene (EUA). El pròxim 18 de
novembre es coneixerà el vere-
dicte final dels avaluadors.

Horta-Guinardó finalitza
cinquè al Correbarri

CURSA4La ja tradicional cursa
per districtes, el Correbarri, ce-
lebrat el passat diumenge 12
d’octubre a la vora del Port de
Barcelona, va deixar com a guan-
yador a Sant Martí, seguit de l’Ei-
xample i Sants-Montjuïc. Horta-
Guinardó, per la seva banda, va
finalitzar en cinquena posició
amb un resultat total de 7.257
punts.

Enguany el districte va comp-
tar amb Màrius Serra com a pa-

drí. El cèlebre escriptor català és
veí d’Horta-Guinardó, en concret
de la Font d’en Fargas.

Enguany el Correbarri va
comptar amb la participació de
més de 4.000 atletes que van
participar no només de manera
individual, sinó representant els
seus districtes. Per calcular el
guanyador de la cursa es van te-
nir en compte els temps dels 35
primers homes i les 15 primeres
dones de cada territori.

Més de 25.000 dones corren
contra el càncer de mama

SOLIDARITAT4L’avinguda Rei-
na Maria Cristina va omplir-se de
rosa un any més. Més de 25.000
dones –el que suposa un nou rè-
cord de participació– van parti-
cipar abans-d’ahir en la desena
edició de la Cursa de la Dona, una
prova lúdica i festiva que recap-
ta fons per lluitar contra el càn-
cer de mama, una malaltia que
encara avui dia venç la partida al
20% de les dones que la con-
trauen. 

Les participants van recó-
rrer un circuit de 7,8 quilòmetres
per Montjuïc que va deixar com
a guanyadora a Meritxell Cal-
duch, que va creuar la línia de
meta en primera posició amb un
temps de 29 minuts i 35 segons.
Tot i així, la cursa es va plantejar
com a una diada festiva i no
competitiva i es van arribar a re-
captar prop de 100.000 euros
per seguir lluitant contra el càn-
cer de mama. 

Redacció
HORTA-GUINARDÓ

El 18 de novembre se sabrà si Barcelona acull el Mundial. Foto: Ajuntament

Jocs de taula | El primer Campionat de Parxís, a Horta
Els amants del parxís tenen una cita obligada el pròxim dissabte 25 d’octubre al local social del 

CEM d’Horta amb el primer Campionat de Parxís. Les inscripcions per al certamen, que organitza la 
UE Horta, ja estan obertes i estan limitades als majors de 18 anys. Per participar cal omplir un formulari

que es pot trobar a la web de la UE Horta –www.uehorta.cat–, on també s’adjunten les regles del joc. 
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AGENDA MENSUAL
DIJOUS 30 D’OCTUBRE
19:00 Octavio Paz en el seu centenari. Per recordar
la figura d’aquest poeta mexicà, se celebra
aquesta xerrada que comptarà amb la pre-
sència de Joaquín Marco i el periodista Albert
Lladó. / Biblioteca Guinardó. 

DIMECRES 29 D’OCTUBRE
10:00-11:00 Taller de memòria adreçat a per-
sones majors de 60 anys, on mitjançant
exercicis senzills s’ajudarà a enfortir la ment
i a exercitar la memòria. / Centre cívic Casa
Groga.

DIMECRES 5 DE NOVEMBRE
19:00 L’electricitat a règim és un taller per
aprendre alguns trucs per tal d’aconseguir  es-
talviar energia en l’àmbit domèstic. A càrrec
de la Fàbrica del Sol. / Auditori de la biblio-
teca El Carmel-Juan Marsé. 

FINS AL 31 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Viatge al Microcosmos. Un univers

a escala. Exposició que recull tot un seguit de
fotografies a càrrec de Xavier Meler que
contemplen l’ésser humà com a un univers en
si mateix, fet a escala. / Centre cívic Carmel.

FINS AL 31 D’OCTUBRE
Matí-TardaColeccionando horizontesés una mos-
tra de fotografia a càrrec del Coletivo Arithi-
nia que recull l’obra de diversos artistes que
donen la seva visió particular des de diferents
objectius. / Centre cívic Casa Groga.

DILLUNS 27 D’OCTUBRE
18:00 El cau dels somnis. Club de lectura infantil.
Una manera diferent i participativa de conèixer
lectures de qualitat per a tots els gustos. / Bi-
blioteca El Carmel-Juan Marsé.

DILLUNS 10 DE NOVEMBRE
17:30 Taller de modelatge amb plastilina adre-
çat a infants de primer a tercer de primària.
Allà es realitzaran figures de personatges fa-
mosos com el Pingu o Wallace & Grmit. / Cen-
tre cívica Casa Groga.

DIUMENGE 2 DE NOVEMBRE
12:00 Partit de futbol entre el Martinenc i el CD
Masnou, corresponent a l’onzena jornada del
grup cinquè de Tercera catalana. / Camp del
Telègraf.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Per celebrar la Castanyada 2014, el Cen-
tre cívic Guinardó ofereix una tarda amb
tallers sobre aquesta festa, disfresses,
un especial de Halloween i espectacles
d’animació a càrrec de la companyia
deParranda. 

Tots Sants 2014
Castanyada

Dj. 30 d’octubre a les 17:30

En el marc del programa Cicle Sant Pau
Inèdit, el dijous 23 tindran lloc una sè-
rie d’activitats relacionades amb
l’hospital com una visita guiada al re-
cinte modernista o una taula rodona
sobre la relació de l’edifici amb el ba-
rri del Guinardó. 

La Barcelona de Sant 
Pau i el Guinardó

Dj. 23 d’octubre a les 18:30

En commemoració del 75è aniversari
del seu comiat de Barcelona, l’Associació
d’Amics de les Brigades Internacionals
de Catalunya (ADABIC) organitzen un
acte d’homenatge als integrants d’a-
quest cos que van lluitar per la Repú-
blica i contra el feixisme. 

Homenatge a les Brigades 
Internacionals

Ds. 25 d’octubre a les 11:00

Les inscripcions per participar en el pri-
mer campionat de parxís de la UE Hor-
ta ja estan obertes. El torneig tindrà lloc
al local social del CEM d’Horta.

Primer campionat 
de parxís

Ds. 25 d’octubre a les 18:00
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