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Els comerciants es queixen
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Veïns de Can Baró 
preparen protestes contra
la retallada de la línia 24

INVERSIÓ NECESSÀRIA pàg 9

Montbau tindrà escales
i rampes mecàniques
gràcies a una petició veïnal

TRADICIÓ pàg 8

Arrenca la temporada 
de Festes Major al districte

COMERÇ pàg 12
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L’última casa senyorial d’Horta
podria ser enderrocada

L’entitat El Pou i l’associació de veïns alerten que la propietat de Can Crehuet la pot tirar a terra a partir de juliol pàg 8

ASCENS MERESCUT pàg 11

El Martinenc de
Miguel López puja
a Tercera Divisió
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“M’agradaria una candidatura unitària
independentista, però és aviat”

Neus Munté · Candidata del PDeCAT a l’alcaldia



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

| 2

líniahorta.cat Juny 2018



3 | 

líniahorta.catJuny 2018Reportatge

“Ens sentim menyspreats i des-
emparats per l’Ajuntament. Des-
atesos i desprotegits, com a ciu-
tadans i com a comerciants, i
també com a usuaris de la via pú-
blica”. Són paraules de les 28
entitats comercials i veïnals  de la
ciutat agrupades al voltant de la
Plataforma d’Afectats pel Top
Manta i la Venda Il·legal Ambu-
lant, que el passat 6 de juny van
presentar un requeriment escrit al
consistori per reclamar a l’actual
govern municipal que prengui
mesures urgents contra el Top
Manta. Es tracta d’un avís que, si
no canvien les coses, pot acabar
amb una denúncia contra l’A-
juntament.

I és que els comerciants con-
sideren que la situació cada ve-
gada és pitjor. “No estem d’acord
amb l’explotació de persones,
però tampoc podem tolerar una
activitat que genera sobreocupa-
ció i saturació de determinats es-
pais i vies públiques”, va afirmar
el portaveu de la plataforma, Fer-
mín Villar, després de presentar
el requeriment. Villar va afegir que
el Top Manta “degrada el medi
ambient, afecta la salubritat, res-
tringeix injustificadament la lli-
bertat de moviment de la gent, ge-
nera sorolls excessius i constitueix
un greuge deslleial per a totes les
activitats que requereixen una
llicència municipal”.

“PASSIVITAT I PERMISSIVITAT”
Les entitats firmants del text
també van voler deixar clar que
les seves queixes es dirigeixen cap
a l’Ajuntament, per la seva “in-
suficient” resposta envers aquest
fenomen, i no cap als venedors
del Top Manta. La denúncia, va
afirmar Villar, és contra l’activi-

tat il·legal i la “passivitat i per-
missivitat” del consistori, “en
cap cas contra les persones que
l’exerceixen”. Diuen que estan en
contra que les persones que es
dediquen a la venda ambulant
il·legal siguin expulsades de la
ciutat perquè “tenen tot el dret a
buscar-se una vida millor”, però
lamenten que ho facin “mitjan-
çant activitats il·legals empa-
rant-se en una deixadesa de to-
tes les administracions”.

2.000 VENEDORS
Des de la plataforma asseguren
que el paper de l’Ajuntament ha
provocat un “efecte crida” que ha
fet créixer la xifra de persones que
es dediquen al Top Manta fins als
2.000 venedors. Segons Villar, no-
més a la Barceloneta hi ha gaire-
bé mil venedors que estan pro-
vocant “una situació insostenible
i asfixiant comercialment tot el ba-
rri”. És per això que reclamen al
govern municipal que actuï amb

“la mateixa contundència” amb
què ho fan per garantir que es
compleixi la normativa de te-
rrasses o altres ocupacions de la
via pública. 

L’AJUNTAMENT ES DEFENSA
Des del consistori responen a les
crítiques de la Plataforma d’Afec-
tats pel Top Manta amb xifres.
Fonts municipals recorden que  “el
2017 es van posar més de 64.000
denúncies per venda ambulant
sense autorització a l’espai públic
de qualsevol producte, per col·la-
borar amb la venda ambulant o
per comprar o adquirir productes
de la venda ambulant”. Una dada
que de moment aquest 2018 és,
afegeixen les mateixes fonts mu-
nicipals, de 6.337 denúncies.

D’altra banda, des del con-
sistori també recorden que amb
la Plataforma d’Afectats pel Top
Manta han fet “reunions de for-
ma sistemàtica, més de 10 en els
darrers mesos, amb el primer ti-

nent d’alcalde i el comissionat de
seguretat”.

PARLEN ELS MANTERS
Qui també té molt a dir en tot ple-
gat són, evidentment, els manters.

Lamine Bathily fa 10 anys que és
manter i també és portaveu del
Sindicat de Manters. En declara-
cions a aquesta publicació afirma

que les paraules dels comerciants
“no són noves”, ja que són “les
mateixes de cada any quan arri-
ba l’estiu”. Bathily considera que
la solució per acabar amb el Top
Manta “no és treure la policia al
carrer perquè ara a la Barcelone-
ta, per exemple, hi ha 500 man-
ters que, si se’ls expulsa d’allà, ani-
ran cap a la plaça Catalunya”.
Aquest portaveu del Sindicat de
Manters afegeix que el seu col·lec-
tiu vol “seure amb els comer-
ciants i els partits polítics per so-
lucionar la situació” però lamen-
ta que de moment no ha estat pos-
sible. Respecte del paper de l’ac-
tual govern municipal, Bathily
celebra la creació de la coopera-
tiva de recollida de ferralla i els
plans de formació, però recorda
que “en 3 anys s’han tret 65 man-
ters del carrer, cosa que vol dir que
els processos són lents”.

Sembla, doncs, que a curt
termini el problema continuarà
sense resoldre’s.

Albert Ribas
BARCELONA

Problema enquistat
» Els comerciants es queixen de desprotecció pel Top Manta i amenacen de denunciar l’Ajuntament

» El consistori diu que persegueix la venda ambulant i els manters demanen asseure’s i negociar

La venda ambulant il·legal, diuen els comerciants, ha augmentat en els últims anys. Foto: Línia

PENES DE PRESÓ
DE FINS A 2 ANYS

4La legislació espanyola
tipifica que la venda am-
bulant és il·legal i contem-
pla penes de presó de fins
a dos anys. Des del Sindicat
de Manters denuncien que
el fet que un manter pugui
tenir antecedents penals
fa que no pugui formar
part de programes socials o
regularitzar la seva situació.
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Parlen els
veïns

Elisabet
És una gran notí-
cia, perquè la músi-
ca és cultura. A més,
tots aquests certà-
mens fan que vingui
gent de molts paï-
sos, de manera que

també gasten diners en hotels i negocis lo-
cals. I també fa que es parli de la ciutat, que
la seva imatge es vegi arreu del món.

Marcel
Si al darrere d’a-
quests festivals, si-
guin més grans o
més petits, la inten-
ció que hi ha és pro-
moure la cultura, hi
estic totalment a fa-

vor. Però s’ha de vetllar que aquests siguin
accessibles per a tothom, per als veïns i
també per als turistes que puguin venir.

Noemí
Sí, sempre és positiu
tenir tantes opcions
de lleure. L’atractiu
de Barcelona fa que
en pugui gaudir to-
thom, els fans del
pop, el rock, el jazz...

tothom té la possibilitat d’escollir. Però cal
tenir cura del lloc on se celebren per no mo-
lestar els veïns.

Maria
D’entrada sí, li dóna
molta projecció i fa
que els visitants con-
sumeixin i gastin di-
ners a la ciutat. Tot i
això, els festivals
haurien de ser cohe-

rents amb Barcelona i amb el medi am-
bient, que no siguin només una font de mo-
lèsties per als veïns.

T’agrada que la ciutat aculli tants festivals de música?
per Toni Enguix

Els semàfors

El Pou
L’entitat El Pou Grup d’Estudis de la Vall

d’Horta i la Muntanya Pelada ha alertat
que l’última casa senyorial d’Horta, Can

Crehuet, podria ser enderrocada aviat. El
seu avís pot ser un pas per mirar de 

salvar aquest edifici històric.
pàgina 8

FC Martinenc
El pas del Martinenc a Primera Catalana

s’ha acabat: després de dos anys inten-
tant-ho, els del Guinardó tornen a pujar
a Tercera Divisió. El conjunt de Miguel
López va superar l’eliminatòria de pro-
moció d’ascens contra el CE Manresa.

pàgina 13

TMB
TMB desplegarà les tres últimes línies
de la nova xarxa de bus el 25 de juny.

Això provocarà la retallada d’un tram de
la línia 24, una decisió que veïns de Can

Baró no comparteixen i per la qual 
organitzaran protestes. 

pàgina 9

La lupa

per Francesc Reina 

La teoria del martell

Qui parla malament pensa malament.
Aquesta sentència argumenta una llei de
la psicopedagogia que planteja que el
pensament és un ens vital que permet la
convivència humana. Pensar, sigui de la
manera que sigui, ens condueix irreme-
iablement a actuar. Aquesta és la qües-
tió: fem segons pensem. Però també pen-
sem segons mirem. Per això hi ha qui ens
preveu sobre les deformacions, aquest ex-
cés per observar les coses d'una única
manera sense tenir en compte altres for-
mes de comprensió. La mirada és una
operació biològica com ho és la respira-
ció. Que existeixin diferents
maneres de veure no és do-
lent, ja que és la realitat que
ens toca, el mal són les ma-
les mirades. Maslow va ad-
vertir que quan l'única eina
disponible és un martell, tot
problema comença a as-
semblar-se a un clau, i això no és bo. Afer-
rar-se a una única idea és un parany del
pensament egoista que ens pot conduir
a l'error. Fa falta més d'una eina per créi-
xer; la flexibilitat i el matís són necessa-
ris per resoldre problemes i, de tant en
tant, fins i tot serà aconsellable canviar
l'angle de visió.

Per tenir la raó cal un requisit im-
prescindible i és que gairebé tothom es-
tigui d'acord amb allò  que s'exposa. Per
això és tan difícil arribar a una veritat co-
muna. Per exemple, hi haurà consens per
acceptar que l'acumulació de riquesa
s'alimenta, assíduament, de la pobresa i

dels baixos salaris? Abans s'acceptava
com una "injustícia" aquesta situació de
partida: una classe social rebaixada a ser
la gran víctima en els moments més crí-
tics. Però tot canvia i ara, mentre s'ocul-
ta la posició de classe, es pretén amb afa-
ny que tot passi a ser fruit de la respon-
sabilitat personal, i és llavors quan cada
un llencem les culpes del que passa als al-
tres, una patologia de la fraternitat molt
encoratjada per alguns: el pitjor són els
menyspreables, aquells que no s'han es-
forçat prou, els invisibles, els inútils, els
insolvents, els sobrants... Dedicar re-

cursos a qui no aprèn ni vol aprendre és
inútil, diuen. La prescindibilitat segueix
ascendint en l'escala humana gràcies a la
particular percepció d'un sector.

Lamentablement, en el nostre context
social se segueix donant la màxima cre-
dibilitat als que sustenten l'èxit basat en
els cànons del triomf que van dissenyar
els poderosos, com ara els banquers. No
obstant això, hi ha gent senzilla que
comprèn certes situacions gairebé millor
que aquests "excel·lents", i no perquè tin-
guin cap poder, sinó perquè poden intu-
ir la classe de món en què vivim, com ara
els pensionistes.

És una qüestió de mirades. Tornant
a l'anterior, la pobresa infantil és la cau-
sa principal del fracàs i l'abandonament
escolar. És en això on tant la societat com
les seves institucions haurien de posar el
seu punt de mira i no focalitzar-se tant en
el rendiment per se. Ens trobem a la cua
dels col·legues europeus tant en índexs
històrics de pobresa com a quant afecta
aquesta situació als joves del nostre país.
Un aspecte destacable per penós, és com
aquesta infància i adolescència interioritza
la marginació i s'apropia d'una etiqueta
que li ha estat injustament imposada. Tot

contrasta amb els criteris pe-
dagògics que s'apliquen en els
centres d'excel·lència per a les
minories d'elit, on resulta fo-
namental propiciar un entorn
favorable de motivació per a
l'èxit; tot el contrari a aques-
ta transmissió intergenera-

cional d'exclusió que apunta diverses
raons sobre el carreró sense sortida de mi-
lions de persones. Realment els obstacles
orbiten sobre un procés de desqualifica-
ció, com comenta Manel Castells, una
problemàtica complexa on es podria ad-
metre una regressió dels drets humans.

Hi va haver una època, ja passada, on
s'aconseguien èxits a força de mobilitza-
cions,  on es demostrava com la gent con-
fiava els uns als altres. Sí, les mirades bo-
nes s’han d'esforçar fins a la sacietat per
trobar l'aprovació general, com aquesta
que afirma que els enemics dels pobres
no són els rics, sinó els miserables.

Ens trobem a la cua dels col·legues
europeus tant en índexs històrics de pobresa

com en el seu impacte en els joves
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Els veïns descobreixen l’interior
de Torre Garcini1

2 Canvi de rumb al Lima Horta:
arrenca l’era de Manzano

El Martinenc se la juga en dos partits:
ascens o promoció

En marxa les obres del nou parc
del Mas Ravetllat-Pla 

La Teixonera denuncia que 
“no s’ha fet res” del Pla de Barris

El + llegit líniahorta.cat

3

4

5

Les claus

En l’argumentari dels partits polí-
tics hi ha moltes formes de donar
pistes sobre la seva actuació en-
front dels esdeveniments que es
van desenvolupant a temps en la
societat en què pretenen solucio-
nar els problemes que recauen so-
bre els ciutadans i les seves orga-
nitzacions socials, polítiques, de
l’administració, sindicats, etcètera.
Un dia guanyes i l’altre perds, un
dia estàs al poder i l’altre a l’oposi-
ció, però el que se’ls ha d’exigir és
que siguin coherents amb els seus
principis (si és que en tenen). Avui
no pots dir blanc i demà negre. Hi
ha partits polítics que no complei-
xen els mínims que es poden ex-
igir de respecte i educació en el joc
democràtic. Ciudadanos i Partit
Popular excel·leixen en aquesta
desgraciada postura. Quan es vota
al Parlament alguna cosa en la
qual estan en total desacord aban-
donen els escons, quan es canta els
Segadors es queden drets hieràtics
sense obrir la boca. A la presa de
possessió del nou govern al Palau
de la Generalitat es fa notòria la
seva absència adduint que no es-
tan d’acord amb el nou govern. Us
imagineu que a tots els parlaments
de comunitats autònomes, al Con-
grés i al Senat, els partits opositors
fessin el mateix? L’argument amb
la fal·làcia d’un govern de tots els
catalans ja no “cola”, com no hi ha
cap govern a cap lloc del món que
sigui de tots. Només cal mirar el %
dels votants d’aquests dos partits i
veure que no representen tots els
catalans, oi? Això sí que és ruptura
i confrontació desesperada. Això
sí, el govern ha de ser d’uns quants
per a tots. Algú va dir: quan el de-
bat s’ha perdut, la calúmnia és
l’eina del perdedor.

No saben perdre
per Jordi Lleal 

Educació i Intel·ligència Artificial
per David Rabadà

Tots els centres catalans han
endegat un nou sistema d’e-
ducació anomenat per compe-
tències. Sota aquesta novetat
els docents han d’avaluar més
les habilitats dels alumnes que
no pas la memorització de co-
neixements. Molts professors ja
s’estan queixant que això im-
plicarà una baixada del nivell
en l’ensenyament, que amb
tanta complicació no s’estan
impartint millor els coneixe-
ments sinó idiotitzant els nos-
tres alumnes. En canvi, els
partidaris de l’educació per
competències diuen que els
escolars faran servir més les se-
ves intel·ligències múltiples de
manera integral. Però, ¿què
és la intel·ligència? Ningú es
posa d’acord, tot i que fa pocs
dies l’investigador en cap de
Microsoft en Intel·ligència Ar-

tificial, Daniel Goldstein, va
declarar a la premsa que els
programes d’intel·ligència ar-
tificial només són intel·ligents
quan disposen de moltíssimes
dades memoritzades en el sis-
tema. És a dir, sense un gran
volum de coneixements ad-
quirits, un cervell cibernètic,
com també humà, no pot es-
devenir intel·ligent. O explicat
d’una altra manera, un cap
amb pocs coneixements no pot
prendre gaire decisions cor-
rectes. Aquest evidència inva-
lidaria l’educació per compe-
tències que està endegant el
Departament d’Ensenyament
a totes les escoles catalanes, tot
i que amb un agreujant: no hi
ha cap experiència prèvia que
asseguri que els nostres fills
aprendran més i millor amb
aquesta estratègia.

Les millors
perles

L’empresa Meruelo Investments ha comprat per 3,2 milions
d’euros l’Illa d’en Colom de Menorca, un preu que suposa una
rebaixa del 38% respecte dels 5,2 milions d’euros que els pro-

pietaris demanaven l’any 2016, quan la van posar a la venda. Fa 58
hectàrees i està situada a 200 metres de la costa nord de Menorca.

El ridícul que va fer Loris Karius, porter del Liverpool, durant
la final de la Champions podria tenir una explicació. Els
metges que recentment han tractat el porter als Estats

Units, on es va anar a fer un TAC cerebral, diuen que el cop que
va rebre de Sergio Ramos al cap va afectar el seu rendiment.

L’Aràbia Saudita ha començat a entregar els primers permisos
de conduir a dones gairebé un mes abans del previst. La mesu-
ra, que de moment només beneficia un total de 10 dones, arri-

ba després de les fortes crítiques per la detenció d’activistes que ha-
vien fet campanya pel dret de les dones a conduir.

Els matrimonis homosexuals tindran els mateixos drets de
residència a la Unió Europea que els heterosexuals, també
en els països on aquest tipus d’unions no siguin legals.

Així ho ha dictat el Tribunal de Justícia de la UE. La sentència és
una victòria per als defensors dels drets dels homosexuals.

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha bloquejat Al-
bano-Dante Fachin, exlíder de Podem a Catalunya, a Twitter.
Fachin ho ha anunciat a la mateixa xarxa social. De fet, Iglesias

no ha estat l'únic que ha bloquejat Fachin, sinó que l'expresident
Mariano Rajoy i el líder de Ciutadans Albert Rivera també ho van fer.

Vist al Twitter

@alvarmure: Molt fan dels sociates de
Badalona votant a favor de governar amb
el PP d'Albiol amb un cartell d’Stop Dreta
de fons.

@silviacasola : Notícies del dia: 1) la Justí-
cia belga cita a declarar Llarena 2) Rajoy
plega.  Doncs com a regals d'aniversari, no
està mal!

#JaÉsHistòria

@puerto_duc: El Dastis era curt de gam-
bals. El Borrell és llest, d'ullal recargolat,
catalanofòbic rampant i mala persona.
Anem eixamplant!

#DeMalEnPitjor #CosesDeBadalona
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Autocomplaent i sense un
bri de crítica. Així diu que
va ser el balanç que va fer

Colau dels seus tres anys de man-
dat. Quin és el que en fa vostè?
Vaig dir això del seu discurs perquè
em va semblar excessivament opti-
mista, a banda d’apropiar-se d’ini-
ciatives que van néixer en l’anterior
mandat o que tenen altres prota-
gonistes, com el sector empresarial.
Hagués preferit un discurs que va-
lorés el potencial de la ciutat i que
es marqués un repte per a la prò-
xima legislatura, que ha de passar
per tenir més consens polític i social.

Li hem sentit dir que les úniques
coses que funcionen a la ciutat
les va començar Trias. Tan mala-
ment ho està fent Colau?
Valoro la feina feta durant l’etapa
Trias perquè sovint ens oblidem que
era el moment de la crisi i que hi
havia un Ajuntament fragmentat.
Colau ha tingut un discurs extre-
madament acomplexat amb de-
terminades qüestions, com ara la
seguretat. També va fer moltes
promeses sobre habitatge que no

s’han pogut complir, ja que va
creure que tot depenia de l’Ajun-
tament. Hi ha hagut mancances
de gestió i una excessiva ideologia.

Sigui com sigui, hi ha enquestes
que apunten que Colau podria
tornar a guanyar les eleccions.
No menystinc cap enquesta ni cap
tendència, però estic parlant amb
molta gent i conec molts sectors
que es manifesten clarament dece-
buts amb la gestió de Colau. Si jo
hagués de fer la meva enquesta
particular, no trobaria per enlloc
que hi hagi un ambient procliu a
què pugui revalidar la seva victòria. 

Segons les mateixes enquestes,
vostès ho tindrien complicat per
guanyar les eleccions, amb la pu-
jada d’ERC, la possible irrupció
de Manuel Valls...
No sabem si Manuel Valls serà can-
didat o no... De moment no ho és.
El que sí que mostren les enquestes
és un escenari que crec que serà
real: el de la fragmentació. I això em
porta a treballar per la màxima uni-
tat dels partits sobiranistes perquè
no es pugui tornar a repetir el que
va passar fa tres anys. 

Ara que treu el tema de la unitat,
parlem de la possible candida-

tura unitària independentista...
Fa poc Alfred Bosch ens deia que
no ho acaba de veure clar. Ell de-
fensa que s’ha de posar per da-
vant un projecte de ciutat.
Jo també reivindico un projecte de
ciutat, amb aspectes en els quals
podem coincidir plenament amb
Bosch, com ara la capitalitat de Bar-
celona. Estic d’acord amb ell que
l’alcaldia ha de ser per millorar la
ciutat, per fer polítiques públiques i
per defensar els drets i les llibertats,
que en aquests moments es troben
força en entredit. Amb Bosch n’hem
parlat i en continuarem parlant.

Com han anat les converses?
Bé. Molt cordials i molt correctes.
N’estic contenta.

Però apunten cap a la llista uni-
tària?
És molt aviat per dir-ho, però en tot
cas som molt honestos l’un amb
l’altre posant sobre la taula els nos-
tres plantejaments. En el meu cas,
també el desig de poder treballar
conjuntament. Ara bé, és veritat
que hi ha diferents maneres d’a-
proximar-se a aquesta unitat.

No cal que sigui amb una candi-
datura unitària?
A mi m’agradaria. Jo defenso les

candidatures unitàries. Pertanyo
a un partit que les ha defensat
des de fa molts anys. En tot cas,
queda temps i podem continuar
treballant per aproximar-nos, fent
sempre compatible aquesta idea
amb el projecte de ciutat, que és
importantíssim.

Perquè una candidatura unitària
pogués prosperar, algú l’hauria
de liderar. Bosch defensa el seu
lideratge. En el seu cas, és una
condició irrenunciable la d’en-
capçalar la llista?
Crec que el plantejament de Bosch,
i que jo comparteixo, és molt legítim,
atès que jo també he estat escollida
pel meu partit en unes primàries. Dit
això, les circumstàncies en les quals
ens trobem des de fa temps ense-
nyen que en determinats moments
cal prendre decisions que inicial-
ment no es consideraven. Si parlem
d’assumir un lideratge, en els darrers
mesos i anys hem vist que hi ha
hagut molta generositat.

Els famosos passos al costat.
Jo defenso la meva candidatura. De
moment és molt aviat per obrir
noves portes, però també és agosa-
rat tancar-les totes. Jo em presento
per ser alcaldessa, però el context i la
necessitat de posar-nos d’acord aca-

barà determinant quina decisió s’ha
de prendre. I si aquesta decisió im-
plica generositat per part de tots, hi
haurà de ser.

Vostè estaria disposada a fer
unes primàries obertes, tal com
demana Jordi Graupera? Recent-
ment s’han reunit...
En la trobada, que va ser molt
cordial i positiva, Graupera ens va
explicar el seu plantejament i jo
vaig poder fer-li algunes pregun-
tes. En tot cas, crec que la seva
proposta comença la casa per la
teulada. Hem d’analitzar primer
què volem.

En això coincideix amb el que diu
Bosch.
[Somriu] Perfecte! Hem de compar-
tir molt el que volem des del punt
de vista de ciutat i, en tot cas, de les
primàries només en puc dir coses
bones, però hem de desvincular una
cosa de l’altra. Amb Graupera coin-
cidim en la necessitat d’anar junts, o
al màxim de junts possible, perquè
la victòria d’un alcalde o alcaldessa
independentista sigui factible. Però
fer-ho dependre gairebé tot d’unes
primàries obertes no ajuda que ens
aproximem. I queden moltes coses
per discutir sobre el funcionament
de les primàries que ell planteja.4

Neus Munté
Candidata del PDeCAT a l’alcaldia

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Oscar Murillo

“Conec molts sectors clarament 
decebuts amb la gestió de Colau”
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3I el moviment de Ferran Mas-
carell com el veu?
Mascarell és una persona que conec
molt. És molt interessant, molt culte
i té Barcelona al cap. Pot fer aporta-
cions interessants a la futura gover-
nabilitat de Barcelona. 

El veuria com un possible cap de
llista de la candidatura unitària?
El veig com una persona que pot
aportar molt, no m’atreviria a dir si
com a cap de llista o no.

De consens, ens referim. Perquè
si vostè no cedeix, Bosch tampoc
i han d’anar junts, algú hauran de
trobar. 
Persona de consens, segur, i per-
sona que té coses molt interes-
sants a dir sobre Barcelona també.
Però la diferència és que estem
parlant d’uns candidats escollits
pels seus partits i d’altres que s’es-
tan aglutinant entorn de diferents
idees o estructures amb qui tenim
la responsabilitat de parlar.

Acabi havent-hi candidatura uni-
tària o no, quina llista té al cap?
Pensem en els actuals regidors
del PDeCAT, per exemple. Creu
que alguns haurien de fer un pas
al costat perquè puguin entrar
cares noves?
Les cares noves sempre són neces-
sàries en tota etapa que comença.
Dit això, el conjunt  de la llista, en ter-
mes del PDeCAT, ha de passar per
un debat que farem per aprovar un
reglament sobre la seva confecció.
És una altra novetat, a banda de les

primàries. Segurament hi haurà l’ex-
cepció d’uns pocs llocs, ja que és
comprensible que el cap de llista
pugui disposar d’uns mínims llocs
per ubicar-hi persones que consi-
deri que poden enriquir la candida-
tura. Però tot ha de passar per un
debat obert amb els associats.

Ha parlat de noms que els triarà
la cap de llista.
Més que noms, perfils.  

Pensa en perfils que vindran de
fora o que ja són al partit?
A mi les aportacions de persones
independents m’atrauen moltíssim. 

Una certa renovació es veurà, per
tant.
És que crec que forma part d’allò

que toca quan es comença qualse-
vol nova etapa. És imprescindible. 

Joaquim Forn, el qual Trias havia
triat com el seu possible successor,
ara és a la presó. Pot tenir algun
paper en el seu projecte?
Tant de bo el pugui tenir. Si Forn no
es trobés injustament a la presó,
molt probablement seria ell el que
seria aquí responent aquestes pre-
guntes. Té totes les portes obertes
per poder participar i dir-hi la seva,
ell ho sap. Però també hem d’enten-
dre que la seva situació personal és
de molta duresa, tot i que m’encan-
taria que pogués reforçar el nostre
projecte amb condicions de norma-
litat i llibertat. 

Vostè no ha fet mai política mu-
nicipal. Creu que això pot perju-
dicar el seu projecte?
És cert que estrictament no he fet
mai política municipal, però tant
des de la UGT com des del Govern
sempre he tingut una relació molt
intensa amb el món municipal. Re-
conec que no tinc experiència mu-
nicipal, però sí que en tinc de govern.
I ja estic trepitjant molt la ciutat.

Un dels grans temes de ciutat és el
tramvia. Vostè ha dit que aposta
pel bus elèctric. La FAVB o Unim
Els Tramvies, per exemple, no ho
veuen així. Tindrà en compte la
seva opinió?
Sí, i voldré parlar amb ells, per des-
comptat. El projecte de la unió del
tramvia ha quedat bloquejat políti-
cament i està cremat, atès que la
gestió ha estat molt erràtica. Escol-
taré tothom i també traslladaré el
meu punt de vista. Crec que hi ha
maneres més sostenibles econòmi-
cament i mediambiental que no
passen només pel tramvia. La ideo-
logia també ha estat massa present
en aquest debat i el que vull és re-
cuperar els consensos.

En el cas de l’habitatge, hi ha un
gran consens en què és un dels
principals reptes. Lloguers cars,
gent jove amb problemes per tro-
bar pis, desnonaments... Si vostè
és alcaldessa, aconseguirà millo-
rar el que ha fet Colau?
La primera lliçó que tots podem ex-
treure de la gestió de Colau és que
hem de ser molt conscients de qui-
nes són les competències de l’Ajun-
tament. Les polítiques d’habitatge
són polítiques a mitjà i llarg termini
i, per tant, no es pot funcionar a cop
de titular com va fer l’alcaldessa. Ella
va basar el seu discurs com a candi-
data a dir que milloraria el que creia
que no s’havia fet bé, però ara tot el
que podrà exhibir al final del man-
dat és el que va començar Trias. Jo
prometré allò que estigui conven-
çuda que es pot dur a terme. Crec
que cal una gestió molt més rigo-
rosa de la que s’ha fet fins ara.

Una qüestió que té a veure amb
l’habitatge és el turisme. És im-
prescindible per a l’economia de
la ciutat però té efectes negatius
i el rebuig d’una part dels veïns.
Es veu capaç de trobar un equili-
bri que deixi tothom satisfet?
Sí. El primer que hem de fer és ana-
litzar perquè es produeixen deter-
minades accions de rebuig i fer
molta pedagogia. Hem d’explicar
molt bé la importància que té el tu-
risme, però també aïllar aquestes
externalitats negatives i resoldre-
les.  I vèncer les resistències que hi
pot haver, que no són majoritàries
però que també depenen molt del
to i de la relació que l’Ajuntament
mantingui amb el món del turisme. 

Amb això vol dir que part d’a-
quest rebuig pot tenir relació
amb la forma d’actuar de l’actual
govern municipal?
Sí, els ho diré ras i curt: durant els pri-
mers anys del mandat es va incenti-
var un discurs antiturístic de manera
clara. Després s’ha anat rebaixant.
Sentia fa pocs dies l’alcaldessa de-
fensant el turisme com una oportu-
nitat per a Barcelona dins d’un ordre
i una regulació. Bé, aquest és el dis-
curs que el PDeCAT ha mantingut
sempre. L’hemeroteca, però, és molt
tossuda.

Si arriba a l’alcaldia, veurem un
partit amb polítiques més d’es-
querres? Vostè ja ha deixat clar
que defensa un salari mínim de
ciutat, per exemple.
Hi estic totalment a favor. De fet, és
una proposta de Trias que no va tenir
temps d’implementar. No sé si el que
vull fer és d’esquerres o no tan d’es-
querres. En tot cas, vull que la ciutat
i tot el seu potencial acompanyin les
persones que tenen més dificultats.
Barcelona ha de ser inclusiva amb
tothom, però en aquests moments
hi ha moltes mancances socials. A
Colau li reconec que ha mantingut
uns nivells d’inversió social molt im-
portants, però ha treballat des de la
desconfiança amb el tercer sector
social, que crec que és un aliat im-
prescindible.

Què és el primer que farà si es
converteix en alcaldessa?
Identificar quins són els temes de
ciutat que requereixen un acord
ampli i convocar la resta de partits
per posar-nos a treballar. <

“Els primers anys d’aquest mandat 
es va incentivar un discurs antiturístic”

“Les cares noves
sempre són 

necessàries en tota 
etapa que comença.
És imprescindible”

“No tinc experiència
estrictament 
municipal, 

però sí que en tinc 
de govern”

– Estaria disposada a fer unes 
primàries obertes, tal com 
demana Graupera?

– Crec que la seva proposta
comença la casa per la teulada.

– En això coincideix amb el que
diu Alfred Bosch.

– Fer-ho dependre gairebé tot
d’aquestes primàries no ajuda
que ens aproximem.



líniahorta.cat Maig 2018

Horta-Guinardó

| 8

En marxa la temporada 
de Festes Majors als barris

TRADICIÓ4L’arribada del bon
temps és sinònim de Festa Major
a molts barris de la ciutat.  Hor-
ta-Guinardó no és una excepció i
aquest mes de juny diferents ba-
rris ja han celebrat o estan cele-
brant la seva particular diada.

El cap de setmana del 8, 9 i 10
de juny Sant Genís dels Agudells
i el Baix Guinardó van viure la
seva Festa Major. En el cas del
Baix Guinardó, els veïns van po-
der gaudir d’actes com el quinto
popular, diferents concerts mu-
sicals o una cantada d’havaneres,
entre d’altres. En el cas de  Sant
Genís, la celebració també va
arrencar el dia 8. La batucada prè-

via al pregó va servir per donar el
tret de sortida a un programa que
també va incloure concerts, una
paellada popular, havaneres i
una mascletà.

A banda, qui també està ce-
lebrant la seva Festa Major és la
Teixonera, que ho fa conjunta-
ment amb els barris graciencs de
Mas Falcó i Penitents, i la Font
d’en Fargues. Totes dues també
van arrencar el 8 de juny i s’a-
llargaran fins al dia 17. 

Per últim, el Parc de la Vall
d’Hebron celebra la seva entre el
13 i el 26 de juny. El programa in-
clou diferents actes pensats per a
tots els públics.

L’edifici Bloc 17 ja és 
de propietat municipal

ENTITATS4La Comissió de Go-
vern de l’Ajuntament va apro-
var a finals de maig la compra
del Bloc 17 per un import d’un
milió d’euros. D’aquesta ma-
nera es fa efectiva la reivindi-
cació de totes les entitats juve-
nils que tenen la seva seu a l’e-
difici i que fa uns mesos van or-
ganitzar una campanya per
salvar l’immoble després que
l’antic propietari, el BBVA, el
posés a la venda.

Ara el Districte ja treballa,
juntament amb les entitats, per
definir els futurs usos que tin-

drà l’espai. Continuarà acollint
diferents associacions juvenils
i també, un cop s’hagi rehabili-
tat l’edifici, hi haurà pisos de llo-
guer social.

L’edifici fa més de 800 me-
tres quadrats i té quatre pisos.
Dos d’ells són habitatges i els
altres dos són els que fan ser-
vir entitats com els Diables
d’Horta, el Casal Popular La
Merci, l’Ateneu Popular la Bu-
gadera, Queixal d’en Xöves,
el Consell de Joventut d’Hor-
ta-Guinardó i l’Esplai Isard-
Flor de Neu. 

Urbanisme | Un camí per creuar l’Hospital de Sant Pau
El recinte de l’Hospital de Sant Pau es podrà creuar a peu a partir de l’any que ve. La funda-

ció privada del centre començarà aviat unes obres per condicionar una nova entrada al re-
cinte pel carrer de Cartagena, que posteriorment permetrà que es faci aquest camí.

L’entitat El Pou, Grup d’Estudis
de la Vall d’Horta i la Muntanya
Pelada i l’Associació de Veïns
d’Horta han llençat recentment
un crit d’alerta pel futur de Can
Crehuet, la casa senyorial situada
al número 12 del carrer de Porto,
al barri d’Horta, ja que podria ser
enderrocada.

Aquestes dues entitats han
alertat que a principis de mes va
aparèixer a la façana un cartell
penjat d’una empresa d’enderro-
caments, cosa que podria signifi-
car que la propietat, una cons-
tructora, hagués decidit ende-
rrocar l’edifici per posteriorment
fer-hi pisos. Des del grup El Pou

expliquen a la seva revista que
Can Crehuet “no és una masia his-
tòrica, sinó una casa de caire ru-
ral, de les típiques de l’antic poble
d’Horta”. La casa es va construir
a finals del segle XVIII i té, en el
seu interior, diferents elements
patrimonials, com ara finestral de-
corat o un sostre també decorat,
en aquest cas amb quatre meda-
llons amb referències artístiques.

UNA LLOGATERA ALS BAIXOS
A banda del valor patrimonial de
l’edifici, als baixos d’aquesta casa

hi viu actualment una dona de 92
anys. Té un contracte de renda an-
tiga i fa 60 anys que aquesta plan-
ta de la finca és casa seva. En de-
claracions a Línia Horta, el seu fill
explica que amb l’empresa cons-
tructora han tingut converses,
però no s’han acabat d’entendre.
Afegeix que l’escenari ideal per a
la seva mare seria poder continuar
vivint a la casa perquè “és on
sempre ha viscut, hi té tots els re-
cords i que sigui en una planta bai-
xa l’ajuda”. De totes maneres,
afegeix que la casa està en mal es-
tat i que hi faria falta alguna re-
forma. Si finalment no és viable
que la dona pugui seguir vivint a
la casa, el seu fill diu que no po-
saran cap problema per marxar,
però recorda que la seva mare
“haurà de rebre una indemnitza-
ció, ja que té un contracte de llo-
guer de renda antiga”.

L’AJUNTAMENT NEGOCIA
En paral·lel, l’Ajuntament s’ha
mobilitzat per explorar quines op-
cions hi ha per salvar Can Crehuet.

Actualment hi ha negociacions
obertes amb la constructora que va
comprar la finca fa un temps. El
problema és que l’edifici té una sè-
rie de drets adquirits gràcies a un
certificat d’aprofitament urbanís-
tic que fa que la propietat el pugui
enderrocar quan vulgui. Un su-
pòsit que no passa, per exemple, en
el cas de les finques del casc antic
d’Horta, la plaça Bacardí, els ca-

rrers de Campoamor i Salses i les
Cases dels Periodistes incloses en
la moratòria que es va aprovar el
2 de juliol de 2017. “Som cons-
cients de la importància de Can
Crehuet i de moment s’està nego-
ciant amb la propietat”, conclouen
fonts del Districte.

Can Crehuet data de finals del segle XVIII. Foto cedida

L’última casa senyorial d’Horta
podria ser enderrocada

» El grup El Pou alerta que Can Crehuet pot anar a terra per fer-hi pisos 
» L’Ajuntament negocia amb la propietat per intentar salvar la finca

Albert Ribas
HORTA

La casa té uns drets
adquirits que fan que
la propietat la pugui
enderrocar quan vulgui

92
anys té la dona que
viu als baixos de la casa
amb un contracte 
de renda antiga
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Montbau tindrà escales
i rampes mecàniques

ESPAI PÚBLIC4El darrer ple-
nari del districte, tal com va in-
formar Betevé, va aprovar a fi-
nals de maig un projecte per
instal·lar escales i rampes me-
càniques al barri de Montbau,
el que té una mitjana d’edat
més alta de la ciutat, per tal que
els veïns es puguin desplaçar a
peu amb més facilitat. Actual-
ment no n’hi ha en cap punt del
barri.

La proposta aprovada sor-
geix d’un consell de barri i la va
presentar l’associació de veïns,
que va aconseguir el suport de
tots els partits polítics. L’entitat
demana que el primer lloc on
s’han de posar les rampes i les

escales mecàniques és al centre
del barri. Primer, però, el Dis-
tricte prepararà un projecte
amb l’objectiu de tenir-lo en-
llestit abans no s’acabi l’actual
mandat. Caldrà fer una sèrie
d’estudis previs i posteriorment
es farà un procés participatiu.

PARTICIPACIÓ PIONERA
L’aprovació d’aquest projecte a
través del consell de barri arri-
ba després que hagi estat la
primera vegada que es fa servir
aquest mecanisme de partici-
pació, vigent des de l’última
actualització de les normes de
participació veïnal del conjunt
de la ciutat.

MOBILITAT4La línia 24 d’au-
tobús, que actualment comuni-
ca el Carmel i Can Baró amb el
barri de Sant Antoni (l’Eixam-
ple), patirà aviat una retallada
en el seu recorregut. A partir
d’ara acabarà a la plaça Cata-
lunya. Això ha provocat ma-
lestar entre els veïns de Can
Baró, que preparen mobilitza-
cions contra aquesta decisió.

Des de la Plataforma Can
Baró denuncien que el barri
“no para de perdre mobilitat”.
“És inacceptable retallar el 24,
treure el 55 a la tardor i escur-
çar el 39”, afegeixen. I és que les
línies 55 i 39 també estan afec-
tades per l’entrada en funcio-
nament de les línies noves D50,
v9 i V33 el pròxim 25 de juny. A
banda, des de la mateixa entitat
recorden que  en els darrers
anys “s’ha perdut la línia 31 i la
línia 74, l’actual H6”.

REUNIÓ AMB TMB
La decisió de convocar protes-
tes veïnals, que es faran a la
zona de la plaça Sanllehy, arri-
ba després d’una reunió dels
veïns amb Transports Metro-
politans de Barcelona (TMB) ce-
lebrada a finals de maig. Des de
la Plataforma Can Baró diuen
que no estan disposats a ac-

ceptar la proposta de TMB, que
seria, tal com expliquen des de
la mateixa entitat, esperar a

veure la nova xarxa de busos per
valorar i pensar en possibles so-
lucions a un o dos anys vista. El
problema, remarquen aquests

veïns, és que, en un barri de
muntanya com Can Baró on
viu molta gent gran, “aquesta
reconfiguració tindria un im-
pacte social negatiu en el barri
i més amb el creixent envelli-
ment de la població i les difi-
cultats pròpies de l’orografia”.
Per últim, també  recorden que
el bus 24 és un dels que fan ser-
vir molts turistes per arribar al
Park Güell, cosa que fa que els
busos sempre vagin molt plens.
Creuen que, si la línia surt a par-
tir d’ara des de plaça Catalunya,
aquesta situació empitjorarà.

La presentació del desplegament final de la nova xarxa de bus. Foto: TMB

Veïns de Can Baró preparen
protestes pels canvis al bus 24

La línia 24 deixarà
d’arribar a Sant Antoni 
i acabarà el recorregut
a la plaça Catalunya
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La implantació de la nova xarxa d’au-
tobusos està aïllant barris com Can
Baró, que precisament per la seva
orografia necessiten transport públic
que els faciliti els desplaçaments per
a serveis tan bàsics com arribar a
centres de salut o a escoles.

El barri ja ha perdut les línies d’au-
tobús 31 i 74, i ara el govern d’Ada
Colau pretén eliminar la línia 55, es-
curçar les línies 24 i 39 i substituir la
92 per la V19, ignorant les reivindica-
cions dels veïns de Can Baró que
veuen com cada cop disposen de
menys opcions per desplaçar-se en
transport públic alhora que el govern
municipal redueix les places d’apar-
cament.

Moltes d’aquestes modificacions
de la xarxa d’autobús estaven basa-
des en l’arribada de l’L9 de metro a
la plaça Sanllehy, però a més de patir
retallades en línies d’autobús, el
metro tampoc arriba al barri. 

Ja és hora que Colau escolti els
veïns i almenys es plantegi l’opció
d’ampliar la freqüència de pas de la
línia de bus de barri 114 i ampliar-la
fins a l’hospital de Sant Pau per ga-
rantir els desplaçaments a l’hospital
més proper.

Más de un millón de euros es lo que
se ha gastado Colau en comprar el
edificio Bloc 17 de la Plaza Eivissa
de Horta bajo la premisa de hacer
equipamientos juveniles, que a la
práctica se convierten en sedes gra-
tuitas para miembros de partidos ra-
dicales como CUP y Arran.

Esta cesión es una burla para los
centenares de entidades sociales y de
barrio que pagan un alquiler para poder
desarrollar sus actividades, mientras
otras siguen en lista de espera para
poder acceder a un local vacío.

Los equipamientos públicos deben
dar servicio a los vecinos del barrio y
no a formaciones políticas, que ade-
más están vinculadas con movimien-
tos okupas, tal y como dejan en
evidencia en redes sociales miembros
de la CUP y Arran, que admiten que el
Bloc 17 es un espacio en el que sue-

len reunirse habitualmente. Es la-
mentable que Colau siga en su línea
de comprar y ceder edificios para
okupas y antisistema; ya lo ha hecho

en el barrio de Horta con el edificio
Bloc 17, en Gràcia con la antigua co-
misaría o en Sarrià con las Casitas
de Hort de la Vila.

Horta-Guinardó
Colau entrega el Bloc 17

a los radicales

La xarxa de bus que
necessita Can Baró

@pp_bcn664 720 266

Segueix-nos: www.albertofernandez.com

www.ppcatalunya.com

Manuel Conde
Conseller del PP
a Horta-Guinardó

/ppc.barcelona

Balance de 3 años de Colau
Este mes de junio se cumplen tres
años de la llegada de Ada Colau a la
alcaldía del Ayuntamiento de Barce-
lona, gracias a una victoria mínima de
11 regidores sobre un total de 41. La
mayoría son 21. Colau se presentó
como la alcaldesa de todos, la que iba
a cambiar las cosas y el adalid de la
transparencia y austeridad. Pero el día
a día de la gestión municipal es difícil,
y la alcaldesa ha comprobado como
aquellas propuestas de escaparate
que vendía tanto en campaña como
en sus primeros días de alcaldesa, se
han ido diluyendo.   

Poca gente se imaginaba que
aquella activista antidesahucios que
aparecía en los medios de comunica-
ción con una camiseta verde, mos-
trando una señal de ‘Stop’, se
convertiría en alcaldesa de Barcelona
por sorpresa. Más, cuando siempre
aseguraba que no tenía la intención
de entrar en política, rechazando in-
cluso ofertas de partidos como ICV o

la CUP. Ahora, su mal gobierno se ha
convertido en un ‘Stop Barcelona’. El
gobierno Colau suspende licencias de
hoteles y terrazas, aplica moratorias
para todo aquello que no pueden ges-
tionar como ellos quieren, es permi-
sivo con el top manta y los okupas,
frena inversiones y creación de em-
pleo, no promueve la vivienda social
que necesita la ciudad, no construyen
los equipamientos públicos necesa-
rios y aquella participación ciudadana
que tanto destacaba Colau en cam-
paña, ahora brilla por su ausencia.
Quiso imponer una multiconsulta que
finalmente ha sido un fracaso. Y ade-
más, no escucha a los vecinos, como
sucede en el Raval con los narcopi-
sos, en la Ronda de Dalt con la co-
bertura o en el Poblenou con la
‘Superilla’.  

Recordemos que la candidata Ada
Colau anunció como gran bandera de
su mandato que construiría 8.000 vi-
viendas sociales si se convertía en al-

caldesa. Tres años después de aque-
lla promesa electoral, las cifras nos
demuestran que esa propuesta se
quedará finalmente a medias, sin
cumplir, ya que a falta de un año para
acabar el mandato, la cifra se rebaja
aproximadamente a un total de 3.200
viviendas. Además, desde que Colau
llegó a la alcaldía, la inversión anual
en vivienda pública se ha recortado
132M€, los alquileres se han encare-
cido un 24% y la media anual de des-
ahucios en Barcelona es de 4.000.
Mientras, el Ayuntamiento tiene 83 so-

lares públicos vacíos en los que se
podría construir hasta 6.000 viviendas
sociales. 

Cuando queda un año para las
elecciones municipales, es necesario
empezar a configurar una alternativa a
la alcaldesa Colau, porque si ha go-
bernado, no ha sido por tener socios
de gobierno, sino cómplices en la opo-
sición, como el PSC, que ha sido su
socio en el Ayuntamiento. Incluso Ciu-
dadanos y el PDeCAT le apoyaron su
propuesta estrella: el fracasado Plan
de Vivienda. 
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ComerçGastronomia | Productes de mercat i literatura
La biblioteca de Montbau-Albert Pérez Baró va acollir a finals de maig un tastet literari
amb productes del Mercat de la Vall d’Hebron. La jornada va consistir a comentar 
el llibre 'La bouquet del miedo' i en tastar alguns dels plats inspirats en la novel·la.

FIRA4L’edició del Comerç al
Carrer que va celebrar la Fede-
ració de Comerç Cort d’Horta el
passat dissabte 2 de juny va tor-
nar a aconseguir que els carrers
Tajo, Baixada de la Plana i Lis-
boa s’omplissin de gent.

La jornada, un dels principals
actes anuals que organitza
aquest eix comercial, va arrencar
ben d’hora, a les nou del matí.
“Els núvols de primera hora van
fer que la gent no marxés a la
platja i de seguida es va viure un
ambient molt bo”, expliquen
des de Cor d’Horta. Al llarg del
dia el temps va acompanyar i
tant els comerciants com el pú-
blic van poder gaudir d’un dia
“que va anar molt bé”, afegeixen
des de l’entitat.

La novetat d’aquest any van
ser les parades de menjar on el
públic va poder fer degustacions
de la gastronomia de diferents
restaurants i bars de la zona i
també de botigues d’alimentació.
També es va fer un sopar popu-
lar que va presentar un molt bon

aspecte, ja que es van aconseguir
omplir una trenta de taules.

ÒPERA
D’altra banda, Cor d’Horta ce-
lebrarà el pròxim 6 de juliol la
jornada d’Òpera al Comerç, du-
rant la qual 10 botigues de l’eix
seran les seus, entre dos quarts
de sis de la tarda i dos quarts de

nou del vespre, de diferents con-
certs d’òpera. Òpera al Comerç
és una iniciativa de la Fundació
Barcelona Comerç, emmarca-
da en les activitats de l’Any del
Comerç i la Cultura, que entre el
4 de maig i el 15 de novembre or-
ganitza 1.890 actuacions de can-
tants d’òpera a més de 200 co-
merços de la ciutat.

Els carrers es van omplir de gent al llarg del dia. Foto: Cor d’Horta

Cor d’Horta viu un Comerç 
al Carrer amb molta afluència

TRADICIÓ4El Mercat d’Horta
va celebrar el passat 12 de maig
la Fira de Sant Ponç, patró dels
herbolaris i els apicultors, amb
una petita mostra d’aquesta tra-
dicional celebració. Al llarg del
dia la gent que va visitar el mer-
cat va trobar diferents exemplars
del poder curatiu dels productes
de la natura. 

Algunes de les parades del
mercat també van mostrar la
seva gran varietat de plantes i
herbes fresques i medicinals.
Per a aquells interessats en la lec-

tura, també hi va haver l’opció de
comprar llibres relacionats amb
l’herboristeria i l’apicultura.

TALLERS DE SUSHI
A finals de maig des del mercat
també es va organitzar la pri-
mera edició, dividida en dues
sessions, del Taller de Sushi del
Mercat d’Horta. La classe la va
impartir ‘El último nigiri’. Els
alumnes van poder descobrir
els millors ingredients i la millor
tècnica per preparar aquest co-
negut menjar japonès. 

El Mercat d’Horta celebra
la Fira de Sant Ponç

Boxa | El cinturó d’Europa supergall es disputa a la Vall d’Hebron
Després de quatre dècades sense combats per campionats d’Europa, Abigail Medina defensarà
el seu títol en la vetllada La ley del mazo, que es disputarà a la Vall d’Hebron el pròxim dia 22.
Altres noms que hi haurà en la vetllada seran Isaac Chaca Real, Juli Giner o Franky Urquiaga.

La temporada que ve tornarà a
haver-hi dos equips del districte
al grup 5 de Tercera Divisió. El
Martinenc va tancar un curs per-
fecte per als equips de futbol
d’Horta-Guinardó amb la conse-
cució del retorn a una categoria
estatal dues temporades més
tard el passat diumenge 10. Es
tanca, doncs, un any futbolístic
excel·lent, gairebé perfecte.

Els de Miguel López, a més,
van aconseguir-ho de la manera
més complicada: repetint l’empat
a un gol contra el Manresa (en
aquest cas, al Congost) i resolent-
ho tot en una pròrroga (1-4) que
ja forma part de la història del
club. Manel Sala havia avançat els
del Bages al minut 9 de la repre-

sa, però Javi Sánchez va equili-
brar les forces 12 minuts després,
de manera que el partit s’enca-
minava cap a una pròrroga que
semblava inevitable.

En el temps extra, la figura
d’Adri Ruiz va ser fonamental,
amb dos gols. El primer va arri-
bar al minut 100, amb fortuna, en
una falta lateral, mentre que el
que sentenciaria definitivament
el partit va ser al minut 113.
Abans de celebrar l’ascens, Ro-
land Garrós va ampliar encara
més el seu compte golejador.

SUBCAMPIONS DE COPA
Per altra banda, la temporada de
la UA Horta va acabar amb la dis-
puta de la Copa Catalunya abso-
luta, que l’equip va perdre el pas-
sat dia 2 contra el Cornellà (2-3).

Quan no havien passat ni
dues setmanes d’ençà que el Tri-
bunal Català de l’Esport havia do-

nat la raó al club en el seu recurs
(desestimat per dues vegades
per la Federació catalana), els de
Nacho Castro van afrontar la fi-
nal contra el conjunt del Baix Llo-
bregat a la Bòbila de Gavà. 

El partit, a més, va començar
de forma immillorable per als
blancs, ja que Domingo Berlan-
ga va inaugurar el marcador
amb un golàs al minut 4 que dei-

xava clar que l’Horta jugaria de
tu a tu contra els de Jordi Roger.
El Cornellà, però, va equilibrar
les forces set minuts després en
una jugada d’estratègia que va
resoldre Fall amb un cop de
cap. Aquest, però, no seria l’únic
cop que els de Castro encaixa-
rien, ja que el davanter canari
Rafa Mujica va avançar els verds
al minut 23. Édgar Tejada tor-

naria a equilibrar el matx sis mi-
nuts abans del descans.

L’únic gol que es va celebrar
a la segona meitat va ser el de la
victòria cornellanenca, obra del
capità Valentín Merchán, al mi-
nut 66. L’Horta va creure en les
seves possibilitats, però ni tan sols
amb superioritat numèrica va
ser capaç de trencar la muralla
defensiva dels verds.

Final de curs (gairebé) perfecte
» El Martinenc supera l’eliminatòria contra el Manresa i torna a ser equip de Tercera Divisió

» La Unió Atlètica d’Horta tanca la temporada com a subcampió de la Copa Catalunya absoluta

L’eufòria vermella per l’ascens (esquerra) i un moment de la final de la Copa (dreta). Fotos: FCM i FCF

Pau Arriaga
HORTA-GUINARDÓ
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Les picades de l’aranya reclusa han po-
sat fi a la vida de tres persones del sud
de França. Un comissari inicia una in-
vestigació per trobar els motius que,
de sobte, han convertit la picada de la
reclusa en mortal.  

Fred Vargas supera, de nou, les
fronteres entre la novel·la negra i la li-
terària amb ‘Quan surt la reclusa’.  

No t’ho perdis

Viu en línia

Llibres

Quan surt la reclusa
Fred Vargas

Teatre

El duet format per Marcel Lázara i
Júlia Arrey s'estrena amb Pedalant
endins (Halley Records, 2018). L'ex-
membre de Txarango i la cantautora
brasilera presenten un àlbum musi-
calment molt singular que es carac-
teritza per la senzillesa que impreg-
na les cançons, construïdes amb
emoció i a foc lent.

Música

Arriba la segona entrega de les aven-
tures de l’antiheroi per excel·lència,
Deadpool. Aquesta vegada, el perso-
natge haurà de salvar un jove anome-
nat Russell que ha estat segrestat i, per
fer-ho, intenta crear el grup X-Force. 

Ryan Reynolds torna a ser Deadpo-
ol, mentre que Josh Brolin encarna el
seu antagonista.

Pelis i sèries

Deadpool 2
David Leitch

Pedalant endins
Marcel Lázara i Júlia Arrey

La setmana del disseny
Entre el 5 i el 14 de juny se celebra una nova edició de la Bar-

celona Design Week, que farà que la capital s’ompli de pro-
postes relacionades amb el disseny. Sota el nom de ‘Revalo-

rar’, la 13a edició de la setmana del disseny ofereix un pro-
grama que proposa observar amb una nova mirada tot allò
que ens envolta i apostar per dissenys i comportaments ba-

sats en la sostenibilitat. L’epicentre de la Barcelona Design
Week serà un any més l’edifici Disseny Hub Barcelona i el

programa es complementarà amb una selecció d’activitats
paral·leles que es faran en diferents punts de la ciutat. 

Amaia va estrenar la seva carrera musical en
solitari amb un concert carregat de po-

lèmica. La triunfita va ser un dels re-
clams del Primavera Sound, que es

va celebrar a Barcelona del 30 de
maig al 3 de juny. Alguns usuaris

van expressar a través de les xarxes socials que
no veien amb bons ulls que una cantant acaba-
da de sortir del programa televisiu formés part
d’un dels festivals amb més renom dins del pa-

norama indie. Durant la seva actuació, dijous 31
de maig, Amaia va fer cas omís a les crítiques i va
pujar a l’escenari el mateix dia que ho feien Nick

Cave o Björk. El seu repertori es va allunyar de les
cançons que la van fer famosa a Operación Triunfo i
tampoc va interpretar el tema que va defensar a Eu-

rovisión unes setmanes enrere i que va deixar 
Espanya en la 23a posició del concurs.

A M A I A

La fitxa
Guanyar el programa Operación Triunfo

També va representar Espanya al festival d’Eurovisión

Famosos

Ha actuat al Primavera Sound
El concert va ser la seva primera actuació en solitari

S’ha criticat la idoneitat de l’actuació
Alguns usuaris opinen que una ‘triunfita’ no encaixa al festival

QUI ÉS?

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

QUÈ HA FET?

| MotoGP 2018
Converteix-te en Márquez, Rossi o Viñales i guanya el mundial 
de motociclisme. També inclou les categories Moto2 i Moto3.

L’art, la societat actual però, sobretot,
l’amistat, es qüestionen constantment
en aquesta magnífica comèdia que
porta fins a l’extrem els personatges
per tal de provocar-nos la reflexió a
base de riallades. I tot, amb tres actors
del nivell de Pere Arquillué, Francesc
Orella i Lluís Villanueva.

Al Teatre Goya de Barcelona.

Art
Yasmina Reza
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P R O P O S T E S
DIMARTS 19 DE JUNY
20:00 En el marc del Dia Mundial de les Perso-

nes Refugiades, es farà la representació de l’es-
pectacle teatral anomenat Amic meu. / Foment
Hortenc.

DIMECRES 27 DE JUNY
10:00 El pròxim dia 27 es posarà en marxa un

curs de quatre sessions anomenat Dibui-
xem del natural a l’exterior. Les classes dura-
ran dues hores i el preu del curs és de 28 eu-
ros. / Centre Cívic Casa Groga.

DIVENDRES 6 DE JULIOL
18:00 Amb la calor i l’estiu com a protagonis-

tes, es posarà en marxa un taller de tres ses-
sions per aprendre a ballar salsa. El preu to-
tal del curs és de 10,53 euros. / Centre Cívic
El Carmel.

FINS AL 26 DE JUNY
Matí-Tarda El Lilo (Baudilio Martínez), una de

les figures més emblemàtiques de la histò-
ria del barri del Carmel, és el protagonista d’a-
questa exposició homònima. / Associació Car-
mel a la Vista.

FINS AL 26 DE JUNY
Matí-Tarda En el marc de la festa major de la

Font d’en Fargues, està en marxa la mostra
Història del 39, que explica la història d’aquesta
línia de bus que desapareixerà al novembre.
/ Casal de Barri Font d'en Fargues.

TOTS ELS DIVENDRES
18:30 Tots els divendres d’aquest mes es faran

noves sessions del taller Microteatre, pensat
per a petits actors i actrius en potència. / Bi-
blioteca El Carmel - Juan Marsé.

DIMARTS 26 DE JUNY
17:15 El projecte de psicomotricitat en família

és un espai on els nens i nenes amb l'acom-
panyament de les seves famílies, gaudiran
d'un temps i d'un espai de joc compartit. / Ca-
sal de Barri Font d'en Fargues.

DISSABTE 16 DE JUNY
09:00 Ja està tot a punt perquè se celebri la ter-

cera edició de la Cronoescalada Mayor de Ro-
quetes, amb les seves quatre categories. / Ca-
rretera Alta de Roquetes.

Hermes i la font, a càrrec de l'Associació
Caçadors d'Hermes, serà la pròxima
sessió del La Font del Cuento s’omple
de contes. / Font del Cuento.

Continua el cicle ‘La Font del 
Cuento s'omple de contes’
Dissabte 30 de juny a les 12:00

La professora Lucía Campás s’enca-
rregarà de coordinar les darreres ses-
sions del taller-càpsula Records foto-
gràfics. Cal inscripció prèvia. / Centre
Cívic Teixonera.

La càpsula ‘Records fotogràfics’
encara la seva recta final

Dijous 14 i 21 de juny a les 18:30

Isabel Archs, Claudia Padilla, Gabriel
Torner i Berta Planell, el Quartet Tor-
ner, oferirà un recital en el marc del
cicle de concerts Música als Parcs. / Jar-
dins Montbau.

El juny es tancarà amb un
concert del Quartet Torner

Dimarts 26 de juny a les 21:00

El combat entre Abigail Medina i An-
thony Settoul serà el plat fort de la vet-
llada de boxa La ley del mazo. / Pavelló
d’Esports de la Vall d’Hebron.

Boxa de primera: ‘La ley 
del mazo’ a la Vall d’Hebron
Divendres 22 de juny a les 20:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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esquerrabcn.cat/districtes @ERChg7 ERC Horta Guinardó

Governar una gran ciutat sovint
implica allunyar-se dels proble-
mes més quotidians, de pre-
ocupacions que no estan en
cap agenda política però afec-
ten igualment la vida dels veïns
i veïnes. Per aquest motiu, és
imprescindible saber trobar els
mecanismes per escoltar tot-
hom i atendre les seves reivin-
dicacions; perquè també és
important actuar si una llam-
borda està trencada, un banc
en mal estat o un carrer on la
neteja és insuficient. I de la ma-
teixa manera, cal trobar eines
per copsar les opinions dels
barcelonins i barcelonines en
relació a la ciutat, per saber què
pensen i com la millorarien.
 Des d'Esquerra Republi-

cana hem iniciat un gran pro-

cés participatiu que porta per
nom Dibuixem Barcelona; un
procés per conèixer el pols de
la ciutat i saber què preocupa
realment els veïns i veïnes de
Barcelona. És per això que,
durant els pròxims mesos, Es-
querra Republicana organit-
zarà fins a 200 actes a
cadascun dels 73 barris de la

ciutat, perquè escoltar les opi-
nions de tothom implica tre-
pitjar el carrer i sortir a recollir
propostes a cada carrer i a
cada barri. Cadascun d'a-
quests actes servirà per deba-
tre les problemàtiques que
afecten més cada barri i reco-
llir suggeriments i idees dels
veïns i veïnes.

Aquest procés s'acompanya
també de l'espai web dibui-
xem.barcelona, on qualsevol
ciutadà pot accedir a fer les
seves propostes i donar la seva
opinió sobre els debats que s'hi
plantegen en temes com la gra-
tuïtat de les escoles bressol o les
infraestructures de transport pú-
blic a la ciutat. 

T'emplacem a participar
d'aquest gran procés participa-
tiu per dibuixar la nostra ciutat,
perquè la teva opinió també
compta. Des d'ara i fins al mes
de desembre serem al carrer,
molt a prop de casa teva, per
recollir les teves propostes.
Entra al web dibuixem.barce-
lona i descobreix on i quan!

Horta-Guinardó

Dibuixem Barcelona
Esquerra Republicana organitza més de 200 actes als 73 barris

de Barcelona per repensar la ciutat
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