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PSC ha fet coses

molt greus”
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Barcelona és una ciutat cada
vegada més diversa. Aquesta és
una de les principals conclu-
sions de les noves dades que es
desprenen del padró municipal
d’aquest 2018 fet públic recent-
ment. I és que per primera ve-
gada la població nascuda a l’es-
tranger ha superat la barrera
de les 400.000 persones, una xi-
fra que representa gairebé una
quarta part del total del més
d’1,6 milions de barcelonins.

Així doncs, el padró també
mostra com els veïns nascuts a
la ciutat només són el 51% del to-
tal. Darrere d’aquest grup hi ha
el de les persones d’origen es-
tranger (24,6%), mentre que  les

nascudes en altres punts de l’Es-
tat són el 17%. Per últim, la gent
que té els seus orígens en altres
poblacions catalanes representen
el 7,4%.

LLATINOAMÈRICA PREDOMINA
Els principals països d’origen
dels barcelonins nascuts a l’es-
tranger són, com és habitual, lla-
tinoamericans. En primer lloc hi
ha el Perú, amb una mica més de
24.000 persones. En segon i
tercer lloc, amb més de 23.000
i amb molt poca diferència en-
tre ells, hi ha l’Argentina i l’E-
quador. El quart país és Co-
lòmbia i el primer que no és lla-
tinoamericà és el Pakistan, que
és cinquè. El primer europeu,
Itàlia, és el sisè.

Aquest retrat, però, és força
diferent del que queda una ve-
gada es dóna un cop d’ull a les

principals nacionalitats, a ban-
da de l’espanyola, de la ciutat. La
variació es deu al fet que en els
últims anys moltes persones
d’origen llatinoamericà s’han
nacionalitzat espanyoles. Això
provoca que a la llista de les na-
cionalitats més freqüents la ita-
liana sigui la primera amb
31.500 persones, la xinesa la
segona amb una mica més de
20.500 i la pakistanesa la terce-
ra amb més de 19.200. La po-
blació de nacionalitat estrange-
ra, doncs, supera per primera ve-
gada les 300.000 persones i
equival al 18,5% del total.

DIVERSITAT ABSOLUTA
Una altra de les característiques
principals d’aquest retrat socio-
lògic és que la població estran-
gera de Barcelona és extraordi-
nàriament diversa, ja que cap

col·lectiu nacional arriba, ni de
bon tros, a representar el 2% del
total. Al mateix temps, tota
aquesta població està bastant
repartida pels diferents distric-
tes i barris. 

Des de l’Ajuntament afirmen
que aquest augment de la po-
blació estrangera a la ciutat  que
s’ha experimentat en els dos úl-
tims anys es deu als “fluxos mi-
gratoris vinculats a la millora
de la situació econòmica i a les
oportunitats d’ocupació que ofe-
reix la ciutat”, així com a “l’in-
crement de sol·licitants d’asil i re-
fugiats que estan arribant”.

25 ANYS DE TRANSFORMACIÓ
Qualsevol persona que compari
la Barcelona de fa 25 anys amb
l’actual veurà dues ciutats com-
pletament diferents. Fins ben
bé entrats els anys 90 la pobla-

ció estrangera representava un
2% o menys del total. Durant la
primera dècada del segle XXI es
va produir el gran salt, ja que es
va passar del 5% al 18,5%. A par-
tir del 2010, amb l’esclat de la cri-
si econòmica, el creixement es va
frenar, mentre que a partir del
2015 va començar un nou incre-
ment de la població estrangera. 

MÉS DONES QUE HOMES
El padró d’aquest any 2018 tam-
bé deixa una altra xifra rellevant
relacionada amb la població
barcelonina d’origen estranger.
Per primer cop hi ha més dones
de nacionalitat estrangera
(151.249) que homes (150.377)
i la seva mitjana d’edat és de
33,6 anys, molt inferior als 46,3
anys de mitjana d’edat de la
població femenina de naciona-
litat espanyola.

(Encara més) cosmopolita
» La població de Barcelona d’origen estranger, 400.000 persones, ja representa una quarta part del total
» El Perú, l’Argentina i l’Equador són els principals països d’origen dels barcelonins nascuts a l’estranger

Albert Ribas
BARCELONA

Una quarta part de la població de Barcelona és d’origen estranger. Foto: Arxiu
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La lupa

per Jordi Barbeta

El fenomen del sobiranista emprenyat

Abans que comencés el procés sobira-
nista, primer es va produir allò de la “des-
afecció”. Després la cosa va pujar de to i
vam passar a la fase del “català empre-
nyat”, però quan els emprenyats van sor-
tir massivament al carrer a expressar el
seu enuig, es van adonar que eren molts
més que no s’havien imaginat mai. Això
els va canviar l’estat d’ànim, i l’empre-
nyament es va transformar en una il·lu-
sió col·lectiva que va desembocar en l’a-
nomenada “revolució dels somriures”. Ha
passat el temps i la mobilització continua;
tanmateix comença a notar-se un feno-
men nou que podríem ano-
menar “el sobiranista em-
prenyat”.

El del sobiranista empre-
nyat és un fenomen molt di-
ferent de tots els anteriors,
perquè la desafecció i el català
emprenyat feien referència a
la incomoditat dels catalans en la seva re-
lació amb l’estat espanyol. Les il·lusions
i els somriures van sorgir del retrobament
al carrer de gent d’orígens diversos que
havien arribat a la mateixa conclusió i això
els animava a compartir la travessa d’a-
quell viatge a Ítaca. En canvi, el sobira-
nisme emprenyat és un fenomen cent per
cent autòcton, que no té res a veure amb
Espanya i que fa referència a la decepció
dels sobiranistes amb els seus propis lí-
ders i partits que està donant peu a mo-
viments de protesta interns i fins i tot a
iniciatives que podríem anomenar po-
pulistes o antipolítiques que, per bé o per
mal,  amenacen de dinamitar un altre cop
el sistema de partits.

Les convocatòries d’eleccions pri-
màries per elegir candidats municipals re-

presenten una autèntica rebel·lió de les
bases sobiranistes contra els partits que
els haurien de representar. L’astut pe-
riodista Jordi Graupera devia percebre el
grau d’emprenyament latent del sobira-
nisme quan va decidir llançar pel seu
compte la iniciativa de primàries a Bar-
celona i el cert és que ja ha reunit gaire-
bé cent vegades més signatures que vots
han rebut els candidats oficials de cada
partit. No consta que Graupera tingui nin-
gú poderós al darrere. S’ha passat els dar-
rers anys anant i venint dels Estats Units,
no se li pot negar la seva intel·ligència,

però tampoc la seva carregant pedante-
ria. Que un tipus així aixequi el dit i el se-
gueixin desenes de milers de sobiranis-
tes deu ser perquè els sobiranistes se sen-
tien orfes com aquells seguidors que, de
sobte, es van posar a córrer darrere de
Forrest Gump.

Ha estat una gran idea perquè ràpi-
dament la iniciativa autodenominada
“primàries per la República” s’ha estès ar-
reu del país amb la col·laboració de l’As-
semblea Nacional Catalana. Barcelona,
Reus, Granollers, Mataró... volen unitat,
però si els partits convencionals no juguen
les municipals esdevindran un especta-
cle com el dels Monty Python a La vida
de Brian.  M’ho recordava fa poc en Car-
les Santamaria: el Front Judaic Popular
contra el Front Popular de Judea i tots dos

contra els dissidents de la Unió Popular
de Judea.

Aquesta perspectiva està escalfant els
ànims d'una manera evident. Sobirania
i Justícia, l’activa associació que promou
la independència de Catalunya per vies
pacífiques i democràtiques, i que aple-
ga sobretot persones relacionades amb
el món jurídic, va convocar aquesta
setmana a Barcelona un sopar groc en
solidaritat amb els presos i exiliats.
L’entusiasta presidenta de l’entitat, Isa-
bel-Helena Martí, va aconseguir una
concorregudíssima assistència i una

considerable recaptació de
fons per a l’Associació Cata-
lana pels Drets Civils. Tot-
hom es va emocionar amb
els parlaments de les com-
panyes dels presos, Susanna
Barreda, Diana Riba, Laura
Masvidal i Txell Bonet. Hi

van intervenir també representants ins-
titucionals com Artur Mas, Núria de Gis-
pert, Josep Costa i Joan Tardà, a més de
Jaume Alonso-Cuevillas i alguns perio-
distes. Tot el que es va dir es pot resu-
mir en dues idees. “No defallirem, però
hem d’anar junts”. Les crides a la unitat
van aixecar els aplaudiments més sen-
tits, però també les protestes, entre les
quals una dura acusació de “traïció” a
l’esperit del 21 de desembre i el resum
de l’estat d’ànim col·lectiu que va fer una
elegantíssima assistent que seia al meu
costat i que, sense perdre les maneres,
va deixar anar la frase que inspira
aquest article: “Polítics, sapigueu que es-
tem emprenyats”.

Publicat a El Nacional.cat

La decepció dels sobiranistes amb 
els seus propis líders i partits dóna 

peu a moviments de protesta interns 

Los que destrozaron las
manos, cortaron la len-

gua, dedos... torturaron y
asesinaron con 44 tiros a Víctor Jara
nunca nunca nunca lograrán quitarnos
su voz, letras y música. Condenada, por
fin, 45 años después, gran parte de la
maldita escoria que hizo todo eso con
este ser humano.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hay ideas “democráti-
cas” que me dejan pi-

cueto. Nadie propuso ile-
galizar el independentismo cuando su-
ponía un 15 o 20% del electorado. Pero
a Casado le parece buena idea hacerlo
cuando roza el 50%. Ilegalizar a la mitad
del cuerpo electoral. ¿Dónde estudia
esta gente?

@pvallin

La premsa del bloc
monàrquic (i alguna de

línia sobiranista també)
està inflant descaradament la bombolla
del diàleg. En alguns casos fins i tot fins
a extrems una mica ridículs, diria jo.
Quan es despertin tots i totes, el di-
nosaure encara hi serà. Es diu autode-
terminació.

Crec que entre tots
(més els nunyistes) es-

tem destrossant La Masia.
La formació de jugadors ha de ser una
feina silenciosa, no pot ser que la
premsa escrigui sobre nens de 10 anys.
Fa uns anys no sabíem qui jugava al ju-
venil. Els nens s’han de formar, no ser
notícia.

@a_ginola@eduardvoltas@Juanmi_News

Els semàfors

CSO El Konvento
Els veïns de Sant Genís de l’entorn de

Can Safont denuncien des de fa mesos
les molèsties que els provoca el col·lec-

tiu que des del gener ocupa aquest antic
convent. Darrerament, la tensió entre

veïns i okupes ha crescut.
pàgina 8

FC Martinenc
Un any més, el Martinenc organitza el

Torneig d’Històrics del futbol català, la
cita estival que serveix per donar el tret
de sortida a la nova temporada. La 33a

edició es jugarà entre el 30 de juliol i 
el 5 d’agost al Municipal del Guinardó. 

pàgina 18

Janet Sanz
L’Ajuntament ha impulsat el concurs de
projectes per definir com ha de ser la fu-

tura reforma de la rambla del Carmel.
El consistori vol que la nova rambla si-
gui un espai referent i adaptat a les ne-

cessitats dels veïns i les entitats. 
pàgina 10
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El Mercat d’Horta celebra
la Fira de Sant Ponç1

2 El Martinenc de Miguel López
puja a Tercera Divisió

L’última casa senyorial d’Horta
podria ser enderrocada

Veïns de Can Baró preparen protestes
pels canvis al bus 24

Els comerciants amenacen de denunciar
l'Ajuntament pel Top Manta
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Les claus

La Conferència Episcopal Tarra-
conense, integrada pels 13 bisbes
catalans, celebra el trasllat de pre-
sos polítics a centres penitencia-
ris de Catalunya.

La postura episcopal, expres-
sada amb el seu habitual to mo-
derat, mostra la seva discrepància
amb els partits i organitzacions
de la dreta i la ultradreta espa-
nyolista (PP, Cs, SCC, Vox...) que
estan en desacord amb l’apropa-
ment de presos.

El comunicat de l’episcopat
diu sobre aquesta qüestió: “Els
bisbes han tingut notícia de l’a-
propament d’alguns antics mem-
bres del Govern de la Generalitat
i altres dirigents socials a centres
penitenciaris ubicats en territori
català. Celebren l’aplicació d’a-
questa mesura legal i humanità-
ria que, sens dubte, afavorirà el
contacte amb les famílies d’a-
quests detinguts en presó pre-
ventiva. Així mateix, els bisbes
desitgen que es continuïn fent
passos per part de tots els agents
polítics i socials per tal que, com
ja han manifestat repetidament,
es pugui trobar una solució a l’ac-
tual situació que sigui justa i ac-
ceptable per a tothom, amb un
gran esforç de diàleg des de la
veritat, amb generositat i recerca
del bé comú. I conviden nova-
ment els cristians a pregar i a ser
constructors de pau i apòstols de
reconciliació enmig de la societat
catalana”.

Els bisbes 
per Oriol Domingo

De la violència verbal a la física
per Jordi Lleal 

En política hi ha establerta
una regla no escrita: no entrar
en la violència, tant verbal
com física, a l’hora d’enfrontar-
se amb els que pensen diferent.
Semblava que això era més o
menys acceptat, però cada ve-
gada es fa més evident que hi
ha una nova tendència. Rafael
Hernando diu: “Si Pedro Sánc-
hez tingués el que s’ha de tenir
(sic), no rebria Torra per par-
lar de res”. Pablo Casado, fla-
mant finalista de les primàries
del PP: “Si sóc president del
PP, Catalunya serà el pilar de
la meva actuació. S’hi lliura el
desafiament més gran a la lli-
bertat”. Jordi Roca, diputat
del PP: “Els nacionalistes no
dubtaran a vessar sang si cre-
uen que així se sortiran amb la
seva”. Aznar: “La història es
pot tornar a repetir”. Per des-
gràcia, la tendència actual és
passar de les paraules a la
mala educació, com queda pa-

lès en les sessions del Parla-
ment per part dels diputats del
PP i especialment pels de Ciu-
dadanos, que falten al respec-
te als presidents Quim Torra i
Roger Torrent, muntant un
xou cada vegada que poden.
Envalentits per la seva impu-
nitat, ara ja s’estan produint
atacs violents als nostres car-
rers per part de brètols nacio-
nalistes espanyols. Els discur-
sos d’una forma subliminar
s’endureixen. Estem avisats!

Davants d’aquests fets, hi
ha alguna reacció per part de
la cúpula del PP i Ciudadanos?
Cap ni una. Donen la callada
per resposta. Ja els va bé man-
tenir la tensió al Parlament i als
carrers. Nosaltres no hem de
caure a la trampa. Hem de
mantenir la calma, encara que
ens costi no contestar amb les
mateixes armes les seves con-
tínues provocacions.

Keep calm and carry on!

Vist al Twitter

@artursarrate: Avui finalitzen nou anys
(2009-2018) d'absurdes comparacions en-
tre #LionelMessi i #CristianoRonaldo des
de la tribuna del #SantiagoBernabeu.

@IsidorMari: Fantàstic! Ara podríem cen-
trar l'atenció en tots els nens (i no tan
nens) que esperen ser rescatats de la
guerra, la fam i la mort arreu del món. 

#Rescatats #CR7alaJuve

Les millors
perles

La targeta ‘black’ del cap de la fundació de la Junta d’Andalusia
per formar aturats, Fernando Villén, es va fer servir 15 vegades
en només unes hores en un prostíbul el març del 2010. L’import

total dels càrrecs va ser de gairebé 15.000 euros. Els fets s’han cone-
gut arran de la investigació judicial oberta contra aquesta fundació.

Jugadors russos van esnifar amoníac per millorar el seu ren-
diment en el partit contra Espanya del Mundial. Així ho de-
talla una informació del diari alemany Süddeutsche Zei-

tung. El metge de la selecció russa ho ha admès però ha negat
que es tracti de dopatge, ja que no és una substància prohibida.

El raper canadenc Drake ha aconseguit col·locar set cançons en-
tre els deu primers llocs de la llista ‘Hot 100’ de Billboard. 
D’aquesta manera, Drake supera els Beatles, que el 1964 van

aconseguir que cinc temes seus apareguessin simultàniament a la
principal llista de popularitat musical dels Estats Units.

Renfe estudia denunciar 13 viatgers d’un comiat de solter
que van haver de ser desallotjats d’un AVE Madrid-Màla-
ga. El grup va provocar molèsties a la resta de passatgers

i va fer que el tren patís un retard de més de mitja hora. La Poli-
cia Nacional va expulsar-los del tren a l’estació de Còrdova. 

Un acte de Ciutadans a Palma de Mallorca el 8 de juliol va dei-
xar una escena surrealista. La de la presidenta de l’Associació
per a la lluita Contra les Malalties del Ronyó reivindicant el fet

de portar òrgans “d’una persona de Catalunya”. La dona va afegir
que “a Espanya tots units som perfectes: necessitem Catalunya”.

 

@boye_g: En los países democráticos los he-
chos descritos por Llarena no son constitu-
tivos de delito alguno... no hay rebelión, no
hay sedición y no hay desórdenes públicos.

#NomésMalversació
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Entrem a la recta final del seu
mandat. Governar la ciutat
ha estat com s’esperava?

Era difícil de preveure que ens to-
caria governar, no només una ciu-
tat tan gran i tan important com
Barcelona, sinó fer-ho en un dels
períodes de la democràcia recent
més complicats. Tant pel tema na-
cional, que ha marcat l’agenda po-
lítica bona part del mandat, com
també pel pitjor atemptat terrorista
que ha patit la ciutat en els darrers
30 anys.  Han passat coses que eren
impossibles de preveure.

Creu que el seu govern ha estat a
l’altura de les expectatives que
va generar?
Pel que fa a les mesures concretes
del programa, ja hem superat el
70% de compliment. Anem a bon
ritme. Però és evident que ens en-
frontem a temes estructurals que
no es poden resoldre en un sol
mandat i tenim diferents limita-
cions, com ara governar en mino-
ria. Això fa que algunes coses no
vagin tan de pressa com voldries. I
més enllà del programa, hem com-

plert amb el canvi d’agenda. El
canvi de prioritats, posar les perso-
nes al centre... En poc temps Barce-
lona és líder en inversió social i
transparència a tot l’Estat, ciutat
líder a Europa en polítiques de po-
bresa energètica, ara estrenem l’o-
perador energètic municipal, hem
fet un punt d’inflexió en les políti-
ques d’habitatge...

Ara que parla d’habitatge... Hi ha
força unanimitat que és el princi-
pal problema de la ciutat. Van ser
agosarats amb algunes prome-
ses que van fer?
Sincerament, crec que vam prome-
tre fer el màxim possible i estem
complint. Això no vol dir que el pro-
blema estigui resolt, evidentment.
Venim d’un problema estructural,
d’un dèficit de polítiques públiques
d’habitatge... Una política que no
s’ha fet en 40 anys no es resol en un
mandat, però l’important és que
s’ha capgirat la situació: s’ha multi-
plicat per quatre la inversió, hi ha 66
promocions d’habitatge en marxa...
Amb dos mandats preveiem doblar
el parc públic que ens vam trobar. I
la qüestió clau de l’habitatge, els llo-
guers, depèn de l’Estat.

Fa tres anys, en el seu programa
es queixaven que el preu mitjà

del lloguer fos de 702 euros i, se-
gons les últimes dades munici-
pals, a finals del 2017 era de 889
euros. La realitat és aquesta.
Totalment. Però nosaltres fem tot el
que està a les nostres mans. Hem
augmentat les ajudes al lloguer,
estem canviant la regulació perquè
no hi hagi cap ajuda a la rehabilita-
ció a un privat si no manté els preus
de lloguer... Tot el que està a les
mans de l’Ajuntament ho estem
utilitzant per combatre l’especula-
ció, i estem pressionant per canviar
la llei dels lloguers, que és estatal.

Una altra de les seves banderes era
la participació, “i en això estan fa-
llant”. Ho deia fa poc Ana Menén-
dez, presidenta de la FAVB. És així?
El moviment veïnal sempre ens ha
de demanar més i, per tant, ben-
vinguda sigui la crítica de la FAVB i
de qualsevol altra entitat.

La crítica era dura. Deia que els in-
fantilitzen i que estan farts de go-
mets.
Suposo que es referia a alguns
casos concrets, però segur que la
FAVB, i així em consta, valora molt
positivament que hem tirat enda-
vant demandes històriques en par-
ticipació que feia dècades que el
moviment veïnal demanava, com

ara un reglament de participació.
Entenc que la FAVB ens demani
més, perquè amb nosaltres ho ha
de fer. Sé que a un govern com el
nostre se li demana molt més que
a qualsevol altre, i em sembla bé. 

Sí? Té la sensació que li exigeixen
més que a altres governs?
Sí, segur. Perquè venim d’on venim
i nosaltres vam dir que prioritzaríem
la política per a aquells que més ho
necessitaven. I espero i dono per fet
que a nosaltres ens demanaran més
que a altres. I això està bé.

Els grups de l’oposició també són
exigents. Li han retret manca de
cintura política per arribar a acords.
Què els respon?
Malauradament, la política de par-
tits porta constantment a la crítica,
cosa que és estèril, absurda... I la ciu-
tadania n’està farta. Hem de supe-
rar la fase de la crítica partidista i
centrar-nos en la ciutat i en objec-
tius concrets. Però tot i aquestes di-
ficultats, hem desbloquejat grans
temes, com la Model, el pla urba-
nístic del Barça...

Aquest últim molt criticat per la
FAVB i per diverses entitats de la
zona.
Molt criticat per la FAVB però també

amb molt consens. S’ha guanyat
molt espai verd i públic, un munt
d’equipaments i s’ha rebaixat l’afec-
tació comercial. I no és l’únic exem-
ple que els volia posar.

Segueixi.
Aquest estiu arriba el metro a la Ma-
rina, Glòries i Sagrera s’han reactivat,
la cobertura de la ronda de Dalt, l’i-
nici de la pacificació de la Meri-
diana... I hem fet grans acords amb
els grups municipals que vull valo-
rar: el Pla de Barris, un pla de lluita
contra les desigualtats... Queda molt
per fer i no vull ser autocomplaent,
però hi ha un munt d’acords que els
partits farien bé d’atribuir-se’ls. Insis-
teixo, la política no pot reduir-se a la
crítica entre partits. 

Sembla que prefereix estalviar-
se retrets a l’oposició.
Prefereixo no entrar en el pim-pam-
pum. La ciutadania n’està farta.

Se la veu especialment molesta
amb això.
El que més m’ha decebut d’a-
quests tres anys és el rol dels par-
tits. S’hauria de reformar el sistema
de partits perquè responguin del
seu dia a dia a la ciutadania. També
per impulsar que l’oposició tingui
un paper més constructiu.4

Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Oscar Murillo

“La ciutadania rebutjarà les
candidatures en clau nacional”



7 | 

líniahorta.catJuliol 2018Entrevista

3Vostè quan feia campanya era
molt dura amb el partit que go-
vernava... Li havia dit màfia.
Perquè hi ha casos de corrupció
que estan als jutjats. No m’ho he in-
ventat jo això de màfia. A CiU li he
dit màfia perquè era un partit que,
de forma organitzada i estructural,
va tenir multitud de casos de cor-
rupció gravíssims.  

També havia fet servir el mateix
adjectiu per parlar del PSC...
I m’havia referit a casos concrets de
corrupció a Ciutat Vella, al Palau de
la Música...

I després van governar junts.
Sí. Però nosaltres sempre ens hem
centrat en un programa, en acords
concrets i a fer que les males praxis
del passat no es tornin a produir. El
mandat de la ciutadania era diàleg i
pacte i la nostra responsabilitat era
fer acords. I els hem buscat amb les
forces d’esquerres. 

Parlant del PSC, ara és molt crític
amb vostès. Va ser una decisió en-
certada trencar el pacte amb ells?
Jo no volia que es trenqués cap
pacte. De fet, volia acords encara
més amplis amb ERC. Però el PSC
ha fet coses molt greus, com aban-
donar la seva tradició d’esquerres i
catalanista i ajuntar-se amb el PP
per fer una cosa tan inaudita en de-
mocràcia com és intervenir l’auto-
govern de Catalunya i avalar una
estratègia de repressió que ha por-
tat a tenir líders polítics a la presó.
El PSC està molt perdut. Amb la ir-
rupció de nous partits polítics fa
temps que està desorientat.

Queden 10 mesos per a les elec-
cions. Fa tres anys va guanyar en
54 dels 73 barris de la ciutat. Es
veu capaç de repetir aquests re-
sultats?
L’última paraula la tindrà la ciutada-
nia, però jo aspiro que la gent valori
el que hem fet en aquest mandat.
Espero, no només reeditar l’èxit que
vam obtenir, sinó ampliar el suport
per tenir més força per seguir amb
l’agenda de canvi. 

El 2015 l’onada de Podemos i
Pablo Iglesias estava a dalt de
tot. Ara sembla anar de baixada...
Més enllà d’això, les pròximes
eleccions municipals tindran un
grandíssim interès. De fet, ja s’està
veient ara, perquè hi ha gent que
un any abans ja està en campa-
nya. Tothom diu que la batalla de
Barcelona serà emocionant. La
ciutadania veu que les ciutats són
el lloc per millorar i reinventar les
nostres democràcies. Crec que la
política municipal en els pròxims
anys serà molt més sexi del que ha
estat en el passat. 

I en aquest escenari, què creu
que la pot perjudicar més: una
llista unitària independentista o
la possible irrupció de candidats
estrella com Manuel Valls?
Formen part del mateix. Hi ha par-
tits que creuen que no són prou
atractius en termes municipals i
tenen la temptació de traslladar el
bloqueig viscut a la política nacio-
nal a Barcelona. Seria un gran error
i els mateixos barcelonins ho impe-
diran. A Barcelona hi ha molt orgull
de ciutat i hi ha temes molt impor-
tants dels quals parlar. Aquelles
candidatures que es plantegin en
clau nacional, la mateixa ciutadania
les rebutjarà.  

A la ciutat hi ha molts temes im-
portants, ara ho deia. Un d’ells és
la situació de Ciutat Vella, sobre-
tot dels barris del Raval i el Gòtic.
Pateixen problemes lligats al trà-
fic de drogues i a la pressió im-
mobiliària. Arriben tard amb el
pla de xoc pactat amb Trias?
El tema del narcotràfic ens pre-
ocupa perquè és molt seriós. Però
no hem de permetre que s’estig-
matitzin el Raval, el Gòtic i Ciutat
Vella en el seu conjunt. El Raval és
un barri meravellós, que ha fet una
gran transformació. El narcotràfic
s’ha d’abordar d’arrel, és un tema
internacional que mou molts di-
ners i és competència dels Mossos
d’Esquadra. Va més enllà de la ciu-
tat. Estem parlant del Port, de l’ae-
roport, de xarxes internacionals...
La feina d’investigació policial s’ha
d’intensificar. 

Però l’Ajuntament també té res-
ponsabilitats al respecte.
I tant, i nosaltres som a peu de
carrer. Cada setmana s’entra en un
o dos pisos. Però el problema no
s’acaba aquí, perquè tenim una
aliança perversa entre narcotràfic
i especulació. Tenim desenes de
pisos buits de bancs i fons d’in-
versió. Per això pressionem la Ge-
neralitat i l’Estat per canviar la
legislació, perquè aquests pisos
buits haurien de ser per a lloguer.
Nosaltres, amb la Guàrdia Urbana,
hi hem posat més hores extres
que ningú, amb un cost de 12 mi-
lions d’euros. I ara afegirem 116
nous Guàrdies Urbans i la majoria

aniran a Ciutat Vella. Ningú pot dir
que no hem actuat, però no ho
podem fer sols. 

Precisament fa temps que els
sindicats de la Guàrdia Urbana i
diversos partits de l’oposició de-
nuncien que la plantilla del cos
és curta. Es parla d’un augment
necessari de fins a 500 agents.
Fem més ampliacions que mai,
però hem de pensar que venim de

la Llei Montoro, que ha restringit
competències.

D’acord, però de vegades es té la
sensació que tot és culpa de la
Generalitat o de l’Estat.
És que l’Estat també ha recentralit-
zat respecte dels municipis. Però
això no és una excusa, perquè nos-
altres hem actuat.

Canviem de tema. La unió del
tramvia no ha estat possible. Si
torna a ser alcaldessa, repensarà
el projecte o insistirà a aconse-
guir-lo?
Estic tan convençuda o més de la
necessitat d’unir el tramvia ara que
abans. Hi ha més consens que mai:
entitats, municipis de l’àrea metro-
politana, la Generalitat... Unir els
tramvies seria un salt endavant per
a la mobilitat de la ciutat. El pro-
blema és que l’ERC d’Alfred Bosch
va decidir no votar-hi a favor mal-
grat que ho portava al programa. 

Un altre dels grans temes de ciu-
tat és el turisme. “El turisme  ens
agrada molt”, deia fa dies, afe-
gint, certament, que té efectes
negatius. Ha canviat la seva visió
respecte d’aquest sector?
Segur que en tinc una visió més
completa i l’he enriquit. Ara bé,
pel que fa a la idea bàsica, segu-
eixo pensant el mateix i crec que
aquests anys al govern ens han

donat la raó. Quan vam entrar ens
van tractar de bojos per dir que
s’havia de regular el turisme i els
allotjaments turístics, que estaven
descontrolats. Tres anys després,
els hotelers diuen que Barcelona
és la ciutat que més actua contra
els pisos turístics il·legals. Avui
ningú discuteix la regulació que
hem fet ni les actuacions per tan-
car els il·legals. El problema no és
el turisme, és qui vol especular
amb l’habitatge per treure’n be-
neficis astronòmics amb aparta-
ments turístics il·legals.

Si l’any que ve guanya les elec-
cions i torna a ser alcaldessa, què
és el primer que farà?
Donar continuïtat al Pla de Barris i
consolidar polítiques de canvi, com
l’operador energètic, per exemple.
I impulsar la unió del tramvia i la fu-
nerària pública, que han quedat
pendents per partidisme.

Estaríem davant del segon i últim
mandat d’Ada Colau o n’hi podria
haver un tercer?
No he pensat a fer més de dos man-
dats en cap moment. Ara bé, falten
anys... Quan estiguem al final del
segon mandat serà el moment de
plantejar-s’ho, però ara com ara la
idea són dos mandats.<

“A Ciutat Vella
tenim una aliança

perversa entre
narcotràfic

i especulació”

Li han criticat certes afirmacions públiques sobre la seva
vida privada i afectiva, algunes en shows televisius...
Crec que cadascú ha de parlar de la seva vida privada, in-
closa la seva orientació sexual, quan vulgui, si és que vol, i
com vulgui. I això mai no és censurable perquè és una de-
cisió sobirana de cadascú. Anem malament si en una so-
cietat democràtica comencem a jutjar les persones perquè
parlin de la seva orientació sexual en l’àmbit que sigui.

Com es pren les crítiques que l’acusen de frivolitzar?
Quan ets una persona que té molta projecció pública
sempre hi ha algú que et qüestiona per algun motiu. 

Però la sorprenen?
Crec que denoten que determinats debats encara no els
tenim superats. Hi ha temes que sembla que siguin
tabús o que no estiguin totalment normalitzats. S’ha
avançat molt gràcies a la lluita de determinats col·lec-
tius, però queda molt per fer. 

Ens pot posar algun exemple de la disrupció que s’ha
trobat a l’Ajuntament per ser bisexual i d’origen humil?
Quan ets diferent del patró habitual (home, gran, heterose-
xual i que normalment s’ha mogut en àmbits de poder), in-
comodes. Quan arriba una dona a l’alcaldia, en aquest cas
bisexual, d’origen humil i que no s’ha mogut en els cercles
d’elit de la ciutat, es generen disrupcions. Però prefereixo
no posar exemples, perquè vull evitar la morbositat. 

La regidora Pin creu que explicar aquestes situacions 
és la millor manera de combatre-les. Fa poc denunciava
que era l’enèsima vegada que la tractaven de “noia”...
Sí... [Silenci]. A mi m’han arribat a dir nena i a tocar-me de
forma paternalista... Algun gran empresari o algun alt re-
presentant institucional que, com que s’incomoda per-
què no està acostumat a tractar amb algú tan normal,
diria jo, et toca la galta. I tu penses, què està fent?! Què
està fent?! Però bé, és una anècdota, i més enllà de l’a-
nècdota no vull alimentar la morbositat.

“M’han arribat 
a dir nena i a 

tocar-me la galta”

“No he pensat
a fer més de

dos mandats en cap
moment. Ara bé, 

falten anys...”

“Quan vam entrar
ens van tractar
de bojos per dir
que s’havia de 

regular el turisme”
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Marc Martínez portarà
l’esperit de Lorca als Lluïsos

TEATRE4L’actor Marc Martínez
serà el pròxim 19 de juliol el gran
protagonista a la seu dels Lluï-
sos d’Horta. Hi arribarà per fer
una lectura dramatitzada del
text ‘Como canta una ciudad de
noviembre a noviembre’, on es
posarà en la pell de Federico
García Lorca. El director de
l’espectacle és Josep Galindo.

En aquest text, García Lorca
descriu la seva ciutat, Granada,
que és la millor manera de co-
nèixer el mateix Lorca. Es trac-
ta d’un document que parteix de
la conferència-concert que l’au-

tor va fer el 1933 a Buenos Aires,
Montevideo i Barcelona. 

Martínez aconsegueix fer un
retrat lúcid, càlid i poètic gràcies
al seu talent com a actor. L’es-
pectacle és, sens dubte, una
gran aproximació a la figura de
García Lorca i el context social
i històric que li va tocar viure. Al
llarg de l’espectacle el públic po-
drà descobrir el Lorca artista i
revolucionari en el que serà un
viatge en el temps a Granada
des de la figura del poeta de la
República en la seva versió més
íntima i personal.

L’Ajuntament protegeix 
el nucli antic d’Horta

URBANISME4La Comissió d’Ur-
banisme, Ecologia i Mobilitat va
aprovar el passat 19 de juny la Mo-
dificació del Pla General Metro-
polità que fa referència al nucli an-
tic d’Horta, la plaça Bacardí, els ca-
rrers de Campoamor i Salses i les
Cases dels Periodistes.

L’objectiu del consistori és
protegir  un patrimoni arquitec-
tònic i històric que inclou un total
de 447 finques. En aquestes fin-
ques hi ha les clàssiques cases uni-
familiars d’Horta que es remun-
ten al seu passat de poble agríco-
la, on l’habitatge natural era la ma-

sia. També  era una zona d’estiueig
de moltes famílies benestants de
Barcelona, ja que fins al 1904
Horta no va passar a formar part
de Barcelona.

D’altra banda, la nova qualifi-
cació urbanística també defineix
com a equipaments espais que ac-
tualment ja fan aquesta funció,
com per exemple el Centre Cívic
Matas i Ramis o el Bloc 17, que
està en procés de municipalitza-
ció. Mentre duri la tramitació d’a-
quest nou planejament urbanís-
tic es mantindrà la suspensió de lli-
cències aprovada fa un any.

Successos | Detingut l’autor d’un tiroteig al Carmel
Els Mossos d’Esquadra van detenir l’11 de juliol el presumpte autor d’un tiroteig

al barri del Carmel que el dia abans va acabar amb dues persones ferides, una
d’elles de gravetat. El detingut, un home de 46 anys, es va entregar a la policia 

Martínez és un actor amb una llarga trajectòria. Foto: Twitter (@escolabetulia)

Els veïns de Sant Genís dels Agu-
dells que viuen al voltant de la
masia de Can Safont (carrer Nat-
zaret, 107) fa més de mig any que
conviuen amb un grup d’okupes.
Des de fa setmanes organitzen
cassolades per mostrar el seu
rebuig a l’ocupació d’aquest an-
tic convent, protagonitzada el
mes de gener per un col·lectiu que
va batejar l’espai amb el nom de
CSO El Konvento.

Tot i que durant els primers
mesos de l’ocupació no es va pro-
duir cap incident ni conflicte re-
marcable, el passat mes d’abril  un
petit incendi va cremar l’entrada de
la finca. Segons els okupes, el foc
l’hauria provocat un grup de joves
del barri que els havien amenaçat
abans, mentre que veïns de la
zona asseguren que no va ser “res
més que una petita bretolada”. En
l’últim mes, però, la tensió ha
augmentat arran de la mossegada
d’un gos, que seria d’un dels oku-
pes, a un nen durant la Festa Ma-
jor del barri. En paral·lel, el passat
9 de juny, des del CDR d’Horta-
Guinardó, es va denunciar que el
Konvento havia patit un atac “per
part d’un grupuscle de 40 indivi-
dus d’ideologia feixista i d’ultra dre-
ta”. Aquesta denúncia és negada de
forma rotunda per integrants de
l’associació de veïns del barri.

Des de la mateixa associació, el
seu president, Martí Civit, lamen-
ta que “l’arribada d’aquests okupes
ha creat intranquil·litat i por al ba-
rri” i acusa el col·lectiu de “fer ne-
goci” amb l’ocupació, ja que segons

ells estan rellogant habitacions -la
casa en té gairebé una vintena-.

PLE DEL DISTRICTE
La problemàtica va arribar el pas-
sat 9 de juliol a l’audiència públi-
ca, on els veïns van expressar les
seves queixes per la situació.  De
fet, el passat 2 de juliol la propie-
tat de l’edifici va presentar una de-
núncia als Mossos d’Esquadra
per posar en marxa els tràmits per
expulsar els okupes.

Més endavant, el 12 de juliol,
el cas es va tornar a tractar durant
el Ple. El PSC i el PDeCAT van
preguntar què s’estava fent des del
Districte per “restablir la convi-
vència i vetllar per la seguretat dels
veïns”. Des del govern municipal
els van recordar que des de fa set-
manes hi ha un equip de media-
ció parlant amb les parts per mi-
rar de rebaixar la tensió, tot i que
els veïns ja han dit que no és su-
ficient. En paral·lel, des del Dis-
tricte afegeixen que poca cosa
més poden fer, ja que “la finca
ocupada és de propietat privada”.

Durant l’Audiència Pública,
diversos veïns, amb visions dife-
rents de la problemàtica,  també
van intervenir per denunciar la si-
tuació. Al mateix temps també ho
van fer representants del col·lec-
tiu okupa, que van reivindicar
l’ocupació i van denunciar que han
estat víctimes d’agressions.

MENÉNDEZ I PIDAL
L’ocupació de Can Safont, però, no
és l’única amb la qual han de
conviure els veïns de Sant Genís.
Des de principis d’any hi ha una
doble ocupació de l’antiga escola
Menéndez Pidal, abandonada
després que el 2011-12 visqués el
seu últim curs abans de tancar.

En aquest cas, tal com expli-
quen els veïns, un dels dos grups
d’okupes són gent originària de
Geòrgia que serien responsables
de diferents robatoris i que hau-
rien amenaçat els veïns en més
d’una ocasió. Pel que fa a l’altre
grup, els mateixos veïns expli-
quen que “no hi ha mala relació i
fins i tot han cedit alguns espais”.

Una imatge de Can Safont. Foto: Twitter (@SeergiPM)

Creix la tensió a Sant Genís 
per l’ocupació de Can Safont

» La masia està ocupada des del gener i s’ha creat un conflicte veïnal
» Veïns i okupes es creuen acusacions sobre diferents agressions

Albert Ribas
SANT GENÍS DELS AGUDELLS
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Obres a la Teixonera per 
les noves escales mecàniques

MOBILITAT4Les obres per a la
construcció de les noves escales
mecàniques dels Canadencs, al
barri de la Teixonera, ja estan en
marxa. Aquestes noves escales
mecàniques substituiran les es-
cales actuals per tal de fer més fà-
cil la connexió entre els carrers de
Samaniego i d’Arenys, on hi ha un
desnivell de 14 metres i mig.

Les escales mecàniques es
col·locaran en tres trams dife-
rents. Està previst que les obres,
que tenen un cost d’1,5 milions
d’euros, estiguin acabades el
mes de març de l’any que ve. Des
de l’Ajuntament expliquen que
la col·locació d’aquestes noves
escales mecàniques formen part
del Pla de Barris de Sant Genís
dels Agudells i la Teixonera. En
el marc del Pla de Barris també

s’estan instal·lant les escales
mecàniques del carrer Mare de
Déu dels Àngels amb el carrer
Sant Dalmir, les obres de les
quals van començar el passat
mes de maig.

CRÍTIQUES VEÏNALS
Des de l’Associació de Veïns de
la Teixonera, però, es mostren
crítics amb el fet que l’Ajunta-
ment inclogui en el Pla de Barris
aquestes noves escales mecàni-
ques i, a banda, critiquen que les
inversions promeses no arri-
ben. “Aquestes escales mecàni-
ques no formaven part del Pla de
Barris i ara ens venen que sí. I les
inversions que sí que són del Pla
de Barris no les veiem perquè tot
va molt lent”, afirma Lluís Cai-
rell, president de l’entitat.

URBANISME4L’Ajuntament ha
impulsat recentment el concurs
de projectes per definir com ha
de ser la futura reforma de la
rambla del Carmel. La intenció
del govern municipal és acon-
seguir una proposta integral per
a la reforma d’aquesta via inau-
gurada fa 30 anys. 

Els projectes d’aquets concurs
es poden presentar fins al pròxim
30 de juliol. A principis d’octubre
es coneixeran els finalistes, que
seran un mínim de cinc i un
màxim de 10. Aquests passaran
a la segona fase del concurs i
abans de finals d’any es coneixerà
l’equip guanyador, que serà el re-
dactor del projecte. 

FUNCIÓ DE RAMBLA
Des de l’Ajuntament expliquen
que la reforma de la rambla del
Carmel és necessària per acon-
seguir una “revisió que permeti
la seva recuperació com a espai
d’interacció social per als veïns
dels barris” i per minimitzar
“els efectes negatius relacionats
amb la falta de connectivitat i les
barreres arquitectòniques”. 

L’objectiu municipal, doncs,
és prioritzar la funció de rambla
central més que de connexió
viària per tal que pugui ser un
espai referent per a les activitats

de les entitats dels barris. D’a-
questa manera també es busca
reduir la contaminació acústica

i atmosfèrica, ja que actual-
ment es tracta d’una zona amb
molt de trànsit. Durant l’anun-
ci del concurs de projectes, la ti-

nenta d’alcalde d’Ecologia, Ur-
banisme i Mobilitat, Janet Sanz,
va afirmar que “calia començar
a plantejar una transformació
que els barris del Carmel, Hor-
ta i la Font d’en Fargues fa molt
de temps que van posar a sobre
la taula”.

Per aconseguir tots aquests
objectius, els projectes que es
presentin hauran d’incloure, en-
tre altres coses, la reforma dels
accessos, arbrat i vegetació, en-
llumenat públic, noves cobertu-
res, rampes i la implantació de
nous equipaments.

La rambla del Carmel es reformarà. Foto: Google Maps

Pas endavant per a la futura
reforma de la rambla del Carmel

L’Ajuntament vol que la
futura rambla sigui un
espai de referència per
a les activitats veïnals

Imatge virtual de com serà la zona un cop acabin les obres. Foto: Ajuntament
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4El Departament de Salut de la
Generalitat ha posat en marxa el
nou Protocol de seguiment de
l’embaràs a Catalunya, que pretén
desmedicalitzar l’atenció a les
gestants tant com sigui possible
i oferir, alhora, les activitats pre-
ventives i de promoció de la sa-
lut més adients a cada moment. 

El nou Protocol, que actualit-
za el del 2005, està dotat amb
més de 330.000 euros i s’aplica-
rà de forma progressiva. Princi-
palment, s’adreça als embarassos
que tenen la consideració de
normals, que són la majoria a Ca-
talunya, però a la vegada inclou
recomanacions adients per a tots
els nivells de risc que es puguin
donar.

El document detalla un ca-
lendari molt més pautat de les vi-
sites i actuacions a realitzar i s’a-
vança la primera visita abans de
les 10 primeres setmanes de ges-
tació, la qual fins ara es feia abans
de les 12 setmanes. D’altra ban-

da, s’eviten exploracions inne-
cessàries com l’exploració ma-
mària o el tacte vaginal.

Una de les principals novetats
és la incorporació de la prova de
l’ADN fetal en sang materna per
detectar anomalies cromosòmi-
ques, com la síndrome de Down,
la de Patau o la d’Edwards, que
són les més freqüents. Aquesta

prova pot evitar fins a 1.200 pro-
cediments invasius a l’any (biòp-
sia o amniocentesi), les quals com-
porten un cert risc d’avortament. 

El test consisteix en una anà-
lisi de sang de la mare per de-
tectar-hi cèl·lules del fetus i po-

der analitzar-ne l’ADN. S’oferirà a
les gestants que presentin un risc
alt i intermedi, després del triple
screening o test combinat de cri-
bratge bioquímic i ecogràfic que
es fa al primer trimestre d’em-
baràs. 

La prova dona una certesa del
99% i això suposarà una gran
seguretat en els casos negatius,
mentre que en els positius
s’haurà de confirmar amb les
proves invasives. Aquest test es
començarà a aplicar a partir de
setembre per a les gestants amb
alt risc i posteriorment s’amplia-
rà de forma progressiva a les de
risc intermedi. Fins ara, a les ges-
tants amb un risc alt se’ls oferia
únicament la possibilitat de fer
una amniocentesi o una biòpsia
de còrion, mentre que a partir
d’ara se’ls oferirà la possibilitat de
triar entre la prova invasiva di-
rectament o bé fer-se la prova de
l’ADN fetal en sang materna com
a pas previ. A les gestants de

risc intermedi que fins ara no
se’ls feia cap prova, a partir d’a-
quest nou protocol se’ls oferirà la
possibilitat de fer-se també la
prova de l’ADN.

SALUT MENTAL
Una altra de les novetats del Pro-
tocol és el seguiment durant tot
l’embaràs i el postpart del be-

nestar emocional de la mare, i
s’incorpora un cribratge siste-
màtic universal per detectar es-
tats depressius i ansiosos. Aques-
ta avaluació es porta a terme a
través d’un qüestionari anomenat
de Wholey que el llevador o lle-

vadora fa a totes les gestants
durant diferents moments de
l’embaràs i del postpart. En cas
que s’identifiqui el risc de patir al-
gun símptoma de depressió o an-
sietat, es deriva la dona a l’aten-
ció especialitzada perquè pugui
fer el tractament adequat.

S’estima que una de cada
quatre embarassades podria pa-
tir un problema de salut men-
tal –els més comuns: l’ansietat i
la depressió–; una de cada deu
una depressió postpart i una de
cada mil presentarà una malal-
tia aguda greu com la psicosi
postpart. 

VIOLÈNCIA MASCLISTA
El nou Protocol també inclou un
cribratge universal a totes les
gestants per detectar i atendre si-
tuacions de violència masclista.
Cada professional haurà de trobar
la manera més adient per fer el
qüestionari a la dona per tal que
rebi l’atenció més adequada.

Cuidant l’embaràs
» La Generalitat posa en marxa el nou Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya

» Uns qüestionaris detectaran problemes de salut mental i situacions de violència masclista

S’avança la primera
visita abans de les 10
setmanes de gestació

Serveis

canalsalut.gencat.cat

S’hi inclou la prova 
de l’ADN fetal per 
detectar anomalies
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El Protocol també incorpora
millores en la detecció i actuació
en casos de consum de tabac, al-
cohol i altres drogues. A més, re-
cull les actualitzacions d’alguns
cribratges de malalties emer-
gents, com la del virus del Zika o
la malaltia de Chagas. Al mateix
temps, s’elimina el cribratge uni-
versal en algunes determina-
cions, com ara la toxoplasmosi,
per a les quals no hi ha evidèn-
cia, i s’insisteix en les recomana-
cions dietètiques i higièniques
per prevenir-la.

D’altra banda, també s’in-
clou al Protocol la recomanació
de les vacunacions contra la tos
ferina i contra la grip per a les do-
nes gestants. I, finalment, cal
esmentar que s’hi reforça el pa-
per de la parella o de les perso-
nes de l’entorn més proper de la
dona en el seguiment de l’em-
baràs. L’objectiu és que s’impli-
quin i participin en les visites de
control i seguiment de l’embaràs,

així com en les classes de pre-
paració al part.

Aquests són alguns dels as-
pectes més destacats del Protocol

elaborat pel Departament de Salut
i que ha comptat amb la participa-
ció de més de 180 professionals i
amb el suport de l’Associació Cata-
lana de Llevadores i la Societat Ca-
talana d’Obstetrícia i Ginecologia.<

4La natalitat ha baixat un 20% els últims 10
anys fins a arribar als 67.118 naixements el
2017. Paral·lelament, el nombre de dones
que tenen fills cada vegada més tard ha aug-
mentat als països europeus. A Catalunya,
l’any 2016, el percentatge de gestants amb
edats de més de 34 anys se situava al voltant
del 40%, concretament un 38,3%, segons da-
des del Registre de salut maternoinfantil del
Departament de Salut.

La dificultat en el moment del part –vagi-
nal respecte a cesària– també resulta incre-
mentada amb l’edat materna i, a Catalunya,
s’observa que el percentatge de cesàries se si-
tua en el 27,4%. No obstant això, hi ha un aug-

ment de les conductes saludables, com l’aug-
ment de l’inici de l’alletament matern, que se
situa entorn del 90%, o la disminució del con-
sum de tabac, que passa del 22,5% a l’inici de
l’embaràs al 12,4% després del part.

També és una bona dada la disminució de
més d’un 25% en els darrers tres anys de la
taxa d’embarassos en les adolescents, que ha
passat d’un 22,8 per mil el 2013 al 16,7 per
mil el 2016.

L’increment de l’edat de les gestants i les
gestacions múltiples, que el 2016 es van si-
tuar en el 5,6%, podrien ser dos dels motius
que explicarien que un 7,6% dels nadons si-
guin de pes baix.<

canalsalut.gencat.cat

La natalitat, en xifres
» Els naixements han baixat un 20% els últims 10 anys
» Un 40% de les dones tenen fills a partir dels 34 anys

DIABETIS: MILLORA
DE LA DETECCIÓ

4El nou Protocol també
inclou una modificació del
cribratge de la diabetis. A les
dones amb factors de risc
s’avança al primer trimestre
la detecció d’aquesta ma-
laltia. En aquest supòsit es
fa un test de cribratge de
glucèmia basal en les pri-
meres visites amb l’objectiu
de detectar hiperglucèmies.
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Entitats veïnals estudien impugnar la nova l’ordenança de terrasses de la ciutat

Impugnació a la vista?
ESPAI PÚBLIC/ La nova ordenança de te-
rrasses que el govern d’Ada Colau i el
Gremi de Restauració de Barcelona han
pactat i que es va aprovar en el Ple del pas-
sat 29 de juny podria ser impugnada. Així
ho va anunciar el mateix dia, en un comu-
nicat que va publicar al seu portal web, la
FAVB.

La federació, juntament amb entitats
com la Plataforma Carrers per a Tothom
(que agrupa entitats de vianants i de perso-
nes amb diverses discapacitats) o l’Assem-
blea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS), entre altres, mostra el seu desacord
amb l’aprovació d’aquest acord i lamenta
que només els regidors de la CUP hi hagin
votat en contra. I és que les explicacions del
govern municipal, que va assegurar que
després d’aquest acord els canvis en la dis-
tribució de les terrasses s’adaptarien a les
necessitats reals dels veïns de la ciutat, no
convencen les entitats. De fet, la FAVB con-
sidera aquest pacte ”una regressió de l’or-
denança vigent, feta a mida dels interessos
del lobby dels restauradors“.

MANCANCES EN ACCESSIBILITAT
Un dels arguments que fan servir la FAVB i
la resta d’entitats per mostrar la seva dis-
conformitat amb l’acord és el “retrocés in-
admissible” que suposa per a les persones
amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.
En aquest sentit, creuen que la nova orde-
nança “obriria la possibilitat d'escurçar dis-
tàncies lliures de pas a les voreres i la
manca d'obligació de separar les terrasses
de les façanes, especialment en els indrets
que s’anomenen singulars”.

Aquesta situació afectaria, principal-
ment, els cecs i les persones que van en ca-
dira de rodes. Els primers necessiten seguir
les façanes dels edificis per orientar-se en
els seus trajectes, mentre que el segon
col·lectiu veuria com es redueix l’espai
que, per llei, està establert que necessiten
per poder desplaçar-se amb garanties i se-
guretat.

“L’ESPAI PÚBLIC, EN MANS PRIVADES”
La FAVB i la resta d’entitats denunciants
també exposen, per argumentar la seva
negativa a l’ordenança, que aquesta pro-
vocarà una major ocupació de l'espai pú-

blic amb finalitats privades i que farà que
alguns elements del mobiliari urbà, com
els bancs, s’hagin de moure.

Segons els denunciants, en aquesta
nova ordenança “es repeteix el mateix
patró que en el projecte de l’Espai Barça:
els lobbies de la ciutat dicten l’agenda de
l’Ajuntament i hi ha una gran manca de
participació i de transparència”.

Així, per tots aquests motius, les enti-
tats s’estan plantejant presentar una im-
pugnació a la nova ordenança.

REIVINDICACIÓ/ L’objectiu era evitar la seva celebració,
però finalment només van aconseguir endarrerir-la dues
hores. El passat dia 4, un centenar de membres d’Aturem
la subhasta es van concentrar a les portes del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
l’Hospitalet per demanar que la subhasta de 46 immobles
d’herències intestades que té la Generalitat no se celebrés.

Els representants de les associacions que defensen el
dret a l’habitatge (integrats en Aturem la subhasta) van fer
una cadena humana per intentar que els potencials com-
pradors no accedissin a la sala on estava previst celebrar
la subhasta. Alguns d’aquests van fer marxa enrere, però
en diferents moments del matí les brigades dels Mossos
d’Esquadra que es van desplaçar fins a la zona van carre-
gar contra els manifestants per obrir pas als compradors.

Finalment, la Generalitat va poder adjudicar 27 dels 46
immobles que tenia i va aconseguir recaptar una xifra prò-
xima als 4 milions d’euros.

DESNONAMENT AL CLOT
Un dels habitatges que se subhastaven era al barri del Clot,
i havia estat ocupat uns dies abans. El mateix dia 4, els Mos-
sos van desnonar les persones que hi havia dins, en una jor-
nada marcada també per les protestes dels veïns.

Concentració d’Aturem la subhasta
contra la venda de 46 immobles públics HABITATGE/ El projecte Mudances de protesta, impulsat

per la FAVB i la cooperativa Alencop, ha estrenat un nou
portal web. Aquesta eina de comunicació vol servir com
a altaveu de denúncia pública i col·lectiva dels desnona-
ments invisibles i com a eina de suport als afectats.

A la pàgina (www.mudancesdeprotesta.cat) s’expliquen
les raons de ser del projecte, s’exposa qui hi ha al darre-
re de la iniciativa, es donen les indicacions per organitzar-
ne una, es mostren diferents exemples que s’han organitzat
i vídeos de suport (de perfils diferents, com el líder de Ma-
rea Pensionista, Domiciano Sandoval, o l’actor David Ver-
daguer) i s’habilita un apartat perquè tothom qui vulgui
pugui contactar amb els responsables del projecte.

Mudances de protesta
estrena un portal web

Els denunciants creuen
que l’ordenança està

feta a mida per al
Gremi de Restauradors

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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TURISME/ L’Assemblea de Barris
per a un Turisme Sostenible
(ABTS) va celebrar, el passat di-
mecres 11, la xerrada-debat ano-
menada Quan et fan fora del ba-
rri. Turisme versus vida quotidiana.

Agustín Cócola, investigador
de post-doctorat d’Estudis Geo-
gràfics a la Universitat de Lis-
boa, va ser el principal ponent de
la jornada, que va arrencar a les
sis de la tarda a la plaça Sant Fe-
lip Neri. Cócola va parlarà dels di-
ferents casos de gentrificació,
als barris de la ciutat i a altres
punts de l’Estat i d’Europa, i de les
possibilitats que existeixen o que
s’estan contemplant per lluitar
contra aquest fenomen.

Una xerrada-debat
organitzada 
per l’ABTS

MOBILITAT/ L’Associació de Veïns i Veïnes
del Poblenou ha aprofitat la inauguració de
tres noves línies de bus al conjunt de la ciu-
tat, en el marc de la implementació de la
nova xarxa de bus, per denunciar que el
barri “segueix amb un transport públic
molt insuficient”.

Des de l’entitat recorden que a mitjans
del 2017, amb la implementació d’una fase
de la nova xarxa de bus, es van suprimir lí-
nies que van deixar “zones desateses” tot i
la posada en marxa d’altres. Aquestes
zones, expliquen, són dues: la compresa
entre els carrers Espronceda, Bac de Roda i
Marroc, Tànger i Almogàvers, per damunt
de Pere IV, que “des del novembre no té cap
línia al centre”, i la que va de Pujades i Llull
fins a Selva de Mar. Aquesta última “estava

coberta per l’H14 i la 36, una línia d’alta fre-
qüència i una altra amb poc servei, i ara
tenen la B20 cada 20 minuts i la 136 cada
30 minuts”, afegeixen des de l’entitat, que
lamenten que aquestes zones “haurien ex-
perimentat una millora substancial amb la
connexió del tramvia per tota la Diagonal”.

Els veïns demanen que es faci “una anà-
lisi detallada de les cobertures territorials i
horàries del transport públic diürn i noc-
turn al Poblenou”, alhora que recorden que
també cal solucionar “la mancança de ser-
veis de transport públic adients per acce-
dir als CAP i hospitals”. En aquesta línia,
demanen estudiar la creació d’un servei de
transport a la demanda ‘porta-parada’, que
hauria de servir per recollir a casa seva als
usuaris del CAP o l’hospital.

Veïns del Poblenou denuncien 
manca de transport públic al barri

EQUIPAMENTS/ El pròxim dis-
sabte 21 de juliol s'ha convocat
una nova jornada participativa
veïnal per definir els usos del fu-
tur ateneu de Sagrada Família. 

El grup Ateneu Barri ha im-
pulsat aquesta trobada, que
arrencarà a les 10 del matí, i que
s’ha marcat com a objectius po-
sar en marxa l’entitat gestora de
l’equipament i també tractar di-
ferents temes sobre la comuni-
cació i la imatge de l’ateneu.

En els pròxims mesos se ce-
lebraran més trobades d’aques-
ta mena perquè els veïns conti-
nuïn organitzant el funciona-
ment de l’ateneu, que podria
obrir cap a finals d’any.

Jornada oberta pel
futur ateneu de la
Sagrada Família

SALUT/ La darrera reunió men-
sual de la Comissió en Defensa de
la Sanitat Pública de la FAVB, que
es va celebrar a finals del mes de
juny, va tenir com a debat prin-
cipal el model sobre l’atenció
primària de salut de la ciutat.

En la jornada, en la qual van
participar professionals com Te-
resa Martínez, metgessa i mem-
bre de la FAVB, Francesca Zapater,
metgessa i membre de FOCAP, es
va parlar sobre quin hauria de ser
el model d'atenció primària que
aportaria més salut als pacients i
la població en general i que, al
mateix temps, pogués contribuir
a garantir la continuïtat d'un sis-
tema sanitari públic.

Debaten sobre 
el model d’atenció
primària de la ciutat

“Ni incivisme ni contaminació”: 
els veïns del Fòrum tornen a alçar la veu
MANIFESTACIÓ/ Veïns del Fòrum
es van manifestar el passat dijous 5
a la plaça Llevant per expressar el
seu rebuig a les diferents proble-
màtiques que, diuen, els toca patir
pel fet de viure a la zona.

Sota el lema L’entorn del Fòrum
diu prou, els concentrats van de-
nunciar els problemes relacionats
amb “els sorolls, l’incivisme i la
contaminació”. Pel que fa als dos
primers, en els darrers anys, les di-
ferents entitats veïnals com Zona
Fòrum o l’Associació de Veïns Ba-
rris Maresme denuncien que l’alta
concentració d’esdeveniments,
sobretot festivals de música, que
acull el Fòrum “condicionen i limi-
ten el dret al descans de les per-
sones i la convivència en els
espais públics comuns”.

Respecte a la contaminació,
les mateixes entitats i altres
col·lectius implicats en aquestes
reivindicacions, com la Plata-
forma Aire Net, denuncien que la
incineradora de Tersa supera els lí-
mits d’emissió de partícules con-
taminants que està permesa. De
fet, una denúncia presentada  per
Aire Net ha provocat que la Fisca-
lia de Medi Ambient hagi obert
una investigació sobre els nivells
de contaminació que genera la
incineradora. 

Paral·lelament, el mateix dia 5,
aquestes associacions i altres en-
titats ecologistes van acusar l’A-
juntament d’“enganyar” amb la
nova empresa elèctrica pública.
S’oposen al fet que l’empresa s’a-
limenti en més d’un 98% de l’e-
nergia que es produeix pels
residus de la planta del Fòrum. De

fet, per referir-se a tot el que es
produeix a la planta, en lloc d’e-
nergia verda, s’hi refereixen com
energia negra. 

“GAT PER LLEBRE”
En aquest sentit, dies abans de la
concentració, al portal web d’E-
cologistes en Acció es va publicar
el comunicat Gat per llebre, un
text en el qual ja s’exposava que
el moviment veïnal i ecologista de
la ciutat i d’altres municipis de l’À-
rea Metropolitana estan en con-
tra que  l’electricitat generada a la
incineradora de Barcelona sigui
comercialitzada per l’Ajuntament

de Barcelona com si fos energia
renovable.

De fet, el manifest va més
enllà i assegura que es tracta
d’una “enganyifa contrària als
objectius expressats al mateix
programa electoral de Barcelona
en Comú” i que, si aquesta elec-
tricitat negra continua sent con-
siderada verda per part dels
responsables de l’Ajuntament,
denunciaran la responsabilitat de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) encapçalada per Ada Colau
com a presidenta i Eloi Badia com
vicepresident de medi ambient.

Els veïns diuen que
quan se celebren

concerts no poden
descansar

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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Novetat | Venda en línia a partir del setembre al Mercat d’Horta
El Mercat d’Horta fa una aposta clara per la digitalització i recentment ha passat a formar part

de la plataforma de venda digital Manzaning. Així doncs, a partir del setembre els clients del
mercat que ho desitgin es podran fer portar la compra a casa a través d’aquesta aplicació.

INICIATIVA4Els comerços de
proximitat dels diferents eixos de
la ciutat i dels mercats municipals
han creat per primera vegada una
targeta unificada de fidelització de
clients. Es podrà fer servir a tots
els establiments de la ciutat que
estiguin associats als eixos co-
mercials i als mercats.

La targeta, batejada amb el
nom de Viba.Barcelona (“Viu a
Barcelona, viu al barri”) podrà
funcionar físicament o a través
del telèfon mòbil. Es posarà en
marxa a la tardor al districte de
l’Eixample i s’anirà ampliant a al-
tres districtes de la ciutat, a me-
sura que les entitats comercials i
de paradistes dels mercats es
vagin afegint al sistema.

Durant l’acte de la presenta-
ció d’aquesta iniciativa, fet a l’A-
juntament, l’alcaldessa Colau va
afirmar que “en plena actualit-
zació digital de la qual Barcelona
ja n’és un referent, aquest comerç
de proximitat, de llarga història,
s’ha d’actualitzar, i l’Ajuntament
ha d’acompanyar-lo perquè pu-
gui aprofitar totes les oportunitats

que es presenten”. La targeta es
podrà posar en marxa, amb el su-
port de l’Ajuntament, gràcies a
l’acord entre la Fundació Barce-
lona Comerç, Barcelona Oberta,
la Federació de Gremis Detallis-
tes de Productes Alimenticis i As-
sociacions de Concessionaris de
Mercats de Catalunya (FE-
GRAM), l’Associació de Mercats
Municipals de Catalunya (AMC)
i PIMEC Comerç.

Q DE QUALITAT
D’altra banda, l’aposta de la Fun-
dació Barcelona Comerç ‘Q Co-

merç de Qualitat’, nascuda fa
gairebé un any per crear un dis-
tintiu que certifiqui els locals de
referència del comerç de la ciutat,
continua creixent. Recentment el
Mercat de la Boqueria s’ha afegit
al projecte i 25 parades d’aquest
emblemàtic espai ja disposen
del distintiu Q de Qualitat.

VISITA DE COLLBONI
La mateixa Fundació Barcelona
Comerç va rebre la visita, el
passat 21 de juny, del president
del Grup Municipal del PSC,
Jaume Collboni.

Acte de la presentació de la nova targeta. Foto: Ajuntament

El comerç local crea una targeta
per fidelitzar els seus clients

La patronal vol el mateix
horari d’obertura tot l’any

LEGISLACIÓ4Diferents asso-
ciacions que representen el pe-
tit i mitjà comerç de Catalunya
asseguren que la decisió políti-
ca d’introduir dos horaris dife-
rents, un d’hivern i un d’estiu, a
la Llei de Comerç, Serveis i Fira
va ser un error.

La patronal dels botiguers
considera que aquesta diferèn-
cia d’horaris segons la tempo-
rada provoca una situació de
desconcert entre els consumi-
dors i els mateixos comerciants.
També afegeixen que va ser
aprovada en última instància i

sense consensuar-la amb els re-
presentants del sector.

És per això que PIMECo-
merç, CEDAC, ABCCAT i Barce-
lona Oberta demanen que la le-
gislació contempli un mateix ho-
rari unificat a l’hivern i a l’estiu.

Els comerciants proposen
que es pugui obrir entre les
6:30 hores del matí i les 21:30
hores de la nit, una mitjana
entre l’horari d’hivern, que és de
6 del matí fins a les 9 del vespre,
i el d’estiu, que permet l’ober-
tura dels comerços de 7 del
matí a 10 de la nit.
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El Torneig d’Històrics
celebra la seva 33a edició

La 33a edició del Torneig d’His-
tòrics serà, una temporada més,
la competició que donarà el tret
de sortida a la temporada. I és
que tot i que un dia abans es ju-
garà la primera ronda de la Copa
Catalunya, la tradicional cita fut-
bolística del Guinardó és el que
tots els aficionats del futbol de
casa nostra estan esperant.

L’Històrics es posarà en mar-
xa el pròxim dilluns 30, i des d’a-
quell dia fins al 5 d’agost ompli-
rà de futbol el municipal del Gui-
nardó. El CF Badalona defensa-
rà el campionat que va conquerir
l’any passat contra 11 equips més.

L’Horta de Nacho Castro en-
cetarà la competició. El conjunt
blanc forma part del grup 1, jun-
tament amb la UE Sants i la UE
Cornellà. El segon dia entrarà en

joc el campió i un altre dels clàs-
sics de la cita, el Júpiter. El ter-
cer equip del grup 2 serà la Fun-
dació Esportiva Grama.

El Sant Andreu, el Vilafranca
i el Manlleu seran els tres aspi-
rants a la victòria en el grup 3,
mentre que l’amfitrió, el Marti-
nenc, haurà d’esperar fins a l’úl-
tim dia de la fase prèvia per co-
mençar a jugar. El conjunt ver-
mell, flamant equip de Tercera,

es veurà les cares contra l’Hospi
i contra la Monta.

Les semifinals, com sempre,
enfrontaran els campions dels
grups (el de l’1 contra el del 2 i el
del 3 contra el del 4) dissabte a la
tarda, mentre que la gran final,
diumenge a les vuit, posarà el
punt final a la competició. Una de
les grans novetats d’enguany és
que l’Històrics es podrà seguir ín-
tegrament per Esport3.

» Els partits es jugaran entre el 30 de juliol i el 5 d’agost
» El CF Badalona defensarà la seva corona contra 11 equips més

Medina reté el cinturó
europeu a la Vall d’Hebron

BOXA4Gairebé quatre dècades
després de l’última vegada, el pa-
velló de la Vall d’Hebron va ser
l’escenari de la defensa d’un cin-
turó europeu de boxa. L’hispano-
dominicà Abigail Medina va
aconseguir retenir el seu títol
supergall contra el francès An-
thony Settoul per KO tècnic. El
combat, que no va arribar a du-
rar ni dos minuts, va ser el cap de
cartell de la vetllada anomenada
La ley del mazo, organitzada
per la promotora de l’Hospitalet
Gallego Prada.

A banda d’aquest combat, en

la nit del 22 de juny, el públic
també va poder gaudir amb les
victòries del premianenc Juli
Giner contra l’escocès Darren
Traynor per decisió unànime,
de Franky Urquiaga, que va
guanyar el seu combat contra el
georgià Nikoloz Nakashidze als
punts i del veterà boxejador de
l’Hospitalet Isaac Chaca Real,
que després d’un any lluny dels
quadrilàters va derrotar el púgil
de Nicaragua Félix Matamoros al
quart assalt per KO. La promo-
tora, però, ha anunciat que Real
haurà de passar pel quiròfan.

El capità Guillem Palomar 
no seguirà al Lima-Horta

Després de 22 anys,
bona part de la seva
vida al club, el capi-
tà del sènior mas-

culí del Lima-Horta, Guillem
Palomar, ha anunciat que no
continuarà vestint la samarreta
salmó a partir de la temporada
que ve. De fet, Palomar es retira
com a jugador després d’aques-
tes dues dècades a l’entitat (va
arribar a la categoria de pre
mini) en les quals no només ha
estat a les pistes: ha estat un dels
monitors dels campus, ha format
part de diferents cossos tècnics i,

fins i tot, va ser un dels impulsors
del portal web del club.

Per tant, Palomar no acom-
panyarà els seus companys que
van aconseguir l’ascens a Pri-
mera Catalana.

INSCRITES A LF2
Per la seva banda, el passat di-
vendres 6 la Federació Catalana
de Bàsquet va confirmar la ins-
cripció del sènior femení de Ser-
gio Manzano a la Lliga Femenina
2. A més, l’exentrenador salmó,
Isaac Fernández, dirigirà un dels
seus rivals, el Barça Santfeliuenc.

Natació | 3 medalles per a la UE Horta al Campionat de Catalunya
La nedadora de la UE Horta Martina Cardona va ser la millor representant del club en l’últim

Campionat de Catalunya júnior que es va disputar entre el 26 i el 28 de juny a Mataró. Cardona
es va penjar un or en 50 lliures, una plata en 50 papallona i un bronze en 100 papallona.

La foto de família posterior a la presentació del torneig. Foto: Històrics

Pau Arriaga
EL GUINARDÓ

Quatre medalles per a Jèssica 
Vall als Jocs Mediterranis

NATACIÓ4La nedadora Jèssica
Vall va ser un dels noms propis
dels Jocs Mediterranis que es van
disputar a Tarragona i que van
arribar a la seva fi el passat dia 1.
L’esportista hortenca del CN
Sant Andreu va ser, juntament
amb Mireia Belmonte, la princi-
pal figura de la delegació espan-
yola i va tancar la seva partici-
pació amb quatre medalles.

D’aquestes, dues van ser d’or,
en les proves de 100 i 200 metres

braça, les seves grans especiali-
tats. En totes dues disciplines, a
més, va aconseguir batre el rè-
cord dels Jocs Mediterranis.
L’actuació de la nedadora hor-
tenca es va completar amb dues
medalles més, la de plata en
4x100 metres estils i la de bron-
ze, en els 50 metres braça.

Vall seguirà preparant ara la
gran cita dels esports d’aigua de
l’estiu: el campionat d’Europa
que es disputarà a Glasgow.
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Llibres Teatre

El músic de La Bisbal d'Empordà (Baix
Empordà) Jaume Pla, Mazoni, ha publi-
cat Cançons robades (Bankrobber,
2018), un disc recopilatori de temes in-
èdits i versions.

Editat només en format digital, l'àl-
bum recupera cançons perdudes que
no figuren a cap dels seus discos, algu-
nes fins i tot inèdites a les xarxes socials.

Música Pelis i sèries

Cançons robades
Mazoni

Una noia nascuda al Marroc i criada en
una ciutat de Catalunya. Aquesta és la
història de Najat el Hachmi, però tam-
bé de la filla estrangera. La jove plasma
els dilemes que comporta la immigra-
ció, el trencament de vincles familiars i
una història de rebel·lió personal. Una
novel·la que mostra l’entrada al món
adult i els lligams a la terra i la cultura.

La filla estrangera 
Najat el Hachmi

Una de les estrenes més esperades de
l’estiu és aquesta Ocean’s 8. La protago-
nista és Debbie, la germana de Danny
Ocean (el fil conductor de la primera
trilogia de pel·lícules), que després de
sortir de la presó comença a reunir un
equip per al seu pròxim robatori: un
collaret, valorat en més de 100 milions
de dòlars, a la Met Gala de Nova York.

Ocean’s 8
Gary Ross

Tres germans de Barcelona, en aquest
cas és important remarcar-ho, es tro-
ben per decidir què fan amb una pe-
culiar herència que han rebut. Una co-
mèdia que reflexiona sobre la frustra-
ció d’una generació molt marcada per
la crisi que ha de fer front a la decepció
i s’ha de reinventar permanentment.

A la Sala Flyhard de Barcelona.

Ovelles
Carmen Marfà i Yago Alonso

El Raval més fotogràfic  
L’Espai Busquets de l’Escola Massana del barri del Raval de

Barcelona acull fins al 21 de setembre l’exposició fotogràfica
liderada per Pep Dardanyà  ‘Raval. Canvi d’escena’. La mostra
té l’objectiu de reflexionar sobre la capacitat de la fotografia

de representar un lloc, la gent que l'habita i els esdeveni-
ments que hi succeeixen. Els fotògrafs que s’han unit per ho-

menatjar aquest singular barri barceloní són Sasha Asensio,
Consuelo Bautista, Paco Freire, Jorge Ribalta, Jordi Oliver i Mi-

reia Vidal. Tots ells aporten la seva particular mirada per repre-
sentar l’essència del barri més multicultural de Barcelona.

No t’ho perdis
Els fans de Beyoncé van poder gaudir l’11 de juliol

de la seva artista preferida en directe durant el
concert que va oferir a l’Estadi Olímpic de Barce-

lona per presentar la segona part del seu tour
OTR II. La cantant va pujar a l’escenari acom-
panyada d’una persona molt especial: el seu

marit, Jay-Z. La parella va sorprendre el públic
amb un espectacle carregat d’emocions i d’e-
fectes especials amb la música i el ball com a

protagonistes. El repertori del concert es va
basar en els temes del seu nou disc Every-

thing is love, un àlbum que l’antiga compo-
nent de Destiny’s Child va anunciar per

sorpresa el juny a través de les xarxes so-
cials.  En poques hores, la notícia va acon-

seguir ser trending topic a Twitter i el vi-
deoclip d’una de les seves noves cançons

va acumular milions de visualitzacions.      

B E Y O N C É

La fitxa
Ser una cantant de prestigi internacional

Va aconseguir la fama amb el grup Destiny’s Child

Famosos

La seva gira ha passat per Barcelona
El seu marit Jay-Z també va actuar amb ella

L’artista va presentar el seu nou disc
El va anunciar fa un mes per sorpresa a les xarxes

QUI ÉS?

ÉS FAMOSA PER...

DURANT EL CONCERT...

QUÈ HA FET?

Viu en línia | Pro Cycling Manager
Uns quants dies després de l’inici del Tour de França es posa a la 

venda aquest simulador amb les llicències de totes les curses.
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P R O P O S T E S
TOTS ELS DIJOUS DE JULIOL
21:00 Els dijous de juliol seran les darreres oca-

sions per gaudir del cicle de Concerts d’estiu
a Sant Pau. Les entrades costen 18 euros. / Sant
Pau Recinte Modernista.

16 I 23 DE JULIOL
17:30 Darreres dues sessions del curs anome-

nat Gimnàstica pel benestar, coordinat per la
professora Mercè Civit, que ha consistit a qua-
tre sessions intensives d’exercicis. / Centre Cí-
vic Matas i Ramis.

DILLUNS 3 DE SETEMBRE
19:30 A principis del mes de setembre es po-

sarà en marxa un taller de ioga pensat per-
què els seus alumnes dominin aquesta dis-
ciplina d’origen oriental. / Centre Cívic Casa
Groga.

FINS AL 22 DE JULIOL
Matí-Tarda La funció social del futbol al Carmel

a través d'en Manuel Vázquez és el nom de la
mostra que repassa la influència de l’esport
al barri de la mà de Vázquez Montalbán. / As-
sociació Carmel a la Vista.

A PARTIR DEL 6 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Després de les vacances, es podrà

visitar la mostra anomenada Racons de Bar-
celona, dibuixos amb tinta i la tècnica del pun-
tillisme dels racons més emblemàtics de la
ciutat. / Centre Cívic Teixonera.

DILLUNS 16 DE JULIOL
17:15 Ballet clàssic és el nom del taller que ser-

veix perquè els més menuts comencin a in-
troduir-se en aquesta disciplina. / Centre Cí-
vic Casa Groga.

FINS AL 27 DE JULIOL
Tot el matí Des del finals del mes passat i fins

a finals d’aquest, els Lluïsos d’Horta organitzen
una nova edició del Casal d’estiu, per a nens
i nenes que tinguin entre 3 i 12 anys. / Lluï-
sos d’Horta.

17 I 24 DE JULIOL
18:00 Una de les competicions més particulars

del districte, les Olimpíades de Can Girapells,
encaren les seves dues últimes proves. / Ca-
sal de Joves Girapells.

Gina Clotet serà al Guinardó amb una
activitat de creativitat, anomenada
Menjacabòries. / Biblioteca Guinardó
- Mercè Rodoreda.

Gina Clotet arriba al Guinardó
amb l’activitat ‘Menjacabòries’

Dimarts 7 d’agost a les 18:00

El dia 16 se celebrarà la darrera de les
tres sessions del curs anomenat Gui-
tarra: trucs per treure cançons d’oïda.
Cal inscripció prèvia. / Centre Cívic Tei-
xonera.

Darrera sessió del taller
‘Trucs per treure cançons d’oïda’

Dilluns 16 de juliol a les 20:00

L’actor Marc Martínez  farà una lectu-
ra dramatitzada del text ‘Como canta
una ciudad de noviembre a noviem-
bre’ de Federico García Lorca. / Lluïsos
d’Horta.

Marc Martínez interpreta
Lorca als Lluïsos d’Horta

19 de juliol a les 20:30

Cita imprescindible a l’estiu. El tradi-
cional Torneig d’Històrics arriba, aquest
any, a la seva 33a edició. / Municipal
del Guinardó.

El Torneig d’Històrics arriba
a la seva 33a edició

Del 30 de juliol al 5 d’agost

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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Horta-Guinardó

Què podem fer per
l’habitatge a Barcelona?

Segons el darrer Baròmetre de
l'Ajuntament, un 85% dels bar-
celonins i barcelonines consi-
dera que la situació de
l'habitatge és greu o molt greu.
De fet, Barcelona acabarà
aquesta legislatura amb l'aug-
ment més alt del preu de l'habi-
tatge en les darreres dècades.
A dia d'avui, és pràcticament im-
possible trobar un pis de lloguer
per menys de 1.000€. 

Aquesta escalada del preu
dels pisos se suma al fet que
mai no s'havia construït tan
poc habitatge social com fins
ara. El govern de Barcelona en
Comú va arribar a l'alcaldia
prometent un habitatge digne
per a tothom i acabarà el man-
dat amb menys de 800 pisos
socials finalitzats, menys que

en els governs de Xavier Trias o
Jordi Hereu. 

Aquest rècord negatiu en
habitatge social es deu, en
bona part, a la mala gestió
del govern municipal, que ha
paralitzat molts projectes que
ja estaven iniciats a principis
de mandat. De fet, es calcula
que 400 pisos socials del
mandat anterior estan para-
litzats per l'actual govern. A
això cal sumar-hi també els
pisos socials propietat de l'A-
juntament que estan acabats
però segueixen buits, una si-
tuació que es dóna a distric-
tes com Ciutat Vella.

Durant aquests 3 anys de
legislatura, Esquerra Republi-
cana ha proposat mesures per
incentivar la construcció de

pisos socials i frenar l'augment
de preus. Per exemple, vam
demanar destinar el 25% de la
inversió municipal a construir
pisos socials, una proposta in-
comprensiblement rebutjada
pel govern Colau. Esquerra ha
proposat també declarar Bar-
celona ciutat de tanteig i re-
tracte; això significa que
l'Ajuntament té prioritat de
compra en edificis sencers o
solars. Aquesta mesura ser-

veix per frenar les pràctiques
dels grans fons d'inversió i les
grans immobiliàries, que ad-
quireixen edificis en mal estat
per fer-hi pisos de luxe.  

Però més enllà de mesures
concretes, Barcelona ha de
plantejar un pacte de ciutat
per resoldre la difícil situació
que viu l'habitatge a la ciutat.
En aquest sentit, Esquerra Re-
publicana ha proposat un gran
acord que incorpori les admi-

nistracions, les entitats del ter-
cer sector i el sector privat (pro-
pietari del 98% dels habitatges
a la ciutat). Sense la implicació
de tots els actors no podrem
posar els fonaments per a una
solució al problema de l'habi-
tatge. La gent es mereix poder
continuar vivint a Barcelona i
que no s'hagi de plantejar mar-
xar de la ciutat per la impossi-
bilitat de trobar un pis de
lloguer assequible.
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