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“Dia històric”. Així va definir la ti-
nent d’alcalde d’Urbanisme de
Barcelona, Janet Sanz, el passat
28 de setembre. Aquell dia, el Ple
de l’Ajuntament va aprovar la
mesura que obligarà tots els pro-
motors a reservar el 30% dels
nous pisos o grans rehabilita-
cions –les que superin els 600
metres quadrats– a habitatge
assequible.

La mesura, que suposa una
modificació del Pla General Me-
tropolità (PGM), va rebre més su-
ports respecte de la seva aprova-
ció inicial del passat mes de juny.
El PDeCAT va anunciar el dia
abans que s’afegia a l’acord que
havien tancat Barcelona En
Comú, ERC, PSC i els dos regidors
no adscrits. Els demòcrates van
votar favorablement a la propos-
ta després d’aconseguir una sèrie
de modificacions. Finalment, la
norma serà més flexible, ja que la
reserva del 30% no haurà de ser
en el mateix edifici, sinó al barri.
També hi va votar a favor la CUP,
mentre que Cs es va abstenir i el
PP hi va votar en contra.

Un cop aprovada la mesura,
que ve acompanyada de la de-
claració de tota la ciutat com a
àrea de tanteig i retracte –l’A-
juntament té el dret d’adquisició
d’un habitatge abans que el pro-
pietari l’ofereixi a un tercer  –,
una emocionada alcaldessa Co-
lau va agrair el paper de les en-
titats que havien promogut la ini-
ciativa, de qui va dir que havien
anat “molt per davant de les ins-
titucions”. Colau va afegir que és
per qüestions com aquesta que va
decidir entrar en política i va de-
manar que la mesura es faci ex-
tensible a l’àrea metropolitana.
De fet, Badalona i Santa Coloma

de Gramenet van aprovar al se-
tembre propostes que van en la
mateixa línia.

De totes maneres, l’aprova-
ció definitiva de la proposta
queda ara en mans de la Gene-
ralitat, que hi ha de donar el vis-
tiplau jurídic final. Caldrà veu-
re quin és el posicionament de
la Generalitat, que havia ex-
pressat alguns dubtes. Segons el
conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Damià Calvet, caldrà
veure “si s’han resolt les al·le-
gacions presentades”, que els
consta “que n’hi ha de potents”.

“PAS DE GEGANT”
Una de les entitats promotores de
la mesura ha estat la PAH. La
seva portaveu, Lucía Delgado, es
mostra molt satisfeta per l’apro-
vació de la proposta en declara-
cions a aquesta publicació. “És

una mesura que suposa un punt
d’inflexió i un canvi de paradig-
ma”, assegura. Delgado destaca
que es pot parlar de “mesura de
consens perquè hi va acabar do-
nant suport el 80% del Ple de
Barcelona” i remarca que per-
metrà que “es guanyin entre 300
i 400 pisos de protecció a l’any a
Barcelona i uns 2.000 a l’àrea
metropolitana”. 

De totes maneres, la portaveu
de la PAH també deixa clar que
aquesta mesura “no solucionarà
tot el problema que tenim amb
l’habitatge perquè la situació és
nefasta després de molts anys
amb poques polítiques d’habi-
tatge públiques”.

“EFECTE MOLT LIMITAT”
Per la seva banda, el gerent de la
Cambra de la Propietat Urbana,
Òscar Gorgues, afirma en decla-

racions a aquesta publicació que
la mesura “tindrà un efecte molt
limitat”. Gorgues afegeix que “la

majoria d’edificis de Barcelona
són propietat de veïns i en el cas
dels solars nous no es notarà
massa”. “En els últims anys s’han

fet 1.000 habitatges nous, cosa
que vol dir que amb la nova nor-
ma n’hi hauria 300 de protegits:
és una xifra molt baixa”, detalla.
Sobre la possibilitat de portar la
normativa a la justícia, el gerent
de la Cambra de la Propietat
Urbana deixa clar que és una op-
ció perquè, diu, dubten “de la
seva legalitat”. “Afecta la llei del
Sòl, que és una norma de rang
superior a la modificació del Pla
General Metropolità. S’hauria
d’haver fet per una altra via”, con-
clou Gorgues.

PETICIONS DE LLICÈNCIES
De moment, el primer efecte de
la decisió de l’Ajuntament ha
estat la d’un creixement sobtat de
les peticions de llicències d’obres
a Barcelona per part dels cons-
tructors i promotors per tal d’a-
vançar-se a la nova regulació. 

Albert Ribas
BARCELONA

Una victòria de les entitats
» L’Ajuntament aprova que el 30% dels nous pisos que es construeixin hagin de ser de protecció oficial
» Col·lectius pel dret a l’habitatge, com ara la PAH o el Sindicat de Llogaters, havien impulsat la mesura

512 EUROS DE 
LLOGUER AL MES

4L’Ajuntament calcula que
el preu assequible dels pi-
sos, que el limita la Gene-
ralitat, seria actualment,
per un pis de 80 metres
quadrats, de 512 euros al
mes en cas de lloguer i
136.400 euros en cas de
compra. El consistori diu
que un 75% dels barcelo-
nins hi podran accedir.

L’accés a l’habitatge és un dels principals reptes de Barcelona i l’àrea metropolitana. Fotos: Arxiu
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La lupa

per Tatxo Benet

Manuel Valls al Cercle del Liceu
He assistit al dinar-col·loqui del Cercle
del Liceu amb Manuel Valls, el candidat
de Ciutadans a l’alcaldia de Barcelona.
Una persona que no coneixia ha fet la
presentació de Manuel Valls. S’ha des-
fet en elogis. Fins i tot potser una mica
massa. “No se li hauria de notar tant que
és un ‘fan’ de Valls i que segurament ha
de ser membre del seu equip”, he pen-
sat. M’he quedat d’una peça quan m’han
dit que no era cap membre del seu
equip, sinó el periodista de La Vangu-
ardia que s’ocupa de la informació po-
lítica. No puc entendre com aquest dia-
ri li permet tal cosa. O es dedica a la in-
formació o a fer presentacions-massat-
ge de líders polítics. Les dues coses no
pot ser. I després es queixaran que la
premsa perdi credibilitat.

Manuel Valls parla i s’ex-
pressa molt bé, en el sentit
que parla i que s’expressa
com un polític (no sé si en el
bon o mal sentit de la pa-
raula): diu exactament allò
que el seu auditori vol es-
coltar. Quan es defineix com a socialis-
ta (una definició difícil d’amagar en el seu
cas), l’audiència del Cercle es remou.
Però ràpidament matisa, perquè sap on
és. “Ho sóc, però un socialista molt
moderat”, diu. Només s’equivoca, al
meu parer, quan anomena Felipe Gon-
zález com un dels seus referents. No crec
que a l’auditori li fes gaire gràcia.

Germà Gordó, exCDC i actual líder
del partit Convergents, li pregunta si
creu que Catalunya és una nació. La res-
posta és: “No es pot negar (només fal-
taria, dic jo) que Catalunya té una llen-
gua, una cultura, unes tradicions prò-
pies. Però si jo digués que Catalunya és
una nació llavors vostè em diria que té
dret a tenir un estat. Per tant, no diré
que és una nació política, sinó que és
una nació cultural”. I jo he pensat que,
per exemple, el Dret Civil Català el de-

vien redactar durant segles mentre ba-
llaven sardanes o feien actes de la cul-
tura popular tradicional. De tota ma-
nera, part del públic ha aplaudit l’o-
currència de “nació cultural” (que tam-
bé va utilitzar el ministre Borrell per ma-
tisar les seves declaracions després
d'una entrevista a la BBC fa poc, en què
afirmava, a pregunta del periodista,
que Catalunya és una nació), però crec
que més aviat aplaudien la negativa a re-
conèixer-la senzillament com una nació.

Com fa gairebé tothom avui en dia,
s’ha proclamat hereu de Pasqual Mara-
gall. No ha dit què volia dir això, més en-
llà dels típics tòpics de rigor sobre els
Jocs Olímpics i altres temes relacionats
amb la política municipal de Maragall.

Jo, francament, he de confessar que mai
no em va agradar Maragall com a alcalde
de Barcelona. Recordo que Jordi Pujol
va fer un retret a la Barcelona que dis-
senyava Maragall dient que “ell preferia
que la Barcelona del futur fos una mica
més Zuric i una mica menys Niça”. Pu-
jol volia dir que preferia una Barcelona
capdavantera en investigació i indústria
tecnològica que no pas una Barcelona
només aparador per a turistes. Tot l’a-
parell mediàtic barceloní pseudomo-
dernet que en aquells moments s’estilava
se li va llançar a sobre. Estic segur que
ara, si no fos perquè reivindicar qualsevol
cosa que hagi dit Jordi Pujol està mal
vist, molts estarien d’acord amb el seu
diagnòstic.

Abans que parlés Valls, al meu vol-
tant s’ha suscitat un petit debat, per al-
tra banda ja clàssic, sobre els presos po-

lítics. Un senyor, amb una certa proso-
popeia, ha exclamat el tradicional: “No
son presos políticos: son políticos pre-
sos”. Llavors jo li he preguntat: “Si no són
presos polítics, vol dir que són presos co-
muns?”. Ha quedat uns segons en silenci
i se li ha acudit la següent resposta: “Son
presos preventivos”. Li he dit que no
contestava comentaris absurds.

Valls ha fet un bon discurs europe-
ista, un cant al projecte europeu molt ben
construït, sobretot en el seu vessant his-
tòric. Aquesta part del seu discurs l’hau-
rien subscrit i aplaudit el 99% dels més
militants votants de Junts per Catalunya
i ERC, excepte quan acusava els nacio-
nalistes d’estar en contra d’aquest pro-
jecte. Una paradoxa. Però tampoc no ha

donat cap argument que ex-
pliqui per què creu que el na-
cionalisme català és contra-
ri al projecte europeu, ja
que el nacionalisme català
sempre ha estat europeista.

Manuel Valls tenia avui
un auditori fàcil i un discurs

una mica difícil. M’explicaré: Valls ha-
via de fer un discurs completament in-
concret perquè, com a bon polític, dei-
xarà les concrecions per més endavant.
Havia de fer volar coloms i que no es no-
tés gaire. I ho ha sabut fer, parlant de tot
una mica i no precisant en res. No era fà-
cil. Però tenia a favor que a l’auditori no
li calien concrecions; havia anat a aplau-
dir-lo i el va aplaudir.

M’ha sorprès una reacció d’una
part del públic, tots ells bons barcelo-
nins que desitgen el millor per a la seva
ciutat. Quan a Valls li han demanat pro-
postes concretes, no n’ha dit gaires, però
ha dit que el que no volia era “una Bar-
celona capital d’un estat”. I una part del
públic l’ha aplaudit amb força. Vol dir,
llavors, que tots ells estarien en contra,
per exemple, que Barcelona fos capital
o co-capital d’Espanya?

Manuel Valls parla i s’expressa molt bé:
diu exactament allò que el seu

auditori vol escoltar

Avui al Parlament hem
perdut la proposició que

exigia l’abolició de la mo-
narquia espanyola no (només) perquè no
s’ha permès el vot dels presos de @JuntsX-
Cat i @KRLS. Ha estat perquè @CatEnCo-
mu_Podem hi ha votat en contra, tot i ha-
ver-se compromès a votar-hi a favor o abs-
tenir-se.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Els que ploraven pel
"gal financer", la retirada

de milions per part de
l’Estat espanyol d’entitats financeres ca-
talanes, avui han votat en contra de la
proposta de resolució de la CUP per "una
banca pública". Només els cupaires hi
han votat a favor. Ni independència ni
tampoc sobirania.

@KasperJuul_0

Dice Cascos que en los
años de la Caja B, cuan-

do él era secretario ge-
neral y tesorero del PP, no necesitaban
dar "ningún tipo de información espe-
cial" a la dirección del partido. De nue-
vo actúan como si la ciudadanía fuese
idiota. Así es la prepotencia del PP de
la corrupción.

Carles Riera i la CUP
van parlar d'execució

extrajudicial per referir-
se a la mort de l'assaltant en la legíti-
ma defensa i reducció que van prac-
ticar els Mossos d'Esquadra davant
l'assaltant amb crits jihadistes. Com a
mínim, molt mínim, seria procedent
una disculpa.

@francescabad@VeraNoelia@PepRieraFont

Ada Colau
Colau es va reunir el 10 d’octubre amb la
plataforma Recuperem Sanllehy-Volem

L9. Ara hi ha prevista una nova reunió
que servirà per veure si Colau accepta les
reivindicacions veïnals (que el bus 24 re-

cuperi el seu traçat i l’obertura de l’L9). 
pàgina 10

Unió Atlètica d’Horta
El primer equip de Nacho Castro conti-

nua en forma i, gràcies a la victòria a
Santa Coloma i l’empat del Sant Andreu

a Ascó, ocupa posició de play-off. Ara,
però, toca el més difícil: defensar aques-
ta plaça afrontant un calendari exigent. 

pàgina 18

AVV Teixonera
L’Associació de Veïns de la Teixonera ha
rebut recentment un dels premis que la

Guàrdia Urbana entrega cada any a veïns
i entitats per la seva col·laboració amb el

cos. L’entitat ha fet una gran tasca per
millorar la seguretat dels vianants.

pàgina 11
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Horta i Martinenc, cara i creu 
en l’inici de la lliga de Tercera1

2 L’estrena del remodelat 
CEM Horta, dissabte 29 

El comerç hortenc es bolca 
amb la Festa Major

BComú es queda sol en el Ple 
de les possibles retallades

Presenten el llibre sobre l’Ateneu,
el Foment i els Lluïsos

El + llegit

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Horta no comparteix necessàriament les opinions que els
signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.
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Les millors
perles

Si l’Estat no fa res, Catalunya serà independent en 15 anys. Qualsevol
diria que aquesta afirmació l’ha fet un independentista, però no.
Són paraules de l’encara president del PP català, Xavier García Al-

biol, que assegura que la independència és “una estratègia perfecta-
ment dissenyada” per les institucions catalanes que “s’ha descarat”.

Gabriel Rufián (ERC) s’ha vist de nou envoltat en una polèmi-
ca. Aquest cop, amb la vicepresidenta de la comissió d’in-
vestigació sobre el presumpte finançament il·legal del PP,

Beatriz Escudero. Després que Rufián la titllés de “palmera”, ella va
perdre les formes i li va exclamar: “No me guiñes el ojo, imbécil”. 

Ninots amb estelades pintades al pit penjats de diversos pals
elèctrics. Aquesta és l’escena que es va poder veure fa pocs
dies als afores de la ciutat de València. Les imatges i vídeos al

respecte es van fer virals a la xarxa. Tot plegat el dia abans de la Dia-
da del País Valencià, que se celebra el 9 d’octubre.

Un marroquí ha denunciat les seves tres esposes per no do-
nar-li permís per casar-se amb una quarta. La llei marroqui-
na estableix que un home té dret a contraure matrimoni

amb quatre dones com a màxim, sempre que obtingui el consen-
timent de les anteriors. L'home és un conegut xeic al Marroc.

La UB ha retirat recentment de la facultat de Matemàtiques car-
tells que convidaven a participar en una orgia. El centre ha tret
els anuncis perquè s'hi feia una "apropiació indeguda" del seu

logotip. La institució es declara completament aliena a l'organització
d'un esdeveniment que també ha corregut per les xarxes socials.

Vist al Twitter

@btveltemps: El sisè diluvi en menys de
dos mesos!!! 17 i 31 d'agost; 6,12 i 18 de
setembre i 9 d'octubre (de moment).
Atenció!

@mirodavid: Després de l'últim episodi
de jugadamestrisme, el Parlament ja no
vol l'autodeterminació de Catalunya. Sort
que no hi ha corresponsals estrangers...

#Desorientats

@Granollacs: Estic molt sorprès amb la ir-
rupció de Vox perquè el que han fet fins
ara els del 155, l'Íbex35 i els de les togues
no era feixisme.

#AlertaUltra #CanviClimàtic

Les claus

La tàctica dels partits unionistes
és clara. Es van ajustant els dis-
cursos en agressivitat, tot dissi-
mulant de cara a Europa, no sigui
que quedin desemmascarats i els
puguin titllar de ser un règim au-
toritari. Un dia sabem que Jorge
F. Díaz, el de les clavegueres, xerra
amb Daniel de Alfonso, que diu
“Ens hem carregat la seva Sani-
tat”.  Ciudadanos proclama insis-
tint que hi ha fractura social entre
els catalans. S’aplica l’article 155
de forma esbiaixada. S’empre-
sona líders socials i polítics. Es-
clata el crit de “a por ellos” com a
suport a la Guàrdia Civil enviada
per reprimir els catalans l’1-O. Es
declara la guerra als llaços grocs.
S’anomena “comandos” a grups
de CDR que teòricament assalten
el Parlament. El sindicat Seapol es
manifesta a Barcelona per dema-
nar equiparació salarial. Una fac-
ció dels Mossos, mosSOS, aplau-
deix la policia nacional a la via
Laietana. El PP vol censurar la
projecció del documental de Me-
diapro a Madrid. La inefable Ar-
rimadas critica que TVE faci una
entrevista a Junqueras. Casado
demana la il·legalització de la
CUP. PP, PSOE i Cs veten la pro-
jecció del reportatge de Mediapro
sobre l’1-O a la comissió Operació
Catalunya del Parlament...

És una trajectòria estudiada.
No menystinguem els unionistes.
Segueixen una tàctica preconce-
buda i esperen el més mínim acte
de violència per abocar-hi la resta
de repressió sense miraments.
Acabaran demanant que s’il·le-
galitzin tots els partits i les asso-
ciacions independentistes. Posats
a fer, per què no il·legalitzar Ca-
talunya?

Il·legalitzar
per Jordi Lleal 

L'apretada
per @ModernetdeMerda    

Hem caigut definitivament al
pou de la incoherència. L'inde-
pendentisme, en no tenir un
rumb clar marcat des de les ins-
titucions, és avui un mar de
contradiccions que el van minant
internament i externa. No hi ha
guió, no hi ha escaleta. I sembla
que tampoc hi ha un interès es-
pecial en què hi siguin.

Per això Torra comença a es-
calfar els CDR i Buch acaba
d'escalfar-los del tot. Per això Ar-
ran canvia hàbilment de marca,
com si d'una Convergència qual-
sevol es tractés. Per això els que
ahir rebutjaven unilateralitats
avui les abracen amb més des-
esperació que mai, mentre que
els que les haurien volgut tota la
vida les rebutgen sense con-
templacions. Per això res sembla
tenir sentit i el terra ens balla a
cada passa.

Tot s'aguanta per un fil, el fil
de l'orgull i la dignitat, el de l'1
d'Octubre, el del voler i no po-
der, i això provoca escenes com
les del Parlament. Són escenes
que, en el fons, representen
una lluita de poder i de legiti-
mitats. Davant del buit exis-
tencial i de la manca de liderat-
ges, apareixen diversos grups
convençuts de tenir l'autoritat
moral suficient per aplicar el seu
full de ruta, i és pràcticament
una quimera negar-los aquesta
autoritat quan des de dalt fa me-
sos que es nega qualsevol es-
tratègia política.

Però això que hem viscut
aquests dies és una anècdota, la
trencadissa generalitzada enca-
ra ha d'arribar. I arribarà quan,
immersos en aquest no-res es-
tratègic, ens caigui a sobre el ter-
ratrèmol emocional més devas-
tador que viurà el sobiranisme
properament: la sentència.

Si arribem a la sentència sen-
se cap pla conegut, sense que les
institucions hagin explicat què es
vol fer i què no, orfes d'instruc-
cions, ja pot preparar-se aquest
petit país. L'esclat a les portes del
Parlament que tant ens ha exal-
tat només haurà estat un petit di-
vertimento per entretenir les
presses. Auguro que el Govern no
tindrà al seu abast prou dotacions
policials per apagar el foc que
haurà encès amb la seva des-
aparició irresponsable.

Amb la sentència acabada de
sortir del forn, la gent desbordarà
el carrer i, sense horitzons polí-
tics, sense camins a seguir, farà
el que cregui convenient. I el que
cregui convenient, en una si-
tuació d'impotència extrema i de
ràbia desbocada, per a alguns
potser ho inclourà tot. Tot, sen-
se asteriscs.

Aquest cap de setmana s'ha
posat en marxa el compte en-
rere. Si no esbossen un pla,
l'esbossarà la gent en plena fú-
ria. I és molt fàcil que l'esbos-
si des dels sentiments més ir-
racionals possibles. Apretant
de debò, president.
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Del  1987 al 1999 i del 2003
fins ara com a regidor, més
quatre anys de diputat.

Ha arribat l’hora de l’adéu?
Jo tinc una màxima que és que tots
som necessaris però ningú és im-
prescindible. A partir d’aquí, el que
és important és l’empenta, la il·lu-
sió i el compromís. El nostre grup
municipal ha presentat el 70% d’i-
niciatives de l’oposició: som ple-
nament operatius. Però hi haurà un
moment que el PP obrirà el procés
de selecció de candidat i segur
que la persona que es decideixi serà
la millor per a Barcelona. 

Quan es farà aquest procés?
Espero que es resolgui aquesta
mateixa tardor. De moment no hi ha
res decidit malgrat que queden sis
mesos per a la convocatòria de les
eleccions i vuit per a la seva cele-
bració. No només la política muni-
cipal és canviant, sinó la política en
general, perquè encara hi ha dub-
tes sobre si hi haurà eleccions ca-
talanes o generals abans de les
municipals. Els calendaris electorals
són molt modulables i, fins i tot, en
els partits que havien designat can-
didats s’han produït renúncies. De
fet, no descarto que n’hi hagi més.

El panorama actual és incert, sens
dubte.
Hi ha partits que tenen massa pres-
sa en ‘electoralitzar’ la política mu-
nicipal i jo considero que encara hi
ha temps per treballar per Barcelo-
na des de l’Ajuntament. 

Un cop confirmada la candida-
tura de Manuel Valls, Pablo Ca-
sado va dir que el PP no es pot
permetre no tenir una candida-
tura pròpia i va parlar d’una llis-
ta “potent”.  Sembla clar que hi
haurà renovació...
La llista serà potentíssima. 

I això passa per la renovació, no?
Renovació, canvis... El més important
és presentar la millor llista, que vol
dir que serà potent. El que està clar
és que el PP és una opció nítida de
centredreta, amb projecte per a
Barcelona, amb trajectòria barcelo-
nina i amb compromís. Hi ha un es-
pai que nosaltres hem de cobrir. 

Betevé ha publicat que el partit ha
fet una enquesta interna on pre-
gunta per les preferències sobre
possibles candidats: Andrea Levy,
Dolors Montserrat, Joan López
Alegre i Esperanza García. Sembla
clar que se’l rellevarà...
Potser no sóc en aquesta enquesta
perquè ja em coneixen o perquè ja
fa temps que he transmès una de-
cisió personal...

I no ens la dirà?
No, perquè si no ja tenim el debat
tancat. I tot plegat és molt can-
viant, a banda que hi ha més noms. 

Ens en pot dir algun més?
Bé... N’hi ha d’altres. És que això de
fer enquestes el PP ho ha fet a totes
les grans capitals d’Espanya. 

Remarcava que el PP té perfil
propi. De  Valls  ha recordat que es
descriu com “un home d’esquerres
obert al catalanisme”. Creu que no
pot representar bé el constitu-
cionalisme?
Ell es defineix així i jo ho respecto,
però nosaltres tenim una trajectò-
ria i la nostra carta de presentació no
depèn d’altres candidatures. 

No creu que seria millor per a l’u-
nionisme anar en una sola can-
didatura a les eleccions?
En política dos més dos mai no són

quatre. El que hi ha d’haver són es-
pais que puguin ser coberts amb
projectes propis. 

Tot i això, algunes enquestes au-
guren molt mals resultats al PP si
es presenta sol. Fins i tot podrien
quedar fora del consistori.
El que hem de fer és invertir aques-
tes enquestes, que són d’abans de
l’estiu. Les mateixes enquestes tam-
bé deien que alguns perfils del PP es-
taven molt millor valorats que la
marca del partit.

Podrien acabar fent com Xavier
García Albiol a Badalona, que
amaga les sigles del PP?
Nosaltres som el PP de Barcelona.
Mai no hem amagat les sigles per-
què tenim un projecte molt clar. El
nostre compromís és amb Barcelo-
na, una ciutat que uneix allò que la
independència separa. Els projectes
de ciutat no estan vinculats als sen-
timents de pertinença.

Parlant de projectes de ciutat, fa
uns dies deia que Colau és cul-
pable de “l’incivisme, la insegu-
retat i la immundícia” que veu a
Barcelona. Creu que la ciutadania
també té aquesta percepció?
Sí. La té i la pateix. I la prova és que
cada vegada hi ha més delictes a Bar-
celona. Ho diuen les xifres de la Jun-
ta Local de Seguretat, del Consell de
Seguretat Urbana i del Ministeri de
l’Interior. Per fi Colau ha començat a
reconèixer el problema, perquè
mentre no el reconeixes és difícil que
el puguis resoldre. La situació és greu
perquè Colau va abaixar la guàrdia
en seguretat. A més, ara ens trobem
que els barcelonins denuncien
menys per desànim. I, a banda, l’A-
juntament no fa pública l’enquesta
de victimització. Per què serà?

La recepta del PP per canviar aques-
ta tendència és més mà dura po-
licial?
Bé, policial no, de govern. El que ne-
cessitem és Guàrdia Urbana i Mos-
sos d’Esquadra. Amb Colau s’han re-

duït els efectius de la Guàrdia Ur-
bana perquè no s’han cobert totes
les places de reposició que la llei
permet.  Pel que fa a la ràtio de Mos-
sos d’Esquadra, n’hi hauria d’haver
4.000 de desplegats i n’hi ha només
3.000. 

El resum seria que a Barcelona fal-
ta policia, doncs?
Falta policia, falta fermesa per part
del govern municipal a l’hora d’exi-
gir el compliment de les normes...

Què insinua, que l’actual govern
no se les creu, les normes?
No se’n creu moltes ni les aplica. Per
exemple, amb el top manta i altres
activitats irregulars a la via pública.
Qualsevol barceloní que no res-
pecta una ordenança és sancionat,
però hi ha altres activitats que no es
persegueixen. Amb una resposta so-
cial, que hi ha de ser, no s’acaba amb
la delinqüència. A Barcelona hi ha un
greu problema de seguretat i un
efecte crida per una sèrie d’activitats
que contribueixen al deteriorament
de la convivència i el civisme: el top
manta, els campaments...

Parlem d’un altre tema important.
L’actual model turístic s’ha de
reinventar o pot donar més de si?
Cap on ha d’anar la proposta tu-
rística que ofereixi Barcelona?
Hem d’atreure el turisme que ens

interessa. Un turisme de qualitat,
que respecti la ciutat i que ens
deixi diners. Hem de ser egoistes
per atreure el turisme que ens con-
vé. I en aquest turisme se li han de
posar facilitats i no traves, com les
famoses moratòries de Colau.  

Un turisme més elitista, per dir-ho
d’alguna manera?
No, no. Un turisme cívic, cultural, fa-
miliar i que deixi diners. O un tu-
risme que no deixi tants diners
però que respecti la ciutat. La qües-
tió és que el turisme, que és una
oportunitat i genera 100.000 llocs
de treball, s’ha acabat convertint en
un problema per la gestió equivo-
cada de l’Ajuntament. 

Per acabar li volíem preguntar per
l’oficina que van obrir per donar
suport jurídic a les persones que
retiren llaços grocs. Com està
funcionant?
Hem rebut consultes sobre si hi
podia haver algun tipus de penalit-
zació per retirar els llaços. La millor
defensa que té aquesta oficina és la
inacció de la Generalitat, que final-
ment no ha donat instruccions als
Mossos perquè actuïn.

Li agrada que es retirin llaços?
A mi el que no m’agrada és que
se’n posin a l’espai públic. En aquest
àmbit hi ha d’haver neutralitat.

“La llista del PP per a les
eleccions municipals
serà potentíssima”

Alberto Fernández Díaz / President del grup municipal del PP

Alberto Fernández Díaz ens atén quan falten vuit mesos per a les eleccions 
municipals. El PP encara no té candidat confirmat a l’alcaldia, però fa temps que 
el seu relleu és més que un rumor. Tot i que no ho confirma del tot, de les seves 
paraules es desprèn la sensació que està a punt de tancar una etapa política.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Foto: Marta Vall-llebrera

Perfil | La política com a estil de vida
Alberto Fernández Díaz es mostra afable al llarg de tota l’entrevista. És un home que ha dedicat

tres dècades al PP i reconeix que la política municipal desgasta molt. Vol moltes hores, i no tothom
hi està disposat. Motorista empedreït, diu que li agradaria tenir més temps per a la seva afició. 

“Tinc una màxima:
tots som necessaris
però ningú és
imprescindible”

Entrevista
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Horta-Guinardó

HABITATGE4El mercat de lloguer
a Horta-Guinardó ha començat a
donar una treva. I és que les no-
ves dades sobre el preu del lloguer
dels pisos proporcionades per la
Generalitat, que fan referència
al segon trimestre d’aquest any,
mostren com al districte el preu
del lloguer es va mantenir –de fet
va baixar dos simbòlics euros–
respecte del primer semestre de
l’any. Feia quatre anys i mig que
els preus pujaven.

Així doncs, les xifres pro-
porcionades per la Generalitat,
que s’obtenen a partir de les
fiances dipositades a l’Incasòl,
mostren com el preu mitjà del
lloguer a Horta-Guinardó du-
rant el segon trimestre d’aquest
any era de 734 euros, mentre
que en el primer trimestre el
preu mitjà se situava en els 736
euros. A la resta de districtes de
la ciutat, amb l’excepció de les
Corts  –hi ha un descens de 50
euros– els preus han seguit pu-

jant. Horta-Guinardó també se-
gueix sent el segon districte més
barat per viure de lloguer. Els
preus només són més baixos a
Nou Barris.

PISOS DE SEGONA MÀ
D’altra banda, pel que fa al mer-
cat dels pisos de segona mà re-
centment també s’han conegut
noves xifres, en aquest cas pro-
cedents de l’Índex Immobiliari

Fotocasa i que fan referència al
tercer trimestre d’enguany. Aquí,
a diferència del lloguer, l’escena-
ri encara és d’increment  de
preus. Aquests van augmentar un
1% respecte del segon trimestre
de l’any i es van situar en els 3.329
euros al metre quadrat. Tot i
això, Horta-Guinardó és el segon
districte de la ciutat on és més ba-
rat comprar un pis de segona mà.
Per sota, només hi ha Nou Barris.

El preu del lloguer a Horta s’ha estabilitzat. Foto: Google Maps

El preu del lloguer toca 
sostre a Horta-Guinardó

» Durant el segon trimestre de l’any els preus ja no van pujar
» El preu mitjà actual (734 euros) és el segon més baix de la ciutat

Arrenquen les obres
de la superilla d’Horta

URBANISME4La implementació
del projecte de la superilla
d’Horta ja és un fet després que
recentment s’hagin posat en
marxa les primeres obres del
projecte.

Així doncs, la superilla del
nucli antic d’Horta, la quarta su-
perilla que implementa aquest go-
vern (el Poblenou, Sant Antoni i
la de les Corts) comença a fer els
seus primers passos amb l’objec-
tiu d’aconseguir transformar el
model de mobilitat de la zona que
formen l'avinguda de l'Estatut, el
passeig de la Vall d'Hebron, el
passeig Valldaura, el passeig de
Fabra i Puig i el carrer Tajo amb

l’objectiu de fer que el vianant si-
gui el gran protagonista. 

El projecte, amb un pressu-
post d’1,8 milions d’euros, per-
metrà guanyar, tal com expli-
quen des del consistori, 2.800
metres quadrats d’espai públic.
També es pacificaran els carrers
Fulton, entre Tajo i la plaça Ei-
vissa; Horta, entre la plaça Eivis-
sa i la baixada de la Combinació
i Feliu i Codina, entre Chapí i
Eduard Toda.

Per la seva banda, des de la
plataforma Afectats Superilla
Horta denuncien que el projec-
te no compta amb “consens po-
lític ni veïnal”.

Recuperem Sanllehy-Volem L9
es tornarà a reunir amb Colau

MOBILITAT4La plataforma Re-
cuperem Sanllehy-Volem L9 es
va reunir el passat dia 10 d’octu-
bre amb l’alcaldessa Colau per
tractar les reivindicacions que
aquest grup de veïns del Guinar-
dó fa temps que porten a terme:
que entri en funcionament la lí-
nia L9 del Metro  i que el bus 24
torni a arribar al Paral·lel. Està
previst que a finals d’octubre se
celebri una segona reunió després
que Colau es comprometés a es-
tudiar les reivindicacions.

Durant la trobada, els veïns
van exposar a l’alcaldessa el que

fa temps que denuncien durant
les concentracions de protesta
que han anat celebrant tots els di-
jous a la plaça Sanllehy. Dema-
nen que la línia de bus 24 recu-
peri el seu traçat anterior després
que fa uns mesos l’Ajuntament el
retallés i recorden el greuge que
fa temps que pateixen amb la L9
del metro. 

Després de la reunió, des de la
plataforma van anunciar que can-
cel·len provisionalment les con-
centracions de protesta a la plaça
Sanllehy a l’espera de veure quins
moviments fa el consistori.

Colau reivindica la lluita contra
les desigualtats econòmiques
ECONOMIA4Un cop s’acabi
aquest 2018 s’hauran invertit 28
milions d’euros en sis districtes,
entre els quals hi ha Horta-Gui-
nardó, en diferents plans de des-
envolupament econòmic (PDE) de
Barcelona Activa. Aquesta és la xi-
fra que  l’Ajuntament ha publicat
recentment aprofitant la presen-
tació de l’últim PDE del mandat,
durant la qual l’alcaldessa Colau va
reivindicar la necessitat de “fer una
economia de proximitat”.

En el cas del districte, una de
les inversions més importants
fetes durant aquest any en el
marc d’aquests plans, i que està
previst que estigui enllestida a
principis de l’any que ve, és l’o-
bertura d’un espai de cotreball al
barri de la Clota. 

Aquest espai estarà a dispo-
sició de projectes emprenedors en
àmbits estratègics a canvi que do-
nin suport a iniciatives o entitats
del territori.

Política |Manuel Valls, a Horta amb la seva germana 
Manuel Valls es va fotografiar el 25 de setembre amb la seva germana Giovanna a la casa dels

seus pares d’Horta. Uns dies abans, la seva germana va dir a través de Twitter, tot i les críti-
ques que li va dirigir l’any passat, que dona suport a Valls en el seu objectiu de ser alcalde.
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S’estrena la reforma
de diferents espais públics

ANIVERSARI4La Cooperativa
Rocaguinarda va celebrar el pas-
sat 6 d’octubre el seu 40è ani-
versari amb una jornada de fes-
ta que va tenir lloc davant de la lli-
breria Rocaguinarda, situada al
número 13 del carrer Xiprer. 

Els actes van arrencar a dos
quarts d’onze del matí amb una
cercavila, que va deixar pas a les
activitats infantils, al teatre i a un
concurs de pastissos. Al voltant
de les dues del migdia va arribar
l’hora del dinar de socis i veïns,
mentre que a la tarda la festa va
seguir amb una sessió de swing
que va consistir en una classe
oberta i un concert-ball amb
The Sweets. La jornada es va tan-
car amb el concert del grup Co-
lega Vostru.

La Cooperativa
Rocaguinarda
celebra 40 anys

RECONEIXEMENT4L’Associa-
ció de Veïns de la Teixonera ha
rebut recentment un dels premis
que cada any entrega la Guàrdia
Urbana a diferents persones i
entitats de la ciutat per la seva
col·laboració amb el cos. 

La Guàrdia Urbana li ha re-
conegut a l’Associació de Veïns
de la Teixonera la feina feta en
els darrers anys per millorar la
seguretat dels vianants en dife-
rents punts conflictius del barri
en relació a la mobilitat. 

Gràcies a la tasca de l’entitat,
l’Ajuntament ha fet una trente-
na d’intervencions al carrer per
reduir la velocitat dels vehicles,
millorar el trànsit i facilitar la
mobilitat de la gent gran. Algu-
nes de les millors s’han fet, per
exemple, en els passos de zebra
o amb la col·locació de bandes
reductores de velocitat.

La Guàrdia
Urbana premia
l’AVV Teixonera

URBANISME4Horta-Guinardó
va estrenar a finals de setembre
la remodelació i el canvi de nom
de diferents espais públics del
districte. 

En aquest sentit, una de les
novetats va ser la inauguració, els
passats 28 i 29 de setembre, de
dos espais verds: els nous jardins
de Can Fargues, a la Font d’en
Fargues,  i els de Can Marcet, a la
Vall d’Hebron. En el cas de Can
Fargues, es tracta d’una llarga rei-
vindicació veïnal que  va aconse-
guir que l’Ajuntament comprés la
masia i evités la construcció d’un
geriàtric als jardins. Des de l’As-
sociació de Veïns i Veïnes Font

d’en Fargues han celebrat la in-
auguració i han recordat que la
seva lluita perquè la masia fos pú-
blica va començar fa 20 anys.

D’altra banda,  la inauguració
dels jardins de Can Marcet , que
són el resultat de la reurbanitza-
ció de l’espai de l’avinguda Can
Marcet, entre el carrer de Joan B.
Cendrós i el passeig de la Vall
d’Hebron, va servir per fer un ho-
menatge a Manuel Forcales, líder
veïnal de la Vall d’Hebron. 

JARDINS DEL BAIX GUINARDÓ
Una altra de les novetats de finals
de setembre, en aquest cas el dia
30, va ser la de la descoberta de

la placa dels Jardins del Baix
Guinardó, fins ara coneguts com
els Jardins del Príncep de Giro-
na. El canvi de nom ja va ser apro-
vat, seguint la reivindicació veï-
nal que es va posar en marxa el
passat mandat, l’octubre de 2017.
Així doncs, durant el dia 30 els
veïns van poder gaudir d’una
jornada amb actuacions musicals.

Per últim, el dia abans també
es va estrenar el nou disseny de
la plaça Raimon Casellas, que ha
permès millorar la seva accessi-
bilitat i renovar el paviment i el
mobiliari. A la festa, que va con-
sistir en un sopar popular i ball,
hi va ser l’alcaldessa Colau. Una imatge de la inauguració dels Jardins de Can Fargues. Foto: Districte
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC) és la prestació social
que permet assegurar els mí-
nims d'una vida digna a les per-
sones en situació de pobresa
per tal de millorar la seva situa-
ció, i promoure la seva autono-
mia i participació activa en la so-
cietat. Es tracta d’una prestació
social de naturalesa econòmica
i percepció periòdica per tal que
aquestes persones puguin fer-se
càrrec de les seves despeses es-
sencials o de la seva família.
També és un coixí per a qui no té
accés als drets bàsics, com ara
una feina de qualitat i accés a
l’habitatge. 

Al llarg del primer any de la
posada en marxa d’aquesta ini-
ciativa, més de 113.000 persones
n’han estat beneficiàries. D’a-
questes, 26.958 són famílies -co-
rresponents a uns 68.350 bene-
ficiaris–, a més dels 45.363 pen-
sionistes i beneficiaris de pres-
tacions estatals amb rendes més
baixes que reben el comple-
ment. La seva implementació
ha permès revertir la tendència
dels darrers anys, en què els ex-
pedients de les persones que de-
manaven les diferents ajudes
que oferia la Generalitat ana-

ven disminuint i cada vegada hi
havia menys beneficiaris de 
l’RMI. Amb aquest nou sistema,
més persones poden accedir a
les ajudes del Govern.

Amb tot, en pot ser benefi-
ciària qualsevol persona que,
durant els sis mesos anteriors a
la sol·licitud, tingui ingressos in-
feriors al 91% de l'indicador de
renda de suficiència de Cata-

lunya i que compleixi una sèrie
de requisits. Poden ser persones
sense feina i sense recursos,
pensionistes, perceptors de pres-
tacions i altres subsidis i famílies
monoparentals, entre altres ca-
sos. En aquest any 2018, el llin-
dar d'ingressos se situa en 604
euros al mes en dotze pagues.

De fet, des de la implemen-

tació d’aquesta nova ajuda, la
Generalitat ha rebut més de
66.000 sol·licituds, entre la Ren-
da Garantida de Ciutadania, com-
plements d’altres pensions, pres-
tacions i ajuts i altres comple-
ments. Durant els primers mesos
de l’any, aquest volum de peti-
cions mensuals ha arribat a mul-
tiplicar per més de 15 el nombre
mitjà de sol·licituds que hi havia
sobre l’anterior prestació que
oferia el Govern català, l’RMI. 

Amb l’aplicació d’aquest ajut,
la Generalitat ha incrementat
en 81 milions d’euros el pressu-
post destinat a les persones més
vulnerables, passant dels 228
milions d’euros l’any 2016 amb
la Renta Mínima d’Inserció (RMI)
als 309 d’aquest 2018 amb la
Renda Garantida i els comple-
ments. De fet, preveu ampliar la
prestació a persones sense llar,
a dones víctimes de la violència
masclista, a persones amb ma-
laltia mental ateses en residèn-
cia i també per millorar situa-
cions d’emergència social.

RETORN AL MÓN LABORAL
Una conseqüència de la Renda
Garantida és que afavoreix el
món laboral. Des del setembre

de 2017 fins a l’actualitat, unes
2.655 unitats familiars han acon-
seguit feina amb un contracte de
treball i 1.138 han aconseguit
sortir de la prestació de forma
definitiva. D’altra banda, 11.000
persones s’han tornat a activar
en la recerca de feina. 

Això significa que la seva im-
plementació està complint amb
els objectius que es va marcar la

conselleria d’Afers Socials i Fa-
mílies quan la llei es va aprovar
al Parlament el juliol de l’any pas-
sat, ja que volia impulsar la mi-
llora de les condicions socials i la-
borals dels ciutadans. L’ajuda
també va néixer per tal de com-
batre les desigualtats i garantir
una existència digna als seus
beneficiaris davant l’escassedat

d’ocupació i la precarietat labo-
ral, cosa que ha aconseguit du-
rant el primer any d’existència.

I és que aquesta era una de
les fites que es va marcar el Go-
vern, que treballa perquè les
persones beneficiàries puguin
millorar el seu nivell de vida i
apoderar-les per tal d’ajudar-
les a superar les condicions que
les van portar a necessitar
aquesta prestació. Però per tal
d’aconseguir-ho, els seus be-
neficiaris s’hi han implicat de
manera activa, compromesa i
responsable seguint un itine-
rari d’inserció laboral que els
ha permès recuperar la seva au-
tonomia i la seva independència
econòmica.

MÉS BENEFICIARIS
Tanmateix, la dotació de la pres-
tació s’ha millorat en uns 200 eu-
ros de mitjana, que suposen un
increment del 35%, i s’ha estès a
més persones. A partir d’ara,
persones sense llar, persones
amb malalties mentals ateses
en residències i dones víctimes
de la violència masclista també
podran sol·licitar l’ajuda, que
també servirà per millorar si-
tuacions d’emergència social.

Per una vida digna
» Més de 113.000 persones en situació de pobresa ja reben la Renda Garantida a Catalunya
» La Generalitat vol ampliar-la a dones víctimes de la violència masclista i a altres col·lectius

rendagarantida.gencat.cat

S’ha incrementat en
81 milions d’euros

el pressupost 
destinat a persones

vulnerables

L’ajut afavoreix 
el mercat laboral:
1.138 famílies ja

hi han tornat i han
sortit de la prestació

Els diferents perfils de persones que poden rebre la Renda Garantida de Ciutadania. Infografies: Línia
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Des del passat 15 de setem-
bre hi ha nous llindars -els in-
gressos sota els quals es pot
demanar aquest ajut-, que van
des dels 604 fins als 1.122 euros,
en funció de la situació de la per-
sona. Ampliant els ingressos

que poden tenir les persones
que sol·liciten la Renda Garan-
tida de Ciutadania, la Generali-
tat aconsegueix incloure més
beneficiaris a la prestació d’a-
questa ajuda, que permet alleu-

jar i corregir situacions de po-
bresa i vulnerabilitat que patei-
xen els ciutadans. 

Qualsevol persona que no
disposi de recursos o que els que
tingui no siguin suficients per
afrontar el seu dia a dia té dret
a demanar la Renda Garantida
de Ciutadania. Per fer-ho, la per-
sona ha de demanar cita prèvia
i anar a una Oficina de Treball del
SOC, a una Oficina d’Atenció
Ciutadana o a una Oficina d’Afers
Socials i Famílies. Des que es va
començar a donar la prestació, el
Govern ha atès el 99% de les per-
sones que l’han demanat. A més,
totes les oficines que registren
noves sol·licituds atenen les ci-
tes en menys de dues setmanes.

Els motius més habituals de
denegació d’una sol·licitud són
disposar d’ingressos superiors
als llindars establerts o que el ti-
tular o beneficiari treballi a jor-
nada completa.<

La Generalitat
ha aconseguit
incloure més
beneficiaris 

a la prestació

rendagarantida.gencat.cat

4L’objectiu del Govern és arribar a totes les
persones que, pel motiu que sigui, no arriben
a l’indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya (IRSC), situat en uns ingressos de 664
euros al mes. Per tal d’aconseguir-ho, es va
marcar un període de transitorietat que va co-
mençar el setembre del 2017 i acabarà l’abril
del 2020.

Si l’any passat se’n beneficiaven el 85% de

les persones que estaven per sota d’aquest in-
dicador, amb el canvi de llindars, aquest any se’n
podran beneficiar fins al 91%. Si s’és una úni-
ca persona i es cobra menys de 604 euros, s’hi
pot accedir –en comparació amb els 564 euros
de l’any passat–. Per a dos membres, la xifra
s’incrementa fins als 896; 969 euros si són tres
membres, 1.042 per a quatre i, en els casos que
siguin cinc membres, és de 1.122 euros.<

» Els canvis en els ingressos màxims permeten que hi
hagi més persones que es beneficiïn d’aquesta ajuda

Nous llindars
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La FAVB i diferents associacions de veïns tornen a exigir progressos en el transport

Clam veïnal pel metro
MOBILITAT/ A principis del passat mes de
setembre es va resoldre una de les de-
mandes històriques pel que fa a la mobi-
litat a la ciutat: l’arribada del metro al barri
santsenc de la Marina (amb dues esta-
cions, Foc i Foneria, de l’L10 Sud). Ara bé,
les entitats veïnals no ho consideren sufi-
cient i continuen reclamant millores per a
l’actual xarxa d’aquest transport públic.

En aquest sentit, el passat dimarts 2
d’octubre, la FAVB va publicar un comuni-
cat en el qual exigia, un cop més, “el des-
bloqueig de la xarxa”, és a dir, una sèrie de
reivindicacions que la federació considera
que són urgents i necessàries. La FAVB ja
les havia traslladat als representants de
l’Àrea de Mobilitat del Departament de
Territori de la Generalitat en una de les da-
rreres trobades que van mantenir amb l’e-
xecutiu, que segons expliquen va ser a
finals del mes de juliol. En aquesta reunió,
els representants veïnals van “reiterar la
indignació, el cansament i la necessitat de
resoldre aquests temes pendents”.

En concret, les demandes que van
traslladar als responsables de Territori van
ser la necessitat de completar el projecte
de la línia L9 (unint els ramals Nord i Sud i
permetent totes les connexions previstes
amb la resta de línies), la connexió de les
línies L1 i L9 amb l’L4, entre les estacions
de La Pau (Sant Martí) i La Sagrera (Sant
Andreu) i, per últim, la connexió de les lí-
nies L5 i L1 entre Trinitat Vella (Sant An-
dreu) i Trinitat Nova (Nou Barris).

La FAVB apunta que en els tres casos
bona part de l’obra (túnels i estacions) ja
està feta, de manera que cal accelerar la

recta final i la seva finalització, perquè su-
posaran una millora substancial per al
transport públic de la ciutat. 

Tot i això, malgrat assegurar que bona
part de les infraestructures estan molt
avançades, consideren que el projecte està
“aturat” i reiteren que acabar l’L9 i millorar
la xarxa actual de metro és “una necessitat
social i ambiental fonamental” i que ha
estat “bloquejada massa temps”. El comu-
nicat s’acaba celebrant que el metro hagi
arribat per fi a la Zona Franca, però que
això ha de tenir continuïtat amb l’execució

de la resta de les millores. Per últim, des de
la FAVB fan una nova crida als responsables
de la Generalitat i a la resta de polítics que
treballin de veritat per desencallar el tema.

RESPOSTA DEL GOVERN
En aquest sentit, la Generalitat assegura
que la culminació de l’L9 depèn d’un crè-
dit del Banc Europeu d’Inversions (BEI) de
740 milions d’euros, i que aquesta serà la
inversió prioritària. D’aquesta manera, el
Govern assegura que els altres dos pro-
jectes es posaran en marxa quan aquesta
ja sigui una sola línia.

MANIFESTACIÓ/ Aprofitant la celebració del Dia Mundial
del Turisme, l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS) va organitzar el dia 27 de setembre una manifestació
per expressar que en aquest data “no hi ha res a celebrar”.
Els manifestants, una mica més d’un centenar, van començar
el seu recorregut des de la plaça Catalunya.

La protesta, que va consistir en una marxa simbòlica que
representava l’enterrament d’un Bus Turístic, es va dirigir
fins a la plaça Sant Jaume, on els manifestants van acabar
el seu recorregut. Es van poder veure pancartes a favor del
decreixement turístic o contràries a les plataformes de llo-
guer de pisos turístics com Airbnb.

Des de l’ABTS afirmen que el turisme és “una indústria
extractiva de les més contaminants, basada en l’acumulació
per despossessió i que provoca terribles i creixents des-
igualtats, mentre els llocs de treball que genera es de-
mostren cada dia més precaris, injustos i explotadors”. Els
integrants de la plataforma veïnal recorden que “fa anys que
poblacions locals i moviments socials de diversos indrets
denunciem públicament els danys que la indústria turís-
tica provoca per tal de continuar lucrant-se i expandint-se”.

El mateix dia va haver-hi reivindicacions de la Xarxa del
Sud d’Europa davant la Turistització (SET), i van sortir al ca-
rrer veïns de Sevilla, Màlaga, Malta, Girona o Venècia.

Enèsima protesta al centre de 
la ciutat contra el turisme massiu TURISME/“Ja n’hem tingut prou d’hotels, de la gentrificació

i de posar el barri al servei del capital global i del turisme”.
Amb aquestes paraules, les entitats veïnals del barri de Pro-
vençals del Poblenou expressen el seu rebuig a la construcció
del que anomenen un “macrohotel” al carrer Cristóbal de
Moura.

L’hotel tindrà 14 plantes i, segons aquestes entitats, es
construirà a causa del nou eix verd, del qual ja han començat
les obres, que ha d’unir els barris del Poblenou i el Besòs.
L’eix verd, afegeixen, “ha aconseguit atreure els fons inver-
sors que ara hi volen fer un hotel, beneficiant- se de l’espai
públic que hem pagat entre tots i totes”.  En un manifest pu-
blicat fa pocs dies, les entitats asseguren que la construc-
ció d’aquest nou hotel no hauria estat possible “sense el pla
urbanístic del 22@ i l’actual regulació del PEUAT, que per-
met la construcció de nous hotels en aquesta zona”.

‘No’ dels veïns a un hotel 
a Provençals del Poblenou

veïns en línia

L’arribada de l’L10 
a la Zona Franca és 
una bona notícia, però 
volen més millores 
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MOBILITAT/ La futura retirada
de la línia 192 de bus (deixarà de
funcionar durant aquesta tardor)
ha fet que els veïns del Camp de
l’Arpa del Clot hagin sortit al carrer
a protestar. El passat 28 de se-
tembre, un centenar de persones
es van concentrar contra l’elimi-
nació d’aquesta línia, que s’em-
marca en la implantació de la
xarxa ortogonal d’autobús que l’A-
juntament ha desplegat.

Els manifestants, convocats
per l’AVV del Clot-Camp de l’Ar-
pa, van tallar la Meridiana, mos-
trant pancartes on s’hi podia lle-
gir el lema “No elimineu el 192,
seria antisocial”, i cridat consignes
com “el 192 és del barri”.

Veïns del Clot volen
evitar la supressió
d’una línia de bus

HISTÒRIA/ L’antic camp de softbol, al peu
de l’accés al Jardí Botànic, va ser l’escenari,
el passat diumenge 7 d’octubre, d’una tro-
bada de veïns que van viure als barris de
barraques d’aquesta muntanya i d’altres
punts de la ciutat. La jornada es va orga-
nitzar amb motiu del 50è aniversari del
trasllat més nombrós que es va fer entre
1967 i 1968 als barris de nova creació.

Els participants van començar a arribar
a les 10 del matí i una hora més tard la
banda La Joia de Montjuïc va voler sumar-
se a l’homenatge amb una actuació musi-
cal. Després d’aquesta, representants dels
ajuntaments de Barcelona, Badalona, el Prat
i Sant Boi i bona part d’aquests mateixos
veïns van fer els parlaments institucionals.
Les últimes activitats programades abans

del dinar popular de germanor van ser un
ball, una visita guiada al Jardí Botànic, la
projecció del documental Será tu tierra i una
nova actuació de la Joia de Montjuïc.

Ja a la tarda, els assistents van poder
gaudir del grup de teatre Katalaska de Ba-
dalona i dels grups de ball de la Casa de
Cadis de Sant Boi i de hip-hop de l’Associa-
ció de Veïns del barri de Sant Cosme de
Santa Coloma de Gramenet.

30.000 VEÏNS
El fenomen va arribar a tenir unes grans di-
mensions a la muntanya i, de fet, en un
cens de l’any 1957 hi havia comptabilitzats
uns 30.000 veïns en més de 7.000 barra-
ques. Moltes d’elles van començar a ende-
rrocar-se durant la dècada de 1960.

Montjuïc commemora 
els 50 anys de la fi del barraquisme

PROTESTA/ El passat dissabte 6
d’octubre, la plataforma de Jubi-
lats de Macosa-Alstom afectats
per l'amiant va organitzar una
concentració internacional de
víctimes d’aquesta substància a
la plaça de Sant Jaume.

Sota el lema Las víctimas del
amianto tienen nombres. Las res-
ponsables de sus muertes, tam-
bién,  la trobada va comptar amb
la presència del Col·lectiu Ronda
i de l’AVAAC, l’associació de vícti-
mes de Catalunya. 

L’amiant era un dels mate-
rials que més es feia servir en
construcció fa anys, però la seva
toxicitat ha fet que de mica en
mica s’hagi anat retirant.

Concentració de
víctimes de l’amiant
a Sant Jaume

PUBLICACIÓ/ Perspectiva de gè-
nere sobre el dret a l'habitatge i la
pobresa energètica a Barcelona.
Aquest és el títol d’un estudi
que la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH) va presentar
durant la tarda del passat dijous
4 d’octubre a la Lleialtat Santsenca.

L’informe és el fruit d'un in-
tens treball de camp que l'entitat
ha fet al llarg del 2017 i 2018 i vol
denunciar “la feminització de la
pobresa” que la ciutat ha viscut
darrerament.

L’Observatori DESC, Engin-
yeria Sense Fronteres, l'Agència
de Salut Pública de Barcelona i l’A-
PE van ser algunes entitats pre-
sents en aquest acte a Sants.

La PAH presenta el
seu estudi sobre la
pobresa energètica

veïns en línia

Satisfacció a la FAVB perquè el 30%
dels nous pisos hauran de ser socials
HABITATGE/ El passat 28 de se-
tembre, el Ple de l’Ajuntament va
aprovar la mesura que obligarà
tots els promotors a reservar el
30% dels nous pisos o grans reha-
bilitacions –les que superin els
600 metres quadrats– a habitatge
assequible. Aquesta votació, però,
era un tràmit, ja que des d’una
setmana abans (després de la Co-
missió d'Ecologia, Mobilitat i Ur-
banisme) se sabia que aquest
punt de l’ordre del dia acabaria
prosperant, ja que tenia el suport
del govern d’Ada Colau, d’ERC i
del PSC. Finalment, a més, el PDe-
CAT i els regidors no adscrits (Ge-
rard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé)
també van votar-hi a favor.

Aquesta decisió ha estat re-
buda amb satisfacció per part de
la FAVB (i altres entitats involucra-
des en aquesta lluita, com la PAH
o el Sindicat de Llogaters), que ho
considera “una victòria veïnal” i
“un pas importantíssim per a l'ha-
bitatge assequible a la ciutat”. La
federació recorda que això ha
estat possible “gràcies a l’empenta
de les entitats socials” que fa un
any i mig van presentar una
moció per sol·licitar-ho.

I és que, segons la FAVB, aug-
mentar la quantitat de pisos de
protecció oficial era tan important
com aturar els desnonaments o
frenar la nova bombolla del llo-
guer i l'expulsió del veïnat. La fe-
deració també denuncia que,
actualment, a la ciutat només un
1,5% dels pisos són públics, una
xifra molt allunyada de la mitjana
dels països europeus, on se situa
entre el 15 i el 20%.

Amb aquesta mesura, la FAVB
calcula que cada any la ciutat pot
guanyar uns 400 habitatges pro-
tegits. A més, la federació consi-
dera que no es pot deixar la
creació d'habitatge protegit
només en mans dels pressupos-
tos públics i que també cal exigir
responsabilitats i aportacions al
sector privat, com es farà a partir
d’ara després de l’aprovació.

PIONERS A CATALUNYA
Aquesta decisió, apunten des de la
FAVB, és “un punt d’inflexió” en la
gestió de l’habitatge i també una
acció pionera, ja que és la primera

ciutat de Catalunya que decideix
aplicar-la, cosa que ja s’ha fet a ciu-
tats com París o Nova York. Al ma-
teix temps, la federació considera
que això ha de ser l’espurna que
porti altres municipis del país (co-
mençant pels de l’àrea metropoli-
tana) a voler impulsar mesures
d’aquesta naturalesa.

Amb el sí ja assegurat, la FAVB
va celebrar una trobada el passat
20 de setembre a la Lleialtat Sant-
senca, en la qual van tornar a ex-
plicar la importància de la mesura
que canviarà el panorama de l’ha-
bitatge a la ciutat.

Només l’1,5% dels
pisos de la ciutat
són públics, lluny
de xifres europees
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Presenten una beguda creada
per tres joves de la Teixonera

INNOVACIÓ4Tecomate. Aquest
és el nom del refresc artesanal de
mate que tres joves del barri de
la Teixonera han creat i que es va
presentar el passat dia 7 d’octu-
bre en el nou local que ha servit
per impulsar el projecte, situat al
carrer Josep Sangenís.

La creació d’aquesta beguda,
que conté menys sucre i cafeï-
na   que la majoria dels refres-
cos i que no té alcohol ni gluten,
ha estat possible gràcies a la
col·laboració de Barcelona Ac-
tiva i del Districte en el marc del
Pla de barris. 

El  Tecomate, que té tres va-
rietats (original, sense cafeïna i
amb gingebre), va ser presentat
durant una jornada en la qual es
van fer diverses activitats, com
ara una taula rodona, un tast de
begudes i tapes i una sessió
musical. 

ECONOMIA SOCIAL
El Pla de Barris de Sant Genís i la
Teixonera té, entre els seus ob-
jectius, impulsar projectes rela-
cionats amb l’economia social  i
solidària i la creació d’ocupació
amb un retorn social al barri.

FIRA4La tradicional fira Mer-
cat de Mercats celebrarà la seva
novena edició el cap de setma-
na del 19 al 21 d’octubre a l’a-
vinguda  de la Catedral. En-
guany la fira arriba amb més
producte fresc, més consells i
propostes i amb una clara apos-
ta per l’alimentació sostenible i
de proximitat.

Així doncs, el Mercat de
Mercats aposta en aquesta no-
vena edició per donar a conèixer
tot allò que el món de la gastro-
nomia i el comerç poden fer pel
medi ambient. A banda, per
primera vegada el Mercat de
Mercats també comptarà amb la
presència dels mercats no ali-
mentaris de la ciutat: el Mercat
dels Encants-Fira de Bellcaire, els Encants de Sant Antoni i el

Dominical de Sant Antoni.
Com cada any, un dels es-

pais més destacats del Mercat
de Mercats serà la zona de de-
gustació, on els paradistes i els
restauradors prepararan una
gran varietat de tapes que faran
que tots els visitants es llepin els
dits. A banda, diferents comer-

ciants dels mercats de la ciutat
traslladaran les seves parades a
la fira perquè la gent pugui co-
nèixer tots els seus productes.

Per últim, a banda de les ac-
tivitats gastronòmiques també
es programaran diferents acti-
vitats lúdiques i un nou espai fa-
miliar on els més petits es po-
dran distreure.

Imatge de l’edició de l’any passat del Mercat de Mercats. Foto: Ajuntament

Tot a punt per a la novena 
edició del Mercat de Mercats

L’edició d’aquest any 
fa una aposta per
l’alimentació sostenible
i de proximitat

Un moment de la presentació del refresc. Foto: Twitter (@TarifaElena)

Pagaments | La Generalitat, al dia amb les farmàcies
La Generalitat ha aconseguit posar-se al dia en els pagaments dels medicaments a les 

farmàcies després que el 5 d’octubre pagués la factura dels fàrmacs de l’agost. 
Això suposa recuperar la normalitat en els pagaments el dia 5 de cada mes.
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Recuperemos la mejor Barcelona
La  palabra ‘orgullo’  es la que
más veces sale a relucir cuando
a un barcelonés se nos pre-
gunta sobre lo que sentimos por
nuestra ciudad. Pero desde
hace tres años, Barcelona pa-
dece una doble adversidad: su
alcaldesa y el independentismo.
Ada Colau quiere convertir el
Ayuntamiento en su comuna de
populismo extremo, mientras
que el independentismo pre-
tende que la ‘Casa Gran’ sea un
casal independentista.  

Colau en su mandato ha ol-
vidado los barrios, que ahora se
manifiestan contra ella y ha igno-
rado a sus vecinos a los que
tanto decía que iba a escuchar.
Su política de vivienda y su pro-
puesta estrella es de cartón-pie-
dra, solo fachada. Continúan los
desahucios, incluso en viviendas
públicas, más de 3.000 al año,
los alquileres se han encarecido

un 20% en los últimos dos años
y más de 80 solares públicos si-
guen vacíos, pese que en ellos
se podrían construir 5.000 vi-
viendas sociales. 

La de Colau es una Barce-
lona hostil con los emprendedo-
res pero amigable con los
antisistema, okupas, incívicos,
manteros e inmigración irregular,
en la que, el turismo es malo, el
comercio injusto, la propiedad
sospechosa, la policía culpable
y que llena de trabas al tercer
sector social, que atiende a las
personas más vulnerables.

La ciudad fuera de la ley se
multiplica y la victimización
crece: uno de cada cuatro bar-
celoneses reconoce haber su-
frido un robo el último año,
mien tras la delincuencia se dis-
para un 20%. Problemas como
los narcopisos, el aumento de
robos en plena calle, el incivismo

en barrios, son una clara mues-
tra de que Ada Colau ha bajado
la guardia en seguridad, cuando
deberíamos ser una ciudad de
Ley y Ordenanzas, con firmeza
10 contra la delincuencia y tole-
rancia cero para  que los espa-
cios públicos sean de todos.   

No es momento de resig-
narse y menos de rendirse, sino
de movilizarse y de ilusionarse.
Barcelona es capital de Catalu-
nya y gran capital de España.
Epicentro de una gran región del
sur de Europa y del Mediterrá-
neo, y que tiene en sus lenguas,
catalán y castellano, un patrimo-
nio a preservar.  

Se ha de pasar de la ciudad
convulsa a la integradora; del
gobierno que gesticula a la efi-
caz gobernanza; del revanc-
hismo y la exclusión, a la
conciliación e integración; de la
Generalitat que niega a Barce-

lona, las inversiones, la financia-
ción y servicios que nos corres-
ponden, a un govern de Catalunya
que lo respete y respalde; de la
confrontación estéril con el Estado,
a una colaboración exigente; y de
la Barcelona en Común de Colau,
a la ciudad con sentido común.

Creo en una Barcelona líder
y referente en el ámbito social y
de atención a las personas, em-
presarial, cultural, docente, sani-
taria, de innovación y deportes.
Defendiendo sin complejos los
siguientes principios ideológicos
sólidos que deben ser aplicados

a la gestión municipal: la colabo-
ración pública-privada y la liber-
tad de elección en servicios, el
ejercicio de la autoridad y el de-
recho de propiedad y a la inicia-
tiva privada, que por ser social
es de interés público y apoyo a
las clases medias. Y es impres-
cindible una Barcelona que
ofrezca seguridad jurídica, sol-
vencia económica y estabilidad
institucional para atraer y desar-
rollar nuestro potencial y oportu-
nidades. Una ciudad en valores,
con sentido social y de ley, para
recuperar la mejor Barcelona.

Pàgines especials

El Laberinto de Horta es el jardín más
antiguo de la ciudad (S.XVIII) y tam-
bién uno de los más frecuentados de
Barcelona. Al entrar, la primera ima-
gen que recibe al visitante es la del
Palacio del Marqués de Alfarràs, un
edificio abandonado, en estado de
ruina que actualmente está apunta-
lado para evitar el derrumbe. 

Hace ya muchos años que el de-
terioro es evidente, y a día de hoy la
situación es insostenible. Los veci-
nos de Horta reclaman que se habi-
lite este antiguo palacio para darle
un uso de barrio, albergando algún
equipamiento necesario para el dis-
trito. Por su parte, el Ayuntamiento,
como propietario del Palacio, ni  ha
hecho nada ni tiene previsto ningún
proyecto de rehabilitación.

Desde el Grupo Popular en el
distrito de Horta seguiremos denun-
ciando el deterioro de este edificio
histórico y consideramos lamentable
que el gobierno de Colau, no solo
abandone el patrimonio de la ciu-
dad, sino que perjudique con su de-
jadez la imagen de un parque,
referente de la ciudad, muy frecuen-
tado por familias y escolares.

El gobierno de Ada Colau quiere ex-
pulsar del Turó de la Rovira a 80 fa-
milias que residen en esta zona de
Horta-Guinardó desde hace más de
50 años demostrando una nula sen-
sibilidad por el arraigo de estas per-
sonas al barrio.

En el último pleno del distrito, el
grupo Popular pidió la desafectación
urbanística de estas viviendas que
están afectadas por un plan urbanís-
tico de 1976, posteriormente revisado
en 2010. Alberto Fernández siempre
ha defendido la creación de un par-
que mixto en Els Tres Turons en el
que éstos coexistan con viviendas
plenamente consolidadas, y que a la
vez sea un parque de uso y disfrute
de la Ciudad tal como se ha hecho en
otras ciudades. 

Sin embargo, Colau, desaten-
diendo las peticiones vecinales, con-

tinúa con la intención de expulsar a
los vecinos de sus viviendas cuando
estos recursos podrían destinarse a
la mejora del parque, mobiliario pú-
blico, accesos a la zona, limpieza y
urbanización de calles, más cuando
el gobierno municipal lleva años de-
jando degradar esa zona.

Colau debe hablar, escuchar, ne-
gociar con los vecinos para regulari-
zar de una vez por todas la situación
de estas viviendas y no dilatar más
un problema que se solucionaría con
un parque mixto que revitalizaría el
barrio y pondría en valor este pulmón
verde de la ciudad.

Horta-Guinardó
Conservemos las viviendas

del Turó de la Rovira

Recuperemos el Palacio 
del Laberinto de Horta 

Manuel Conde
Conseller del PP
a Horta-Guinardó



Esports
| 18

La UA Horta assalta la 
zona de ‘play-off’ de Tercera

Si la lliga s’acabés després d’a-
questes primeres 10 jornades,
l’Horta de Nacho Castro lluitaria
per pujar a Segona B. Els del Fe-
liu i Codina van fer els deures
guanyant al camp de la Fundació
Grama (0-1) i van aprofitar l’em-
pat del Sant Andreu al camp de
l’Ascó per avançar els quadriba-
rrats i col·locar-se en la quarta po-
sició de la classificació.

I és que entre setembre i oc-
tubre, el conjunt blanc només ha
perdut un partit (3-1, en la visita
al Municipal de Llagostera) i ha
convertit el Feliu i Codina en un
fortí gairebé inexpugnable. Nar-
cís Barrera, a més, és un dels mà-
xims artillers de la categoria,
amb només un gol menys que
Joel Marín, de la Pobla.

Ascó (a casa) i la visita al

camp de la Pobla seran els dos da-
rrers partits del mes, mentre que
el novembre arrencarà amb un
derbi el dia 1 al Feliu i Codina con-
tra el Sants i també portarà par-
tits contra equips com l’Hospi o
el Santfeliuenc.

IMMERSOS EN LA ZONA BAIXA
Per la seva banda, el Martinenc ja
va trencar la mala ratxa sense vic-
tòries (la primera va arribar el 23

de setembre contra el Reus B),
però els vermells han patit dues
derrotes (contra el Terrassa i el
Llagostera) que els situen en la di-
novena posició de la taula.

Els del Guinardó tancaran el
mes rebent el Granollers i visitant
un rival directe, la Fundació Gra-
ma, mentre que els primers par-
tits del novembre seran a casa
contra l’Ascó, a la Pobla i al Gui-
nardó contra el Sants.

» Els de Nacho Castro van aprofitar l’empat del Sant Andreu a Ascó
» El Martinenc torna a enllaçar una ratxa de dues derrotes seguides

El districte es queda a les
portes del podi del Correbarri

ATLETISME4A tocar de les me-
dalles. Els atletes del districte
van aconseguir, globalment, una
quarta posició en la setena edició
del Correbarri, que es va disputar
el passat diumenge 14. Indivi-
dualment, però, Horta-Guinardó
va poder celebrar la victòria de
Montse Carazo en la categoria fe-
menina, amb rècord inclòs. L’a-
tleta hortenc més ràpid va ser Car-
los Rojo, sisè en la general indi-
vidual masculina.

Per ser quart, el districte va
aconseguir 7.132 punts, lluny dels
5.616 de l’Eixample. Aquesta po-

sició, però, tampoc va perillar, ja
que els atletes de Nou Barris (el
cinquè districte) van aconseguir
prop de 8.000 punts.

Carazo va completar els 10
quilòmetres amb una marca ex-
cel·lent, 37 minuts i 34 segons, re-
baixant en gairebé mig minut
l’anterior plusmarca, del 2015,
que tenia Enka Viñas. Mireia
Guarner i Sílvia Segura van acom-
panyar Carazo al podi.

Per la seva banda, Rojo va
aconseguir la sisena plaça (33
minuts i 47 segons) superant
Marco Segura a l’esprint final.

El Lima-Horta comença 
la lliga amb dues derrotes

BÀSQUET4L’arrencada de la
temporada no està resultant com
el Lima-Horta voldria. El conjunt
de Sergio Manzano ha perdut els
dos primers partits del grup A de
la Lliga Femenina 2 (61-65 al Vi-
rolai contra l’Ardoi navarrès i
80-72 en la visita del passat dia
14 a la pista de l’Iraurgi), de ma-
nera que és un dels quatre equips
de la categoria que encara no ha
pogut guanyar.

Així, la recta final del mes es
presenta intensa per al conjunt
salmó, que el diumenge 28 visi-
tarà la pista del CBF Cerdanyola.

Tres dies més tard tocarà un nou
viatge, en aquest cas a Esplugues
per jugar contra el Segle XXI,
mentre que el primer partit del
novembre serà el dia 4, novament
al Virolai, contra el Mataró Boet.

EL MARTINENC, 0 DE 4
Per altra banda, qui tampoc ha
començat la temporada amb bon
peu és el Martinenc, que ha per-
dut els seus primers quatre par-
tits en el tram inicial del curs al
grup C-B de la lliga EBA. Arenys,
Barberà i Pardinyes són els prò-
xims reptes del conjunt vermell.

Waterpolo | La UE Horta, a punt per a l’estrena de la lliga
La Primera Divisió masculina de waterpolo es posa en marxa el pròxim dia 20 i la UE Horta
està a punt per a una nova temporada. L’equip debutarà a casa contra el CN Granollers a un

quart de set de la tarda i tancarà el primer mes de lliga set dies més tard contra el Claret.

Un moment del partit del dia 14 al camp de la Fundació Grama. Foto: FEG

Pau Arriaga
HORTA-GUINARDÓ

La Vall d’Hebron, escenari del
Campionat del món de pilota
PILOTA4Els millors especialis-
tes dels esports de pilota com-
peteixen, des del passat dia 14, a
la Vall d’Hebron. I és que aques-
ta instal·lació acull, fins al dia 20,
el Campionat del món de pilota,
que reuneix prop de 300 espor-
tistes d’una quinzena de països,
que disputaran uns 160 partits
durant aquesta setmana. 

Tot i que la Vall d’Hebron és
l’escenari principal i és on es ju-
garan els partits més importants

i les finals, alguns dels partits de
les rondes de classificació es dis-
puten al Centre Esportiu Muni-
cipal Bac de Roda. Durant
aquests set dies, es decidiran els
nous reis de quatre de les moda-
litats d’aquest esport: mà, pala-
paleta, cesta punta i frontennis. 

Paral·lelament, l’Ajuntament
ha inclòs aquest esport en el pro-
grama L’escola fa esport a la ciu-
tat, introduint-lo en algunes clas-
ses d’educació física.
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Llibres

Panellet és un power trio del Vallès que
sap molt bé com endolcir un estil mar-
cadament agressiu i esmolat com és el
punk. Combinen la música amb una in-
dumentària inconfusible i amb unes lle-
tres que glorifiquen la cultura televisiva
dels vuitanta. Precisament d’aquí ve el
nom del seu segon disc, Sputnik (HFMN
Crew, 2018), publicat recentment.

Música Pelis i sèries

Sputnik
Panellet

Nit de les Llibreries
En el marc de la Biennal de Pensament i Arts Ciutat Oberta, el
Gremi de Llibreters programa per a dijous 18 d'octubre, en-

tre les 20.30 i les 23 h, la primera Nit de les Llibreries de 
Barcelona. Hi prendran part una vintena d'establiments de
diferents barris de la capital catalana, que organitzaran acti-
vitats relacionades amb la temàtica de la Biennal i que tin-

dran com a finalitat la descoberta de la llibreria com a centre
d'interès crític, proper, central, obert cada dia de l'any, així

com la visibilització de l'assaig, el pensament i les arts. 

A I T A N A

A LES XARXES...

Participar a ‘Operación Triunfo’
El seu primer single en solitari es titula ‘Teléfono’

Confirmar la seva ruptura amb Cepeda
La barcelonina ho ha anunciat a través de Twitter

La notícia es va fer viral en poques hores
Els dos extriunfitos demanen respecte i privacitat

QUÈ HA FET?

ÉS FAMOSA PER...

Angelika Schrobsdorff va decidir no-
vel·lar la vida de la seva mare, una dona
que lluitava contra els cànons esta-
blerts des de l’Alemanya dels anys 20
fins a l’arribada del nazisme al poder. 

L’edició de 1961 va produir un escàn-
dol moral i polític i es va publicar -tra-
duccions incloses- amb els dos últims
capítols censurats, que ara es recuperen.

Els homes
Angelika Schrobsdorff

Oriol Pla s’estrena com a director amb
aquest homenatge al teatre i a la seva
família. Els seus pares i la seva germa-
na no dubten d’enfilar-se a l’escenari al
seu costat i posar-se a les seves ordres
per traspassar la fina línia entre realitat
i ficció i fer tota una declaració d’amor
a l’ofici que comparteixen.

Al Teatre Lliure de Barcelona.

Teatre

Travy
Oriol Pla Solinas

No t’ho perdis

Viu en línia

Ja és oficial. Cepeda i Aitana han trencat la seva rela-
ció sentimental. Després dels rumors que apuntaven
des del mes de setembre que s’apreciava un cert dis-
tanciament entre la parella, els dos extriunfitos han
confirmat a través de les xarxes socials que ja no
estan junts. El primer a fer-ho va ser Cepeda i, tot
seguit, la barcelonina va acabar de confirmar la

notícia demanant respecte i comprensió a tots els
usuaris. “Tot està dit. No diré res més al respecte
perquè es pateix encara que no s’exposi aquest
sentiment”. Aquest va ser el missatge que Aitana
va compartir al seu compte de Twitter després
que la notícia es fes viral i suscités, en la mateixa
mesura, crítiques i mostres de suport. Aitana i

Cepeda es van conèixer durant la seva participa-
ció en la darrera edició d’Operación Triunfo. Ac-
tualment, els dos artistes estan immersos en la 

promoció del seu primer disc en solitari. 

La dotzena (i darrera) temporada d’a-
questa sitcom nord-americana ja s’ha
estrenat. Així, som davant dels últims
24 capítols de les aventures de Leo-
nard, Sheldon, Penny i tota la seva co-
lla d’amics. En els diferents episodis 
hi haurà les aparicions estel·lars de 
l’actriu Kathy Bates o de l’astrofísic 
Neil deGrasse Tyson, entre altres.

The Big Bang Theory
Chuck Lorre i Bill Prady

| Call of Duty Black Ops
Un dels shootersmés populars dels últims anys torna amb 
un nou joc. Aquest títol tindrà el mapa més gran de la saga.

Famosos

La fitxa
QUI ÉS?
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DIVENDRES 19 D’OCTUBRE
19:00 En el marc del cicle L'Aventura de llegir

- Els viatges de la paraula, Raquel Lua oferi-
rà un concert acompanyada per Amaia Mi-
randa. / Biblioteca El Carmel - Juan Marsé.

TOTS ELS DILLUNS
20:00 Des del passat dia 1 està en marxa el ta-

ller anomenat Crea un vídeo xulo amb el teu
mòbil, que ajuda a treure el màxim profit a
la càmera del teu mòbil. Coordina Jordi Ro-
mero. / Centre Cívic Teixonera.

TOTS ELS DILLUNS
18:00 Des del passat dia 1 està en marxa el ta-

ller anomenat Introducció a la llengua i a la
cultura xinesa, un acostament a una de les cul-
tures mil·lenàries del planeta. / Centre Cívic
Casa Groga.

FINS AL 24 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra Foto rock en directe, una ex-
posició de Ferran Descarrega feta en diferents
concerts d’aquest gènere musical. / Centre Cí-
vic Teixonera.

FINS AL 5 DE NOVEMBRE
Matí-TardaÀnimes, d’Elena Vivas, és una mos-

tra de pintures que es podrà visitar fins a la
primera setmana del mes que ve. L’entrada
és gratuïta. / Sala Jaume Valor del Centre Cí-
vic Guinardó.

TOTS ELS DILLUNS
17:15 Ens movem i juguem en família és un es-

pai on els nens i les nenes, amb l’acompan-
yament de les seves famílies, exploren dife-
rents propostes de moviment. / Casal de Ba-
rri Font d'en Fargues.

TOTS ELS DIJOUS
17:15 Des de principis d’aquest mes està en mar-

xa un taller de Circ infantil que coordinen Xavi
Cervera, Judith Obach i Maria Palma. / Casal
de Barri Font d'en Fargues.

DIJOUS 1 DE NOVEMBRE
12:00 Partit de futbol corresponent a la tretzena

jornada del grup 5 de Tercera Divisió entre el
Martinenc i l’Esport Club Granollers. / Mu-
nicipal del Guinardó.

Continuen en marxa les sessions d’a-
quest taller de massatge infantil, que
s’allargarà fins a mitjans de desembre.
/ Centre Cívic Casa Groga.

Continua en marxa el taller 
de massatge infantil

Tots els divendres a les 10:00

La professora Montse Medina serà
l’encarregada de coordinar aquesta ses-
sió monogràfica pensada per ensen-
yar els alumnes a preparar receptes
amb seitan. / Centre Cívic Guinardó.

Una sessió monogràfica per 
preparar plats amb seitan
Dissabte 27 d’octubre a les 10:00

Xavier Casino, vocalista de la banda
Mon Casino Casamor, serà el prota-
gonista d’un Miniconcert al vespre amb
temes de rumba, blues o reggae. / Cen-
tre Cívic Teixonera.

‘Kasino’ oferirà un
Miniconcert al vespre

Dimecres 17 d’octubre a les 19:00

Partit de bàsquet corresponent a la cin-
quena jornada del grup A de la Liga Fe-
menina 2 entre el Lima-Horta i el
Mataró Boet. / Pavelló Virolai.

El Lima-Horta rep la
visita del Mataró Boet

Diumenge 4 de novembre a les 12:45

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S



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

| 22

líniahorta.cat Octubre 2018



Pàgines especials

23 | 

líniahorta.catOctubre 2018

esquerrabcn.cat/districtes @ERChg7 ERC Horta Guinardó

Horta-Guinardó

El fins ara candidat d'Esquerra
Republicana de Catalunya a
l'alcaldia de Barcelona, Alfred
Bosch, ha demanat al partit
que proposi Ernest Maragall
perquè encapçali la candida-
tura dels republicans a la ca-
pital catalana. En un discurs
en obert pronunciat davant la
militància, Bosch ha assegu-
rat que "les hores difícils volen
coratge, generositat i intel·li-
gència", i ha remarcat que ha
pres aquesta decisió després
de parlar els darrers dies amb
Oriol Junqueras i Marta Rovira.

Sobre Ernest Maragall,
Bosch ha destacat la gran
tasca que ha fet com a parla-
mentari i com a Conseller d'A-
fers Exteriors. "Coneix molt bé
la ciutat i l'Ajuntament, i porta
el cognom del millor alcalde

que ha tingut mai la ciutat, el
seu germà Pasqual", ha asse-
gurat. D'aquesta manera, el
líder republicà ha demanat al
partit que "obri un nou procés
de primàries i que tots els mi-
litants, simpatitzants i amics i
amigues donin suport sense
fissures  a Ernest Maragall".

Per a Bosch, "avui les am-
bicions personals passen al
darrere, perquè hem vist els
nostres companys ingressar a
la presó i a l'exili". "La gran-
desa sempre demana en-
trega. Jo no puc fer altra cosa
que el que faig avui, per sentit
ètic i per coherència amb els
valors republicans que ens
inspiren", ha conclòs.

Un cop anunciada la re-
núncia d'Alfred Bosch, Esquerra
Republicana ha convocat un

nou procés de primàries obert
a tota la militància per escollir
el cap de llista a les pròximes
eleccions municipals a la ciutat
de Barcelona. La votació està

oberta als més de 4.000 mili-
tants, simpatitzants, amics i
amigues que té el partit a la
capital catalana, així com a la
militància del Jovent Repu-

blicà de Barcelona. El procés
de primàries finalitzarà amb
un Congrés Regional que ofi-
cialitzarà l’elecció de la per-
sona cap de llista.

Alfred Bosch proposa a ERC nomenar 
Ernest Maragall nou candidat per Barcelona
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