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L’informe anual sobre la salut a
Barcelona publicat recentment ha
inclòs per primera vegada una
estimació sobre la mortalitat a
causa de la mala qualitat de l’aire.
Segons les dades de l’estudi, l’any
2017 a Barcelona van morir 354
persones per causes relacionades
amb l’excés de partícules conta-
minants a l’aire.

A banda, l’informe, que ela-
bora l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, també proporciona
dades d’anys anteriors. Les xifres
són contundents: entre el 2010 i
el 2017 hi va haver una mitjana de
424 morts anuals a causa de l’ex-
cés de partícules contaminants.
Durant la presentació de l’estudi,

la gerent de l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona va explicar
que el 70% de la població de Bar-
celona està potencialment expo-
sada a nivells de diòxid de nitro-
gen superiors als que recomana
l’Organització Mundial de la Salut
(OMS). Pel que fa a les partícules
contaminants, la població expo-
sada que sobrepassa el llindar
que recomana l’OMS és del 98%.

“REDUIR ELS COTXES”
Tal com van explicar des de l’A-
juntament, les xifres de mortalitat
són una estimació feta a partir dels
valors anuals de les partícules
contaminants PM2,5  en suspen-
sió. Segons la comissionada de Sa-
lut, Gemma Tarafa, aquestes da-
des demostren que cal augmentar
la lluita contra la contaminació que
provoquen els cotxes, a banda de
les mesures puntuals en casos

d’episodis de contaminació: “Si no
reduïm els cotxes, no reduirem
l’impacte que això té sobre la sa-
lut”. Segons Tarafa, aquestes me-
sures començaran a tenir efecte
quan es converteixin en estructu-
rals a partir del 2020.  

“XIFRES ALARMANTS”
Des de la Plataforma per la Qua-
litat de l’Aire afirmen a aquesta pu-
blicació que les xifres són “greus i
alarmants”, tot i que afegeixen que
no els sorprenen perquè a Barce-
lona “se superen de forma siste-
màtica els nivells  de contamina-
ció”. Des d’aquesta entitat creuen
que hi ha dos focus molts clars que
provoquen aquesta contaminació:
el trànsit de vehicles privats i les
emissions del Port. Per això de-
manen “una reducció del parc de
vehicles i que no es facin les noves
terminals del Port”.

Un aire que mata
» L’informe sobre la salut a la ciutat calcula que l’any passat van morir 354 persones per contaminació
» Des del consistori insisteixen que cal augmentar la lluita contra la pol·lució que causen els cotxes

Albert Ribas
BARCELONA

La lluita contra la contaminació passa per la reducció del trànsit rodat. Fotos: Diputació/Robert Ramos i Tomàs Fano

ESTUDI4El document de l’A-
gència de Salut Pública de
Barcelona també aporta dades
positives. En aquest sentit,
mostra com les desigualtats de
salut entre els diferents barris
de la ciutat han disminuït.
L’escletxa entre l’esperança
de vida de les zones riques i la
de les zones pobres s’ha reduït,
ja que entre el 2011 i el 2013 la
diferència era de 4,3 anys,
mentre que entre el 2014 i el
2016 va ser de 2,4 anys. 

En paral·lel, l’altra bona
notícia és que l’esperança de
vida augmenta a tota la ciutat,
també als barris amb rendes

menors. Sobre això, la co-
missionada de Salut, Gemma
Tarafa, considera que “és una
dada que cal llegir amb pru-
dència”, però celebra que “si
disminueix la diferència, sig-
nifica que les polítiques tenen
un impacte en la població
més desafavorida”. 

RÈCORD HISTÒRIC
L’esperança de vida, doncs,
arriba al rècord històric i se
situa en 81,2 anys per als
homes i en 86,9 per a les do-
nes. Són xifres lleugerament
superiors a les mitjanes ca-
talana i espanyola.

Les desigualtats en salut
entre els barris disminueixen
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Ajuntament
L’Ajuntament va organitzar el passat 28

d’octubre un homenatge al barri del Car-
mel a les Brigades Internacionals amb

motiu del 80è aniversari del seu comiat.
L’acte va servir per reivindicar la memò-

ria dels combatents antifeixistes. 
pàgina 7

FC Martinenc
El fluix inici de temporada ha provocat

que Miguel López hagi dimitit i que Ma-
nel Moya hagi tornat al Guinardó. El vi-
lassarenc tindrà la complicada tasca de
treure del pou un equip que només ha

sumat 7 punts en els primers 14 partits. 
pàgina 14

Collell
La botiga de moda Collell, situada al ca-

rrer Tajo i que forma part de l’Eix Co-
mercial Cor d’Horta, ha rebut el premi

al Comerç més Innovador en el marc
dels premis Barcelona Comerç, que en-

trega la Fundació Barcelona Comerç. 
pàgina 11

La lupa

per @ModernetdeMerda    

Perquè poden

Quin xou, eh, a Altsasu. Albert Rivera
i tota la família extremista s'hi van plan-
tar i van muntar-hi el seu espectacle, ce-
nyint-se en tot moment al guió que ha-
vien escrit perquè la cosa esclatés com
havia d'esclatar. Potser hi va faltar al-
guna pedra, pel seu gust, però vaja. Es
posa la pedra a postproducció i ja està.

Veient-ne les imatges,
molta gent s'ha preguntat
aquests dies per què l'ex-
trema dreta va decidir anar
a Altsasu l'altre dia, podent
reivindicar les forces -i la
força- de l'Estat en qualse-
vol altre indret de la geo-
grafia espanyola, sense provocacions i
amb més quòrum. Calia? No hi havia al-
tres llocs i altres moments? Per què van
anar a Altsasu?

Bé, la resposta es pot comprimir en
una sola frase: van anar a Altsasu per-
què poden anar-hi.

És el que té la dreta radical en

aquest país, que pot fer el que li doni la
gana sempre i arreu, perquè sap que faci
el que faci tindrà l'Estat, la justícia i el
poder mediàtic a favor seu. Les seves
obres sempre quedaran impunes, allà
on siguin, de la magnitud que siguin. No
hi ha cap mena de filtre perquè mai no
ha calgut que hi sigui i perquè guany-

ar una guerra té aquests avantatges. I,
com que no hi ha filtres, no hi ha temors
ni prudències que valguin.

Rivera, VOX i companyia poden
plantar-se allà i provocar tant com
vulguin sabent que, en cas que passi res,
l'Estat carregarà irremeiablement con-
tra els provocats. Sense discussió, ni de-

bat, ni judici. Com ha fet sempre i com
continuarà fent pels segles dels segles.
És la llei del més fort, que sol ser tam-
bé la del més perillós i, a Espanya, tam-
bé la del més franquista.

Ho fan, per tant, perquè poden fer-
ho. I aquest poder seu no només és po-
lític, també és ètic. Així com altres no

s'atrevirien a fer-ho -enca-
ra que tinguessin l'avantat-
ge polític esmentat- per una
qüestió simple de convi-
vència i de respecte, a ells
aquest segon factor no els fa
variar l'estratègia ni un
mil·límetre. Ells ho fan i

punt. Per marcar qui són i què són a
cada passa. Ho duen a la sang i ho de-
fensaran amb sang.

D'això últim estigueu-ne segurs,
perquè és l'arrel de la seva naturalesa.
Els qui ostenten la força amb més co-
moditat són els que després la defen-
saran amb menys escrúpols.

Els qui ostenten la força amb més
comoditat són els que després 

la defensaran amb menys escrúpols

Es un buen día para
recordar cómo desde la

política se construyó un
relato desaforado que sirvió para aco-
modar la acusación de terrorismo con-
tra dos activistas, Tamara y Adrià, que
hoy por fin se han descartado pero que
les ha provocado gravísimas conse-
cuencias personales.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Si l’anunci de Carles
Puigdemont és conse-

qüència d’un acord dis-
cret ja existent entre @junqueras i @krls,
és una molt bona notícia. Si no, seria l’e-
nèsim moviment tàctic amb l’única vo-
luntat de fer quedar malament l’altre. No
tinc informació per saber si és una cosa
o l’altra.

@eduardvoltas

Hoy he estado en Lle-
doners, he hablado con

@junqueras y @jcuixart.
Es increible la fortaleza de estos hom-
bres. Nos dan ánimos, que sigamos
adelante que ellos aguantaran lo que
sea necesario. Espero próximamente ha-
blar con el resto de nuestros lideres. #Lli-
bertatPresosPolítics.

L'únic privilegi que m'o-
fereix la presó, tant a

Lledoners com a Estre-
mera, és la de conèixer persones que tot
i el seu empresonament tenen molta
més humanitat i altura moral que alguns
membres del #Parlament amb qui he
compartit tants moments. Prego per no
ser mai com ells.

@jorditurull@eduardorepi@apuente
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ENQUESTA4L’Enquesta de ser-
veis municipals 2018 feta pú-
blica per l’Ajuntament recent-
ment mostra com la principal
preocupació dels veïns d’Horta-
Guinardó és la inseguretat. Con-
cretament, un 10,3% dels hor-
tencs situen aquesta qüestió
com el primer problema del
districte. Tot i que la insegure-
tat apareix com el primer pro-
blema, també cal deixar clar
que ho és per només un de
cada 10 veïns.

A l’enquesta de l’any passat
la inseguretat era considerada el
principal problema a tres dis-
trictes, mentre que aquesta ve-
gada ho és a sis districtes (Nou
Barris, Ciutat Vella, Sants-
Montjuïc, Horta-Guinardó, Sant
Andreu i Sant Martí). A Ciutat
Vella (21,3%), Nou Barris
(17,4%), Sant Andreu (13,4%),
Sants-Montjuïc (11,2%) i Sant
Martí (10,8%), la preocupació és
major que a Horta-Guinardó.

Deixant de banda la insegu-
retat, l’enquesta mostra que la
segona preocupació dels veïns
del districte és la neteja (9,4%) i
la tercera l’aparcament (8,8%).
D’altra banda, preguntats so-
bre què és el que els agrada més
del seu barri, més d’un 40% de
veïns responen la tranquil·litat.

L’HABITATGE PREOCUPA
Per últim, quan l’enquesta pre-
gunta pel conjunt de la ciutat i

no pel districte, l’accés a l’habi-
tatge apareix com el principal
problema que té Barcelona. Així
ho consideren gairebé el 13%
dels barcelonins. El segon pro-
blema és el turisme, mentre
que el tercer i el quart són la cir-
culació/trànsit i els aspectes po-
lítics. La inseguretat no apareix
fins al cinquè lloc de la llista i són
un 5,6% dels enquestats els que
consideren que és el problema
més greu de la ciutat.

Inseguretat, neteja i aparcament, principals problemes dels hortencs. Foto: Arxiu

La inseguretat és el principal
problema dels hortencs

» Horta-Guinardó és un dels sis districtes de la ciutat on la seguretat
preocupa més, per davant de la neteja i l’espai per aparcar

El districte guanyarà 
17 estacions amb el nou Bicing

MOBILITAT4El nou servei de Bi-
cing de la ciutat que entrarà en
funcionament de forma gradual
a partir del mes de gener per-
metrà que Horta-Guinardó
guanyi 17 estacions noves. Es
tracta del districte on les esta-
cions creixeran més, ja que fins
ara la xarxa d’aquest servei de bi-
cis no arribava a moltes zones.

Per tal que els veïns puguin
gaudir de les parades noves,
però, caldrà esperar a finals
d’abril, ja que primer es farà la
substitució de les que ja exis-
teixen. Durant l’acte de pre-
sentació del nou servei, la tinent

d’alcalde Janet Sanz va destacar
que “barris on no hi havia Bi-
cing per fi tindran estacions”.
De moment se n’ha instal·lat
una en fase de proves al carrer
Granollers. 

En total, el nou servei de Bi-
cing tindrà una flota de 7.000 bi-
cis, 6.000 de les quals seran
mecàniques i 1.000 elèctriques.
Les noves bicis seran més cò-
modes i ergonòmiques. Per la
seva banda, l’alcaldessa Ada Co-
lau va afirmar que el nou Bicing
“ha de servir per impulsar l’ús de
la bici elèctrica com una opció de
mobilitat efectiva a la ciutat”.

El Foment Hortenc acull 
un Sopar Groc Solidari

SOCIETAT4El Foment Hortenc
va acollir el passat 9 de novem-
bre un Sopar Groc Solidari, de
suport als presos polítics i els
exiliats, organitzat per Òmnium,
l’ANC, Lluïsos d’Horta i el ma-
teix Foment. 

Al sopar hi van assistir un
centenar de persones i, a banda
de l’àpat, també es va celebrar
una taula rodona on es va parlar
del trajecte que va de la consul-
ta del 9N del 2014 fins al futur de
la situació dels presos i exiliats
per l’1 d’octubre. Algunes de les
cares més destacades de l’acte,

presentat per l’escriptor Màrius
Serra, van ser les de l’expresident
de la Generalitat, Artur Mas i la
de l’exvicepresidenta Joana Or-
tega. També hi van ser el diputat
d’ERC Gerard Gómez i l’advocat
Àlex Sola. Per últim, també va fer
una intervenció a través d’un
vídeo l’exdiputat de la CUP Da-
vid Fernàndez. 

El sopar també va comptar
amb la intervenció de tres glo-
sadors, que van oferir la seva vi-
sió musical, reivindicativa i irò-
nica del moment polític i del
sopar de manera improvisada.  

Horta-Guinardó Solidaritat | Concert de Montserrat Martí Caballé
L’Auditori AXA de les Corts acollirà el pròxim 18 de novembre a les 12 del migdia
un concert solidari de Montserrat Martí Caballé amb el Vall d’Hebron Barcelona

Hospital Campus per a la creació del Nou Centre de Neonatologia Avançada.

Línia Horta revalida el
lideratge en difusió certificada
COMUNICACIÓ4L'última certifi-
cació del control d'OJD-PGD ha
atorgat a Línia Horta una difusió
de 10.126 exemplars mensuals.
Aquesta xifra revalida la posició de
lideratge de la publicació al districte.

Tot plegat en el marc dels
més de 237.000 exemplars men-
suals que la mateixa certificació
ha atorgat a les 19 publicacions de
la xarxa Línia, editada pel Grup
Comunicació 21, fundat l’any
1999. Una xarxa que és líder ab-

soluta a la majoria de barris bar-
celonins, amb els 9.163 exemplars
quinzenals de Línia Sants –15
anys després de la seva fundació–
i els 9.813 del també quinzenal 
Línia Les Corts, o els 10.035 de
Línia Eixample, entre altres.

Fora de Barcelona destaca la
difusió del setmanari Línia Vallès,
amb 14.331 exemplars distribuïts
al Vallès Oriental, o els 11.158
exemplars del també setmanal Lí-
nia Nord, edició Barcelonès Nord.
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El tercer Lletres Joves HG 
ja té guanyadors

CONCURS4La tercera edició
dels premis del concurs Lletres
Joves HG va celebrar la seva en-
trega de premis el passat 8 de
novembre amb l’objectiu de dis-
tingir el talent dels joves d’entre
16 i 25 anys.

Els treballs presentats esta-
ven dividits en cinc categories:
microteatre, poesia, slam, relat
barceloní i relat de gènere negre.
Els guanyadors del concurs va

ser els següents: Elena Duran,
amb l’obra ‘Dol’ (microteatre);
Itziar García, amb l’obra ‘Barraca
corpórea’ (poesia); Guim Valls,
amb l’obra ‘Tot a lloc’; Adrià
Puértolas, amb l’obra ‘El laberint’
(relat barceloní) i Isaac Redrado,
amb l’obra ‘Hipotermia’ (relat de
gènere negre). 

Entre el jurat hi havia noms
destacats com els de Carlos Za-
nón o Sergio Vila-Sanjuán.

Nova edició del cicle 
artístic ‘Empodera l’escena’

CULTURA4El Casal de Barri
Can Travi acull des del 15 de no-
vembre i fins a l’1 de desembre
una nova edició del cicle artístic
‘Empodera l’escena’, que té com
a objectiu donar visibilitat a les
dones i al col·lectiu LGBTI en els
circuits artístics.

El cartell d’aquesta edició
inclou diverses actuacions ar-
tístiques. Hi haurà exposicions,
cabarets, espectacles familiars i
concerts. L’estrena del cicle va te-
nir lloc el dia 15 amb la inaugu-
ració de l’exposició ‘Gordofò-
bia’, obra d’alumnes de l’IES
Ferran Tallada. Des de l’orga-
nització d’aquest cicle recorden
que “les capacitats artístiques i

creatives de les dones i persones
LGBTI queden amagades sobre
els escenaris tant en la creació
d’espectacles o companyies, com
en les formacions musicals tant
de petit com gran format”.

ESTRENA’T 2018
D’altra banda, el festival Estre-
na’t 2018 ha celebrat fins al 16 de
novembre una nova edició al
Centre Cívic Casa Groga després
que es posés en marxa el 26 d’oc-
tubre. El festival, tal com fa cada
any, ha servit per donar noves
oportunitats a diferents grups de
música i companyies de teatre i
dansa  per tal que presentessin
els seus projectes. 

MEMÒRIA HISTÒRICA4L’Es-
pai Jove Boca Nord del barri del
Carmel va acollir el passat 28
d’octubre l’acte de commemo-
ració dels 80 anys del comiat de
les Brigades Internacionals. La
jornada, batejada amb el nom
de ‘La pàtria dels humans…
Barcelona 1938-2018’, va es-
tar dirigida per Xavier Albertí i
va servir per recordar i home-
natjar els voluntaris de diversos
països del món que es van des-
plaçar a Espanya a lluitar a fa-
vor de la República durant la
Guerra Civil.

L’espectacle, que va tenir
un component molt emotiu, va
incloure  interpretacions de La
Marsellesa, a càrrec de Grisel-
da Ramon; del poema de Rafael
Alberti ‘A galopar’, interpretat
per Paco Ibáñez o una cançó de
Bertolt Brecht interpretada per
Loles León. Mercè Arànega va
llegir el discurs de comiat de Do-
lores Ibárruri, la Pasionaria;
Lluís Homar va recitar poemes
d’Ernest Hemingway i Mar Ull-
demolins va llegir el poema
‘Home’ (A casa), de Warsan
Shire.

A l’acte hi va ser l’alcaldessa
Ada Colau, que va voler destacar
que l’homenatge era un acte de
memòria, justícia i reconeixe-

ment i va reivindicar mantenir
viu  l’esperit dels brigadistes en
l’actualitat. “Cal defensar-nos
contra el feixisme, resistir l’ex-
trema dreta i defensar alterna-
tives democràtiques”, va afir-
mar Colau. També van interve-
nir el primer tinent d’alcaldia,
Gerardo Pisarello; la consellera
de Justícia, Ester Capella i el ter-
cer tinent d’alcaldia de l’Ajunta-
ment de Madrid, Mauricio Va-
liente. Durant el seu discurs,
Pisarello va voler destacar que el
llegat dels brigadistes segueix
viu. “És present a moltes mani-

festacions d’arreu del món on hi
ha banderes de les brigades in-
ternacionals, que representen
el millor de nosaltres mateixos”,
va dir Pisarello.

OFRENA FLORAL
L’acte va acabar amb la tradi-
cional ofrena floral al monu-
ment David i Goliat, de Roy Shi-
frin, a la Rambla del Carmel, de-
dicat als brigadistes internacio-
nals, que es va inaugurar fa 30
anys per iniciativa de l’associa-
ció nord-americana Spanish Ci-
vil War Historical Society.

Paco Ibáñez, durant la seva actuació. Foto: Districte

El Carmel homenatja el llegat 
de les Brigades Internacionals

Horta-Guinardó



| 8

líniahorta.cat Novembre 2018 Pàgines especials

4La Generalitat de Catalunya
s’ha proposat convertir l’Institut
Obert de Catalunya (IOC) en un
referent de la innovació educa-
tiva a Europa en l’àmbit de la for-
mació a distància i les noves
oportunitats. 

L’IOC, situat a l’avinguda del
Paral·lel de Barcelona i que té
12 anys d’història, és un centre
singular, atès que és l’únic cen-
tre públic d’ensenyament a dis-
tància de Catalunya en què no-
més s’imparteixen ensenya-
ments no universitaris per a
joves i adults. Ara, el Govern
crearà un decret per dotar-lo
d’una estructura organitzativa
i funcional pròpia adequada a
la seva singularitat i a les seves
necessitats.

El conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló, va anunciar el
mes passat la creació de l’es-
mentat decret durant una visita
a la seu central de l’institut. El

conseller, que va estar acom-
panyat pel director general de
Centres Públics, Josep González
Cambray, i per la directora ge-
neral d'Educació Infantil i Primà-
ria, Maria del Mar Camacho, va re-
marcar que “l’IOC no ha estat

encara estructurat com la Llei
d’educació de Catalunya dema-
na, a partir del decret”. “Per tant,
hem d’estructurar clarament què
és l’Institut Obert de Catalunya”,
va afirmar.  

La nova normativa establirà
les finalitats, les funcions i el pro-
jecte educatiu de l’IOC. Entre di-
ferents aspectes, regularà les fun-
cions dels òrgans de direcció, el
professorat i els corresponents
mecanismes i requisits d’accés.
També es concretaran els siste-
mes de provisió dels llocs de tre-
ball de professorat col·labora-
dor, figura que permetrà en gran
mesura donar cobertura a la va-
rietat i flexibilitat de l’oferta de
l’IOC.

MÉS DE 23.000 ALUMNES
L’IOC és un institut dedicat ex-
clusivament a la formació de
persones adultes a distància.
L’ensenyament i aprenentatge
es porta a terme mitjançant un
campus virtual basat en una pla-
taforma Moodle, anomenat cam-
pus IOC, que combina la potèn-
cia d’aquest programari amb el
Portafolis digital i la Secretaria

virtual desenvolupada especial-
ment per a l’IOC. 

L’IOC, que el passat curs va
comptar amb més de 23.000
alumnes matriculats –essen-
cialment persones adultes-, ofe-
reix ensenyaments diversos: ci-

cles formatius d’FP (en grau mit-
jà ho cursen un 17% dels alum-
nes i en grau superior un 40%),
batxillerat (més del 9% dels
alumnes), oferta formativa en
línia de l’Escola Oficial d’Idiomes,

graduat en educació secundària,
curs de preparació per a les pro-
ves d’accés d’FP, preparació per
a les PAU (Proves d’Accés a la
Universitat), certificat de com-
petència digital Competic3, així
com altres formacions especia-
litzades.

A més, cal tenir en compte la
popularització de les noves tec-
nologies, que ha provocat un
augment del prestigi i la deman-
da de la formació continuada.

UNA NOVA OPORTUNITAT
L’IOC permet a l’alumnat dispo-
sar d’una oferta flexible i varia-
da, segons les seves necessitats
i el temps disponible. Això per-
met formar-se a moltes persones
que d’una altra manera no tin-
drien accés als estudis, ja sigui
per raons econòmiques, per
raons de situació geogràfica o
per problemes de conciliació
horària i familiar. 

La millor formació a distància
» La Generalitat vol convertir l’Institut Obert de Catalunya en un referent europeu
» Un nou decret el dotarà d’una estructura pròpia adequada a la seva singularitat

www.ioc.xtec.cat

L’IOC és un centre
públic que ofereix 
estudis a distància

no universitaris 
per a joves i adults 

La nova normativa
regularà les

finalitats, funcions 
i el projecte 

educatiu del centre
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En aquest sentit, l’IOC és una
eina que afavoreix l’equitat i la llui-
ta contra la segregació escolar,
perquè és una nova oportunitat
per a molts alumnes. I és que
permet que aquells que per ho-
rari o per lloc on viuen no poden

fer uns estudis que desitgen hi
trobin la solució per cursar-los, si-
gui a l’hora que sigui, visquin on
visquin.

Amb tot, l’IOC és un institut
molt potent que ofereix servei a

gent que no ha acabat secun-
dària perquè l’acabi, així com a
gent que ha acabat secundària
i vol fer batxillerat però no el pot
fer per horari de treball. També
és una bona opció per a les per-
sones que volen formar-se en
llengua o per a les interessades
en graus concrets de formació
professional. 

En paral·lel, l’Institut Obert
de Catalunya també dona su-
port a molts centres presen-
cials, que durant l’any no po-
den oferir determinades ma-
tèries. Aquests estudiants –es-
tudiants visitants- poden com-
binar l’assistència al centre pre-
sencial amb els estudis a dis-
tància de l’IOC.

Amb tot, aquest centre ja
dona un servei molt gran que
ara la Generalitat vol potenciar,
amb l’objectiu que el país tingui
un institut de referència europea
en la formació a distància.<

4L’IOC va néixer l’any 2006 a partir de la
integració en un únic centre de tres projec-
tes existents en matèria de formació no pre-
sencial, gestionades des del departament
d’Ensenyament. 

L’objectiu d’aquella integració era impul-
sar l'oferta de noves activitats formatives i
nous ensenyaments demandats per la socie-
tat i potenciar el posicionament institucio-

nal de l’IOC arreu de Catalunya per conver-
tir-lo en un centre de referència.

Mirant al futur, en un món globalitzat i
de la Societat del Coneixement i de la Infor-
mació, l’IOC ha de tenir un paper rellevant
en un dels objectius principals del sistema
educatiu: la formació al llarg de tota la vida
de les persones aprofitant les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació.<

Mirant al futur
» L’IOC va néixer el 2006 per impulsar l’oferta de noves

activitats formatives i ara s’adapta al món globalitzat  

L’IOC permet
formar-se a moltes
persones que d’una

altra manera no
ho podrien fer

www.ioc.xtec.cat
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Som a la recta final del pri-
mer mandat de la CUP a l’A-
juntament de Barcelona.

Quin balanç en fa?
Em quedo amb l’aprenentatge
que hem tingut de com és la ins-
titució. Hem ratificat les coses que
ja intuíem que hi havia a dins.

Quines?
Els límits que té la pròpia institució,
el teatre que hi ha fruit del seu pre-
sidencialisme... L’oposició fa un mer
control, però a nivell propositiu
està molt limitada. Hi ha regidors
que fa molts anys que són a l’Ajun-
tament i que el seu modus vivendi
és fer oposició, però això després no
es trasllada en un canvi material de
les coses.

Abans deia que ja ho intuïen, tot
això.
Sí, però no et deixa de sorprendre
quan ho veus amb els teus propis
ulls. Per exemple, quan veus que el
PDeCAT es continua portant bé
amb el PP. Malgrat tenir Joaquim
Forn a la presó, els regidors dels dos
partits tenen una relació de co-
mentar la jugada que costa d’en-
tendre. Jo molts cops em pregunto:
¿Com pot ser que els estiguin rient
les gràcies?

Li dirien que és part del joc de-
mocràtic.
Doncs jo ho veig molt hipòcrita.
Més que res perquè això també és
política. Certs vincles t’allunyen
de poder fer la política que vols. So-
bretot quan passes anys a dins.

Qui no ha acabat el mandat ha
estat María José Lecha. Què va
passar exactament amb ella?
Hi va haver un document per part
de certs nuclis de les assembles de
la CUP en el qual posaven de ma-
nifest, segons el seu punt de vis-

ta, tota una sèrie de males praxis
que hi havia hagut per part de la
regidora.

Quines males praxis?
Al document s’especificaven, però
no se’n va voler fer gaire ressò pú-
blicament perquè enteníem que
no era necessari fer-ho i, per tant,
tampoc ho faré jo ara.

No era una bona oportunitat
per demostrar la transparència
que vostès sempre reivindiquen?
Vam valorar que era una qüestió in-
terna de la CUP. I amb els meca-
nismes de l’organització es van
articular les explicacions que es van
voler donar internament.

Al llarg d’aquests anys han estat
molt crítics amb el govern d’Ada
Colau. Fins i tot l’acusen d’esco-
rar-se cap a la dreta. 
Sí. Quan Barcelona en Comú va
guanyar l’alcaldia es va obrir un ven-
tall d’oportunitats per canviar el
model de ciutat, començant per re-

cuperar serveis públics i apostar cla-
rament per un decreixement turís-
tic. Però cap d’aquestes dues coses
s’ha complert. Bé, de fet ni s’han po-
sat a l’agenda. 

Això els comuns li rebatrien.
Sí. Em dirien, per exemple, que han
augmentat molt la despesa social,
i és veritat. D’acord. Però la des-
igualtat també ha augmentat molt.
Això vol dir que no s’estan tocant
elements clau per revertir aquesta
desigualtat. Cal anar a l’arrel dels
problemes, no posar pedaços com
ha fet Colau. ¿Per què ens hem
quedat sols defensant el decreixe-
ment turístic, per exemple?

És viable el decreixement turístic?
I tant, però has de diversificar l’e-
conomia i fer una aposta per altres
sectors productius de la ciutat.

Quins?
[Pensa] Hem de tornar el negoci als
barris. Les petites botiges, el sector
cultural... Hem de deixar de ser mo-
nocultiu turístic. Però per fer-ho
t’has de plantar davant la indústria
turística, i això requereix tenir un mo-
viment popular darrere. Però com
que els comuns sovint han copat
aquest moviment popular perquè
estigui a favor dels seus postulats i
renunciï a certes coses...

El líder de la PAH va plegar per
entrar a treballar a l’Ajuntament,
per exemple.
Un escàndol.

Coses com aquesta debiliten els
moviments socials?
Jo crec que sí. I penso que ha estat
un error del govern però també de
la mateixa gent que n’ha acabat
formant part. Hi ha moviments que
han acabat copats per l’administra-
ció, però per sort en sorgeixen d’al-
tres que els qüestionen. Per exemple,
els grups d’habitatge de barri.

Com veuen la FAVB? Creu que és
crítica com amb l’anterior govern?
No. Malgrat que públicament vul-
guin mantenir una certa indepen-
dència, massa sovint donen suport
a polítiques que fa cinc anys no hau-
rien acceptat.

I la ciutat, com la veuen? Hi ha un
problema d’inseguretat?
Depèn de com ho entenguem. Si
mirem les xifres oficials, és evident
que els fets delictius han augmen-
tat. Però nosaltres creiem que el pro-
blema més greu que té la ciutat és
de desigualtat. I potser si anem a l’a-
rrel d’aquesta desigualtat i la com-
batem, els delictes disminuiran. En
lloc de més policies, nosaltres diem:
més treballadors socials, més edu-
cadors, més serveis públics...

A Ciutat Vella va ser molt cele-
brada la macrooperació policial
de finals d’octubre.
Sí, però l’endemà els veïns ja deien
que els narcos havien tornat a ocu-
par habitatges.

Què s’ha de fer doncs?
M’agradaria veure el mateix dispo-
sitiu policial al Port. I no diré res més
perquè després em posen querelles
[somriu]. I sobretot el que comen-
tava abans: més serveis públics.
¿Com pot ser que a Ciutat Vella ha-
gin reduït els educadors socials
amb la situació que hi ha? Sincera-
ment, ens preocupa quan veiem els
comuns celebrant tant una ma-
crooperació policial.

També van celebrar que el Ple re-
provés el rei, a proposta de la CUP,
per cert. De què serveixen aquest
tipus de declaracions més enllà
de generar titulars?
Serveixen per desgastar una insti-
tució caduca i patriarcal, perquè hi
hagi un debat públic al respecte...

El rei no sembla gaire preocupat.
[Somriu]. No... És evident que més
enllà del posicionament públic, això
no té una translació real. Però com
a mínim contribuïm a posar el debat
sobre la taula.

Creu que les eleccions del maig vi-
nent estaran més marcades per
l’agenda nacional que per la local?
Fa uns mesos pensava que sí, però
veient com està ara mateix el procés
independentista ja no ho tinc tan
clar. A més, pel pes que té Barcelo-
na potser el debat no girarà tan en-
torn d’això, però és clar que hi jugarà
un paper rellevant.

Si depèn dels vots de la CUP que
Colau torni a ser alcaldessa o que

la ciutat passi a tenir un alcalde in-
dependentista, què faran?
Caldrà veure els programes de cada
partit. No es tracta tant de si s’és o no
independentista, sinó de quines
qüestions programàtiques es posen
sobre la taula.

I si d’aquests mateixos vots depèn
que Manuel Valls pugui ser alcal-
de, ho evitaran?
[Pensa]. Jo entenc que sí, que en
aquest supòsit evitaríem que Valls
fos alcalde. 

Ja han dit que no faran pactes de
governabilitat. No volen assumir
espais de govern?
És que assumir espais de govern sen-
se tenir una correlació de forces a fa-
vor teu et pot dinamitar el teu pro-
jecte polític. ¿Els comuns, amb onze
regidors, han dinamitat els seus
principis polítics? Jo crec que sí, for-
ça. Han fet una política comunicati-
va molt agressiva i han venut mol-
tes victòries, però si rasques... Les pre-
ocupacions veïnals segueixen sent
les mateixes ara que fa quatre anys.

Com entomen els comuns una crí-
tica com la de la CUP, feta des de
l’esquerra?
S’ho prenen tot com un atac. És com
si no acceptessin que nosaltres pu-
guem estar més a l’esquerra que ells.
I com que no ho accepten, ens ridi-
culitzen. Jo amb Jaume Asens he tin-
gut moltes enganxades. Personal-
ment, he de dir que m’he portat mi-
llor amb la gent d’Iniciativa.

Com s’ho explica?
No ho sé. Però tenen un tracte di-
ferent. La manera de negociar, d’en-
tendre la diversitat... Almenys és el
que jo he viscut aquests quatre
anys. De fet, els grans pactes de ciu-
tat els ha aconseguit Janet Sanz. 

“Cal anar a l’arrel dels
problemes, no posar

pedaços com ha fet Colau”
Maria Rovira / Regidora de la CUP Capgirem Barcelona

Maria Rovira ens cita a mig matí a l’Ajuntament però acabem fent l’entrevista en
un bar de Gràcia. Després de quatre anys fent de regidora, reconeix que se sent
més còmode al carrer que a la institució. El canvi de lloc no té res veure amb això,
però és premonitori. Diu que s’ha portat millor amb ICV que amb els comuns.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Foto: Marta Vall-llebrera

Perfil | L’única regidora de la CUP que ha fet tot el mandat
Maria Rovira (Barcelona, 1988) és l’única dels tres regidors de la CUP que van començar 

el mandat i que l’acabarà. Psicòloga de formació, participa en espais feministes i ha 
focalitzat la seva activitat en la construcció del moviment juvenil des de fa anys.

“Els grans pactes
de ciutat els 
ha aconseguit la
regidora Janet Sanz”

Entrevista
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Comerç

El PSC denuncia que Colau
abandona els comerciants

POLÍTICA4El grup municipal
del PSC ha denunciat recent-
ment que l’actual govern muni-
cipal ha abandonat els restau-
radors i els comerciants en el da-
rrer any.

El líder dels socialistes, Jau-
me Collboni, considera que l’A-
juntament “ha abandonat pro-
jectes com les Àrees de Promo-
ció Econòmica Urbana (APEUS)
i no està treballant cap cam-
panya potent per a Nadal”. Coll-
boni també ha recordat que en
el període que el PSC va formar
part del govern municipal es

van convocar “tres sessions del
Consell de Turisme i Ciutat”, es
van presentar “mesures de su-
port al comerç de proximitat, al
foment de la restauració i al
Mercat de la Boqueria amb un
pressupost de més de 7 milions
d’euros”. 

En el cas de les APEUS, un
model que aposta per l’auto-
gestió de les zones comercials, els
socialistes lamenten que “s’hagin
abandonat les dues proves pilot
que es duien a terme a Sant
Andreu i el Born i que havien im-
plicat al conjunt del sector”.

GUARDÓ4La botiga de moda
Collell, situada al carrer Tajo i que
forma part de l’Eix Comercial
Cor d’Horta, ha rebut recent-
ment el premi al Comerç més In-
novador en el marc dels guardons
anuals que entrega la Fundació
Barcelona Comerç. 

El jurat dels premis ha valo-
rat la capacitat d’aquesta botiga
de “fusionar un model de comerç
tradicional amb l'esperit, ten-
dències i essència del nou comerç
del segle XXI”. A la botiga Collell
són hereus dels comerciants que
han treballat a Barcelona des
de fa segles i que fan que llocs
com Horta encara conservin un
esperit de barri que al mateix
temps s’obre a tota la ciutat.
Tots els articles de Collell són
ecològics. El negoci destaca per
tenir molt en compte la cura del
medi ambient i treballen sempre
per un consum responsable i
sostenible. Només comercialitzen
marques respectuoses i amb res-
ponsabilitat social.

El caràcter innovador d’a-
questa botiga també s’aprecia en

la seva gran presència a les xarxes
socials (Facebook, Twitter, Ins-
tagram i Pinterest) i en la volun-
tat de crear sinergies amb joves ta-
lents de la moda. La botiga con-
viu amb un petit espai d'una dis-
senyadora emergent de moda i
‘influencer’ (Vitrallet Studio).

TALENT I COMPROMÍS
Els premis Barcelona Comerç,
que tenen com a objectiu premiar

el talent i el compromís amb el co-
merç de proximitat, es van cele-
brar el passat 12 de novembre a
l’Hotel Princesa Sofia. A l’acte hi
van assistir 250 comerciants, au-
toritats i personalitats vinculades
al món del, comerç, la política i la
cultura i va estar presidit pel pre-
sident de la Generalitat, Quim To-
rra, l’alcaldessa Ada Colau i el pre-
sident de Fundació Barcelona
Comerç, Salva Vendrell.

Imatge de l’entrega del premi. Foto: Twitter (@BotigaCollell)

La botiga de moda Collell rep el
premi al Comerç més Innovador

Cor d’Horta | Arriba el ‘Black Sunday’
L’eix comercial Cor d’Horta celebrarà el pròxim diumenge 25 de novembre una

jornada de comerç al carrer, batejada amb el nom de ‘Black Sunday’. Al llarg del
dia els carrers Baixada de la Plana i Mestre Serradesanferm s’ompliran d’activitats.
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Llibres Teatre

Rosalía és el fenomen musical de l’any.
En molt poc temps la cantant de fla-
menc de Sant Esteve Sesrovires ha
aconseguit fer arribar la seva música al
gran públic, a banda i banda de l’Atlàn-
tic. Ara, amb El mal querer (Sony Music,
2018), tothom li augura un gran èxit. Els
singles que ha anat avançant així ho in-
diquen: és un dels discos més esperats.

Música Pelis i sèries

El mal querer
Rosalía

Arriba el DOCfield Barcelona
El festival de fotografia documental DOCfield Barcelona, una

iniciativa de Photographic Social Vision, celebra una nova
edició entre el 8 de novembre i el 9 de desembre. Enguany
el festival ha escollit l’amor com a temàtica de les seves ex-
posicions, que estan repartides per gairebé una vintena de

punts de Barcelona, un a l’Hospitalet i un a Sant Adrià de Be-
sòs.  El festival programa diferents exposicions gratuïtes, visi-
tes guiades i una jornada per a professionals de la comuni-

cació. Alguns dels noms protagonistes d’aquesta edició 
són Isadora Kosofsky,  Maria Espeus o Nancy Borowick. 

S P I K E  L E E
La fitxa

QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser guionista i director de cinema
Una de les seves pel·lícules més populars és ‘Malcom X’

Famosos

Defensar la independència de Catalunya
Durant la presentació del film ‘Infiltrados en el KKKlan’ 

Les declaracions encenen Twitter
Opinions a favor i en contra del director de cinema

QUÈ HA FET?

Un pare absent, una mare infantilitza-
da, fills amb discapacitats i alcoholit-
zats i una àvia que els sosté a tots però
que, ara, està agonitzant. Aquesta co-
mèdia sobre una família al límit de la
dissolució ens mostra la nostra incapa-
citat, com a individus i societat, per
parlar d’allò que ens passa.

Al Teatre Romea de Barcelona.

L’omissió de la família Coleman
Claudio Tolcachir

Ja es pot gaudir d’aquesta pel·lícula,
una coproducció britànica i nord-ame-
ricana que fa una repassada biogràfica
a la figura de Freddie Mercury, el caris-
màtic frontmande Queen. El jove can-
tant coneix els altres membres de la
banda en un concert de la banda Smi-
le i comencen a forjar un dels grups
més populars i llegendaris de la història.

Bohemian Rhapsody
Bryan Singer

| Ant-man y la avispa
Marvel presenta l’adaptació a les principals consoles d’una de

les seves darreres pel·lícules. Ens posarem en la pell del superheroi.

El polèmic guionista i director de cinema Spike Lee ha
tornat a ser notícia per les seves opinions polítiques.
En aquest cas, l’americà s’ha declarat a favor de la in-
dependència de Catalunya en una entrevista que va

concedir al diari El Española finals del passat mes
d’octubre durant la presentació a Madrid de la seva
darrera pel·lícula Infiltrados en el KKKlan.En concret,

Lee va especificar que es considera un amant de Bar-
celona i de tot el que tingui a veure amb Catalunya. A
més, el cineasta va preguntar al periodista que el va
entrevistar quan se solucionaria el tema de la inde-
pendència i va afegir que la seva opinió era clara, ja

que es va posicionar clarament a favor que Catalunya
esdevingui independent. Aquestes declaracions no

van passar desapercebudes per la premsa ni pels
usuaris de les xarxes socials. De fet, a Twitter es va
obrir un debat amb diferents opinions a favor i en

contra de les declaracions del director de Malcom X.

No t’ho perdis

Viu en línia

Un viatge en el temps i en la memò-
ria. En aquesta novel·la, l’escriptor me-
xicà Álvaro Enrigue ens relata la histò-
ria d’una nació oblidada: l’Apacheria,
un territori entre Méxic i els Estats
Units que va ser independent durant
el segle XIX. Un relat de guerres, indí-
genes apatxes i el descobriment de la
pròpia identitat.

Ahora me rindo y eso es todo
Álvaro Enrigue
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DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE
18:00 La companyia CREART presenta l’espec-

tacle Al marge, que situa l’acció en un poble
imaginari anomenat Vila Primavera. / Casal
d'Entitats Mas Guinardó.

DIMARTS 20 DE NOVEMBRE
18:30 La professora Andrea García s’encarregarà

de la sessió monogràfica anomenada Com fer
gifs, muntatges i collages amb les teves fotos.
El preu del curs és de 10,5 euros. / Espai Ra-
conet del Centre Cívic Guinardó.

FINS AL 3 DE DESEMBRE
20:00 Tots els dilluns del mes i el 3 de desem-

bre es faran noves sessions del taller anomenat
Crea un vídeo “xulo” amb el teu mòbil, que co-
ordina el professor Jordi Romero. / Centre Cí-
vic Teixonera.

FINS AL 25 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra Personatges històrics i retrats
de barcelonins i barcelonines, una sèrie d’obres
de l’artista Joan Pons. Entrada gratuïta. / Cen-
tre Cívic El Carmel.

FINS AL 30 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra de de cartells republicans,
coincidint amb el 80è aniversari del comiat
de les Brigades Internacionals. / Consell Mu-
nicipal del Districte.

TOTS ELS DILLUNS
17:15 Psicomotricitat  en família és un espai on

els nens i les nenes, amb l’acompanyament
de les seves famílies, exploren diferents pro-
postes de moviment. / Casal de Barri Can Tra-
vi de la Vall d'Hebron.

TOTS ELS DIMECRES
17:30 Continua en marxa el taller Música en fa-

mília, en el qual es canta, es balla, s’aprenen
jocs de faldilla i es toquen instruments. / Ca-
sal d'Entitats Mas Guinardó.

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE
12:45 Partit de bàsquet corresponent a la se-

tena jornada del grup A de la Lliga Femeni-
na 2 entre el Lima-Horta i el CB Arxil. / Pa-
velló Virolai.

La revolta dels contes serà la primera
de les projeccions del cicle anomenat
Petit CineClub. Entrada gratuïta. / Cen-
tre Cívic Matas i Ramis.

‘La revolta dels contes’, una
projecció al C. C. Matas i Ramis
Dissabte 17 de novembre a les 11:30

El Nadal cada cop és més a prop i, per
això, el professor Diego Molina coor-
dinarà un curs de dues sessions per
aprendre a preparar receptes de tem-
porada. / Centre Cívic Matas i Ramis.

Compte enrere per a un
curs de cuina nadalenca
4 i 11 de desembre a les 18:00

Miguel Zamarripa i Biel Camós seran
els encarregats del concert de músi-
ca clàssica del cicle anomenat XIX
Clàssica a Horta - Guinardó. / Centre Cí-
vic Guinardó.

El Centre Cívic Guinardó acull
un concert de música clàssica
Diumenge 18 de novembre a les 12:00

Partit de futbol corresponent a la dis-
setena jornada de Tercera Divisió en-
tre la Unió Atlètica Horta i el Cerdan-
yola FC. / Municipal Feliu i Codina.

L’Horta tanca el mes rebent
la visita del Cerdanyola FC

Diumenge 25 de novembre a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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Manel Moya torna al Guinardó
per intentar salvar el Martinenc

El Martinenc recorre a un vell co-
negut per intentar capgirar una si-
tuació d’emergència. I és que des
del passat dia 8 (quatre dies des-
prés de la dimissió de Miguel Ló-
pez), Manel Moya torna a ser el
primer entrenador del conjunt del
Guinardó, i serà l’encarregat d’in-
tentar treure els vermells de la da-
rrera posició de la taula. El tècnic
vilassarenc ja havia entrenat el
Martinenc fa cinc anys, aconse-
guint l’ascens a Tercera, però els
mals resultats en la quarta cate-
goria del futbol estatal van acabar
amb la seva sortida i l’arribada
d’Agustín Vacas.

El debut de Moya, però, no va
ser tan feliç com hauria desitjat el
club, ja que el Martinenc va per-
dre el derbi de les urgències con-
tra el Sants (1-2) el passat diu-
menge 11. Els visitants es van en-
dur els tres punts gràcies als gols
de Mario Cantí de xilena i de Ser-

gio Navarro a la meitat del segon
temps. Entremig, Roland Ga-
rrós havia donat esperança als
vermells transformant un penal.

Aquesta contra el Sants és la
setena derrota consecutiva dels
del Guinardó, que només han
guanyat un dels darrers nou par-
tits (2-1 contra el Reus B, l’única
victòria de la temporada). L’equip

és el cuer amb set punts en 14 jor-
nades, però el setzè classificat, la
Fundació Grama, només és a sis
punts de distància.

El calendari més immediat de
l’equip vermell passa per una vi-
sita exigent a l’Hospitalet (el diu-
menge 18), per rebre la visita del
Santfeliuenc (set dies més tard) i,
ja al desembre, per viatjar a Vi-
lafranca i per rebre al Guinardó

un dels equips en forma de la lli-
ga, el Cerdanyola FC.

EMPATATS AL ‘PLAY-OFF’
Per la seva banda, l’Horta segueix
exhibint un gran nivell i obtenint
bons resultats que fan que, des-
prés d’aquests 14 partits, els de
Nacho Castro estiguin empatats
a punts amb l’Europa en la quar-
ta posició, la darrera que dona
dret a jugar el play-off. 

El conjunt blanc només ha
perdut tres partits en tota la tem-
porada (tots ells a domicili i con-
tra tres dels set primers de la clas-
sificació) i només la diferència de
gols fa que no ocupin una de les
quatre posicions d’honor. Du-
rant el passat mes d’octubre, l’e-
quip va guanyar un partit, va
empatar-ne dos i va patir una de-
rrota al camp de la Pobla.

La recta final del mes farà que
els blancs visitin un irregular Vi-
lafranca (el dia 18) i que rebin el
Cerdanyola (una setmana des-
prés). Els dos primers partits del
desembre seran dos desplaça-
ments: el derbi contra el Sant An-
dreu i el viatge a Castelldefels.

» El tècnic es va estrenar amb una derrota a casa contra el Sants
» L’Horta segueix a bon nivell, empatat amb l’Europa al quart lloc

Adeu a una referent:
Villaécija deixa la natació

NATACIÓ4Després de 16 anys, 21
medalles i quatre participacions
en Jocs Olímpics, Erika Villaéci-
ja deixa la competició. La neda-
dora hortenca (la principal figu-
ra del districte, juntament amb
Jèssica Vall) va anunciar la seva
retirada el passat dia 5 en una
roda de premsa al Museu Colet.

Villaécija, formada al planter
de la UE Horta, va assegurar
que “m’ha costat molt deixar-ho,
però ara tinc altres il·lusions i he
vist que no tenia el temps ne-
cessari per entrenar i fer-ho bé i
sóc molt exigent. Les meves prio-

ritats han canviat”, va explicar la
nedadora, que en alguns mo-
ments no va poder contenir les
llàgrimes. Villaécija, que ha acon-
seguit victòries i medalles en
campionats estatals, continentals
i del món, va dir que l’única es-
pina que li queda és no haver po-
gut aconseguir cap medalla en les
quatre cites olímpiques.

Abans de penjar definitiva-
ment el banyador i dedicar-se a
entrenar joves i a la consultoria,
l’hortenca participarà en el Cam-
pionat estatal de piscina curta, en-
tre els dies 15 i 18 d’aquest mes.

La bona ratxa del Lima-Horta
s’acaba a la pista del Celta

La bona dinàmica
de tres victòries
consecutives del
Lima-Horta de Ser-

gio Manzano va arribar a la seva
fi el passat dissabte 10 a Vigo, en
la visita al líder de la lliga, el Cel-
ta (69-53). El partit va arribar
equilibrat al descans (29-28 a fa-
vor de les locals després que el
primer període fos a favor del
conjunt salmó), però les hor-
tenques no van poder evitar que,
de mica en mica, les gallegues
aconseguissin la sisena victòria
de la temporada.

Abans d’aquest partit, el Lima-
Horta havia aconseguit derrotar
el Segle XXI (48-65), el CBF Cer-
danyola (54-64) i el Mataró Boet
(53-43), tres resultats que van ca-
tapultar el conjunt salmó des de
la zona baixa fins al tercer lloc.

Ara que les de Manzano són
sisenes, voldran retrobar-se amb
la victòria i, la pròxima oportu-
nitat que tindran per fer-ho serà
el diumenge 18 al Virolai contra
un altre equip gallec, l’Arxil. Ibai-
zabal (a Biscaia), Aros (a casa) i
Barça (a Sant Feliu) són els altres
reptes immediats de l’equip.

Atletisme | Dorsals exhaurits per al Cros 3 Turons
Una de les proves atlètiques de muntanya per excel·lència del districte ha anunciat que

ha exhaurit els dorsals. La sisena edició del Cros 3 Turons, que es disputarà el pròxim dia
18, reunirà 555 corredors que passaran pels turons del Carmel, Rovira i Creueta del Coll.

Vermells i blanc-i-verds salten al municipal del Guinardó. Foto: FCM

Pau Arriaga
HORTA-GUINARDÓ

7
punts en 14 jornades
són el balanç del
conjunt del Guinardó
en la tornada a Tercera
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Ernest Maragall ha estat pro-
clamat oficialment candidat
d’Esquerra Republicana a l’al-
caldia de Barcelona. El 56è
Congrés Regional de la Fede-
ració de Barcelona d’ERC ha
ratificat els resultats de la jor-
nada de primàries, on Mara-
gall va rebre un 94,2% de
suports per convertir-se en el
candidat republicà a l’alcaldia.

En el discurs de proclama-
ció com a candidat, Ernest
Maragall ha assegurat que
“avui, Barcelona és una ciutat
enfadada, inquieta i desorien-
tada, que demana a crits ser
atesa i ben governada”. “La
nostra primera obligació és
escoltar aquest clamor barce-
loní i donar-li forma amb com-

promís i un bon projecte”, ha
explicat. 

Maragall ha afegit que “avui
estem en un punt de partida,
l’inici d’un viatge que vol ser de
llarg abast”. “Barcelona encara
és lluny d’on la voldríem veure,
i la ciutat ha de ser locomotora
i vagó del viatge cap a la Repú-
blica”, ha recalcat. El ja candi-
dat d’Esquerra Republicana a
l’alcaldia de Barcelona ha ex-
plicat que “els barcelonins i
barcelonines volen una ciutat
pionera en innovació, recerca i
educació. Una capital univer-
sal, seu de la cultura i el conei-
xement de tot el món".

Ernest Maragall ha conclòs
dient que “volem governar per
transformar i construir perquè

Barcelona assoleixi el màxim de
les seves capacitats”. “Volem
guanyar per tothom, per con-
vertir en guanyadors molts dels
que avui estan perdent el dret
a viure amb dignitat”, ha asse-
gurat.

Maragall ha tancat el seu
discurs amb una apel·lació a
guanyar les eleccions: “Anirem
dels casals a les cases, i als
carrers i a les places, anirem
de les persones a les perso-
nes, als homes i dones de Bar-
celona, dels republicans a tots
els ciutadans, als futurs ciuta-
dans de la República cata-
lana”. 

Al seu torn, el president de
la Federació de Barcelona, Ro-
bert Fabregat, ha explicat que

“Esquerra Republicana ha de
ser la punta de llança del pro-
jecte republicà a Barcelona”.
Fabregat ha tornat a agrair a

Alfred Bosch el seu gest de ge-
nerositat, i ha afegit que “ara,
la passa més important que
hem de fer és a Barcelona”.

Ernest Maragall és proclamat candidat 
d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Barcelona

esquerrabcn.cat/districtes @ERChg7 ERC Horta Guinardó

Horta-Guinardó

Esquerra Republicana reclama
al govern municipal un model
d’usos consensuat amb el veï-
nat sobre la futura part co-
berta de la Ronda de Dalt i que
continuïn les obres de cober-
tura.

Els republicans asseguren
que el conjunt de l’obra ha de
servir per cosir els barris nord i,
per això, és imprescindible el
consens del conjunt de forces
polítiques per garantir que
aquest projecte de ciutat tiri en-
davant i no passi com aquest
mandat que el govern munici-
pal va fer marxa enrere de l’a-
cord que van arribar l’antic

govern municipal i les associa-
cions de veïns i veïnes. 

ERC aposta per elaborar un
pla d’etapes, consensuant amb
el conjunt d’actors, que permeti
la cobertura del màxim terreny
possible de la Ronda de Dalt, al
seu pas pel districte d’Horta-
Guinardó. 

El projecte, que necessitarà
d’una forta inversió pública, és
la gran transformació que ne-
cessita la zona per revifar i ser
un eix central de la ciutat. L’úl-
tima gran inversió que es va fer
als barris nord d’Horta-Gui-
nardó va ser el 1992 amb els
Jocs Olímpics. 

ERC reclama un model d’usos consensuat 
per a la futura part coberta de la Ronda de Dalt

Pàgines especials
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