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ERC arriba a les eleccions
com a favorita; els comuns
amb una llista desdibuixada
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“Hem de continuar
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Les antenes il·legals del Carmel
s’hauran de desmantellar
L’Ajuntament les haurà de desmuntar durant els pròxims sis mesos després d’una sentència del TSJC pàg 8

Pioners
El Martinenc estrena les primeres
pistes de padbol de la ciutat pàg 18
GENERALS 28-A pàg 9

El PSC aconsegueix
ser la primera força al
districte amb ERC a tocar
MEDALLES HONOR pàg 6

Els guardons van a parar
al Carmel i a la Teixonera
COMERÇ pàg 16

La ciutat acull el Dia Europeu
del Comerç de Proximitat
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El moment d’Esquerra?
» ERC afronta el 26-M a Barcelona amb les enquestes a favor i l’impuls del resultat de les generals
» Els comuns hi arriben desdibuixats, Valls desinflat, JxCAT resistint i el PSC recuperant la moral
Arnau Nadeu
BARCELONA
Qualsevol titular sobre què passarà a les eleccions municipals del
26 de maig a Barcelona necessita un interrogant. Perquè una
suma de dubtes no fa una certesa. I de certeses, aquest cop, n’hi
ha ben poques. Per no dir cap.
Tots els partits ho tenen clar.
Tant, que fins i tot el favorit a les
enquestes, Ernest Maragall (ERC),
es resisteix a acceptar aquesta
etiqueta. “Si ens creiem les enquestes, segur que perdo”, deia fa
uns mesos en una entrevista amb
aquesta publicació, afegint que, si
vol convertir les expectatives en resultats electorals, s’ho haurà de
guanyar “a pols”.
El cert, però, és que Esquerra
no només arriba al 26-M amb les
enquestes a favor, sinó també
amb l’impuls de l’històric resultat
que va treure a les recents eleccions
generals. Les municipals tenen
una lògica pròpia, d’acord. Però els
resultats dels republicans el 28 d’abril, quan van ser la primera força a Barcelona per 2.733 vots de diferència sobre el PSC, confirmen

2.733

vots de diferència van
fer possible la victòria
d’ERC per davant del
PSC a la ciutat el 28-A

que la música sona bé: victòria en
38 dels 73 barris i en 5 dels 10 districtes. “La ciutadania va parlar
clar. És hora que això es confirmi,
però no es traslladi només a un
crit, sinó també a un projecte de
màxima ambició republicana”,
demana Maragall. ERC aspira a
entrar al club dels grans partits que

El candidat d’ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall (esquerra), durant la celebració dels resultats electorals el 28-A. Foto: ACN/Elisenda Rosanas

han aconseguit l’alcaldia de Barcelona i l’independentisme es juga
tenir o no la capital del país.

QUEDA EFECTE COLAU?
Que això passi dependrà, en gran
part, del resultat que acabi aconseguint Ada Colau. L’alcaldessa
arriba a la cita després del retrocés
del 28-A –els comuns només van
guanyar en dos barris– i amb una
llista desdibuixada, on no hi ha ni
Gerardo Pisarello ni Jaume Asens
(han anat al Congrés), però tampoc Laia Ortiz, Josep Maria Montaner, Agustí Colom, Mercedes
Vidal o Gala Pin –bé, la regidora de
Ciutat Vella sí que hi és, però en
una posició simbòlica (37)–.
Però sobretot Colau arriba al
26-M amb un balanç de mandat
agredolç –vegis la situació de
l’habitatge o la seguretat– i amb
força complicitats erosionades,
especialment amb la resta de partits i amb el sector privat. Caldrà
veure si es conserva –i en quina
mesura– l’efecte Colau del 2015 i

com afronten els comuns aquesta recta final de campanya, més
enllà dels controvertits vídeos de
l’alcaldessa a Youtube.

“ELS SOCIALISTES HEM TORNAT”
Qui confia en un retrocés dels comuns i en recuperar posicions –i
fins i tot donar la sorpresa– és el
PSC. Els bons resultats que va
aconseguir a les generals a Barcelona, on es va disputar la victòria
global amb ERC i va imposar-se en
29 barris i 5 districtes, han injectat
una bona dosi de moral a les seves
files. “Els socialistes hem tornat”,
exclamava poc després del 28-A
Jaume Collboni, que ha organitzat
la campanya de les municipals
com una segona volta de les generals. La marca torna a vendre i el
vell feu socialista, Nou Barris, ha
tornat a ser íntegrament vermell a
les generals. Ingredients suficients,
argumenten des del partit, per fer
un bon resultat el 26-M.
On no hi ha tanta eufòria és a la
seu de campanya de Manuel Valls

als Jardinets de Gràcia. L’exprimer
ministre francès, que va arribar
amb grandeura Barcelona i des de
certes esferes ja se’l feia alcalde,
sembla haver-se anat desinflant a
mesura que avançaven les setmanes. Els discrets resultats de Ciutadans a la ciutat el 28-A no són
precisament un bon auguri.
JxCAT REIVINDICA LA GESTIÓ
Qui sembla que tampoc ho té fàcil és Junts per Catalunya. La
candidatura de Joaquim Forn i
Elsa Artadi no apareix al capdavant de les enquestes, però els resultats que el partit va aconseguir
el 28 d’abril a la ciutat són similars als dels comicis espanyols
del 2016. Amb tot, han resistit i esperen recuperar posicions fent
bandera de la seva experiència de
gestió. “El 26 de maig la qüestió ja
no serà com aturar l’extrema dreta espanyola, sinó quina proposta política garanteix el canvi a Barcelona per construir la gran capital que volem”, defensen.

Menys aspiracions tenen al
PP. Després de la desfeta a les eleccions generals, sembla que els
populars es donaran per satisfets
si aconsegueixen obtenir representació municipal i no quedar

Colau ha perdut Asens,
Pisarello, Montaner,
Ortiz, Colom, Vidal i
Pin, que va al número 37
fora del plenari. Al partit confien
que l’aposta –no exempta de debat– per Josep Bou els permeti
salvar els mobles.
I per últim caldrà veure quin
resultat treuen la CUP –amb una
massa de votants sempre fidel– i
Barcelona és capital-Primàries,
amb un Jordi Graupera que podria
entrar al consistori. Qui sembla que
es quedarà fora, almenys atenintnos al 28-A, és VOX. Només va
arribar a un 3,41% dels vots.
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És l’hora de Barcelona
per Ernest Maragall, candidat d’ERC a l’alcaldia

PSC

Barcelona demana ser governada! És una ciutat més oberta, inclusiva, creativa març, la del “Welcome refugees” i, eviurgent definir un projecte clar, impulsat i viva només si la ciutadania i l’economia dentment, també la del 20-S, l’1-0 i el 3per un equip solvent. La ciutat ens exigeix pivoten sobre el coneixement. Els veïns de 0: la Barcelona de la llibertat i la demoposar la ciutadania al centre i alhora li- Barcelona mereixem viure en una ciutat cràcia. La Barcelona que és exemple de
derar, des de la capital del país, el procés sostenible i encarada cap al futur. Per això convivència i de combat, de dignitat i d’esd’emancipació republicana de Catalu- no només creiem que cal potenciar una perança. La Barcelona que lluitarà innya. Hem de ser pioners a l’hora d’abor- mobilitat segura, neta i econòmica, sinó cansablement i sense ambigüitats contra
dar els grans debats globals i plantejar so- que hem d’anar més enllà i promoure la la injustícia que suposa tenir presos polucions per a les realitats concretes de cada generació d’energia local o una estratègia lítics i exiliats.
Als barris d’Horta-Guinardó encara hi
de residu zero.
un dels barris de la ciutat.
Barcelona ha de ser una capital que en- ha molta feina a fer. Rehabilitar Torre GarBarcelona necessita afrontar la realitat amb bon govern i feina ben feta, però capçali les grans lluites globals, recuperant cini com a casal de gent gran i el Bloc 17
no n’hi ha prou amb dir-ho o prometre- i potenciant el nostre paper internacional, com a espai per al jovent. Reformar el Merho, sinó que cal arremangar-se per fer-ho però sobretot ha de ser la capital que li- cat d’Horta i fer la piscina descoberta del
possible. Volem donar resposta a les ne- deri la lluita per la llibertat, la democrà- CEM Horta. Una nova Rambla del Carmel
consensuada amb el veïnat.
cessitats dels ciutadans. Per
L’escola bressol de La Teixoaixò la ciutat mereix un go“Hem de rehabilitar Torre Garcini
nera, l’espai per a les entitats
vern compromès amb l’equia La Bòbila, reformar el Casal
tat, que afronti amb valentia
com a casal de gent gran i el Bloc 17
Pirineu a Can Baró i la Plaça
el problema de l’habitatge,
de la Font d’en Fargues i fer un
que vetlli perquè els joves
com a espai per al jovent”
Casal Cívic a Montbau. Conpuguin viure i treballar digtinuar cobrint la Ronda de
nament i que lluiti, alhora,
contra els problemes de convivència i la cia, la solidaritat i els drets civils. En Dalt, recuperant el passeig de la Vall
sensació d’inseguretat. Un govern, tam- aquests moments, en els quals afloren de d'Hebron com a eix cívic i pol d'oportunitat
bé, que faci una gestió integral del feno- nou els vells extremismes i observem, atò- econòmic, esportiu i cultural dels barris
men turístic per tal de distribuir-ne mi- nits, l’erosió de la democràcia d’un Estat nord. Fer realitat La Clota Reordenació.
llor els costos i beneficis a tota la ciutat. Un espanyol que ha atacat les institucions i També manca un Pla de l’Esport al districte
govern, en definitiva, que socialitzi els èx- els ciutadans del nostre país, Barcelona ha que millori i planifiqui nous equipaments
de ser un baluard contra el feixisme i les i una millor promoció de la pràctica esits que Barcelona genera dia rere dia.
I volem fer-ho partint de l’educació i injustícies. Ens cal construir la capital de portiva relacionada amb la salut. Més àrees
la cultura com a pal de paller des d’on tot la República Catalana. Per això estem dis- per a gossos i zones d’ús compartit, per al
comença, és a dir, com a eines d’empo- posats a liderar grans acords transversals benestar dels animals i la millora de la conderament de la ciutadania. És en l’edu- amb el compromís d’unitat d’acció inde- vivència. I, en general, a tots els barris molcació i la cultura on s’amaguen totes les pendentista per la República, ja que la nos- tes actuacions per millorar l’accessibilitat,
respostes del futur, ja que Barcelona serà tra Barcelona és la del 15-M, la del 8 de la mobilitat i el civisme.

Els socialistes van aconseguir ser la força més votada el districte durant les
eleccions espanyoles del 28 d’abril. El
partit va millorar molt els seus resultats
respecte dels comicis del 2016 i va
confirmar la seva bona inèrcia.
pàgina 8

Barcelona Comerç

La Fundació Barcelona Comerç va organitzar el passat 9 de maig l’acte del
Dia Europeu del Comerç de Proximitat.
L’acte va servir per reivindicar que
Barcelona s’ha de convertir en la capital europea del comerç de proximitat.
pàgina 16

Ajuntament

El Bus de Barri 135 està en funcionament
des del passat 6 de maig. Suposa una millora en la mobilitat del barri de Montbau. D’altra banda, segueixen les queixes
dels veïns del Baix Guinardó per la quantitat de busos turístics que creuen el barri.
pàgina 6

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@XaviRossinyol
Xifres, no rumors:
400.000 sirians que
van arribar a Alemanya
fugint de la guerra civil al seu país ja
estan treballant i cotitzant a la Seguretat Social. No només era una obligació humanitària, sinó que era també una aposta pel desenvolupament
econòmic.

@gabrielrufian
Si no estás prevenido
ante los medios de comunicación te harán
odiar una referencia a Raúl Romeva junto a la placa de Mauthausen que inaguró hace un año, y olvidar una medalla y pensión vitalicia a Martin Villa
y Billy el Niño junto a un pleno del Congreso.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau
Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes),
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@miquelstrubell
Arrimadas diu que Puigdemont ha tret la veu
als constitucionalistes.
Sobta, tenint en compte que el ‘cop
d'Estat’ que ells denuncien va ser un referèndum per donar veu a tots els catalans -i que Ciudadanos va elogiar la
tasca d'aquells que ens van voler fer callar amb porres-.
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@apuente
El mayor problema de
Podemos para que el
PSOE le meta en el Gobierno no son las presiones del mundo económico, sino que Sánchez no
tiene incentivos para resistirlas. UP no
suma para la absoluta y te ata a ERC. Un
precio demasiado alto de inicio cuando puedes ser investido sin pagarlo.
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Loteria | La Grossa de Sant Jordi es ven al Carmel

El premi extraordinari de la Grossa de Sant Jordi, que es va sortejar a finals d’abril,
es va vendre en un estanc del barri del Carmel, concretament al número 98
del carrer Llobregós. El número premiat amb 2 milions d'euros va ser el 08766.

Les Medalles d’Honor van
a parar al Carmel i la Teixonera
» La Comissió de Festes del Carmel i el Grup de dones de la
Teixonera rebran el guardó en reconeixement de la seva tasca
RECONEIXEMENT4El Ple de
l’Ajuntament del passat 3 de
maig va servir per aprovar les
Medalles d’Honor de Barcelona
d’aquest 2019. En el cas d’Horta-Guinardó, les medalles seran
per a la Comissió de Festes del
Carmel i el Grup de dones de la
Teixonera.
En el cas de la Comissió de
Festes del Carmel, el guardó
destaca “la seva tasca associativa
i de foment de la participació
ciutadana al barri”. L’entitat
organitza cada any una Festa
Major que se celebra la primera quinzena del mes de juliol.
Durant la festa s’organitzen
moltes activitats adreçades a
gent de totes les edats i amb
gustos variats. Hi ha esdeveniments esportius, concerts i balls,
àpats populars i actes solidaris
o destinats a conèixer millor la
història del barri. La cultura
popular, com passa en moltes
festes, hi és molt present, so-

L’esquerra alternativa protesta
contra tres casos de“repressió”
MANIFESTACIÓ4Diferents
col·lectius de l’esquerra alternativa com ara Endavant, els CDR,
el Comitè feminista i antifeixista
d’Horta-Guinardó o l’Ateneu
Guinardó es van manifestar el 4
de maig pel centre d’Horta per
denunciar tres casos de “repressió” que aviat aniran a judici.
El primer judici tindrà lloc
entre el 13 i el 15 de maig i implica a cinc persones del districte
a qui demanen tres anys de presó per la protesta de l’1 de maig
del 2016. El segon judici es farà
el 28 de maig i afecta sis veïnes

que van participar en les protestes del passat 8 de març durant el Dia de la Dona. L’últim
cas anirà a judici el 30 de maig
i hi ha dues persones implicades
que afronten una acusació de 4
anys de presó cadascú per la manifestació en defensa de l’educació pública que es va fer l’11 de
maig del 2017.
Els manifestants, que van
acabar el seu recorregut a davant
del Casal de Joves Girapells, van
denunciar “persecució ideològica”
i que les peticions de condemnes
són “desproporcionades”.

Una imatge de la Festa Major del Carmel. Foto: Ajuntament

bretot la del foc, amb la colla
dels Diables del Carmel i els
seus dracs. La primera Festa
Major es va celebrar el 1979.

DIGNIFICAR LA DONA
D’altra banda, en el cas del
Grup de dones de la Teixonera,
el premi reconeix la “tasca social
i de dignificació del paper de la

dona en la societat” que l’entitat porta a terme des del barri.
L’entitat va ser fundada l’any
1989 i està dirigida per diferents dones del barri. S’encarrega d’organitzar activitats culturals, classes de manualitats i
pintura i altres actes. L’entitat
té la seva seu al Centre Cívic de
la Teixonera.

La protesta va reunir unes 100 persones. Foto: Twitter (@EndavantHG)

En marxa el Bus de Barri 135

El bus va començar a funcionar el 6 de maig. Foto: Twitter (@miniautobusero)

TRANSPORT PÚBLIC4El nou
Bus de Barri 135, que circula
pels barris de Sant Genís dels
Agudells, Montbau i la Vall
d’Hebron, està en marxa des del
passat 6 de maig.
La nova línia, que surt de l’avinguda Jordà i fa 25 parades
durant el seu recorregut, connecta diferents equipaments sanitaris educatius, esportius i cívics de
Montbau amb altres de la zona de
Sant Genís dels Agudells i de la
part alta de la Vall d’Hebron. La lí-

nia té un recorregut circular de 6,7
quilòmetres i ha de servir perquè
els seus usuaris s’estalviïn el pendent que caracteritza la zona. Funciona els set dies de la setmana i
l’horari és de 7 a 21 h els feiners,
de 8 a 21 h dissabtes i de 9 a 21 h
diumenges i festius, amb una freqüència de pas de 45 minuts.
BUS POLÈMIC
D’altra banda, l’alta quantitat de
busos que circulen pel Baix Guinardó, entre els quals hi ha el nou

bus llançadora que va cap al
Park Güell, segueix provocant
polèmica al barri, especialment
entre la gent gran del barri. L’11
de maig els veïns tenen previst
manifestar-se una altra vegada
per denunciar que no volen que
el bus llançadora passi pel barri.
El passat mes de gener ’Associació de Veïns i Veïnes del Baix Guinardó va aprofitar la visita de la
Síndica de Greuges per denunciar
“l’excessiva” circulació d’autobusos turístics al carrer Praga.
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Adeu a les antenes il·legals
» L’Ajuntament haurà de desmuntar els emissors del Carmel després d’una sentència del TSJC
» El Turó de la Rovira ha estat el refugi de les emissions il·legals de diverses ràdios i televisions
EL CARMEL4El Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya va donar
la raó al juliol a l'Associació Catalana de Ràdio (ACR) en el cas de
les antenes il·legals del Carmel. La
sentència, que s’ha conegut recentment perquè l’Ajuntament
tenia un període per presentar
al·legacions, ha obligat el consistori a expedientar els propietaris
de les finques del Turó de la Rovira amb instal·lacions il·legals
de telecomunicacions.
La sentència insta el consistori a obrir expedients a les emissores il·legals en el marc de les
competències en urbanisme, activitats i medi ambient. La zona
ha estat el refugi de les emissions
il·legals de multitud de serveis de
ràdio i televisió.
SIS MESOS
Segons van confirmar fons de l'Ajuntament a l’agència ACN, ja
s’han notificat les ordres de cessament i es precintaran si no
s’han desmuntat les antenes un
cop hagi passat el mes que tenen
els propietaris per fer les al·legacions. La sentència determina
que quan es resolguin les al·legacions, es podrà precintar o en-

derrocar les antenes si els propietaris no ho fan voluntàriament. El càlcul és que en sis mesos haurien d’estar desmantellades totes les antenes.
L’ACR, que va presentar la
denúncia el 2013, calcula que de
les més de 120 freqüències ocupades il·legalment a Catalunya,
la majoria de les que emeten des
de Barcelona ho fan amb les
instal·lacions pirata del Turó de
la Rovira.
Segons han especificat fons
del consistori, l'Ajuntament ha
treballat per impulsar una “acció
coordinada” amb la Generalitat
per actuar contra les antenes
il·legals d'acord amb les competències de cada administració. En
el cas concret del Turó de la Rovira, el govern municipal assegura
que s'ha reunit amb els veïns
per “regular la situació” i “impulsar accions” per retirar les
antenes il·legals.
L'any passat, segons l’Ajuntament, es van inspeccionar les
22 antenes que constaven al
Turó de la Rovira per comprovarne la situació i va iniciar la feina
per obrir els primers expedients
de legalització.

La batalla jurídica per les antenes il·legals del Turó de la Rovira va començar el 2013. Foto: Línia Horta
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28-A: victòria ajustada del PSC
» Els socialistes van ser el partit més votat al districte en les eleccions espanyoles del 28 d’abril
» ERC també va firmar uns grans resultats i es va situar en segon lloc a només 1.500 vots del PSC
ELECCIONS4La pugna entre
el PSC i ERC en les eleccions espanyoles del passat 28 d’abril es
va repetir a diversos districtes
de la ciutat. Un d’ells va ser
Horta-Guinardó, on els socialistes es van emportar la victòria per menys de 1.500 vots de
diferència respecte dels republicans. El PSC va aconseguir el
24,7% dels suports (23.791 vots)
i ERC el 23,2% (22.304 vots).
Per darrere de les dues formacions més votades s’hi va
col·locar En Comú Podem, que
va aconseguir un 18% dels vots,
lluny del 28% que va aconseguir
el 2016, quan va guanyar les
eleccions de forma molt còmoda. Força més enrere van quedar Ciutadans, amb un 10,9%,
Junts per Catalunya (8,3%), el
PP (6%) –va perdre més de la
meitat dels vots respecte del
2016–, el Front Republicà
(3,4%) i VOX (3,1%) se situen a
la cua. Pel que fa a la participació, va ser del 77,3%, molt per
sobre del 66,3% del 2016.
ELS BARRIS
Pel que fa als barris, el mapa
hortenc va ser, tot i la victòria

socialista al conjunt del districte, més groc que vermell. I és
que ERC va ser el partit més votat en sis dels onze barris (Horta, La Font d’en Fargues, Can
Baró, el Guinardó, el Baix Guinardó i Montbau), mentre que
els socialistes van guanyar en
quatre barris (la Teixonera, Vall
d’Hebron, el Carmel i Sant Genís dels Agudells). Per la seva
banda, En Comú Podem va
aconseguir ser el partit més votat a la Clota. Els comuns, però,
només van guanyar en dos barris de tota la ciutat: a la Clota
i al Gòtic (Ciutat Vella). La victòria a la Clota, al tractar-se d’un
barri molt petit, només li va suposar 106 vots a la formació lila.
A la resta van ser la tercera força més votada.
Pel que fa a Ciutadans i
Junts per Catalunya, la formació taronja va ser el quart partit més votat en sis barris (la Teixonera, Sant Genís dels Agudells, Montbau, Vall d’Hebron
i Horta), mentre que el partit independentista ho va ser en els
altres cinc (el Baix Guinardó,
Can Baró, el Guinardó, la Font
d’en Fargues i la Clota).

El PSC i ERC van protagonitzar un frec a frec al districte. Infografia: Línia Horta

VICTÒRIA A LA CIUTAT
Al conjunt de la ciutat, en canvi, la victòria va ser per a la formació republicana. El resultat
va ser molt ajustat, ja que el
PSC es va quedar a pocs vots
dels republicans. Així doncs, al
conjunt de Barcelona, la llista
que encapçalava Oriol Junqueras va aconseguir 201.616
vots (23,1%), mentre que el
PSC, amb Meritxell Batet al

capdavant de la llista, va obtenir 198.883 suports (22,8%).
Un dels grans derrotats de la
nit electoral va ser En Comú Podem. Després de guanyar còmodament les eleccions espanyoles del 2016 a la ciutat, els
comuns van perdre més de
53.000 vots i van quedar relegats a la tercera posició amb el
16,4% dels suports. Després
dels comuns, a força distància,

es va situar Ciutadans. La formació taronja va obtenir una
mica més de 100.000 vots
(11,7%), mentre que a prop seu
hi va quedar Junts per Catalunya (10,8%). El partit d’extrema dreta VOX va aconseguir
29.601 vots (3,4%) i a molt
poca distància seva s’hi va situar
el Front Republicà, que no va
entrar al Congrés però a la ciutat va tenir 28.793 vots (3,3%).
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Colau, lluny de la proximitat
» Les publicacions de proximitat només van rebre un 1,56% de la publicitat de l’Ajuntament el 2018
» El grup Godó (La Vanguardia) es va emportar un terç de la inversió, gairebé 3 milions d’euros
COMUNICACIÓ4150.648,42 euros, un
1,56% del total. Aquest és el petit pessic
que van rebre les publicacions de proximitat de la inversió publicitària de l’Ajuntament de Barcelona l’any 2018.
Una xifra que es van repartir una trentena de publicacions que el govern d’Ada Colau agrupa sota la denominació
“Proximitat Revistes”, on es barregen
publicacions periodístiques professionals amb butlletins d’associacions de
veïns, culturals i programes de festes
majors.
Una llista estrambòtica en la qual hi
figuren les deu edicions de Barcelona de
la xarxa de periòdics Línia, malgrat tenir estructura empresarial i solvència periodística, a més de control de tirada
OJD-PGD, i ser un referent en la professionalització de la premsa de proximitat a la ciutat. Sigui com sigui, la xarxa Línia encapçala les inversions en
aquest segment, amb 70.924,88 euros el
2018 (el 47,08% del conjunt de les publicacions de proximitat).
Són dades extretes del portal de
transparència municipal i analitzades
per Comunicació 21, les quals deixen un
segon titular destacat: el grup Godó
(La Vanguardia, RAC1, Mundo Deportivo...) es va emportar un terç de la inversió publicitària de l’Ajuntament de
Barcelona el 2018. Concretament,

2.836.632,80 euros, un 29,39%. El següent grup que més va rebre és Zeta (El
Periódico, Sport...), amb 2.159.095,42
euros, el 22,38% del total.
Entre el 2015 i el 2018, l’Ajuntament
va destinar 43.700.032,26 euros en publicitat als mitjans de comunicació. El govern de l’alcaldessa Ada Colau va invertir-hi 14.663.574,12 euros l’any 2015
(any fiscal compartit amb el govern de
Xavier Trias), 9.580.996,66 el 2016;

Els comuns deien el 2015 que
volien “afavorir” la premsa
de proximitat i “els mitjans
independents de la banca”
9.806.114,26 el 2017 i 9.649.347,22 el
darrer exercici. Amb tot, Colau ha retallat en 5 milions d’euros la inversió publicitària anual, però la distribució d’aquesta despesa ha variat poc: Godó i Zeta
n’han continuat rebent més del 50%.
Tot plegat contrasta amb el discurs
que els comuns feien abans d’arribar a
l’alcaldia, quan deien que volien “afavorir” la premsa de proximitat i “els mitjans
independents de la banca i les grans empreses”, segons encara es pot llegir al web
oficial de Barcelona en Comú.

Pàgines especials

120.000 beneficiaris
Maig 2019
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» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

4La Renda Garantida de Ciutadania (RGC), aprovada al Parlament de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva implementació està sent progressiva i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones beneficiàries ja en cobraran el 100%.
Avui, el nombre de beneficiaris de l’RGC és de 120.500 persones, de les quals un 85% han sig-

El 85% de la gent es
beneficia del pla

d’inserció laboral
nat el compromís del pla d’inserció laboral.
Aquesta orientació cap al mercat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant feina pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva respecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la prestació –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de forma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que compleixen les condicions per accedirhi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut.
En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lectius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les persones soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174 euros respecte al que percebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millorar l’orientació.
Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

Les resolucions

favorables s'han

doblat des de 2018
de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arribat a un 30%.
Per tant, la taxa de resolucions
que compleixen els requisits s’ha
doblat des del mes de maig de
2018. Per últim, també s’ha aconseguit millorar el temps de resposta dels expedients de renda
garantida de ciutadania, que actualment ja es tanquen en dos
mesos i mig.

rendagarantida.gencat.cat

La història de la Tamara

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens explica el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de formació que va permetre que s’inserís laboralment de manera
exitosa.
La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). Només tenia una experiència laboral procedent d’un pla d’ocupació com a pintora.
A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva formació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin tipus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li faltava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tornar a treballar i que la seva situació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acompanyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de seguiment es van treballar les barreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció.

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Treball i Formació de la Renda Garantida de Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.
La història d’èxit de la Tamara demostra que, amb un suport continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i reforç de les competències bàsiques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de retornar al món laboral.
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Josep Escofet (Sants-Les Corts)
8“A l’inici
de la legislatura, al comerç no se
li donava importància, però després es van
adonar que és molt important per a la ciutat”
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Més ombres que llums
» Els comerciants evidencien que no han acabat de tenir una bona relació amb el govern Colau
» Tot i algunes valoracions positives, diuen que no se’ls ha tractat com s’esperaven, sobretot a l’inici
Albert Ribas
BARCELONA
“Aquest Ajuntament ha fet una
diferenciació entre comerciants i
veïns. I això no és així. Només es
preocupen dels veïns però els comerciants també ho som”. Són
paraules de Xavier Llobet, president
de l’eix comercial Cor Eixample.
Som a finals de mandat i és l’hora
de fer balanços. Un dels sectors econòmics de la ciutat que sempre hi
té molt a dir és el del petit comerç.
Parlem, especialment, amb els comerciants que no són dels barris
més cèntrics. Però no només.
No es pot dir que les paraules
de Llobet siguin extensibles a cadascun dels eixos comercials amb
qui aquesta publicació ha parlat,
que han estat una desena. La
melodia, però, és similar en línies
generals. De la mateixa manera
que ho és una altra opinió: el go-

Els comerciants afirmen
que a l’Ajuntament
li ha costat entendre la
importància del sector
vern de l’alcaldessa Ada Colau va
començar malament amb el sector, però les relacions han anat millorant. Hi ha opinions variades,
gairebé sempre expressades amb
moderació, però la relació, en
general, no ha acabat de ser bona.

Després de Llobet parlem amb
Josep Escofet, el president de
Sants-Les Corts. Escofet veu un
panorama “sense alegria” per al
comerç local. Des d’aquest Ajuntament, afegeix, “s’han intentat fer
coses, però no és suficient”. “Nosaltres no rebem els beneficis del
turisme i estem patint una mica”,
diu. Escofet creu que un dels principals problemes és el dels locals
buits, “perquè genera un efecte dominó”. En la línia de Llobet, afegeix que, “a l’inici de la legislatura, al comerç no se li donava importància, però es van adonar
que és molt important per a la ciutat. Han posat pedaços i han donat ajudes perquè van veure que
la política del principi era errònia”.
CLAROBSCURS
Si passem de Sants-Les Corts a
Cor d’Horta, el diagnòstic és que
la situació del comerç “no és bona
en general”. Des d’aquest eix
creuen que “cada partit aposta pel
comerç a la seva manera i de tots
es poden dir coses positives i negatives”. “No podem dir que
aquest hagi estat dels pitjors governs. Amb el tema de la dinamització, per exemple, hem fet un
pas enrere amb el cas de les passarel·les de moda, però han descentralitzat els actes de Nadal”,
conclouen.
Seguint amb els eixos més
perifèrics ens desplacem fins a
Nou Barris. Juan Tornero, president de l’Eix Nou Barris, afirma
que “la situació del comerç no ha
millorat” i descriu un panorama

amb “molts comerços tancats”.
Creu que un dels problemes és
que el comerç tradicional no té relleu generacional i que fa temps
que “les botigues que obren duren
molt poc”. Sobre el balanç del
mandat de Barcelona En Comú,
Tornero lamenta que els han
prestat “poca atenció i s’han centrat més en la ciutadania”, però remarca que ells també són veïns.
PLA DE XOC
Una de les veus que fa temps que
denuncia que el comerç local viu
un procés de decadència és Lluís
Llanas, president de l’eix comercial Creu Coberta i vicepresident
de la Fundació Barcelona Comerç. Al febrer Llanas va llançar
un crit d’alerta per la “degradació”
del comerç i afegia que a Creu Coberta fa falta “un pla de xoc urgent”. Un pla de xoc que Llanas
estendria a tota la ciutat i que hauria d’incloure una reducció de
les barreres administratives, descomptes en llicències per als emprenedors, rebaixes en tributs, l’aplicació de l’impost de la Generalitat a les grans superfícies...
Pel que fa a la política del govern municipal, Llanas creu que
“al principi no hi havia un coneixement exacte de què representa el comerç, però l’han anat agafant i al següent mandat hi ha
d’haver més pactes entre els partits per acordar un pla de xoc”. El
president de Creu Coberta també creu que un altre problema és
el dels locals buits.
Qui també és vicepresident de

la Fundació Barcelona Comerç és
Pròsper Puig, que alhora és president de l’Eix Sant Andreu. Puig
fa una valoració més positiva de
les relacions amb aquest govern
municipal. “Ha estat bastant positiva. Pràcticament no tinc cap
queixa. Sempre hi ha matisos, coses bones i dolentes, però en general la relació ha estat fluida i
hem estat ben tractats”, diu Puig.
El president de l’Eix Sant Andreu
creu que el gran problema del comerç local és “la caiguda del poder adquisitiu de la gent”.
ELOGIS AL PSC
Durant aquest mandat la regidoria de Comerç va estar en mans del
PSC un any i mig –de fet, els
canvis de nom al capdavant de la
regidoria han marcat aquests quatre anys–. Des d’Encants Nous, situat a la frontera de l’Eixample i
Sant Martí, el seu president, David Pou, afirma que “el comerç està
decrèpit” i deixa clar que a la seva
zona el turisme no es nota. Pou
creu que el millor moment del
mandat va ser quan els socialistes
van liderar la regidoria. “Funcionava millor. Es notava la seva experiència i trencar el pacte va ser
un error”, diu.
D’elogis, però, també n’hi ha
per a la tasca feta durant el mandat, concretament de Sant Antoni Comerç. El seu president, Vicenç Gasca, celebra que “hi ha hagut una evolució”. Es refereix a l’acabament de les obres del mercat
i a l’inici de la reforma del seu voltant. Urbanísticament, Gasca la-

menta que no s’hagi acabat la reforma de la ronda Sant Antoni.
També arriben bones paraules
de Sants Establiments Units, que
destaquen els contactes que han
tingut amb la regidora del Districte,

“S’ha incentivat més
el món cooperatiu
que el petit autònom
o l’empresari”
Laura Pérez, així com amb el gerent i la regidoria de Comerç. Tot
i que com a eix comercial valoren
bé el govern, afegeixen que els comerços i el sector de la restauració
“no han tingut la mateixa sort” i critiquen que “l’empresa privada no
ha estat ben valorada, ja que s’han
posat moltes traves, tant amb noves normatives com amb restriccions de llicències i l’augment d’algunes taxes”. “S’ha mirat més per
incentivar el món cooperatiu que
el benestar del petit autònom o empresari”, afegeixen.
Un dels eixos que tampoc ho
ha tingut fàcil és el del Raval. El seu
president, Josep Lamiel, afirma
que “la inseguretat” els ha afectat
“moltíssim”. “Hem mirat de buscar solucions, però les ocupacions,
les drogues... El Raval està bastant
fotut i el comerç necessita un barri amb una imatge sana”, afegeix.
Un altre crit d’alerta també arriba
del Born. Els comerciants denuncien abandonament en matèria de
seguretat, neteja i il·luminació.
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Juan Tornero (Eix Nou Barris)
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Agustí Colom, regidor de
Comerç: “Hi ha hagut entesa”
GOVERN4Les competències de
Comerç a l’Ajuntament van començar en mans del comissionat
Miquel Ortega, després les va assumir el regidor Agustí Colom,
més tard Montserrat Ballarín i finalment un altre cop Colom.
Aquest últim fa un balanç del
mandat força diferent del dels
comerciants. L’actual regidor
de Comerç assegura que la relació amb el sector “ha estat
molt bona”. Afegeix que “sempre hi poden haver discrepàncies
amb algunes qüestions”, però
destaca que “en conjunt” han fet
“una bona feina”. Com a exemples d’aquesta bona feina, Colom
cita l’acord sobre els horaris de

les zones turístiques o la targeta de fidelització Viba.Barcelona.
Al llarg de la conversa, el regidor es mostra molt conciliador
i mesurat. Preguntat sobre les
crítiques del sector que el consistori ha rebut durant aquests
anys, diu que “això depèn de les
percepcions, i cadascú té la seva”.
“Jo em quedo amb el fet que hi
ha hagut entesa”, assegura.
Pel que fa a les crítiques de
l’oposició, Colom respon que el
seu govern ha “defensat el comerç de proximitat” i posa com
a exemples els diferents Plans
d’Usos que s’han impulsat, l’aposta per no aprovar via silenci
administratiu les ampliacions

dels centres comercials, l’acord
sobre horaris o la feina feta respecte de la modernització tecnològica del sector.
EIXOS PERIFÈRICS
Sobre les dificultats econòmiques
dels eixos més perifèrics, Colom
diu que hi ha de tot: “Va per zones i depèn també del tipus de
negoci, ja que el comerç alimentari funciona”. El regidor reivindica “el pla estratègic” fet a
Sant Andreu, mentre que de
Creu Coberta diu que “és un eix
molt dinàmic que va patir però
que ara està millor”. De Nou Barris admet que “hi ha alguna
zona complicada”.

Jené: “Ens cal recuperar
la confiança del consistori”
DEBAT ELECTORAL4L’últim
exemple de la difícil relació entre el comerç i Barcelona En
Comú es va veure durant la celebració del debat electoral organitzat per la Fundació Barcelona Comerç i la Fundació Barcelona Oberta el passat 9 d’abril,
ja que l’alcaldessa Colau va decidir no assistir-hi.
Les dues principals entitats del comerç de la ciutat havien deixat clar que només acceptarien la presència dels caps
de llista. Davant la decisió de
l’alcaldessa de no anar al debat,
adduint motius d’agenda, els
comerciants van decidir deixar
la cadira de Colau buida per fer
encara més evident la seva absència. Durant l’acte, el presi-

dent de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, va lamentar l’absència de Colau. “Creiem que és
per tacticisme electoral”, va
afirmar.
Les crítiques que Jené va dirigir a Colau no eren les primeres del mandat. Al novembre de l’any passat, durant la celebració de la cita anual que organitza Barcelona Oberta, el
president d’aquesta entitat va
afirmar que el comerç “necessita recuperar la confiança de
l’Ajuntament”. Al llarg de l’acte, la gestió del top manta i la
implementació de les Àrees de
Promoció Economia Urbana
(Apeu) van ser dues de les
qüestions que van provocar
més crítiques cap als comuns.
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veïns en línia

Contra els creuers de gas
Entitats veïnals i ecologistes denuncien que el gas liquat “és un combustible fòssil”
Foto: Aina Martí/ACN

MEDI AMBIENT/ Ecologistes en Acció, la
Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible i la
federació europea Transport and Environment(T&E) van denunciar a finals d’abril,
després que el dia 26 del mateix mes atraqués al port de Barcelona el primer creuer
propulsat amb gas liquat, que aquest tipus
de gas “és un combustible fòssil”.
Aquestes entitats asseguren que aquest
tipus de combustible “no pot considerar-se
una solució ambiental com venen anunciant les autoritats portuàries”, ja que la seva
utilització en el transport marítim “pot generar emissions de gasos d’efecte d’hivernacle fins a un 9% superiors a l’ús del gasoil
marí”. Les xifres surten d’un informe elaborat
per Transport and Environment.
Aquests nous tipus de creuers de gas natural liquat han de suposar una transformació tecnològica si els ports s’adapten per tal
de subministrar-la. En el cas de Barcelona, el
primer port de creuers d’Europa, s’ha adaptat la planta d’Enagas perquè pugui subministrar el gas liquat als nous creuers que el
facin servir com a combustible. De moment
està previst que aquest any n’hi hagi tres en
funcionament i que abans del 2026 ja n’hi
hagi una vintena. Des del Port de Barcelona
diuen que el gas liquat pot permetre una reducció del 80% de les emissions d’òxids de
nitrogen (NOx), del 40% de les emissions de
diòxids de carboni (CO2) i eliminar els òxids
de sofre i les partícules en suspensió.
“CORTINA DE FUM”
Els arguments del Port són, segons les quatre entitats que s’oposen al turisme de

Neix la Plataforma Ciutadana Residu
Zero amb l’impuls d’entitats locals
SOSTENIBILITAT/ Amb l’objectiu de combatre la generació de residus, a mitjans d’abril es va presentar la Plataforma Ciutadana Residu Zero, que neix amb l’impuls de diferents entitats locals com ara la FAVB.
Així doncs, la plataforma neix amb una proposta clara:
promoure una Llei Catalana Residu Zero de prevenció de
residus.“El millor residu és el que no es produeix”, afirma Mercè Girona, fundadora del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), una de les més de trenta entitats que conformen la plataforma. Un dels principals canvis que hauria
d’incloure aquesta nova normativa, segons l’entitat, és obligar els productors d’envasos a assumir els costos de la gestió dels productes que posen al mercat. “L’administració fa
recaure la responsabilitat als ciutadans, però no fan complir la responsabilitat als productors”, destaca Girona.
A més, la plataforma proposa la prohibició dels productes d’un sol ús, la revisió urgent dels programes de gestió de residus aprovats per la Generalitat, del programa de
gestió de l’AMB (el qual està en procés d’aprovació) i fixar
com a objectiu arribar al 70% de la recuperació de residus
el 2030. A Catalunya la recollida selectiva està estancada.
El 2017 la mitjana de reciclatge net va ser del 32%, segons
dades de l’Agència de Residus de Catalunya, molt per sota
de l’objectiu d’arribar al 50% l’any 2020.

creuers, una “cortina de fum per a ocultar la
seva inacció enfront dels alts nivells de contaminació i poder continuar ampliant terminals i batent rècords en l’arribada de
creueristes”. Ecologistes en Acció, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Assemblea de
Barris per un Turisme Sostenible i la federació
europea Transport and Environment(T&E)
afegeixen que de les més de 830 escales previstes i dels 12 nous creuers que s’estrenen
aquest any a la ciutat comtal, “tan sols dos
creuers arribaran propulsats per gas”.
El problema estructural que denuncien
les quatre entitats és que “Barcelona és la
primera destinació de creuers d’Europa i
del Mediterrani”, ja que recorden que

Les entitats recorden
que el 2018 Barcelona
va atreure tres milions
de creueristes
només el 2018 va atreure tres milions de
creueristes. Afegeixen, també, que hi ha un
pla per continuar creixent “malgrat l’amenaça que suposa per a la salut humana i
dels enormes impactes ambientals i socials
que ocasiona aquest tipus de turisme massiu per a la ciutat”. Per tot plegat, demanen
al Port i l’Ajuntament que “revoquin de
forma immediata l’acord que preveu la
construcció de dues noves terminals de
mega-creuers en el Moll Adossat”.

El Gòtic vol lluitar contra
la pèrdua de població
BARRIS/ La pressió immobiliària, la manca de comerç de
proximitat i la massificació turística han provocat que el
Gòtic, i tot Ciutat Vella, hagi perdut població.
Aquesta realitat la van denunciar a mitjans d’abril els veïns
i les entitats del Gòtic a la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, a qui van explicar la necessitat de
fer un pla de xoc contra la pèrdua de població. Després
d’haver-se trobat amb veïns i entitats en dues ocasions en
els darrers mesos, Vilà apunta que, entre les principals queixes dels veïns, hi ha l’impacte de la massificació turística en
el model econòmic del barri, una ordenança de terrasses que
consideren que està feta per als propietaris de locals i no per
als veïns i la presència de clubs de cànnabis.
Un dels punts que els veïns consideren més problemàtic
és el carrer Escudellers, on hi ha tres discoteques. També denuncien que la zona per sota del carrer Ferran i l’entorn de
la plaça Reial són zones complicades.

15 |

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

Maig 2019

líniahorta.cat

veïns en línia

La FAVB i Aigua és Vida acusen Agbar
de voler “mantenir els seus privilegis”
RECURSOS BÀSICS/ Aigua és
Vida i la Federació d'Associacions
de Veïns de Barcelona (FAVB) van
demanar a finals d’abril als grups
municipals que, en els primers
mesos del pròxim mandat, convoquin la consulta per decidir si la
gestió de l'aigua a Barcelona ha
de ser pública i amb participació
ciutadana.
El pronunciament de les dues
entitats va arribar després que
cinc entitats (CCIES, SGAB, Aigües
de Barcelona, Comité Intercentros
d'Aigües de Barcelona i Abogados
Catalanes por la Constitución)
anunciessin la presentació de diferents recursos judicials contra
l'aprovació de la consulta.
Segons Aigua és Vida i la FAVB,
aquestes cinc entitats tenen “algun
tipus de vincle amb Agbar” i el seu
objectiu seria “escampar els contenciosos en diversos jutjats perquè en algun soni la flauta”.
Aquesta quantitat de recursos,
afegeixen les dues entitats, també
provoca “multiplicar per cinc els
costos de l'administració i també
de les entitats sense afany de
lucre que volen fer seguiment del
cas”. Aigua és Vida i la FAVB creuen
que Agbar vol “mantenir els seus
privilegis que durant tantes dècades han tingut a la ciutat i que
tants beneficis li ha comportat
gràcies al rebut que paguen les
famílies amb costos molt sobredimensionats, aprovats en despatxos d'esquena a la ciutadania”.
CONSULTA
A finals del mes d’octubre de l’any
passat el Ple de l’Ajuntament va

aprovar la celebració d’una consulta que tenia el suport de
27.000 firmes de la ciutadania per
decidir si la gestió de l’aigua a Barcelona ha de ser pública o no. És
per això que Aigua és Vida i la
FAVB pressionen els partits perquè segueixin el camí que es va
obrir l’octubre de l’any passat. En
paral·lel, també manifesten la
seva “plena confiança” en els serveis jurídics de l’Ajuntament perquè defensin “la institució per
sobre dels evidents interessos d’aquesta empresa multinacional
francesa”.

L’Ajuntament va
aprovar a l’octubre
una consulta sobre
la gestió de l’aigua
La iniciativa ciutadana que es
va aprovar l’any passat en el marc
de la iniciativa de l’Ajuntament Decidim Barcelona, i que tenia al darrere Aigua és Vida, la FAVB i altres
entitats com l’Associació Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres, proposava “teixir una xarxa ciutadana
a Barcelona per tal que l’aigua
sigui gestionada de forma pública,
democràtica i amb participació
ciutadana”. Les entitats impulsores
van remarcar que “no només es
tracta d’aconseguir una gestió pública, sinó de garantir que la participació ciutadana tingui un paper
fonamental en la gestió”.

URBANISME/ Veïns de la Sagrada
Família es van manifestar per tercera vegada el passat 4 de maig
contra el projecte de l’Ajuntament
de Barcelona i la Junta del Temple
d’expandir-se més enllà de la parcel·la que ocupa la Sagrada Família amb la construcció de l’escalinata
principal que el Patronat de la basílica preveu fer al carrer Mallorca.
El pla, que l’Ajuntament va
aprovar fa uns mesos amb el suport de tots els partits menys el
PSC i la CUP, afecta dues illes senceres de cases entre els carrers Mallorca i Aragó i contempla l’expropiació de diferents edificis, ja
que el Pla General Metropolità
qualifica l’espai com a zona verda.

El Poblenou es
manifesta contra
la gentrificació

Foto: Aina Martí/ACN

Marea Pensionista torna a sortir al carrer
per exigir garanties per al sistema
PENSIONS/ Milers de jubliats d’arreu de
l’Estat es van manifestar el passat 13 d’abril per reivindicar que les pensions públiques siguin una de les prioritats de la
nova legislatura que aviat arrencarà al
Congrés dels Diputats.
En el cas de Barcelona, més d’un miler
de persones van secundar la crida feta per
Marea Pensionista Catalunya. Els manifestants van començar la protesta al migdia
des de la plaça Urquinaona i es van dirigir
fins a la delegació del govern espanyol a
Catalunya. Sota la pancarta ‘Contra l’escletxa de gènere en salaris i pensions’, els
manifestants van entonar diferents càntics
al llarg de la protesta, com ara ‘Governi, qui
governi, les pensions es defensen’, al mateix temps que van reclamar a la classe po-

Veïns de la Sagrada
Família, contra
les expropiacions

lítica que es comprometi a mantenir el salari mínim interprofessional.
Des de la Marea Pensionista fa anys
que denuncien que amb la derogació de
la llei que incrementava les pensions amb
l’IPC anual i la implementació del nou
índex de revalorització (0,25%), el govern
del PP tenia com a objectiu que entre el
2014 i el 2022 l’Estat s’estalviés 33.000 milions d’euros.
El col·lectiu de pensionistes també
considera que és fals que no hi hagi diners
per augmentar les pensions i ho argumenta dient que a l’Estat “el frau fiscal
frega els 90.000 milions d’euros”, que la
pressió fiscal “està set punts per sota de la
mitjana de la Unió Europea” i que “hi ha
hagut diners per rescatar la banca”.

PROTESTA/ Veïns del Poblenou
van sortir al carrer el passat 5 de
maig en el marc d’una jornada
contra la gentrificació al Poblenou.
La jornada, organitzada per
l’entitat veïnal Ens Plantem P9, es
va fer a la rotonda del Casino l’Aliança i va tenir com a objectiu“fer
xivarri” per denunciar el procés
d’expulsió del veïnat que aquest
col·lectiu assegura que està tenint lloc al barri des de fa temps.
Des d’Ens Plantem P9 reivindiquen el dret a lluitar “per un barri
viu, de tothom i amb habitatge digne”i denuncien que la gentrificació
obliga molts veïns a marxar “pels
preus inassumibles” que actualment hi ha al mercat immobiliari.

‘La Cultura va de
Festa’ celebra la
seva 39a edició
NOU BARRIS/ El Parc de la Guineueta va acollir el passat 5 de
maig la 39a edició de la festa ‘La
Cultura va de Festa’, una de les celebracions amb més història del
districte de Nou Barris.
La festa l’organitzen les entitats veïnals i socioculturals del districte, com per exemple l’Ateneu 9 Barris o la Xarxa 9 Barris
Acull. Al llarg del dia es van celebrar diferents activitats repartides
en tres espais diferents. Algunes
de les més destacades van ser la
Mostra d’entitats de 9 Barris, el
pregó de l’Agrupament Escolta
Trini Nova, l’homenatge a Juana
Lobo, el dinar popular o la cercavila i el ball de foc.
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L’eix comercial Cor d’Horta va començar el passat 30 d’abril el curs de formació
per als seus comerciants per tal que puguin adaptar els seus negocis a les noves
necessitats dels consumidors. El curs l’imparteix la regidoria de Comerç.

Barcelona celebra el Dia Europeu
del Comerç de Proximitat
INICIATIVA4El Museu d’Història de Barcelona va acollir el
passat 9 de maig l’acte de celebració del Dia Europeu del Comerç de Proximitat, una iniciativa pionera que té la Fundació
Barcelona Comerç al darrere.
L’acte va servir per fer la
presentació pública del ‘Manifest
de Barcelona: Fem Comerç, Fem
Ciutat, Fem Europa’ i del llibre
amb les conclusions de les 14es
Jornades Europees del Comerç
i Turisme, en les que experts europeus de diferents àmbits relacionats amb el comerç reflexionen sobre el futur del comerç de proximitat.
La jornada va tenir com a objectiu posar en valor el comerç de
proximitat com a factor principal d’identitat local, cultural i europea. La iniciativa té el suport
de Vitrines d'Europe, la Federació d'Associacions Europees de
Comerciants i la col·laboració de
les institucions europees.
L’acte estarà presidit per
Salva Vendrell, president de
Barcelona Comerç; Ferran Ta-

L’acte es va celebrar al Museu d’Història de Barcelona. Foto: FBC

rradellas, director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona; Lluís Llanas,
Secretari General de Vitrines
d’Europe i Agustí Colom, regidor de Turisme, Comerç i Mercats. Tots ells estaran acompanyats per representants dels
eixos comercials de la ciutat i
del comerç català.

Durant els parlaments, Lluís Llanas es va mostrar ambició
i va afirmar que “hem de fer de
Barcelona l’epicentre del comerç de proximitat d’Europa”.
Per la seva banda, Ferran Tarradellas va destacar la importància dels vincles del comerç
amb la delegació de la Comissió
Europea a Barcelona.

Arriba una nova edició
de l’Òpera al Comerç

ACTES4Un total de 230 comerços protagonitzen la segona
edició de la iniciativa Òpera al
Comerç, que va arrencar el passat 9 de maig i s’allargarà fins al
28 de novembre.
En el cas del districte, la primera parada d’aquest cicle de
música es farà el 4 de juliol en diferents botigues de l’eix comercial
Cor d’Horta. Tal com es va fer durant la primera edició, les actuacions seran els dijous a la tarda i
consistiran en 10 àries d’òpera diferents, cosa que permetrà crear
una ruta lírica que es podrà anar
seguint pels 10 establiments protagonistes de les actuacions de la
jornada corresponent.

Entre els cantants participants cal destacar les veus que en
l'edició anterior van triomfar
entre els veïns que van aproparse als comerços, com ara la de les
sopranos Charo Tris, Charo Picazo, Alina Furman, Mireia Dolç,
els barítons Joan Sebastià Colomer i Fernando Álvarez i el contratenor Sergio Monsalve.
També hi haurà noves incorporacions, com les de Natasha Tupin o Sara Bermúdez, que aniran
oferint petites joies de la lírica al
llarg de tots aquests dijous on la
fusió d'òpera i el comerç de proximitat de la ciutat tornarà a ser
un gran reclam per als amants
d’aquest gènere musical.
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Tennis | L’Hispano Francès tornarà a acollir el Ciutat de Barcelona

Entre els dies 10 i 16 del mes que ve, les instal·lacions de l’Hispano Francès seran l’escenari de la
segona edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de tennis femení. La gran novetat de
l’edició d’enguany és que el quadre individual i de dobles es jugaran en una setmana completa.

La febre pel padbol arriba a
les instal·lacions del Martinenc
Pau Arriaga
EL GUINARDÓ
Una modalitat esportiva que
mescla elements del pàdel i del
futbol; aquesta és la definició
més acurada del padbol, una
modalitat esportiva que des de
principis d’aquest mes, ja es pot
practicar al districte. Les instal·lacions del Martinenc, el Complex Esportiu Guinardó, tenen
unes quantes pistes per poder jugar a aquest esport col·lectiu
(s’ha de jugar en parella en una
pista d’unes dimensions i característiques similars a les de pàdel)
des de fa unes setmanes. Es tracta dels primers recintes que
s’habiliten en tota la ciutat.
De fet, el passat dia 4 es va celebrar un gran acte de presentació d’aquestes noves instal·lacions amb la plana major de la directiva del conjunt vermell, els
impulsors de Padbol Catalunya,
Xavier Martínez i David Maya, i
representants del Districte.

El Lima Horta de Sergio
Manzano, sisè a l’LF2

El primer projecte de
Sergio Manzano al
capdavant del sènior
femení del Lima Horta ha acabat
amb l’equip en la sisena posició
de la Lliga Femenina 2.
L’equip salmó, que durant
tota la temporada va fregar les
quatre posicions que donaven
dret a lluitar per l’ascens (les fases finals es van jugar durant el
darrer cap de setmana del mes

passat) finalment va tancar el curs
amb un saldo positiu de 14 victòries i 12 derrotes, el millor registre de l’entitat en la seva trajectòria en la segona màxima categoria del bàsquet estatal.
Així, doncs, les jugadores i el
cos tècnic podran gaudir d’unes
vacances merescudes i tornarà als
entrenaments a l’agost per començar a preparar un curs 201920 que estarà ple de reptes.

El derbi més desigual tancarà
la temporada futbolística

Un moment del primer campionat disputat a Catalunya. Foto: Martinenc

El mateix dia 4 es va posar en
marxa el primer campionat de
padbol de Barcelona, amb diferents parelles competint. Entre
elles destacaven dos exfutbolistes professionals: els portuguesos
José Bosingwa i Raúl Meireles.
MÉS D’UNA DÈCADA DE VIDA
Aquesta disciplina va néixer a La
Plata (Argentina) l’any 2008 de

la mà de Gustavo Miguens, que
va voler donar-li una volta més al
futbol-tennis. L’Uruguai o Itàlia
van ser dels primers països que
van començar a practicar-lo.
Tot i això no va ser fins sis
anys més tard, cap al 2014, quan
el padbol va expandir-se arreu
del món, arribant al Brasil, Bèlgica, Noruega, Portugal, l’Equador o Suècia, entre altres.

FUTBOL4Un enfrontament entre la UA Horta i el Martinenc al
Feliu i Codina servirà per posar el
punt final a la temporada 201819, un curs que no ha pogut ser
més diferent per a blancs i vermells. Els dos equips s’enfrontaran el pròxim diumenge 19 al
camp de l’Horta.
El curs que s’acaba no pot haver estat més diferent per als
dos conjunts: els de Nacho Castro han estat, de forma indiscu-

tible, l’equip revelació de la categoria, i han protagonitzat una
temporada que romandrà per
sempre més en la memòria de l’afició hortenca.
El conjunt del Guinardó, en
canvi, ha ocupat la cua de la
classificació des de la primera jornada del campionat, l’agost de
l’any passat. Ni tan sols el canvi
a la banqueta, amb l’arribada de
Manel Moya, va servir perquè la
dinàmica dels vermells canviés.
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| Imperator: Rome
Els creadors de jocs d’estratègia com Europa Universalis traslladen aquesta vegada el mateix estil a
l’antiga Roma. Així, es podrà repetir l’època triomfal de la ciutat mediterrània o evitar que succeeixi.

Famosos

No t’ho perdis

Metallica és una de les bandes més influents i importants de la història, i ho va demostrar omplint l’Estadi
Olímpic Lluís Companys el passat 5 de maig en una
nit carregada d’energia i metal. El líder de la formació, James Hetfield, va liderar els músics californians i tot el recinte, tal com ha estat fent des
de la fundació del grup el 1981. En aquella
època, quatre joves es van unir per fer esclatar tota la seva ràbia i odi contra la societat
en forma d’un nou gènere musical, el ‘trash
metal’. Amb un estil frenètic de guitarra i
bateria, Metallica va conquerir l’escena
‘underground’. James Hetfield, com a guitarrista rítmic i cantant, ha estat el líder
de la banda i compositor de bona part
de les cançons que els han dut a la fama.

Una nit per descobrir
La Nit dels Museus arriba el pròxim 18 de maig a més de 40
espais de ciutats com Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat,
Badalona o Cornellà, entre altres. Des de les 19h fins a la 1h
aquests escenaris obriran en un horari insòlit i de franc perquè
tots els curiosos puguin descobrir les joies que guarden els
museus durant la nit. A més, es podrà gaudir d’activitats especials durant la jornada, com visites guiades, representacions
teatrals i tallers relacionats amb el que s’exposa a cada indret.
D’altra banda, es podran degustar diverses opcions gastronòmiques, amb la presència de food trucks en diversos centres.

Llibres

?

J A M E S

QUI ÉS

...

H E T F I E L D

Ser cantant i guitarrista de Metallica

ÉS FAMÓS PER

És el líder de la banda de metal californiana

?

Tocar amb Metallica a Barcelona

QUÈ HA FET

Va actuar a l’Estadi Olímpic Lluís Companys

...

A LES XARXES

Teatre

La
fitxa

Els seguidors embogeixen amb el concert

Els fans omplen de fotos i vídeos les xarxes socials

Música

Pelis i sèries

Filosofia per sortir de casa
Norbert Bilbeny

Un, ningú i cent mil
Ferran Utzet

Un altre bou
Ca de Bou

Vitoria, 3 de marzo
Victor Cabaco

L’objectiu d’aquest llibre és fer que el
lector surti de casa i observi el món
d’una manera diferent, amb una perspectiva crítica i amb inquietud, tal com
han fet els grans filòsofs al llarg de la
història. Així es busca reivindicar la filosofia en una societat que sovint en
qüestiona la seva utilitat, principalment en el sistema educatiu.

Barrejant la parodia i l’humor, aquesta
obra qüestiona fins a quin punt ens coneixem a nosaltres mateixos. La representació segueix un home que un dia
descobreix que el seu nas s’està encorbant. Davant aquesta trivial troballa,
comença a preguntar-se qui és realment. Es pot veure fins al 19 de maig a
la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona.

Ca de Bou torna amb un nou vocalista,
Roger Pistola, per afrontar una nova
etapa musical. Tanmateix, els manacorins busquen retornar al hard rock que
els va fer triomfar amb l’anterior formació, Tots Sants. Pistola aporta un toc diferent al grup amb una veu melòdica i
que contrasta amb les bases de guitarra elèctrica i bateria.

El 3 de març de 1976, una vaga per demanar augments salarials a Vitòria va
acabar amb cinc treballadors morts
després de la repressió policial. La pel·lícula explica els fets que van sacsejar la
ciutat basca i representen la complicada època després de la mort de Franco.
Així, s’explora l’efecte del fatídic dia en
les famílies dels afectats.
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Cultura
DISSABTE 25 DE MAIG
19:00 La Casa de les Altures s’obre a la ciutadania
per donar a conèixer el talent artístic del districte amb el fantàstic pati neomudèjar com
a escenari. / Seu del Districte.

La música de Maloca en
el pròxim Vermut musical
Dissabte 18 de maig a les 12:30

PROPOSTES
Tallers

Luis Giménez coordina
un taller de fotografia
Tots els divendres a les 12:30

Des de finals del mes de març, el professor Luis Giménez s’encarrega d’un
taller d’iniciació a la fotografia per a persones sense nocions d’aquesta tècnica. / Centre Cívic Guinardó.

TOTS ELS DILLUNS
20:00 Fins al pròxim 3 de juny, cada dilluns al
vespre es farà una nova sessió del curs Fosse, un estil de dansa que deu el seu nom al
coreògraf i ballarí nord-americà Bob Fosse.
/ Centre Cívic El Carmel.
La música de Maloca, banda de dones
impulsada per la cantant i compositora
Yolanda Pérez, ens transporta a unes
arrels brasileres. / Casal de Barri Can
Travi de la Vall d'Hebron.

TOTS ELS DIJOUS
20:30 Fins al pròxim 6 de juny, cada dijous a la
tarda es farà una nova edició del curs de Guitarra avançat que coordina el professor Damián Dichi. Cal inscripció prèvia. / Centre Cívic Guinardó.

Exposicions

FINS AL 30 DE MAIG
Matí-Tarda Des del passat dia 4 i fins al pròxim
dia 30 es pot visitar l’exposició anomenada
Gossos del Carmel (a la manera d'Eliott Erwitt).
L’entrada a la mostra és gratuïta. / Associació Carmel a la Vista.

DES DEL 3 DE JUNY
Matí-Tarda A principis del mes que ve es posarà en marxa l’exposició Salvant refugiats,
amb fotografies que recullen la feina de
l’ONG Proactiva Open Arms. / Casal d'Entitats
Mas Guinardó.

Infantil

20.000 llegües de
viatge submarí al Carmel
Dimecres 15 de maig a les 18:00

Albert Estengre arriba al districte per
presentar la narració anomenada
20.000 llegües de viatge submarí. / Biblioteca El Carmel - Juan Marsé.

Esports
DES DEL 10 DE JUNY
Tot el dia Les instal·lacions de l’Hispano Francès acolliran un any més la celebració del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona femení. / Club Esportiu Hispano Francès.

Un derbi per tancar la
lliga: l’Horta rep el Martinenc
Diumenge 19 de maig a les 12:00

DIMARTS I DIVENDRES
18:30 Cada dimarts i cada divendres a la tarda
es faran noves sessions del curs anomenat El
coneixement del medi a través de la música II,
que coordina la cooperativa A Granel. / Casal d'Entitats Mas Guinardó.

DIJOUS 23 DE MAIG
18:00 La companyia Pengim-PenjamTitelles s’encarregarà de la narració El llop cantaire dels
tres porquets i la caputxeta. / Biblioteca
Montbau - Albert Pérez Baró.

El curs a Tercera Divisió s’acaba amb un
derbi: l’Horta de Nacho Castro rebrà la
visita del Martinenc, que s’acomiada
de la categoria. / Feliu i Codina.
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Horta-Guinardó
Esquerra bat el seu rècord presentant
807 candidatures a les municipals
Ernest Maragall: “La força i potència d'Esquerra Republicana arriba arreu del territori”
En un acte a l'entrada del Parc del
Guinardó, el candidat a l'alcaldia de
Barcelona, Ernest Maragall, va presentar les candidatures d'ERC a les
eleccions municipals com “la primera organització política amb més
capacitat de representació al conjunt
del país”.
A les pròximes eleccions del 26
de maig, la formació republicana
serà la candidatura amb més representació electoral, ja que estarà present a 807 municipis de Catalunya,
on més del 99% de la població estarà representada per gairebé
12.000 candidats i candidates. “La
força i potència d'Esquerra Republicana arriba arreu del territori, a cada
vila, a cada poble. Cada quatre anys
augmentem la nostra presència i ara
arribem al nostre màxim històric. Al-

tres candidatures fan el camí invers”, ha assegurat Ernest Maragall
que, acompanyat de Quim Ayats,
Pau Ricomà, Toni Garcia, Isaac Albert, Helena Solà, Maria Balasch,
Anabel Moreno, Noemí Llaurador i
Aurora Carbonell, també ha posat en
valor la diversitat, transversalitat, renovació i equitat de gènere de les llistes: “En aquestes municipals el
nostre compromís és total. A partir
d’avui podran comprovar llista a
llista, poble a poble, que estem a
favor de l’equitat de gènere. El feminisme ha d'estar explícitament visible a les institucions i organitzacions
polítiques”.
El candidat també es va mostrar
orgullós d'arribar a la campanya amb
les millors condicions i reforçats pels
resultats de la primera volta del di-

umenge: “Això és el resultat d'una
idea de centralitat, de força de país i
de catalanisme progressista, treballada al llarg dels anys. Amb una barreja d'entusiasme i convicció, tenim
a l'abast la victòria i arribarem en
plena forma. ERC està en disposició
de dirigir la conquesta republicana
d'aquest país”.

El canvi que la ciutat necessita

Fa quatre anys, una part important dels veïns i veïnes
d’Horta-Guinardó van votar pel que pensaven que seria un
canvi en positiu al govern de la ciutat. Ara, a les portes de
les eleccions municipals, tenim de nou l’oportunitat de
decidir si seguim amb un govern de titulars, promeses incomplertes i improvisació o optem per un canvi real cap
a una opció republicana que, a més de millorar la gestió

esquerrabcn.cat/districtes

d’una administració complexa com és l’Ajuntament de
Barcelona i els Districtes, torni a fer que la gran majoria
dels barcelonins i barcelonines ens sentim orgullosos de
viure a la capital del nostre país.
Nosaltres entenem també que un govern proper a la
ciutadania com el del Districte no es pot permetre prioritzar només els grans projectes i deixar per més endavant
les moltes demandes veïnals que hi ha, com reformes integrals necessàries a molts carrers dels nostres barris,
més escales mecàniques i ascensors que garanteixin l’accessibilitat i canvis en la mobilitat per al benefici de la majoria, des d’una participació real. Aconseguir una millora
de la neteja, el civisme, la prevenció i la convivència als
nostres carrers també ha de ser una de les prioritats per
al pròxim mandat.
Així doncs, us emplacem a participar com mai en les
eleccions municipals i europees del pròxim 26 de maig i esperem poder tenir la vostra confiança per poder construir
barri a barri la capital de la llibertat i la democràcia.
Aprofitem que tenim a prop la Festa Major del Guinardó
per desitjar-vos una molt bona festa a tot el veïnat.

@ERChg7

Maragall també està convençut
que Esquerra té molt bones expectatives en aquestes eleccions: “No
només tenim voluntat sinó l’esperança certa que farem el sorpasso.
Les xifres ja ens situen en aquesta
posició i també passarà a la resta
de pobles de Catalunya. En aquestes eleccions anem a totes”.

Xavi Reig

Conseller de Districte
ERC Horta-Guinardó

Ens trobem sovint, a les moltes
trobades i reunions que tenim
amb entitats, veïns i veïnes dels
diferents barris del districte, que
una de les queixes més repetides és que, tot i la suposada participació i bona voluntat del
govern del Districte, no s’escolten prou les reivindicacions veïnals ni es resolen la majoria dels
problemes.
I no ens hem d’oblidar mai, els
que estem al servei del veïnat,
que la nostra màxima prioritat ha
de ser millorar la seva qualitat de
vida a curt, mitjà i llarg termini. I
això s’ha de fer des de la base
d’una confiança guanyada a peu
de carrer, dia a dia.

ERC Horta Guinardó
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