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S’han acabat les bicis per les vo-
reres? Des de l’1 de gener, a Bar-
celona les bicis tenen prohibit
circular per les voreres que facin
menys de cinc metres d’ample. És
a dir, la majoria de les que hi ha a
la ciutat. La nova normativa, apro-
vada el 2015, es posa en funcio-
nament després d’una primera
moratòria d’un any i mig que el
2017 es va prorrogar durant un
any i mig més. El seu objectiu, tal
com va explicar el director de
Mobilitat de l'Ajuntament, Adrià
Gomila, és evitar els “conflictes”
entre ciclistes i vianants.

Estem davant, doncs, d’una
mesura que teòricament ha de
permetre millorar i ordenar la

mobilitat de la ciutat, afavorir el
vianant i situar el ciclista a la cal-
çada. El problema, però, és que
sembla que estem davant d’un
debat d’aquells que a Barcelona
no s’acaba mai. Potser la cosa té
a veure amb el caràcter medite-
rrani, que ens inclina cap a la po-
lèmica constant. Potser els mit-
jans també hi tenim part de cul-
pa. O, potser, els ciclistes creuen
que Barcelona encara no és una
ciutat del tot adaptada a la bici per
culpa dels polítics.

“NORMATIVA PARANY”
Aquest últim posicionament és el
que defensa Albert Garcia, porta-
veu de la Coordinadora Catalana
d’Usuaris de la Bicicleta i d’Amics
de la Bici, que explica que el
col·lectiu ciclista majoritàriament
té una postura “crítica” amb
aquesta normativa. De fet,  afegeix

Garcia, “creiem que és un parany
perquè, si el ciclista va a la vorera,
és perquè la veu com un refugi, ja
que té por d’anar per la calçada”. 

El portaveu d’aquestes enti-
tats de ciclistes considera que a

Barcelona no s’ha aplicat una
política per tenir una ciutat ama-
ble per al ciclista. “Quan va arri-
bar Colau vam reclamar canvis en
la normativa antibicis que havia
fet Trias, però no s’ha fet. Fer
molts carrils bici no vol dir fer una
política que permeti que la bici-
cleta convisqui amb tothom, que

és el que nosaltres volem”, la-
menta Garcia. En paral·lel, re-
marca que l’ingredient fona-
mental perquè Barcelona sigui
una ciutat amable per al ciclista
és que disminueixi la densitat ac-
tual de cotxes, al mateix temps
que recorda que d’obstacles, a les
voreres, n’hi ha molts (terrasses,
motos aparcades...). 

ACORDS I DISCREPÀNCIES
Ole Thorson, enginyer de camins
i fundador de l’associació Cata-
lunya Camina i de la Federació In-
ternacional dels Vianants, és una
veu referent sempre que toca par-
lar de mobilitat. Thorson, defensor
que la mobilitat ha de prioritzar el
vianant, considera que la nova
normativa és positiva i defensa un
discurs que, en diverses qües-
tions, va en la mateixa línia que el
del col·lectiu ciclista i en d’altres no.

Sobre les primeres setmanes de
funcionament de la normativa,
Thorson, tot i que deixa clar que
només parla de sensacions, creu
que “hi ha menys ciclistes a les vo-
reres” i celebra que “s’ha notat un
canvi en la seva actitud, que és més
cívica i respectuosa”. 

D’altra banda, i en la mateixa
línia que Garcia, Thorson defensa
que ara que el ciclista ha d’anar gai-
rebé sempre per la calçada, s’ha
d’aconseguir disminuir la densitat
dels cotxes i fer més zones 30. El
que creu aquest expert en mobili-
tat urbana és que la visió de la vo-
rera com un ‘refugi’ per part dels
ciclistes ha d’anar desapareixent.
“La vorera és una cessió que els via-
nants hem fet als ciclistes, però el
problema és que han abusat d’a-
questa situació”, diu. 

Vianants i ciclistes, el debat
segueix obert.

Un consens que no arriba
» La prohibició que les bicis circulin per les voreres de menys de cinc metres d’ample crea controvèrsia

» El col·lectiu ciclista veu les voreres com un espai segur, però els vianants creuen que n’han abusat

Albert Ribas
BARCELONA

Des de l’1 de gener les bicis només poden anar per les voreres que fan més de cinc metres d’ample. Fotos: Ajuntament

Ciclistes i vianants volen
que el cotxe tingui 
cada vegada menys
presència a la ciutat



Opinió

| 4

líniahorta.cat Febrer 2019

Dipòsit Legal: B 15472-2010
Difusió controlada

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Cap de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció: Marga Moreno

Coordinador de Distribució: Daniel Manuel

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord

i Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Mas-

sip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas

(Districtes de Barcelona), Pau Arriaga (Esports

i Xarxes), Santi Capellera (Opinió), Anna Utiel,

Víctor Ferran i Lola Surribas Producció gràfica:

Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda Roca,

Francesc Sevillano, Lola Gutiérrez, Rosa Bertran

i Esteban Freri (Controller) Distribució: Wiliam

Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

per Francesc Reina 

La retòrica del greuge

El gran Félix Rodríguez de la Fuente ens
va deixar dit que el que més diferencia la
nostra època d'altres és la nostra cultu-
ra d’escombraries. El plàstic i el verí a la
sang poden amb tota la tecnologia que
pretenen vendre'ns. El món es mor per
la cobdícia d'uns llestos; el dany am-
biental per vendre una diminuta joia és
un acte que no té paraules. Només ens
adonem quan ho fan davant
de casa nostra, com els agri-
cultors que per l'ús de pesti-
cides "recomanats" tenen fa-
miliars malalts de càncer.

La vida humana és una
possibilitat però no és una
certesa i encara que les coses
puguin tenir preu, els éssers vius ens de-
vem a la dignitat. D'aquí la importància
de crear vincles i fer florir el mutualis-
me de la dependència. No està tan clar
que siguem autònoms. L’amargor de les
circumstàncies revela que la fragilitat ens
compromet, en la tendra infància, a la
vellesa, o en incapacitats per malaltia o
accidents. El treball domèstic té valor.
Cert economista anglès el segle passat va
comentar amb certa sorna que pagar a
una criada comptava en el sistema eco-
nòmic nacional però casar-se amb ella
faria que aquest treball desaparegués
dels comptes. L'aportació invisible de la

cura que durant tota la vida ens aporten
fonamentalment les dones passa ben
desapercebut.

Tot el que s'ingressa per turisme es
gasta en compra d'energia. Moltes po-
lítiques energètiques quan es requalifi-
quen, sovint criminalment, són gestio-
nades per empreses, aquestes que dei-
xen a famílies sense electricitat. Ni més

ni menys que 56 companyies de gas pro-
voquen l'escalfament global, aquelles que
presenten els desastres com a causes na-
turals inevitables per després descobrir
que darrere hi ha l'estafa depredadora.

El valor de les coses no és només allò
que té preu. Produïm valor malgrat els
segles d'economia capitalista que no-
més segueixen indicadors expressats en
termes monetaris. Si en una economia
el que no s'expressa en preu no té va-
lor, es menysprea una de les majors
fonts d'energia que interactua al costat
de la natura i altres espècies vives, la
vida humana.

Per posar un exemple, sense abe-
lles la pol·linització desapareix. Si no
té valor econòmic, no hi ha impacte per
mesurar-la i no ens adonem. Pitjor en-
cara, el que sí que es comptabilitzen
són les destruccions com a forma de ri-
quesa: per un riu contaminat cal gas-
tar diners en serveis de depuració; la
guerra és el sentit bèl·lic més cru que

fa créixer els millors nego-
cis. Tenir salut no fa aug-
mentar el Producte Interior
Brut (PIB), tot el contrari,
és la malaltia la que mobi-
litza les empreses farma-
cèutiques. Una dada cu-
riosa per perversa, les as-

segurances de vida mesuren quant val
una persona o una part del seu cos per
xifrar la seva quantia.

Les decisions polítiques afecten el
desenvolupament humà si es prioritzen
els guanys dels mercats i els especula-
dors... Serà necessari prendre més
consciència de les coses, el que s'expli-
ca o no s'explica. Les catàstrofes de re-
cursos finits no es compensen amb di-
ners. La lògica del domini és el des-
perfecte, l'avaria, una mena d’autisme
cruel que no l’importa la precarietat dels
altres. Margaret Thatcher va arribar a
dir que la societat no existeix.

Si en una economia el que no s’expressa
en preu no té valor, es menysprea una de

les majors fonts de riquesa: la vida humana

Segons una enquesta
interna feta per Co-

missions Obreres, més
del 40% dels seus afiliats són inde-
pendentistes. I no crec que m’equivo-
qui dient que una grandíssima majoria
estan a favor de la llibertat dels presos.
Javier Pacheco, què fas? Per què gires
l’esquena a la teva pròpia gent?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hem avançat molt
amb la sensibilitat con-

tra les mostres de racis-
me. Fins i tot evitant el racisme banal
i “simpàtic”. En els àmbits “correctes” ja
no es diu “negret”, “moritu”.... Bona no-
tícia. Però amb els xinesos, es continua
amb el to de menyspreu. Amb el fit-
xatge de Wu Lei s’ha vist.

@XavierFina

Una institució cultu-
ral realment integrada

en un barri i, per tant,
útil a la societat és aquella que posa
per davant les necessitats del barri on
està als interessos de la mateixa ins-
titució. El mateix Macba és el que
hauria d’haver renunciat a la Miseri-
còrdia fa temps.

El meu fill (10 anys) es
troba a l’escola (pública)

amb un amic. Tots dos
parlen català a casa, però entre ells veig
que parlen castellà. M'estranya i els ho
demano, per curiositat. "És que el cas-
tellà és l'idioma del cole". Després,
que si la immersió i la discriminació del
castellà.

@oscarcatradio@xcervantes1@eduardvoltas

La lupa Els semàfors

Janet Sanz
La tinent d’alcalde d’Urbanisme va rei-

vindicar durant la presentació de la
nova rambla del Carmel que l’avinguda

“posarà verd on hi havia gris”. Tot i
això, Sanz va admetre que la reforma va
per llarg perquè no està pressupostada. 

pàgina 14

FC Martinenc
Els de Manel Moya han aconseguit em-
patar els darrers tres partits (és la seva
millor ratxa de la temporada), però la
salvació continua encara molt lluny. El
conjunt del Guinardó necessita comen-
çar a guanyar partits de forma urgent. 

pàgina 19

Biblioteca Montbau
La Biblioteca Montbau-Albert Pérez

Baró acollirà una gran part del fons bi-
bliogràfic del llibreter i expropietari de
la llibreria Negra y Criminal, Paco Ca-
marasa. Una gran notícia per a aquest

equipament del barri de Montbau. 
pàgina 15
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A les xarxes

Últimament, a Espanya s’ha
desfermat una dèria. Catalunya
és la culpable de tot el que és
dolent per Espanya. Com fa se-
gles ho eren els jueus, ara ho
som els catalans.

Des d’Aragó se’ns ha tractat
de depredadors dels seus tre-
sors, que en el seu moment es
van salvar de la venda i de la
deixadesa. Moltes obres d’art
eren de parròquies de la Franja
de Ponent que depenien del bis-
bat de Lleida i que gràcies a una
hàbil maniobra al Vaticà, van
passar a dependre de la diòcesi
d’Aragó. A Andalusia varen
acomiadar, onejant banderes
espanyoles i amb cants de: “A
por ellos!” a centenars de poli-
cies que marxaven cap a Cata-
lunya per reprimir, de forma
salvatge, els votants de l’1-O. A
l’Assemblea d’Extremadura el
PP, C’s i el PSOE voten a favor
de l’aplicació del 155 a Catalu-
nya quan convingui i el temps
que els hi sembli. Madrid (com
a centre del poder polític i eco-
nòmic) va pressionant tot el
que calgui per continuar el ju-
dici estafa contra els nostres lí-
ders polítics i socials. 

Segur que hi ha espanyols
que no participen en aquesta
disbauxa i la critiquen, però
malauradament la gran majoria
ja els va bé l’actual estat de les
coses. La defensa de la sagrada
unitat d’Espanya i les seves es-
sències estan per sobre dels
Drets Fonamentals, que sigui
un Estat de Dret i un exemple
de Democràcia.

Amb amics espanyols d’a-
questa mena, no ens calen en-
emics. Adéu-siau!    

Quins amics
per Jordi Lleal 

Provisionals
per @ModernetdeMerda    

Hi ha un home de 21 anys.
Obre la porta del bar, s'asseu
de qualsevol manera en un
dels tamborets de la barra i
demana una cervesa. No l'hi
duen al moment. Per fer
temps, sense ser-ne massa
conscient, gira el cap i es que-
da mirant una estona, amb
l'expressió una mica perduda,
l'esquizofrènia lumínica de la
màquina escurabutxaques. Li
duen la cervesa. Torna a la re-
alitat amb aquella embranzi-
da exagerada pròpia dels en-
surts, i comença a beure-se-la.

Aparca la cervesa uns se-
gons i treu el mòbil. Entra a
Instagram. Fa like a això, like
a allò. Busca algú concret i de
seguida el dóna per repassat.
Torna a la cervesa. Un home
gran se li posa al costat, de-
mana la mateixa cervesa que
ell i es posa a parlar amb l'a-
mo del bar. No li interessa la
conversa, centra l'atenció amb
el mòbil una altra vegada i es
distreu mirant vídeos -la ma-
joria, videoclips- a Youtube.

Entre glop i glop, veu una
noia objectivament guapa
unes taules més enllà. Que
guapa, pensa. La mira i la
remira, però de seguida rep
un Whatsapp de no sé qui i es
posa a mirar i remirar el que
li diuen. Li diuen de quedar.
Una copa i potser cine des-
prés, o al revés, un pla im-
provisat, és igual, fer alguna

cosa. Diu que sí, torna a mi-
rar la noia, contesta altres
Whatsapps i fa un nou glop.
La cervesa ja no està tan fre-
da com abans.

Fins ara no havia vist la tele
que penja de la paret, a la
cantonada de la dreta. Una tele
antiga a més no poder, però
que encara és capaç de pro-
jectar programes, sèries i in-
formatius. Ara projecta
aquests últims. Parlen d'uns
tals Jordi Cuixart i Jordi Sánc-
hez, que són a la presó des de
no sé quan per no sé què del
procés. No hi para massa aten-
ció. Li sonen els noms però no
sap de què va tot allò.

Hi ha un home de 21
anys. S'acaba la cervesa, fa
una última repassada a Ins-
tagram, d'aquelles fetes per
inèrcia, i s'endinsa una mica
més els auriculars a les ore-
lles abans de marxar. Es posa
música en mode aleatori i
surt del local. El pare de la
criatura de dos mesos que ha
acabat morint a l'Hospital
de la Vall d'Hebron, el que
ara escolta trap mentre tra-
vessa la porta, el que va con-
fessar haver maltractat una
vegada i una altra el seu fill,
el que ara comença a liar-se
una cigarreta distretament,
deixa que el sol se li estampi
a la cara i comença a cami-
nar, disposat a continuar
gaudint de la seva llibertat.

@apuente: Que el juicio produzca un cor-
rimiento de tierras entre los catalanes si-
milar a la sentencia del Estatut es un
riesgo altísimo para el Estado.

@carlosbaraibar: Que els treballadors
d'Uber i Cabify comparteixen més de la
seva lluita amb els taxistes que amb les se-
ves empreses no s'ha dit prou.

#LesVTCMarxen?

@carlotaperea: Em molesta tant Junque-
ras donant lliçons de moral des de la presó
als que van marxar com Puigdemont per-
donant-li la vida fins després del judici.

#PolèmicaEntrePartits #JudiciAlProcés

Les claus
Les millors
perlesLínia Horta estrena 

un nou web redissenyat

COMUNICACIÓ4Línia Horta fa
un pas endavant en l’àmbit digi-
tal. Recentment ha posat en mar-
xa un nou web renovat i inter-
connectat amb la resta d’edicions
Línia i els portals temàtics del
Grup Comunicació 21, de tal ma-
nera que a partir d’ara és molt més
fàcil i accessible navegar entre les
diferents publicacions del grup.

El nou web és àgil, minima-
lista, s’adapta a totes les panta-
lles i prioritza la fotografia i la cla-
redat. “Hem intentat traslladar
a la pantalla el que ja estem fent

a les edicions impreses dels Lí-
nia, on hem aconseguit uns ni-
vells alts en disseny gràfic”, ex-
plica Arnau Nadeu, director edi-
torial de la xarxa de periòdics Lí-
nia i responsable del projecte de
renovació dels webs de tot el
Grup Comunicació 21.

Amb l’assessorament de l’em-
presa Tec Tic Solutions, que s’ha
encarregat d’executar el projec-
te tècnic, s’ha elaborat un disseny
que prioritza els punts forts de
cada publicació i l’enllaç directe
amb les xarxes socials.

Filmen un curtmetratge per 
reivindicar el comerç local1

2
Joan Chamorro i la seva banda 
triomfen als Lluïsos

Reconeixement a la trajectòria 
de tres hortenques il·lustres

Inici d’any discret a la lliga 
de l’Horta i el Martinenc

Les queixes veïnals per la nova 
xarxa de bus no afluixen

El + llegit líniahorta.cat

3

4

5
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Manuel Valls
Candidat a l’alcaldia per Barcelona Capital Europea

“No tinc cap dubte que el PSC
optarà per un pacte amb mi”

Aspira a l’alcaldia de Barce-
lona després que la seva
carrera política a França,

plena d’èxits però també de críti-
ques dures, semblava que ja no
tenia recorregut. Creu que això li
pot jugar en contra?
No. Jo he decidit canviar de vida
per raons íntimes. És una sort com-
partir una triple cultura, i després
de 20 anys de carrera política volia
canviar d’horitzó. La sort és que
aquí tenia unes arrels. He pres una
decisió personal i només demano
que es respecti. A França encara era
diputat, la meva carrera política
només està feta d’èxits... No he per-
dut mai una elecció directa.

Com s’ho pren quan li diuen pa-
racaigudista?
A París em deien ‘el català’ i aquí ‘el
francès’. Molts dels que avui em
diuen paracaigudista celebraven
que hi hagués un català que fos pri-
mer ministre de França. Totes les
ciutats poden escollir ser universals
o tancar-se. El gran debat que tenim
a Barcelona és ser la capital de la to-
lerància o la del populisme i del na-

cionalisme. Jo represento la Barce-
lona oberta, tolerant i europea. Des-
prés hi pot haver crítiques sobre el
meu recorregut polític, però puc dir,
des de la modèstia, que el meu re-
corregut no el té ningú. M’agradaria
que els altres el tinguessin, però
ningú el té. El que vull és convèncer
els barcelonins del repte de ciutat
que tenim després del fracàs de
Colau. I cal dir que Barcelona no és
un poble, és una de les grans mar-
ques del món.

Vol convèncer els barcelonins
però també haurà de fer-ho amb
els seus adversaris, ja que l’Ajun-
tament quedarà molt fragmen-
tat i es necessitaran pactes. Com
convencerà el PSC que pactar
amb vostè és la millor opció?
No hem de confondre les etapes.
Primer hem de guanyar les elec-
cions i per això cal convèncer els
barcelonins, que em sembla que
tenen l’orgull ferit. Són les eleccions
municipals més importants de la
democràcia i el meu primer objec-
tiu és guanyar i aconseguir el màxim
nombre de regidors. 

D’acord. Però si guanya, després
haurà de pactar.
Abans de tot hi ha d’haver un pacte
entre constitucionalistes. No tinc

cap dubte que el PSC optarà per un
pacte amb la meva candidatura. I si
el PP entra al consistori, el mateix.
Les candidatures dels separatistes,
en canvi, són per fer de Barcelona
la capital d’una hipotètica repú-
blica catalana. Tant la de Maragall
com la de Forn.

Diu que la candidatura de Forn
és una provocació. Per què?
Té dret a ser candidat però no a
convertir Barcelona en ostatge de
l’independentisme. En això, penso
que la ciutat corre un greu perill. Els
barcelonins estan patint la pitjor
Barcelona dels últims 40 anys i Forn
ha dit que no tancaria la porta a
dialogar amb Colau, la qual aposta
clarament pel dret a decidir i pel
diàleg amb els separatistes. El futur
de Barcelona no es pot planificar

des de la presó. I en el cas d’Ernest
Maragall, el mateix. Només pensa
en el procés. Barcelona no els inte-
ressa. El pacte de la vergonya, aquí,
ja el tenim i és el vot contra la Cons-
titució del 78. No em puc imaginar
un pacte entre els socialistes i els
separatistes o el populisme d’es-
querres.

Parlant de pacte de la vergonya,
l’etiqueta s’ha fet servir pel de PP,
Ciutadans i Vox a Andalusia. S’ha
plantejat renunciar a l’aliança
amb Ciutadans?
És que no hi ha hagut pacte. S’ha
de ser precís.

Ciutadans tenia el poder d’evitar
que Vox tingués la clau...
Tothom tenia el seu poder. Jo parlo
clar. Amb mi no hi haurà mai pac-
tes amb l’extrema dreta, els popu-
listes d’esquerres, el nacionalisme
i el separatisme. Ciutadans és un
partit liberal, progressista i euro-
peista i no m’he plantejat mai re-
nunciar al seu suport.  

Ciutadans no és un partit nacio-
nalista espanyol?
És un partit que va néixer a Catalu-
nya contra el nacionalisme i la cor-
rupció, un dels elements més
importants del procés. Per a mi és

un honor tenir el suport de Ciuta-
dans i d’Inés Arrimadas. 

Una acusació que se li fa és que
és el candidat de les elits. Vostè,
però, respon que també ho és de
les classes mitjanes i populars. És
compatible defensar els interes-
sos d’uns i altres, sovint contra-
dictoris?
Primer de tot, soc l’únic que puc
mostrar el suport del partit gua-
nyador de les últimes eleccions ca-
talanes. En segon lloc, la crítica a les
elits és l’ADN del populisme. La
meva concepció de les elits inclou
el talent, les startup, la cultura, l’es-
port... Una ciutat necessita elits. El
populisme sempre busca enemics,
però la societat civil barcelonina ha
construït aquesta ciutat. Des de fa
molts anys la burgesia ha fet la ciu-
tat. Sense ella no hi hauria el Liceu,
el Palau de la Música... I tot amb la
gent humil, el poble. 

Repetim: es pot defensar alhora
els interessos d’uns i altres?
Aquesta gent que parla de les elits
són els que durant quatre anys no
han fet res quan les dades mostren
unes desigualtats impressionants.
Jo vull ser l’alcalde de tots, dels bar-
ris humils i populars, i dels que han
d’invertir per ajudar la ciutat.4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Lola Surribas

“La burgesia 
ha fet la ciutat: 
no hi hauria el
Liceu, el Palau
de la Música...”
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3Parlem de seguretat, que serà
una gran qüestió de la campa-
nya. Vostè, en una de les seves
cartes públiques, veu problemes
en 25 barris de la ciutat. Tan greu
creu que és la situació?
Vostès què en pensen?

A nosaltres ens pertoca fer la pre-
gunta, no respondre-la.
[Somriu]. A Barcelona es van come-
tre 200.000 delictes el 2018. La inse-
guretat ha crescut un 20% en un any.
Hi ha un furt cada cinc minuts i la in-
seguretat és el problema número 1.
Es veu al Baròmetre Municipal. 

Vostè sap, però, que el Baròme-
tre expressa sensacions, estats
d’ànim, que sovint no es corres-
ponen amb la realitat objectiva.
Si el Baròmetre diu que la gestió de
Colau és òptima, tothom dirà que és
un fet, no? [Somriu]. Amb la insegu-
retat, les sensacions s’ajunten amb
els fets. I el problema no és només
al Raval. La Barceloneta, Bon Pastor,
el Poblenou... Nou Barris és el lloc on
hi ha més ocupacions de pisos... I a
banda de fets i sensacions, els bar-
celonins també expressen una altra
preocupació: el desordre general. La
sensació, sovint, de caos.

Caos?
És que la gestió de Colau ha ferit
l’orgull dels barcelonins. I la insegu-

retat és una desigualtat més per a
la gent humil, les dones, la gent
gran, els joves que poden ser vícti-
mes del tràfic de drogues... Aquest
últim ha tornat: cocaïna, crac, hero-
ïna... La prostitució és un fenomen
molt preocupant... El top manta... Hi
ha un efecte crida. Si soc alcalde,
augmentaré els efectius de la Guàr-
dia Urbana en 1.000 o 1.500 agents.

També és una proposta que fa el se-
nyor Collboni. Veu com ens podem
entendre? [somriu].

Maragall diu que “la resposta
simple de més autoritat, més llei
i més ordre és la pitjor per als
problemes de seguretat”.
Això és una vella concepció de la
ideologia que ell representa. No
entén el que passa a la ciutat. Està
fora de joc. Pasqual Maragall, en
canvi, ho va entendre. Necessitem

autoritat, ordre i confiança. I això és
compatible amb polítiques socials,
però la concepció que no necessi-
tem autoritat i ordre és el que fa
créixer el populisme d’extrema
dreta. Una societat sense ordre és
la llei de la selva. Hi ha dues con-
cepcions de la ciutat: la de Mara-
gall, Colau i altres i la meva.

L’historiador i hispanista francès
Benoit Pellistrandi va dir que
vostè a França va intentar que
l’esquerra fos garantia de segu-
retat i progrés social però que no
se’n va sortir. Creu que a Barce-
lona ho pot aconseguir?
Però què és aquesta història? Par-
lem dels fets. No inventem teories.
Jo vaig ser alcalde d’una ciutat
que s’enfonsava per culpa de la in-
seguretat. Vam doblar la policia,
vam posar càmeres de vídeo a
tota la ciutat... Això s’haurà de fer
aquí, respectant les llibertats i els
drets humans. És veritat que sem-
pre he defensat l’aliança entre el
progrés i l’ordre públic, però sense
fracassar.

Ha defensat una esquerra més
desacomplexada en matèria de
seguretat.
Bé... És que no es tracta de ser
acomplexat o no. És un altre tema,
tot i que és cert que Colau està
acomplexada. El complex que té

ella es resumeix quan diu que Bar-
celona no és una ciutat insegura
però que té un problema específic
de seguretat. Això podria servir per
al programa Polònia... [somriu]. O el
cas de Gala Pin, que ara reconeix
que han après que la policia és im-
prescindible. De veritat no ho sa-
bien abans? Però què és això?

Com ho farà per acabar amb el
top manta?
No és fàcil. És complicat perquè hi
ha màfies. I el cas de Barcelona és
únic, perquè està institucionalitzat.
Hi ha un sindicat que rep subven-
cions municipals i que el reben a
l’Ajuntament. Amb mi no hi haurà
efecte crida, se sabrà que s’ha de
respectar l’ordre públic i la Guàrdia
Urbana tindrà ordres clares per fer
que l’espai públic sigui de tots. El
top manta ha de saber que aquí no
és a casa seva. I recordo que és una
activitat il·legal que afecta els co-
merciants.

Parlant dels comerciants... Com
veu el sector? Quines mesures
creu que s’han d’aplicar per afa-
vorir-lo? Fa temps que no passa
pel seu millor moment.
Els comerciants se senten poc con-
siderats i castigats per l’Ajuntament,
com un enemic. Em reuneixo molt
amb els grans eixos comercials.
He parlat tant amb els comer-
ciants de Via Júlia de Nou Barris
com amb els de la Diagonal o el
passeig de Gràcia. 

Què els ha promès si arriba a
l’alcaldia?
Que canviarem les normatives. Per
exemple, hi ha d’haver un acord
intel·ligent i no burocràtic sobre el
tema de l’espai públic, de les ter-
rasses. O ajudar amb la il·lumina-
ció. L’Ajuntament ha de ser un aliat
perquè la ciutat faci goig. El lema
de ‘Barcelona posa’t guapa’ ha de
tornar. I després, tornar a treballar
en aquella proposta del PSC per
ajudar el comerç amb un pacte
públic-privat. No és tan compli-
cat... Cal confiança i acabar amb la
política de fer del comerciant un
enemic.

Un altre tema latent és el de l’ha-
bitatge. Molts veïns reclamen el
dret a viure al barri on han viscut
sempre. Creu que aquest dret
existeix o la gent ha d’assumir
que en una ciutat com Barcelona
hi ha barris on mai més serà pos-

sible viure amb els preus de fa
anys?
No hauria de ser així. Hi ha un dret,
que és gairebé un dret humà, a
tenir un habitatge. En certa ma-
nera, entenc el dret de la gent a
voler-se quedar al seu barri, a no ser
expulsada. Crec que cal canviar
profundament el model d’habi-
tatge espanyol, que és de propie-
tari. Falta un sector públic-privat
molt potent d’habitatge social o
protegit. Per això, totes les mesures
demagògiques d’últim moment
són perilloses perquè poden tenir
conseqüències negatives.

Parla del 30% d’habitatge prote-
git a les noves promocions?
Sí. Entenc la idea. A França es va
imposar el 25 o el 30% d’habi-
tatge social a cada ciutat, però no
a cada nova promoció. Això últim
és gairebé un impost addicional
que haurà de pagar la resta del
mercat immobiliari en l’altre 70%
dels preus, en forma d’augment.

Colau menteix perquè parla del
30% per al lloguer social però a la
norma aprovada no es parla de
lloguer. D’altra banda, a Barcelona
hi ha 84 solars amb possibilitat de
construir-hi. També es pot cons-
truir més alt. I es tracta d’una po-
lítica que ha de ser integrada amb
l’Àrea Metropolitana. Entre quatre
i vuit anys es poden fer 20.000 ha-
bitatges. I sobretot no canviar les
polítiques cada dos per tres. 

El lloguer ha augmentat molt en
els últims anys.
L’única manera de fer baixar el
preu del lloguer és construir més.
Reconec que no és fàcil fer baixar
el preu al centre. Per altra banda, es
pot pensar que el fet que de vega-
des el preu del metre quadrat de
Barcelona sigui més barat que el
de Madrid és millor per a la gent,
però no. Això només vol dir que
s’està desvalorant la ciutat.4

“Ernest
Maragall no
entén el que
passa a la ciutat,
està fora de joc”

“El futur de
Barcelona 
no es pot
planificar
des de la presó”
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–Què en pensa del pacte de PP,
Ciutadans i Vox a Andalusia?

–No hi ha hagut pacte. 
S’ha de ser precís.

–Ciutadans tenia el poder 
d’evitar que Vox tingués la clau.

–Tothom tenia el seu poder.

–S’ha plantejat renunciar 
a l’aliança amb Ciutadans?

–No, mai. És un partit liberal,
progressista i europeista. 
És un honor tenir el seu suport.

3Una de les seves banderes és
la de ser l’alcalde del bilingü-
isme. L’última Enquesta de Ser-
veis Municipals mostra que el
57% dels barcelonins tenen el
castellà com a llengua habitual,
mentre que en el cas del català
la xifra se situa al 39%. Sembla
que haurà de lluitar més pel ca-
talà que pel castellà.
Veuen el que els deia de les dades
municipals? [somriu]. Al carrer, ca-
talà i castellà, que són una riquesa
cultural increïble per a la ciutat,
comparteixen espai. Això a França
sempre ho vaig destacar.

Allà la visió de les llengües és di-
ferent. El català ha quedat mar-
ginat.
Bé, és una altra història. Jo sempre he
parlat català a casa meva, he somiat
en català i francès... Però tornant
aquí, cal diferenciar el que passa al
carrer, on conviuen perfectament,
del que passa a les institucions, on
de vegades no hi ha un equilibri real.

Entenc que en certes ocasions al-
guns catalans es puguin sentir ferits,
però també hi ha el sentiment, per
exemple, d’una veïna castellanopar-
lant que diu que s’ha sentit de se-
gona divisió perquè l’administració
només se li adreça en català. Tot són
sentiments, però és que la societat
funciona molt amb sentiments.  

Suposem que parla del cas que
va explicar de la veïna de Nou
Barris...
Sí.

Amb això no eleva a categoria
una anècdota?
No, perquè de vegades l’anècdota
representa el que pensa molta
gent. També pot passar al revés,
en altres institucions on el català
estigui poc representat. El que vull
dir és que les dues llengües són
una riquesa, no són trinxeres. Fins
fa poc el català i el castellà repre-
sentaven aquesta riquesa i això és
el que reivindico. La llengua ha de
ser un pont, mai una frontera. No
critico l’educació en català a les es-
coles però sí que defensaré que es
respecti el dret de les famílies a
educar els seus fills en castellà. I no
faré mai de la llengua una arma
electoral. L’equilibri és molt im-

portant i tothom s’ha de sentir
ben representat.

Quan critica el nacionalisme i el
populisme ho contraposa a una
Barcelona oberta i cosmopolita.
En el cas dels refugiats, però, a
França va dir que “Europa no pot
acollir més refugiats” i afegia que
“no ha estat França qui ha dit,
veniu!”. En què quedem?
Saben quants immigrants entren
a França cada any? Quants? Més
de 200.000. Cada any. Hi deuen
haver entre 60.000 i 80.000 estu-
diants i després immigració lli-
gada a les famílies i immigració
lligada al treball, tot i que aquesta
última va ser feble durant la crisi. I
després refugiats, que en van arri-
bar, en els dos o tres últims anys
que jo vaig ser governant, entre
60.000 i 100.000. A mi que no em
donin lliçons en aquest sentit.

[Silenci].
Sempre he pensat que hi ha dues
solucions que no funcionen: el mur
i l’obertura absoluta. Hi ha una frase
molt important, d’un polític socia-
lista francès, Michel Rocard, que diu:
“França no pot acollir tota la misè-
ria del món però ha de fer el seu
deure”. Aquesta frase és molt im-
portant. Jo sempre faig la distinció
entre el refugiat polític i la immigra-
ció econòmica. La gent que marxa
del seu país per raons econòmi-
ques l’entenc, i pateix, sobretot els
que travessen el Mediterrani. Però,
si no fem la distinció, acabem amb
el dret del refugiat.

I què proposa?
Primer, tenir clar que és una polí-
tica europea, quan no és global.
Segon, que el continent del futur
és Àfrica, i per a Barcelona això és
molt important. Per tant, sempre
hem de ser una ciutat que aculli
els refugiats, però al mateix temps

ser capaços d’acollir els immigrats
econòmics, i això són polítiques
estatals. Necessitem mà d’obra,
pot ser que la nostra demografia
necessiti immigració... Hem de
parlar d’on, com ho fem... Els es-
tats també tenen el deure d’ex-
pulsar part de la immigració
il·legal, cosa que s’ha de fer res-
pectant els drets humans. Són po-

lítiques molt complicades però
que són imprescindibles. 

Això últim que ha dit sap bé que
molta gent no ho comparteix.
Bé... Tampoc cal no oblidar que
l’immigrat és el primer afectat pels
problemes econòmics i que la im-
migració sempre va a les mateixes
ciutats, als mateixos districtes, als
mateixos barris... La convivència
entre la gent també es pot veure
afectada. És molt bonic, des del
bonisme, dir “obrim-nos a tothom”,
però després les conseqüències

són per a tots els barcelonins. Per
integrar el millor possible s’ha de
gestionar la immigració. França és
un gran país d’immigració i Espa-
nya ho comença a ser. Demano
que se m’escolti sobre com es ges-
tiona tot això per no convertir, que
no és el cas encara, ciutats o barris
en guetos. És el que vull evitar per
a Barcelona. Treballaré amb totes
les comunitats de la ciutat, les
quals han de tenir una veu potent
en la presa de decisions. 

Si arriba a l’alcaldia, quina serà
la seva primera decisió?
N’hi haurà tres. Una és la seguretat:
discurs, mesures i restaurar l’ordre
públic. Segon, que no ho hem co-
mentat, enviar el missatge que Bar-
celona és business friendly, una
ciutat que és la quarta millor del
món per treballar-hi. Fer un discurs
per captar empreses. I la tercera,
nomenar un regidor que impulsarà
un pla molt potent per ajudar els
barris més humils amb polítiques
socials. I, de fet, hi ha una quarta
decisió simbòlica que em sembla
important.

Quina?
Té a veure amb el consens que hi
ha sobre els Jocs Olímpics d’Hi-
vern. Aprofitant això, hi ha un per-
sonatge que no li hem donat la
importància que ha tingut per a la
història de la ciutat: Joan Antoni
Samaranch.

Una figura controvertida.
És un home que va tenir el seu pas-
sat però vull que Barcelona li dedi-
qui un espai. Ell va permetre la
Barcelona moderna amb els Jocs
Olímpics del 92.<

“L’única
manera de fer
baixar el preu
del lloguer és
construir més”

“El comerciant
se sent castigat
pel consistori,
com si fos un
enemic”

“El top manta
a Barcelona està
institucionalitzat,
cosa que el fa
un cas únic”

“Defensaré el dret de les famílies 
a educar els seus fills en castellà”
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Horta-Guinardó

La cobertura del primer tram
de la ronda de Dalt, a l’agost

URBANISME4La construcció de
la llosa del tram de 200 metres
de la ronda de Dalt,  entre els ba-
rris de Sant Genís dels Agudells
i la Teixonera, que l’Ajuntament
està cobrint ja es troba en la
seva fase final. Això ha permès
que recentment s’hagi posat en
marxa les obres per urbanitzar
aquest nou espai i fer-hi un nou
passeig, que estarà acabat el
pròxim mes d’agost.

El nou passeig, tal com ex-
pliquen des de l’Ajuntament,
farà gairebé 14 metres d’ampla-
da, tindrà diferents zones d’es-
tada, jocs infantils, jardins i ve-

getació variada. A davant de la
zona del Mercat de la Vall d’He-
bron-Teixonera el passeig serà
més ample per tal que hi hagi un
nou espai polivalent que podrà
acollir activitats relacionades
amb el mercat o que els mateixos
veïns organitzin.  

Cal recordar que la reivindi-
cació veïnal de la cobertura total
de la ronda de Dalt ha estat un
dels temes més polèmics al dis-
tricte durant aquest mandat. Les
entitats veïnals han deixat clar que
la cobertura d’aquest tram és in-
suficient i reclamen la cobertura
total de la ronda.

URBANISME4El projecte de
reforma de la rambla del Car-
mel ja té guanyador. Es tracta
de la proposta ‘5 en 1. Les ram-
bles del Carmel’, que ha de per-
metre transformar el que ara és
una rambla que fa de barrera
arquitectònica en un espai amb
molta presència de verd on els
vianants siguin els principals
protagonistes.

Així doncs, el projecte guan-
yador, escollit per un jurat for-
mat per experts en disseny
urbà, representants municipals
i representants veïnals, con-
templa dividir la nova rambla
en cinc espais. El primer serà la
rambla Jardí, una zona amb ve-
getació diversa, zones per seu-
re i un mirador. El segon tram
serà el que  tindrà forma de pla-
ça, amb l’objectiu que sigui un
fòrum cívic  per al barri, men-
tre que el tercer espai serà la
rambla Mercat, ja que acollirà
activitats comercials com fires
o mercats. El quart espai serà el
de la rambla Arena, que estarà
destinat a activitats esportives

i culturals i en cinquè i últim
lloc, la zona rambla Turó, on hi
haurà terrasses i un espai escè-
nic amb una graderia.

SENSE PRESSUPOST
Durant la presentació del pro-
jecte, la tinent d’Urbanisme, Ja-
net Sanz, va celebrar que el nou
projecte “posa verd on hi havia

gris”. Tot i això, els veïns del Car-
mel hauran de tenir paciència
per veure la nova rambla aca-
bada, ja que Sanz va admetre
que no hi ha “ni projecte ni
pressupost assignat”. Tot i això,
els càlculs municipals són que les
obres puguin començar a mit-
jans dels 2020. Ara l’equip guan-
yador redactarà l’avantprojecte.

Una imatge actual de la rambla del Carmel. Foto: Google Maps

El Carmel tindrà una rambla
més verda però haurà d’esperar

Patrimoni | Aprovada la protecció del nucli històric
El Ple de l’Ajuntament va aprovar a finals de gener de forma provisional la protecció 

urbanística del nucli antic d’Horta, que engloba la plaça Bacardí, els carrers de Campo-
amor i Salses i les cases de Periodistes,  al barri de Can Baró i a la Font d’en Fargues.
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L’hortenca Anna Saliente
liderarà la CUP a les municipals
POLÍTICA4La CUP Capgirem
Barcelona ha escollit l’hortenca
Anna Saliente com a cap de llis-
ta per a les eleccions municipals
del 26 de maig. Saliente ha estat
la candidata més votada d’una
llista de vuit persones que en-
capçalaran la llista.

Saliente, nascuda al Baix
Guinardó l’any 1991, és sociòlo-
ga de formació especialitzada
en feminisme. L’any 2013 va
començar a militar a la CUP
d’Horta-Guinardó i ha estat
membre del secretariat de la
CUP de la ciutat, on ha desen-
volupat la seva tasca a l’àrea de
Feminismes i LGTBI. També
ha estat representant del Consell
Polític Nacional de la CUP i for-
ma part del col·lectiu feminista

Genera, que defensa el dret de
les dones que exerceixen la pros-
titució.

“NECESSITAT DE RUPTURA”
Saliente, durant l’Assemblea Ge-
neral de la CUP Capgirem Bar-
celona celebrada el 2 de febrer,
va afirmar que la candidatura de
la formació de l’esquerra inde-
pendentista insistirà “en la ne-
cessitat de ruptura, que s’ha fet
evident durant aquests quatre
anys”. Així doncs, la CUP pre-
sentarà un programa molt si-
milar al del 2015 per tal d’apos-
tar per una desobediència, en
clau nacional i social, contra els
“marcs legals, competencials i
pressupostaris” i “l’erradicació
del règim del 78”.

LITERATURA4La Biblioteca
Montbau-Albert Pérez Baró aco-
llirà una gran part del fons bi-
bliogràfic del llibreter i ex pro-
pietari de la llibreria Negra y Cri-
minal, Paco Camarasa, que va
morir l’abril de l’any passat. 

El fons bibliogràfic seleccio-
nat, que s’inclourà en un centre
d’interès en homenatge a Ca-
marasa i a la llibreria Negra y
Criminal, inclou un total de 556
llibres, dels quals 498 són no-
vel·les, una gran quantitat de lli-
bres d’assaig sobre el gènere
negre i policíac, llibres dedicats
per diferents autors i llibres de
col·leccions com om Cua de Pa-
lla d’Edicions 62 o Etiqueta Ne-
gra de l’Editorial Júcar. La tria
d’obres cedides s’ha fet a partir
del llibre ‘Sangre en los estantes’,
de l’editorial Destino, on Ca-
marasa va fer una selecció dels
imprescindibles del gènere.

La cessió dels fons biblio-
gràfics de Camarasa a la Biblio-
teca Montbau-Albert Pérez Baró
ha estat decisió de Montse Cla-
vé, companya de Camarasa. 

LLIBRETER REFERENT
Paco Camarasa, nascut a Va-
lència el 1950, va morir l’any
passat a 68 d’anys. Camarasa,
que va arribar a Barcelona l’any

1988, va ser el gran especialis-
ta en novel·la negra de Barcelo-
na i durant 13 anys va ser el pro-
pietari, juntament amb Montse
Clavé, de la llibreria Negra y Cri-
minal, a la Barceloneta. L’any
2015 la llibreria va tancar a cau-
sa del descens de les vendes. 

En el cas del festival BCN
Negra, Camarasa el va liderar
des dels seus inicis i durant 12
anys.  L’any 2017 ho va deixar
per problemes de salut i al cap
de poc va rebre la Medalla d’Or
al Mèrit Cultural per part de
l’Ajuntament. 

Interior de la Biblioteca Montbau. Foto: Metalundia

La Biblioteca Montbau acollirà
el fons de Paco Camarasa

DANIEL BUZÓN
PUBLICA NOVEL·LA

4L’escriptor resident a Hor-
ta Daniel Buzón ha publicat
‘Egeria-Polémica en el la-
berinto’. Ambientada par-
cialment a Horta, la novel·la
té com a protagonista el
personatge Guifré Plane-
llas, tinent d’alcalde de Bar-
celona, que haurà d’afron-
tar un incident al Labertint
d’Horta que es complicarà.
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Reclamen que la iniciativa per ampliar la xifra de pisos protegits s’apliqui a més municipis

Un 30% arreu del país?
HABITATGE/ La Plataforma d'Afectats per
la Hipoteca de Barcelona (PAH), l’Observa-
tori DESC, la Federació d'Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), l’Assem-
blea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS) i el Sindicat de Llogaters i Llogateres,
les entitats impulsores de la iniciativa que
reclama que el 30% de tots els pisos nous
que es construeixin siguin habitatges pro-
tegits, volen que aquesta victòria en la ma-
tèria d’habitatge que es va aconseguir a la
ciutat el passat mes de desembre també es
pugui aplicar a la resta de pobles i ciutats
de Catalunya. 

Per tal de poder fer-ho (les entitats as-
seguren que mentre durava la tramitació,
diversos col·lectius i municipis de la resta
del territori es van interessar per poder
aplicar-la), a finals del mes passat van en-
llestir un kit o manual d’instruccions per
donar suport a totes les entitats i movi-
ments socials de Catalunya que vulguin
exigir als seus municipis l’aprovació de la
mesura. I per explicar el projecte encara
millor, han preparat un taller a l’edifici de la
Lleialtat Santsenca, al barri de Sants, per al
pròxim dissabte 9 a la tarda. Està previst
que en aquesta sessió hi hagi membres de
la PAH, del Sindicat de Llogaters i Llogate-
res i de l’Observatori DESC que explicaran
quins passos van fer en el procés de lluita
per aquesta fita.

L’objectiu del manual és ajudar aques-
tes iniciatives i fomentar-ne d’altres expli-
cant com s’ha de fer el procés d’impuls,
tramitació i aprovació d’aquest 30% per-
què no sigui l’excepció sinó la norma, tal
com preveu la Llei del dret a l’Habitatge de

Catalunya. En aquest kit hi ha tot el que les
entitats consideren rellevant, tant des del
punt de vista jurídi, com de les perspecti-
ves de comunicació, de relació amb els po-
lítics, de negociació i, fins i tot, directrius
per fer pressió al carrer.

Els impulsors d’aquest material denun-
cien que, a Catalunya, cada dia hi ha 60
desnonaments oberts i que, a la ciutat, la
quantitat d’habitatge públic que hi ha ac-
tualment és d’un 1,5%, i apunten també
una pèrdua en la quantitat d’habitatge
protegit barceloní, que podria rondar el
40%, però que per culpa de les vendes
continua minvant. En aquest sentit, posen
com a exemple estats com els Països Bai-

xos, Dinamarca o Àustria, que protegeixen
el dret a l’habitatge de la majoria de la seva
població, al mateix temps que abaixen els
preus de mercat.

Les entitats conclouen que no es pot
deixar la creació del parc protegit en mans
dels pressupostos públics, perquè no arri-
ben als nivells necessaris, i asseguren que
també cal implicar-hi el sector privat. i ins-
ten la Generalitat a incloure el 30% en el
nou Pla Territorial de l’Habitatge.

URBANISME/ L’Associació de Veïns de la Sagrada Famí-
lia va presentar, a finals del passat mes de gener, diver-
ses al·legacions contra l’acord que l’Ajuntament i el Patronat
de la Sagrada Família van signar el passat 18 d’octubre.

Des de l’entitat veïnal denuncien que la modificació
dels plans urbanístics que han pactat el consistori i el Pa-
tronat no especifica com s’acabarà la façana de la Glòria.
Aquesta qüestió genera polèmica perquè el Patronat vol
construir una gran escalinata al carrer Mallorca, cosa que
implicaria l’expropiació de diferents edificis, ja que el Pla
General Metropolità qualifica l’espai com a zona verda. 

En una roda de premsa, Joan Itxaso, responsable de
les qüestions urbanístiques de l’entitat, va denunciar que
la modificació del pla urbanístic fa referència als canvis al
carrer de Provença  –el Patronat preveu fer créixer el tem-
ple dos metres i mig a la vorera mar – però no als del ca-
rrer de Mallorca, que són molt més substancials. Segons
Itxaso, tot i que l’Ajuntament va dir que aquesta qüestió
es tractarà més endavant, hi ha una estratègia “per forçar
la llei a trossets”.

Per últim, des de l’entitat han assegurat que es ma-
nifestaran contra l’ampliació del temple a partir del dia 16,
unes mobilitzacions que tenen previst allargar fins a les
eleccions municipals.

Al·legacions veïnals a l'acord entre 
la Sagrada Família i l'Ajuntament HABITATGE/ “Davant la vulneració de drets hem dit prou

desnonaments oberts. Volem acabar amb aquestes pràc-
tiques despiadades inhumanes que provoquen més angoixa
i patiment a les famílies”. Aquestes paraules resumeixen l’es-
perit de la campanya Prou desnonaments oberts, que la PAH
va presentar el passat 15 de gener amb un acte públic al
davant de la Ciutat de la Justícia.

En un manifest, la PAH denuncia que aquests desno-
naments sense data “incompleixen la legalitat, donat que
la possibilitat de fixar desnonaments en dates obertes no
es troba recollida a cap norma” i que “malgrat la claredat de
la llei, veiem un increment en l’exercici d’aquesta pràctica
arbitrària dels tribunals que neix per accelerar els desno-
naments i boicotejar la desobediència civil”. La plataforma
crida a la participació veïnal per intentar frenar-los.

Presenten la campanya
‘Prou desnonaments oberts’

Les entitats volen que 
la Generalitat inclogui 
el 30% en el nou Pla

Territorial de l’Habitatge
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MOBILITZACIÓ/ El passat dis-
sabte 2 al matí, Marea Pensionista
va tornar a organitzar una pro-
testa per reclamar unes pen-
sions dignes. El punt de trobada
de la concentració organitzada
pels pensionistes va ser la plaça
de la Universitat, al punt de les 11.
En la manifestació, a banda de ju-
bilats de la ciutat, van participar-
hi persones arribades de Cas-
telldefels, Gavà, Granollers, Mar-
torell, Viladecans, Vallirana o Sant
Vicenç dels Horts, entre altres.

Poca estona després, la mar-
xa va començar a caminar cap a
l’edifici central de la Tresoreria Ge-
neral de la Seguretat Social, situat
al carrer d’Aragó.

Nova manifestació
per reclamar unes
pensions dignes

SERVEIS/ La plataforma Aigua és Vida i la
FAVB, les dues entitats que han lluitat més
perquè s’impulsi una consulta als veïns per
plantejar la remunicipalització de l’aigua,
han sol·licitat al Consell Assessor de Trans-
parència, Participació i Acció Social d'Agbar
que insti l’empresa a retirar les demandes
que la multinacional francesa Agbar-Suez i
la Cámara de Concesionarios y Empresas
del Sector Público han presentat al Jutjat
Contenciós Administratiu 3 i 11 de la ciutat
i que volen evitar que es pugui fer aquesta
consulta ciutadana (que es faria conjunta-
ment amb el possible canvi de nom de la
plaça d’Antonio López). 

Les entitats consideren que és el mo-
ment de canviar “la gestió de l’aigua a la
ciutat, que sempre s’ha decidit en despat-

xos i de forma opaca” i que “una gestió pú-
blica i democràtica és l’única forma de
gestió de l’aigua que garantirà en un futur
el Dret Humà a l’Aigua”, i demanen que hi
hagi un control públic i ciutadà.

Aigua és Vida i la FAVB creuen que les
denúncies que s’han interposat són “un
nou atac a la democràcia” i que l’actitud
de l’empresa és “una clara mostra de com
la transnacional francesa sap que la ciuta-
dania no vol que es faci negoci i s’extre-
guin beneficis milionaris amb un dret
humà com és l'aigua”.

El comunicat conjunt torna a instar el
Consell Assessor a retirar els contenciosos
i a “deixar de dificultar l'aprofundiment
democràtic“ que les entitats de la ciutat
han treballat durant anys.

La FAVB vol que Agbar retiri les
demandes per evitar consultes veïnals

URBANISME/ L’Associació de
Veïns del barri de Porta, al dis-
tricte de Nou Barris, té la intenció
d’accelerar la seva reivindicació
relacionada amb els horts de
Maladeta, situats en un solar de
propietat privada d’aquest mateix
carrer. Fa més de 10 anys un
grup de jubilats va decidir ocupar
l’espai per donar-li una utilitat. Els
veïns fa temps que reivindiquen
que el solar sigui públic i servei-
xi perquè s’hi facin equipaments.

La problemàtica es remunta
a l’any 2004, quan es van expro-
piar els solars del carrer en el
marc del procés de remodelació
del barri. La intenció era cons-
truir-hi blocs de pisos.

Els Veïns de Porta
protestaran pels
horts de Maladeta

EDUCACIÓ/ La Plataforma per
l’Educació Pública del Poblenou
va celebrar, el passat dissabte 2,
una nova festa reivindicativa i una
cercavila pel barri per protestar
contra la massificació a les esco-
les públiques.

L’espai de la cruïlla de la ram-
bla del Poblenou amb el carrer de
Pere IV es va anar omplint, a par-
tir de les 11 del matí, amb des-
enes de persones, que van tornar
a reclamar la creació de més línies
per millorar la qualitat de l’en-
senyament.

La jornada va acabar amb la
cercavila pels carrers del barri i la
festa reivindicativa, que es va
celebrar a Can Saladrigas.

El Poblenou
protesta contra la
massificació escolar

Satisfacció entre les entitats per 
l’acord per la futura unió del Tram

MOBILITAT/ El 25 de gener del
2019 ja és una data que queda
marcada, per sempre més, en la
història de la mobilitat de la ciu-
tat. I és que en la primera sessió
plenària de l’any es va desblo-
quejar la unió del tramvia per la
Diagonal, una iniciativa que ha
estat en el debat públic i polític
durant més d’una dècada. La ini-
ciativa tira endavant gràcies als 24
vots de l’equip del govern d’Ada
Colau, d’Esquerra, del PSC i dels
regidors no adscrits Gerard Arda-
nuy i Juanjo Puigcorbé. En canvi,
els 17 regidors del PDeCAT, del
Partit Popular i de Ciutadans van
votar-hi en contra. De moment
no s’han fixat terminis concrets
(les eleccions municipals són im-
minents), però la decisió ha gene-
rat una enorme satisfacció entre
les entitats que defensaven la
connexió dels dos extrems.

D’aquesta manera, Unim els
Tramvies, la Plataforma Pel Trans-
port Públic, la Plataforma per la
Qualitat de l’Aire o la FAVB, entre
altres, van voler compartir la seva
felicitat amb comunicats i missat-
ges a les xarxes socials aquell ma-
teix divendres, pocs moments
després que es confirmés que el
projecte tirava endavant.

De fet, el president de la Plata-
forma Pel Transport Públic,  Ricard
Riol, que era un dels assistents a la
sessió al Saló de Cent, va ser un
dels que va mostrar la seva alegria
d’una forma més efusiva. Riol,
amb un gran somriure, duia una
maqueta d’un tramvia i es va aixe-
car del seu seient per simular la fu-
tura unió.

Aquesta satisfacció, però, és
compartida més enllà de la ciutat.
I és que a Sant Adrià i Badalona, les
dues ciutats on també arriba el
Trambesòs, o a Esplugues i Sant
Just Desvern, els municipis per on
passa el Trambaix, també s’ha
rebut amb optimisme aquesta no-
tícia, una sensació positiva com-
partida també per la CONFAVC.

2020, PUNT DE PARTIDA?
Ara, doncs, falta que es passi de
les decisions a les accions. En
aquest sentit, durant la primera
setmana d’aquest mes, l’Ajunta-
ment va demanar a l’Autoritat del

Transport Metropolità (ATM) que
publiqui l’estudi informatiu sobre
la unió que es va elaborar el 2017.
La intenció de l’actual govern mu-
nicipal seria començar les obres
durant l’any que ve.

“BRINDIS AL SOL”
Des de l’oposició, el PDeCAT va
definir l’acord com un “brindis al
sol” i va insistir en la seva aposta
pel bus elèctric. Ciutadans, per la
seva banda, va dir que “no és
prioritari gastar 600 milions”,
mentre que el PP va qualificar l’a-
cord de “gesticulació”.

La votació va tirar
endavant amb 

24 vots favorables
i 17 en contra



líniahorta.cat Febrer 2019

| 18

ESTUDI4El creixement de les
possibilitats de comprar online
és el gran motiu de la caiguda de
vendes a les botigues. Aquest és
el motiu principal que compar-
teixen sis de cada 10 empreses
del país, segons una enquesta
publicada recentment per l’Es-
codi (l’Escola de Distribució). 

Altres raons que els boti-
guers consideren que també aju-
den a explicar el decreixement
(es calcula que les vendes van
baixar un 30% durant el Nadal)

són la manca d’estacionalitat de
les campanyes de rebaixes (mol-
tes associacions de botiguers de
la ciutat no estan d’acord amb
iniciatives com el Black Friday),
mentre que alguns dels enques-
tats també van apuntar la ines-

tabilitat política com a un dels
causants dels seus mals darrers
resultats econòmics.

EN TRANSFORMACIÓ
Tot i això, els comerciants són
conscients que les maneres de
fer estan canviant, i això va ser
un dels fils conductors de la
quarta edició de les jornades
organitzades per CTecno. El re-

tail, l’experiència de compra i la
transformació del negoci, jun-
tament amb l’impacte i les opor-
tunitats que brindes les noves
tecnologies van ser el leitmotiv
de les activitats.

A les jornades també es va in-
cidir en un altre punt: la rein-
venció del comerç de proximitat,
però sense perdre la seva ma-
nera d’atendre els clients.

Les compres online també han canviat el model de rebaixes. Foto: Arxiu

Els botiguers creuen que les
compres online els perjudiquen

Celebració | Compte enrere per al Carnestoltes de Cor d’Horta
Cor d’Horta ja ha obert les inscripcions per al Carnestoltes 2019, que se celebrarà el dissabte
2 de març. L’associació ha preparat activitats per a tota la jornada, amb un taller de màscares
i una cercavila pels carrers de l’eix. A la tarda, cap a les cinc, es posarà en marxa la desfilada.

La poca estacionalitat
de les campanyes o la
inestabilitat política
serien altres factors

Les trobades dels alcaldables
amb els comerciants, en marxa
POLÍTICA4La Fundació Barce-
lona Comerç i Barcelona Oberta
han donat el tret de sortida als
Esmorzars Comerç Barcelona, el
cicle de trobades amb els dife-
rents candidats a l’alcaldia de
cara a les eleccions municipals.
El primer protagonista del cicle
va ser, el 16 de gener, Manuel
Valls, candidat de la plataforma
Valls BCN 2019, que té el suport
de Ciutadans.

Durant la trobada es van po-
sar diferents temes damunt la
taula. Un d’ells va ser la qüestió
de la venda ambulant, que pre-
ocupa els comerciants. Valls va
deixar clar que el seu objectiu és
“posar fi al top manta” i va dir

que per aconseguir-ho fa falta
que la Guàrdia Urbana tingui la
confiança dels polítics. 

El segon protagonista d’a-
questes trobades va ser Josep
Bou, candidat del PP, que es va
reunir amb els representants del
comerç el 29 de gener. Bou tam-
bé es va mostrar molt contundent
amb la qüestió del Top Manta i va
assegurar que si ell és alcalde
“no hi haurà ni un sol manter per-
què hem d’alliberar l’espai públic”.
La seva recepta, va afegir, és “re-
forçar la moral i armar moral-
ment la Guàrdia Urbana” i crear
una unitat policial específica per
“actuar contra els manters, les
ocupacions i els narcopisos”.

Comerç
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Esports Waterpolo | La UE Horta guanya a la piscina del CN Granollers
El mes comença amb un bon resultat a la piscina d’un rival directe. La UE Horta va sumar
la quarta victòria del curs el dissabte 2 a la pista del CN Granollers (7-9) i avancen els del
Vallès Oriental. Claret i La Latina (ambdós a casa) seran els pròxims partits dels hortencs.

Bon inici de segona volta: 
el Lima encadena dos triomfs

Dues victòries segui-
des i tres de quatre en
la segona volta. El Lima

de Sergio Manzano ha equili-
brat el seu balanç de resultats a la
lliga (8-8) després de 16 jornades.
El conjunt salmó ha aconseguit
dos triomfs consecutius al Viro-
lai contra l’Iraurgi (75-57) i con-
tra el Segle XXI (63-55) que per-
meten que les hortenques mirin
cap a la zona alta de la taula.

Les de Manzano tornaran a
jugar a casa el dissabte 9 (afron-
taran un partit, sobre el paper, as-
sequible contra el CBF Cerdan-
yola), mentre que la resta de
partits d’aquest mes faran que l’e-
quip viatgi a la capital del Ma-
resme per jugar contra el Mata-
ró Boet el dia 16 o que afronti un
dels partits més atractius de la se-
gona volta, la visita del líder, el
Celta, el dissabte 23.

Combat nul d’Iván 
Tomás a la Vall d’Hebron

BOXA4Nou triomfs... i ara un
empat. El boxejador del Carmel
Iván Tomás continua mante-
nint-se invicte com a professional,
però no va poder penjar-se el tí-
tol estatal en la vetllada Irre-
ductibles, que es va celebrar el
passat dissabte 2 a la Vall d’He-
bron. En un dels combats de la
nit, Tomás va aconseguir un nul
contra un dels noms amb una tra-
jectòria més sòlida del panorama
estatal, Frank La Ley Urquiaga.

Tomás va anar de menys a
més i els seus millors moments
van arribar en els darrers assalts.
L’últim round va ser una guerra
i un intercanvi de metralla peri-
llosíssim, però cap dels dos as-
pirants va caure. Un dels tres jut-
ges va donar la victòria a Tomás,
però els altres dos van conside-
rar que el combat havia d’acabar
en taules. Així, doncs, tot fa pen-
sar que els dos boxejadors tor-
naran a veure’s les cares.

Per primera vegada en tota la
temporada, l’Horta i el Martinenc
han sumat els mateixos punts en
les darreres jornades: tres. Els
blancs han aconseguit guanyar
només un dels seus darrers rep-
tes, cosa que els allunya de la zona
alta, mentre que els vermells han
encadenat tres empats, conver-
tint-se en el millor equip del des-
cens del tram final de gener.

Els de Nacho Castro no han
perdut la cinquena posició, si bé
les derrotes contra el San Cristó-
bal (2-0) i el Reus B (1-0) refre-
den un pèl les aspiracions dels
hortencs, que ara veuen com el
Terrassa, el quart, s’allunya a sis
punts. El conjunt blanc, que con-
tinua sent molt fiable al Feliu i Co-
dina, ha de millorar les seves
prestacions com a visitant; la
darrera victòria fora de casa va ser
a principis de desembre a Cas-
telldefels. Després de la jornada

de descans del segon cap de set-
mana del mes, els hortencs visi-
taran, precisament, el camp del
Terrassa i rebran el Llagostera en
una recta final de febrer temible.

Per la seva banda, els de Ma-
nel Moya han aconseguit pun-
tuar, per primera vegada, en tres
jornades de forma consecutiva.
Els empats a Figueres (2-2) a casa
contra el Prat (0-0) i en el des-
plaçament al camp del San Cris-
tóbal (3-3) serveixen per donar al-

gunes esperances a un equip que
necessitava de forma urgent en-
llaçar bons resultats. Els de Ma-
nel Moya són a 13 punts de la sal-
vació (la marca l’Ascó, que té 25
punts) i, igual que l’Horta, afron-
taran dos partits en els caps de
setmana que han de venir aquest
mes. El Santboià visitarà el mu-
nicipal del Guinardó el pròxim
diumenge 10, mentre que l’últim
partit del febrer serà el dia 17 a
Cambrils contra el Reus B.

Un moment de la derrota de l’Horta a Cambrils. Foto: CFRD

L’Horta s’allunya del ‘play-off’ i 
el Martinenc enllaça tres empats
Pau Arriaga
HORTA-GUINARDÓ
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Llibres Teatre

El grup osonenc Oques Grasses està a
punt de veure néixer el seu pròxim
disc, Fans del sol (Halley Records, 2019).
Però en lloc d'esperar fins al 8 de fe-
brer, el dia del llançament de l'àlbum,
la banda ha sorprès tothom amb un
curtmetratge dividit en dos episodis
de dues cançons que s'inclouran en
l'imminent àlbum. 

Música Pelis i sèries

Fans del sol
Oques Grasses

B E Y O N C ÉQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser una estrella del pop internacional
Un dels seus temes més coneguts és ‘Crazy in love’

Famosos

Visitar Barcelona per gravar un anunci 
L’artista va menjar una paella amb quètxup a la ciutat

Els fans lamenten no haver-la vist  
Els seus guardaespatlles la van escortar en tot moment 

QUÈ HA FET?
ÉS FAMÓSA PER...

Aquest musical atípic reivindica la nor-
malitat de l’anormalitat, que per a l’au-
tor és el camí cap a la felicitat. Les tres
actrius que s’encarreguen de represen-
tar tots els papers de l’obra asseguren
que es tracta d’una “comèdia àcida, di-
vertida i tendra sobre la necessitat
d’acceptar-nos com som”.

Al Tantarantana de Barcelona.

Monster. De prop ningú és normal
David Greig

L’escriptor badaloní reflexiona en
aquesta novel·la sobre les infidelitats,
tant les sexuals com les que cometem
contra nosaltres mateixos. L’obra relata
la història d’un grup d’amics que es
reuneixen en una casa del Baix Pirineu
per, entre copa i copa, desempolsar
vells fantasmes. Un llibre obscur i en-
voltant, entorn dels ressorts del desig.

El animal más triste
Juan Vico

Arriba la segona part de les aventures
del fill d’Apollo Creed, Adonis. El jove
boxejador de Philadelphia ha tingut
un fill, però la seva carrera continua,
de manera que ha de fer equilibris en-
tre aquests dos àmbits. A més, en un
punt se li planteja la possibilitat de
lluitar contra Viktor Drago, el fill de
l’home que va matar el seu pare.

Creed II: La llegenda de Rocky
Steven Caple Jr.

| Kingdom Hearts III
El joc és una historia de l’amistat i el conflicte entre llum i 

foscor en el qual s’embarquen la Sora i la seva colla d’amics.

El millor cinema, fotografiat
La Filmoteca de Catalunya, situada al barri del Raval de Bar-

celona, acull fins al pròxim 17 de març l’exposició ‘Jeff Brid-
ges: Lebowski i altres grans instantànies’. Es tracta d’una

mostra per descobrir una de les grans passions de l’actor Jeff
Bridges, la fotografia. L’actor ha estat documentant les seves
pel·lícules  amb la càmera Widelux, amb pel·lícula de 35 mm

en blanc i negre, des de mitjans anys setanta. Bridges fa fo-
tos dels actors, de l’equip tècnic i de les localitzacions i, un

cop acabat el rodatge, les revela, les enganxa en àlbums fo-
togràfics i en regala una còpia a tothom que hi ha participat.    

Ningú la va veure però queda confirmat que Be-
yoncé va visitar Barcelona el passat 18 de gener.

Tot i que va passar desapercebuda pels seus fans
gràcies a la tasca dels seus guardaespatlles, que la

van escoltar en tot moment, la reina del pop va
ser a la ciutat gravant un anunci. La cantant va

aprofitar el viatge per anar a dinar al restaurant
Botafumeiro, on ja havia estat fa tres anys. Segons

va assegurar Vanitatis, Beyoncé va demanar pae-
lla i marisc, dos dels plats estrella d’aquest restau-

rant, els quals va decidir acompanyar amb una
mica de quètxup. El preu aproximat que va pagar
la cantant pel dinar en aquest conegut restaurant

de Barcelona va ser de 75 euros per persona. Pel
que fa a l’allotjament, l’artista va dormir en una

suite de l’hotel Arts, un dels més luxosos de la ciu-
tat. L’habitació de la reina del pop és d’un 150

metres quadrats i es divideix en dos pisos.

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia
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15 I 16 DE FEBRER
22:00 Nit de crims és una activitat on es busca

crear un joc on el públic, els actors i l'equip
del centre recrearan una escena criminal . /
Centre Cívic El Carmel.

TOTS ELS DIMARTS
17:00 Des de principis del mes passat, el pro-

fessor Juan Miguel Gutiérrez Mena coordina
les sessions del taller de conversa en anglès.
El preu del trimestr és de 70 euros. / Centre
Cívic Guinardó.

TOTS ELS DIJOUS
19:30 Shoshinkanbudo s’encarrega, des de

principis del mes passat, de les sessions
d’un curs trimestral de defensa personal
per aprendre a resoldre problemes. / Centre
Cívic Teixonera.

FINS AL 23 DE FEBRER
Matí-Tarda Sóc fotògraf/a és l’exposició que mos-

tra el resultat del treball artístic realitzat per
un grup de joves d'entre 14 i 20 anys que viuen
al districte. L’entrada és gratuïta. / Espai
d'Art jove Boca Nord.

FINS AL 28 DE FEBRER
Matí-Tarda Umberto Victoria Ayuso ens apro-

pa a la repercussió del càncer de mama en la
vida d'una dona i la importància de l'auto-
exploració com a eina de prevenció. / Casal
d'Entitats Mas Guinardó.

TOTS ELS DIJOUS
17:00 Laia Camps, d’Enfoc Musical, és la res-

ponsable del curs Baby music, un taller de sen-
sibilització musical per a nadons i les seves
famílies. El preu total és de 49 euros. / Cen-
tre Cívic Teixonera.

TOTS ELS DIJOUS
17:15 Cada dijous a la tarda es farà una nova ses-

sió del Pintem en anglès, que combina la cre-
ació amb l’aprenentatge de l’idioma. / Cen-
tre Cívic Casa Groga.

DISSABTE 23 DE FEBRER
18:00 Partit de bàsquet corresponent a la di-

novena jornada de la Lliga Femenina 2 en-
tre el Lima-Horta Barcelona i el Celta. / Pa-
velló del Virolai.

A Il·lustració i lupes màgiques, els més
menuts s’endinsaran en el món de les
il·lusions òptiques. / Biblioteca Gui-
nardó - Mercè Rodoreda.

‘Il·lustració i lupes màgiques’ 
a la biblioteca del Guinardó

Dijous 7 de febrer a les 18:00

Artteràpia és un espai creatiu, allibe-
rador i reflexiu on es poden potenciar
les fortaleses i explorar les emocions
de forma positiva a través de tècniques
artístiques. / Centre Cívic Casa Groga.

‘Artteràpia’, una cita 
imprescindible a la Casa Groga

Tots els dijous a les 20:00

El grup de teatre Sotaescenari dels Lluï-
sos d'Horta presenten l’adaptació de
l’obra de teatre Carnaval, dirigida pel
dramaturg Jordi Galceran. / Seu dels
Lluïsos d'Horta.

El grup de teatre dels Lluïsos
adapta l’obra ‘Carnaval’

Diumenge 10 de febrer a les 18:00

Partit de futbol corresponent a la
vint-i-novena jornada de Tercera Divisió
entre la UA Horta i la UE Llagostera. /
Municipal Feliu i Codina.

Partidàs al Feliu i Codina: la UA
Horta rep la visita del Llagostera

Diumenge 24 de febrer a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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esquerrabcn.cat/districtes @ERChg7 ERC Horta Guinardó

Horta-Guinardó

Els problemes amb la nova xarxa de
bus segueixen als nostres barris i de
moment el govern municipal no im-
pulsarà cap canvi. La nova xarxa or-
togonal és positiva per la mobilitat
de la ciutat, guanyant en velocitat i
eficiència. Tanmateix, la implemen-
tació de l’última fase d’aquesta
nova xarxa ha mostrat clares defi-
ciències que calen resoldre amb la
màxima prioritat. No pot ser que hi
hagi veïns i veïnes que no tinguin
servei de transport públic, i menys
en els nostres barris, els quals
tenen un elevat desnivell. 

Des d’una perspectiva republi-
cana entenem els drets a la mobili-
tat i accessibilitat prioritaris, ja que
sense el dret a la mobilitat garantit
no podem garantir l’accés de tota la
ciutadania a la resta de drets. Per

aquest motiu, a l’anterior plenari de
Districte, el Grup Municipal d’Es-
querra Republicana vam presentar
una proposició instant el govern que
impulsés, i defensés davant de
TMB, diversos canvis en les línies
per millorar el servei al veïnat. Com
per exemple que la línia V25 co-
breixi el CAP Pare Claret, el cre-
uament de les V19 i V23 o que la

línia 39 comenci al carrer de Pe-
drell, entre d’altres mesures. 

Aquesta proposta el govern no la
va votar a favor amb l’excusa que
posteriorment s’avaluarà el funcio-
nament de la xarxa, però mentre
això no passa hi ha veïnat al qual no
se li està garantint el dret a la mo-
bilitat i a l’accessibilitat i això Bar-
celona no s’ho pot permetre.  

Quan algú pensa en els pres-
supostos de la Generalitat no
es para a pensar en els benefi-
cis que aquests comporten per
a la ciutat de Barcelona. Tan-
mateix, el govern municipal, si
fos honest i rigorós, estaria ob-
ligat a fer-ho. Malauradament,
el partit de l’alcaldessa Colau
s’ha aixecat de la taula de ne-
gociació d’uns pressupostos
de la Generalitat que aporten
gairebé 200 milions d’euros a
Barcelona i que comporten mi-
llores en salut, educació, ser-
veis socials i transport públic,
entre d’altres. Barcelona no
pot prescindir d’aquestes in-
versions. No es pot permetre
un govern municipal que no
defensi els interessos dels bar-
celonins arreu.

El candidat a l'alcaldia de
Barcelona per ERC asse-
gura que en el tema del
tramvia "s'ha negociat per
un retorn del benefici pú-
blic, sense soroll però amb
resultats tangibles. Si un
vol governar aquesta ciu-
tat ha de ser responsable i
passar del gest electoral al
bon govern".

Esquerra Republicana
ha votat sí a iniciar el pro-
cés d'unió del tramvia per
la Diagonal després que el
govern municipal hagi ac-
ceptat les millores propo-
sades. "Hem aconseguit
treballar per un retorn del
benefici públic, una revisió

de les tarifes tècniques i
una major participació de
TMB", assegura Ernest Ma-
ragall. 

Donat que els estudis
avalen la connexió de les
dues xarxes de tramvia
per la Diagonal, el Grup
Municipal d'Esquerra ha
aconseguit arribar a un
acord de consens amb di-
ferents formacions políti-
ques per tal d'instar l'ATM
a renegociar les condi-
cions del contracte amb
TRAM MET i així garantir
que la inversió no revertirà
en un benefici privat per a
l’empresa concessionària
sinó en un retorn favorable

als interessos públics. El
govern municipal també
ha acceptat la petició d'Es-
querra de no fixar la data
de les d'obres al 2020, tal

com proposava Barcelona
en Comú, comprometent
el pressupost futur de l'A-
juntament, sinó que que-
darà fixada un cop s'hagi

renegociat el contracte i
es ratifiqui el conveni pre-
ceptiu de l'Ajuntament i
l'ATM en un pròxim plenari
municipal. 

Ernest Maragall: "Votem sí a la unió 
del tramvia, però amb garanties"

La prioritat: garantir el dret 
a la mobilitat i l’accessibilitat Els pressupostos

que Barcelona mereix 

Ricard Farin
Conseller 

de Districte
d’ERC a 

Horta-Guinardó
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