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Els veïns denuncien que els
Tres Turons s’estan degradant
Es manifesten contra “la invasió turística” mentre Mercedes Vidal defensa les accions fetes per limitar-hi l’accés pàg 10

“Colau deixarà
Barcelona
molt pitjor
de com se la
va trobar”
Joaquim Forn
Candidat a l’alcaldia per
Junts per Catalunya
pàgs 8 i 9
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Lluïsos i Foment Hortenc,
afectats pel pla de
protecció del nucli antic
ELECCIONS MUNICIPALS pàg 10

Crítiques a Colau i Valls per
no participar en un debat
COMERÇ pàg 16

El carnaval de Cor d’Horta
bat el rècord de participació
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La Diputació va presentar l’informe sobre el feminicidi a Catalunya, elaborat per Feminicidio.net. Foto: A.M.

Ni una menys
» Els feminicidis segueixen sent una xacra social, tot i l’empenta que ha agafat el moviment feminista
» Més de 160 dones han estat assassinades per un home durant els últims vuit anys a Catalunya
Augusto Magaña
BARCELONA
El moviment feminista viu un
dels moments més importants de
la seva història. Les últimes mobilitzacions per commemorar el
Dia Internacional de les Dones,
que se celebra cada any el 8 de
març, han estat multitudinàries.
L’empenta que ha agafat el feminisme ha permès que el seu discurs s’hagi introduït a les institucions i, sobretot, a la cultura popular i a l’imaginari de bona part
de la societat.
Però encara queda molt camí
per recórrer i el moviment feminista ha de lluitar contra la xacra
social que més profundament
afecta les dones: els feminicidis
i la violència de gènere.

TENDÈNCIA A LA BAIXA
La Diputació de Barcelona va
presentar l’1 de març un informe
sobre els assassinats de dones a
Catalunya del 2010 al 2017, elaborat per l’observatori ciutadà Feminicidio.net. Les dades d’aquests últims vuit anys confirmen
que la tendència a tot el territori
català és que els feminicidis van
a la baixa. “Catalunya té les taxes
de feminicidis més baixes d’Europa”, explica la directora de l’informe, Graciela Atencio.
Tot i això, els números segueixen sent inacceptables: a Catalunya s’han registrat 163 assassinats de dones a mans d’homes
des del 2010. Però el que és més
preocupant és que entre el 50% i
el 55% dels assassinats de dones
van tenir lloc en el marc de la parella i un de cada deu casos són feminicidis que tenen lloc entre

membres de la mateixa família.
“En el 93% dels casos les dones
són assassinades per homes coneguts”, subratlla Atencio.
EMPODERAR LA SOCIETAT
Segons Atencio, una de les causes
dels feminicidis és que l’augment
de la precarietat està incrementant
també la violència. Per contrarestar aquest fenomen és fonamental “empoderar la societat civil” perquè faci “un rol actiu de prevenció propera”, i això s’hauria de
treballar als municipis, apunta la
directora de l’informe.
Un altre dels aspectes a treballar és el paper de les administracions, ja que “a l’estat espanyol
hi ha un dèficit democràtic, perquè
no s’ajuda els observatoris independents”. Catalunya ha estat
l’únic territori que ha aportat documentació a l’informe.

La justícia patriarcal, la gran
barrera que cal superar

ANÀLISI4Mentre que les dades sobre feminicidis demostren una tendència a la baixa,
els indicadors sobre la justícia
en matèria de violència de gènere a Catalunya són alarmants. De les denúncies presentades als jutjats de Barcelona el 2017, només un 15% van
acabar en condemna.
A més, el 40% de les denúncies que es presenten són
arxivades i més del 50% de les
ordres de protecció que es
demanen són denegades. “Hi
ha una situació d’impunitat
respecte a les dones que denuncien”, critica la directora

de Feminicidio.net, Graciela
Atencio.
El 2017 hi va haver el cas
d’una dona assassinada amb
una ordre de protecció en vigor.
Segons Atencio, en aquests casos “l’Estat és directament responsable i hauria d’indemnitzar la víctima”.
El problema és que “tenim
una justícia patriarcal” i uns jutjats sobrecarregats de feina, assenyala Atencio. Aquests dos
fets són factors directes de la violència institucional. “Tenim uns
jutges que no estan preparats
per jutjar-ho. És aquí on hem de
posar l’èmfasi”, conclou.
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Els semàfors

La lupa

Caminant a la corda fluixa
per Francesc Reina

Mercedes Vidal

Un grup de veïns es van manifestar el
passat 22 de febrer per denunciar “la invasió turística” que pateix la zona dels
Tres Turons i el projecte que ha de redefinir el seu futur, que inclou plans d’expropiació i l’enderrocament d’habitatges.
pàgina 10

Fer funambulisme consisteix a mantenir- això és rodó el circ, com el món, perquè que inculpen la gent de la seva "mala ratse en equilibri caminant per una corda la desgràcia no pugui ocultar-se en les xa" mentre les classes corruptes segufluixa. Una estabilitat acrobàtica que re- cantonades.
eixen immunes, mentre la distribució de
quereix la virtut de la concentració i altres,
Col·locats en la vora de l'abisme, al la riquesa no regula el desenvolupament.
no menys importants, per mantenir-se límit de les coses temeràries, les gestes
Enlloc se sent més la misèria que en
dempeus: la paciència, la constància, re- impossibles que se'ls espera són una cara el desterrament d'un cop de porta. La vida
flexos ... No hi ha dubte que a més del ta- vetllada i clandestina que, sovint, s'es- de pobresa és com caminar per una corlent innat, aquestes piruetes que ens po- capa a la mirada de l'espectador, perquè da fluixa i sense xarxa, una línia molt fina
sen el cor encongit mentre es mouen, re- no tot es veu a simple vista.
que brolla laboriosament en la pell dels
quereixen molt entrenament. Les caiguSota la carpa dels nostres somnis, un perdedors, que delimita la desgràcia o la
des són reiterades, la xarxa de seguretat gran salt mortal desdibuixa l'emoció d'un possibilitat de sobreviure. Sembla que noque salva, ajuda a superar el vertigen que joc que se serveix del risc per camuflar més existim si guanyem, com el nàufrag
sura en l'atmosfera.
que torna després.
Aquest art de caminar al
Es fa fàcil mirar a una alllarg d'un prim filferro o cor- La vida de pobresa és com caminar per una tra banda, no pensar ni tan
da, però també des del gronsols en la solidaritat més
corda fluixa i sense xarxa, una línia molt primària, la que et du a doxador on trapezistes ballen
volant, o on homes bala surnar un cop de mà al teu gerfina que brolla laboriosament en la pell mà,
ten llançats cap al buit, on dola teva mare, la teva fines serveixen de diana per al
lla o a aquest cosí separat
llançament de punyals o es postren sota imatges sospitoses que aborden un pro- després d'un desnonament indecent. Enel pes de grans animals, són generalment cés estrany i dolorós. És difícil constru- tre familiars, al veïnat, les amistats, es reactes d’una gran alçada. Sovint la tensió ir un relat sobre la pobresa que activi les clama una dignitat perduda després de
del que passa és tan greu que no hi ha més consciències més enllà de certa caritat l'atur, el tall de prestacions o d'aigua i
remei que tancar els ulls.
privada, aquesta que surt de l'ànima per llum, presons incòmodes escrites des
És el circ el teatre de la vida, de l'es- fer callar històries d'entorns vulnerables dels marges que culpen al soroll que no
pectacle, on les persones sobreviuen ju- i biografies que depenen de voluntats deixa veure formes d'explotació invisigant-se la pell al mig de l'audiència, on alienes. Però caldrà explicar-ho, caldrà bles, infrahabitatges, barreres burocràes palpa la imminència del drama. Per posar en dubte la funció d'institucions tiques, la immensitat d'un moment.

Cor d’Horta

L’Eix Comercial Cor d’Horta va organitzar el passat dissabte 2 de març una
nova edició de la rua de Carnaval, tot
un clàssic d’aquestes dates. La desfilada, tal com han explicat des de l’entitat,
va batre el seu rècord de participants.
pàgina 16

FC Martinenc

Al marge de la marxa del primer equip,
l’entitat va organitzar, el passat dissabte
2, una jornada de futbol 7 per ajudar un
equip de futbol de Burkina Faso. El municipal del Guinardó va omplir-se amb
desenes de partits per una bona causa.
pàgina 18

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@joethebrew

Nadie habló de “violencia” de los independentistas en los días inmediatamente posteriores a la “rebelión”. Ni la condenaron, ni la rechazaron,
ni la mencionaron. Independentista
o no, hay que reconocer que el relato
de la violencia independentista es un
invento judicial.

@aramateix
Llegeixo a través dels
mitjans que Marchena
em dona 5 dies per “recapacitar” i decidir si volem declarar. Sí,
volem declarar a la fiscalia, a l’advocacia i a les defenses. Però legitimar VOX
com a acusació popular és legitimar
l’extrema dreta i a aquesta se la combat. #nopassaran.

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
(Districtes de Barcelona), Pau Arriaga (Esports

Dipòsit Legal: B 15472-2010

@paullonch
La declaració de @jcuixart no és només un
far per a l’independentisme (el màgic, l’implementista, l’eixamplador i tot déu). També és una lliçó per a l’esquerra acovardida que havia d’assaltar els cels i està xuclant cadira i pagueta sense enfrontar-se mai
a cap poder així. #EndavantCuixart.
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@Marta_Sibina
Quin dia es votarà pensant de veritat en la
gent i no pas pensant
en quin partit es posa la medalla? És lamentable. I els partits que amb el seu
vot no han permès que hi hagi una funerària pública ho haurien d’explicar.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

’associació ultraconservadora Hazte Oír ha llogat un autocar
per fer una campanya contra el que ells anomenen “feminisme
radical” per demanar al PP, Ciutadans i Vox la derogació de les
lleis de gènere i contra la violència masclista. Al bus l’entitat hi ha
col·locat una imatge d’Adolf Hitler amb l’etiqueta #StopFeminazis.

L

l futbolista del Barça Gerard Piqué va tornar a parlar clar
sobre qüestions polítiques després de la victòria dels blaugrana al Bernabéu per 0-3. Piqué va afirmar que Espanya
aniria millor com a país si les televisions parlessin més del judici
“injust” als presos polítics i no de les polèmiques sobre el VAR.

E

’històric cotxe 600 de la marca Seat tindrà la seva versió elèctrica
ben aviat. L’empresa Little Electric Cars, especialitzada en la fabricació de petits cotxes elèctrics, ha desenvolupat una versió
d’aquest mític model que es presentarà el pròxim 13 de març a la fira
Motortec Madrid. Torna la nostàlgia, però ara sense contaminar.

L

ichael Cohen, exadvocat del president dels Estats Units,
Donald Trump, ha afirmat que el líder de la primera potència mundial “és un racista, un estafador i un mentider”. Cohen entrarà a presó després d’haver-se declarat culpable de diversos delictes durant la investigació de la trama russa.

M

’artista Santiago Serra ha tornat a ser el protagonista de la fira
Arco de Madrid després de l’obra sobre els presos polítics de
l’any passat. Enguany Serra ha presentat un ninot de més de
quatre metres de Felip VI. El preu de l’obra era de 200.000 euros i el
comprador s’havia de comprometre per contracte a cremar el ninot.

L

El + llegit
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Valls: “La gestió de Colau
ha ferit l’orgull dels barcelonins”

2

L’hortenca Anna Saliente
liderarà la CUP a les municipals

3

Reconeixement a la trajectòria
de tres hortenques il·lustres

4

Joan Chamorro i la seva banda
triomfen als Lluïsos

5

Voreres sense bicis?
El consens que no arriba

Indignat

La repressió espanyola

per Jordi Ribera

per Lola Salmerón

Com n’és d’indignant de veure el
govern de Catalunya pres i jutjat
per l’Estat espanyol. Això és el
que hem de veure cada dia uns
quants milions de catalans que
creiem que l’autodeterminació
de Catalunya s’hauria de poder
decidir en unes urnes. Van ser
presos per haver promogut un
referèndum on vam votar els que
vam poder, perquè la policia espanyola va intimidar-nos, pegant
a la gent i robant les urnes perquè
no poguéssim votar. I malgrat tot
vam votar més de dos milions de
persones. El millor de l'1 d’octubre de 2017 va ser l’actitud heroica de la gent que va protegir,
sempre pacíficament, les urnes,
aparegudes del no-res després de
mesos de recerca infructuosa per
part de la policia espanyola. Va
ser un dels dies més emocionants
de la meva vida. La meva dona i
la meva filla de quatre anys havien dormit en una seu electoral
a L’Hospitalet de Llobregat per
evitar que fos precintada per la
policia. Jo, durant tot el dia, vaig
estar protegint les urnes i organitzant les cues de votants. Vam
saber que, a tot el país, la policia
espanyola estava repartint cops
de porra i estirades de cabells a
dones, joves i gent gran. Van disparar bales de goma que van
deixar un votant sense ull. Les
imatges van fer la volta al món.
El govern espanyol va dir que
eren fake news, però a Catalunya ho vàrem patir en carn pròpia. I també vam sentir l’emoció
i l’orgull de poder finalment fer el
recompte i confirmar que hi havia hagut referèndum. I, per posar urnes, els han empresonat i
els estan jutjant.

El 12 de febrer va començar el
judici als nostres dirigents polítics catalans. Se'ls acusa de rebel·lió (delicte que implica lluita armada o violenta) i sedició
(alçament multitudinari per la
força o fora de la legalitat). L'1
d'octubre del 2017, més de dos
milions de persones vam anar
a votar en un referèndum per
la nostra independència. Catalunya ara forma part d’Espanya, però és una nació amb
més de mil anys d'història,
amb cultura, idioma i manera
de ser pròpies, molt diferents
de les d’Espanya. Els catalans
sempre hem patit moltes limitacions de part d'Espanya en
relació a polítiques socials, econòmiques, culturals, de gestió
dels impostos... Després de la
Guerra Civil espanyola, durant la dictadura de Francisco
Franco (1939-1975), els catalans vam patir una gran repressió. I avui, 40 anys després
de la mort de Franco, el seu es-

perit encara és vigent en els
partits de dretes, que van disfressats de demòcrates, però
governen com si fos llavors. El
Govern espanyol va deixar clar
que no permetria que els ciutadans catalans votéssim i, uns
dies abans del referèndum, va
desplegar tota una maniobra
repressiva, efectuant escorcolls
a diferents institucions i detenint a alts càrrecs del govern regional català. I el dia del referèndum van intentar impedir
per la força les votacions, malgrat que s'estaven realitzant
de forma pacífica. El resultat va
ser del 90% per al ‘sí’ a la independència. Però va ser un dia
trist perquè 1.060 persones
van resultar ferides per la policia espanyola i perquè 16 polítics catalans es troben empresonats i exiliats. Sabem que
aquest judici no serà just perquè la sentència ja està decidida abans de començar. El poble català necessita ser escoltat.

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

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

A les xarxes

#Judici1O

@324cat: Juan Ignacio Zoido: “Jo no vaig
donar l’ordre del que havien de fer els diferents agents dels cossos de seguretat
espanyols. Ho decidien els operatius”.

#JustíciaPerAltsasu

@FonsiLoaiza: Hoy los chavales de Alsasua
cumplen 837 días en prisión por una pelea
de bar. Mientras, los nazis que asaltaron la
Blanquerna siguen campando a sus anchas.

#LaBregaDePiqué

@ClubMitjanit: Piqué: “Si les càmeres d’Espanya dediquéssiu més temps al judici injust
dels presos polítics en comptes de parlar
tant del VAR aniríem millor com a país”.
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“Abans del judici i la sentència
Manuel Valls ja m’ha condemnat”
Joaquim Forn

Candidat a l’alcaldia per Junts per Catalunya
Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Arxiu
o podem començar sense
preguntar-li pel judici. És
optimista? El seu advocat
ha dit que “les proves ens porten
a una absolució”. Confia en la imparcialitat del tribunal?
Amb el codi penal a la mà, l’única
sentència que podem contemplar
és l’absolució. Organitzar un referèndum, una consulta, va ser despenalitzat l’any 2005. Tot el relat de la
violència que apunten des de Fiscalia a partir d’atestats de la Guàrdia
Civil no s’aguanten i podrem demostrar-ho. És cert que durant la
fase d’instrucció hem vist algunes irregularitats, però afrontem el judici
amb serenitat i amb el convenciment que podrem desmuntar les
acusacions de la Fiscalia i de l’Advocacia de l’Estat.

N

El primer dia que va declarar va
optar per una defensa molt tècnica i alhora va rebatre amb claredat les acusacions de la Fiscalia i
l’Advocacia de l’Estat. Està satisfet
de com està anant el judici?
Tots teníem ganes que comencés el
judici, gairebé tantes com ganes que

s’acabi. Les declaracions de tots els
encausats crec que han anat raonablement bé. Tots hem deixat molt
clar que no renunciem als nostres
ideals i que tenim prou arguments
per desmuntar el relat de la violència
i la malversació, o l’acusació d’inacció
dels Mossos d’Esquadra. Hi ha molts
punts comuns entre les nostres defenses, i cadascú posa l’accent en les
seves especificitats. Per desmuntar
els delictes de rebel·lió, de sedició o
de malversació calen arguments tècnics. No hi ha cap advocat que renunciï a una defensa tècnica. Hi ha
arguments jurídics per desmuntar
aquest relat i no tindria cap sentit renunciar-hi. Com tampoc ningú està
renunciant a una defensa política.
El fet que hàgim de fer aquesta
entrevista per carta evidencia la
seva situació d’excepcionalitat a
causa del seu empresonament
preventiu. Es veu capaç de poder
disputar l’alcaldia de Barcelona
en aquestes condicions?
És evident que la meva situació no
és irrellevant i que és molt probable
que no pugui participar presencialment en la campanya, però aquesta
és una tasca d’equip. Els membres
de la llista tenen prou experiència i
coneixements per substituir-me allà
on sigui necessari. I ells faran arribar

el nostre projecte de canvi per a la
ciutat a tot arreu.
Manuel Valls deia en una entrevista recent a Líniaque“el futur de
la ciutat no es pot planificar des
de la presó”. Què li respon?
Valls ha dit moltes coses sobre la
meva persona. També ha dit que era
una provocació que jo em presentés. Abans del judici i la sentència ja

“Amb el codi
penal a la mà,
l’únic que
contemplem
és l’absolució”
m’ha condemnat. És molt significatiu com menysprea el principi de
presumpció d’innocència. El seu desconeixement de la ciutat, la manca
d’un model de ciutat propi, fa que se
senti més còmode amb aquest tipus
de debats. Jo soc a la presó per posar
les urnes i per defensar la llibertat, i
ell es troba a la plaça Colón de Madrid amb els que voldrien tornar a
aplicar el 155 a Catalunya.

Vostè ha remarcat que és molt important parlar de la ciutat, però no
el preocupa que la seva situació
personal acabi deixant en un segon
pla el seu projecte municipal?
No serà pas per la meva voluntat. Em
presento per debatre i per defensar
un model alternatiu de ciutat al de
Colau. Ja he dit, i forma part dels nostres primers missatges, que volem
posar Barcelona al centre de tot, i al
centre de Barcelona el benestar, la
prosperitat i la qualitat de vida dels
barcelonins. Crec que el debat de les
idees i la confrontació de models és
positiva. No hi ha res que m’agradaria
més que poder fer aquest debat en
llibertat, però això no depèn de mi.
“Tinc Barcelona al cap i al cor. La
conec. L’he trepitjat de dalt a baix”,
deia a la carta on anunciava que
es presentava a l’alcaldia. El seu
bagatge al consistori és la seva
principal arma electoral?
Poso el meu coneixement i la meva
experiència al servei de la ciutat i de
la candidatura de Junts per Catalunya. Sí, he estat més de 18 anys regidor de Barcelona; he estat també
primer tinent d’alcalde, amb la màxima responsabilitat sobre la seguretat i la Guàrdia Urbana; he negociat
i acordat amb veïns i entitats de la
ciutat, amb els grups polítics de l’o-

posició i amb els governs de Jordi
Hereu, Joan Clos i Ada Colau. Però
certament amb això no n’hi ha
prou. I per aquest motiu tenim un
equip solvent, experimentat, que
coneix bé Barcelona. Jo aporto la
meva part, però es complementa
amb l’esforç i el coneixement de
més persones. Un equip cohesionat i fort.
“Volem recuperar l’ambició, el
rigor, el diàleg i el lideratge”, diu.
Creu que Barcelona ha perdut tot
això durant el mandat de l’alcaldessa Colau?
Colau deixarà Barcelona molt pitjor
de com se la va trobar quan va ser escollida alcaldessa. I si ella continua al
govern es mantindrà aquest deteriorament. Estem pitjor en temes bàsics
com la seguretat, les dificultats per
accedir a un habitatge o la gestió del
turisme. Oferim ambició, rigor, diàleg
i lideratge, perquè són justament
quatre atributs que no trobaran en
l’acció del govern Colau. Volem una
Barcelona amb ambició de tornar a
fixar el benestar i la prosperitat de la
seva gent com a prioritat, que actuï
amb el rigor i la solvència d’un govern amb experiència i que faci del
diàleg amb tothom, i no només amb
els que pensen com tu, l’eix de la
feina de l’Ajuntament.4
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“No s’han de prometre coses
que després no es poden complir”
3Per aconseguir-ho, vostè diu
que prepara una candidatura al
màxim de transversal possible.
Com es planteja l’encaix entre el
PDeCAT i la Crida a Barcelona?
L’encaix entre diferents persones,
grups o partits és possible quan hi ha
un objectiu comú, quan es comparteixen projectes i il·lusions. El PDeCAT
i la Crida comparteixen la necessitat
que a Barcelona cal un canvi i que
aquest canvi cal fer-lo des d’una candidatura àmplia. Una candidatura de
ciutat que vagi més enllà dels partits.
Això requereix generositat per part
de tots. Quan s’avantposen els interessos col·lectius als personals o de
partit, aleshores aquest encaix és
possible. És el que estem fent a Barcelona, però no només amb la Crida
i el PDeCAT, sinó també amb persones independents que comparteixen aquests principis.
El preocupa no haver aconseguit
incorporar a la seva llista Jordi
Graupera i que la seva candidatura li pugui restar vots?
Quan jo vaig anunciar la meva candidatura, Jordi Graupera ja havia dit
que ell no s’incorporaria a cap candidatura. No ha estat cap sorpresa.

“Elsa Artadi
és capacitat
de treball,
solvència
i modernitat ”
Els resultats de les eleccions deixaran un Ajuntament molt fragmentat. El vot d’ERC amb el tramvia
apunta cap on poden anar els pactes? Creu que els republicans apostaran per un pacte d’esquerres?
Què implicaria per al procés sobiranista que Barcelona seguís sense
tenir un alcalde independentista?
Tenir un alcalde independentista a
Barcelona està a les nostres mans i
a les d’ERC. Amb una llista única sobiranista, això estaria garantit. ERC
ha renunciat des de fa temps a
aquesta estratègia. Què passarà
després de les eleccions? Sembla
clar que hi haurà una gran fragmentació i aquest escenari afavoreix Colau. Algunes decisions d’ERC
d’aquestes darreres setmanes, com
la del tramvia, suposen un canvi
respecte al discurs que havien fet
fins ara. Si aquest canvi d’estratègia
és per preparar el terreny per a un
acord postelectoral amb Colau,
només ho sap ERC.
Ha dit que s’imagina pactant
grans acords amb Colau, PSC i
ERC.Vol dir que l’alcaldessa també

s’imagina pactant grans acords
amb vostè?
Si es confirma la fragmentació a l’Ajuntament serà inevitable arribar a
grans acords entre els partits. La
manca de diàleg i la incapacitat d’arribar a acords del govern municipal
ha aturat o ha endarrerit molts projectes a Barcelona. Necessitem un
govern fort, que escolti, que entengui que es governa més enllà d’unes
sigles i que la ciutat és plural. Nosaltres ja hem arribat a acords amb
Colau, sobretot en l’àmbit de l’habitatge. Sempre estem disposats a
seure i parlar. Malauradament, amb
aquest govern no sempre ha estat
fàcil. Sovint s’ha imposat una visió
excessivament estreta i partidista, i
s’ha preferit la gesticulació a l’acord.
En qüestions de seguretat, que serà
un dels grans temes de la campanya, o respecte al top manta, per
exemple, els pactes podrien ser
amb Manuel Valls?
Al llarg d’aquest mandat hi ha hagut
unanimitat dels partits de l’oposició
per reprovar les polítiques de seguretat del govern Colau. En el darrer
baròmetre municipal, la seguretat
s’ha convertit en el problema més
greu de la ciutat per a un 21% dels
ciutadans. Feia 11 anys que això no
succeïa. Crec que aquesta unanimitat s’hauria de reflectir també en un
gran acord entre els partits a l’hora
de definir quines són les polítiques
de seguretat per a Barcelona.
L’habitatge seguirà sent un dels
grans reptes. Era una de les banderes de Colau, però l’exlíder de la
PAH no ha acabat amb els desnonaments, els preus del lloguer
han pujat molt, s’ha avançat poc
en habitatge públic... Vostè ho pot
fer millor? Com?
El primer que s’ha de fer és no prometre coses que després no es
poden complir. Ningú no té una
vareta màgica per solucionar un
problema que s’hauria hagut de
preveure fa molts anys, quan Barcelona disposava de sòl públic i es
va acabar venent, a subhasta, a promotors privats per tenir ingressos.
Amb el govern de l’alcalde Trias
vam fer un canvi transcendental:
vam apostar per ampliar de forma
decidida el parc públic d’habitatge
de lloguer. Colau també ho va entendre així, i el Pla d’Habitatge que
vam acordar fins al 2025 també ho
té com una prioritat. Cal mantenir
aquesta estratègia els pròxims anys
i incorporar-hi també una dimensió
metropolitana.
El seu partit ha estat molt crític
amb Colau aquest mandat, però
hi ha algun projecte de l’alcaldessa que consideri interessant i
que continuarà si governa?
Aquest Pla pel Dret a l’Habitatge

2016-2025 que conjuntament vam
aprovar el govern Colau i el nostre
grup municipal és un bon pla, un
bon full de ruta, que parteix de la
feina ja iniciada durant el mandat de
l’alcalde Trias, fa un bon diagnòstic
de les necessitats de la ciutat i fixa les
prioritats i els objectius per als pròxims 10 anys. Estic convençut que
gestionat per nosaltres li traurem un
rendiment més bo.

“Canviarem
el discurs del
decreixement
pel d’afavorir
l’economia”
Quina serà la primera decisió si
vostè, o el seu número dos, arriba
a l’alcaldia?
Hi ha temes que són urgents, on
caldrà una acció ràpida i decidida,
i altres que són més de fons, de
model de ciutat, que requereixen
molt diàleg i grans acords polítics
i ciutadans, en els quals Colau i el
seu equip s’han demostrat incapaços. Pel que fa als primers, cal
recuperar la confiança dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona en
matèries tant bàsiques com la convivència, la seguretat i l’equilibri en
l’ús de l’espai públic. Tornarem a
donar tot el suport i la confiança al
cos de la Guàrdia Urbana i canviarem el discurs del decreixement
pel d’afavorir la generació d’economia i llocs de treball com a garantia de benestar i progrés social
per a tothom.
Parlant del número 2, sembla clar
que serà Elsa Artadi. A diferència
de vostè, ella no té la seva experiència municipal. Què creu que
pot aportar a Barcelona?
Amb Neus Munté, que va guanyar
les primàries del PDeCAT, estem
treballant per fer una candidatura
transversal i guanyadora, l’alternativa més forta per evitar un govern
municipal de Colau o de Valls.
Amb Elsa Artadi també hi estem
treballant perquè estic convençut
que amb ella podem ser més forts.
Abans parlàvem d’ambició, rigor,
diàleg i lideratge, doncs crec que
tots quatre els encarna Elsa Artadi
a la perfecció. L'Elsa és també preparació, capacitat de treball, solvència i modernitat. Amb ella, la
nostra proposta política es converteix en un projecte amb capacitat per afrontar els reptes de la
ciutat de Barcelona per als pròxims 20 anys, que és el que ara necessita la capital i el conjunt del
país. Confio que tot anirà bé.<

– Què implicaria que Barcelona
seguís sense tenir un alcalde
independentista?
–Tenir-lo està a les nostres
mans i a les d’ERC.
– El vot dels republicans amb
el tramvia apunta cap on
poden anar els pactes?
– Suposa un canvi respecte
al que havien fet fins ara.
– Creu que apostaran
per un pacte d’esquerres?
– Això només ho sap ERC.
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Successos | Mor una dona de 84 anys atropellada

Una dona de 84 anys va morir el passat 1 de març després de ser atropellada per una
furgoneta quan travessava un pas de vianants a la cruïlla dels carrers d’Hedilla i de
Feliu Codina, al barri d’Horta. La víctima anava acompanyada d’una altra dona.

Protesta veïnal contra la
“degradació”dels Tres Turons
» Un grup de veïns denuncia “la invasió turística” que pateix la zona
» Mercedes Vidal defensa que treballen per “potenciar l’ús ciutadà”
ESPAI PÚBLIC4Gairebé un centenar de persones es van manifestar el passat 22 de febrer a davant de la seu del Districte per denunciar la situació actual dels
Tres Turons.
Durant la protesta, convocada per veïns del Turó de la Rovira, Can Baró, el Guinardó i el Carmel, els veïns van mostrar el seu
rebuig a la “pavimentació i urbanització de la muntanya” i a la “invasió turística” que pateix la zona.
La transformació del parc dels
Tres Turons, que també arriba a
Gràcia, és un dels grans reptes
pendents que hi ha al districte. El
govern de Barcelona En Comú va
convocar l’any passat un concurs
de projectes per aconseguir la
transformació del parc i convertir-lo en el “gran pulmó verd de la
ciutat”. Els veïns que es van manifestar el 22 de febrer, però, denuncien que el projecte inclou
plans d’expropiació i l’enderrocament de 300 habitatges i criti-

Imatge de la protesta del 22 de febrer. Foto: Twitter (@SalvemElsTresT1)

quen “la malversació de diners públics en detriment de les necessitats bàsiques de les classes populars”. Durant la protesta també es
van mostrar molestos per unes
obres que han començat recentment en alguns camins de terra
del Parc del Guinardó.
“LIMITACIONS D’ACCÉS”
Per la seva banda, la regidora
Mercedes Vidal defensa que durant aquest mandat el projecte de

transformació del parc “s’ha explicat àmpliament en diferents espais participatius” i afegeix que
l’objectiu és “potenciar el seu ús
ciutadà per contenir el turisme
que hi ha a la zona”. “Hem fet limitacions d’accés i hi ha més
agents cívics i vigilància al cim del
turó”, afegeix la regidora. Sobre les
obres que es van començar a fer
fa uns dies, Vidal diu que “són millores al drenatge precisament
per no malmetre els camins”.

La línia 191 de bus ja arriba
des de fa uns dies a Can Baró

TRANSPORT PÚBLIC4La línia
191 de bus ja arriba des de fa uns
dies al barri de Can Baró. El nou
recorregut, més llarg, permet que
el 191 arribi fins a la plaça Sanllehy
i millori la freqüència de pas.
Així doncs, ara la línia té un final de trajecte on el bus passa pel
carrer Mas Casanovas en comptes de girar per Sant Quintí, travessa la ronda del Guinardó per
tornar al carrer Cartagena, agafa
l’avinguda de la Mare de Déu de

Montserrat, baixa per Sardenya i
torna cap a l’Hospital de Sant
Pau per la ronda del Guinardó.

QUEIXES PEL 45
D’altra banda, alguns veïns segueixen queixant-se pels canvis
que hi ha hagut darrerament a les
línies de bus. En el cas del 45, els
veïns diuen que el nou recorregut
els obliga a agafar el V25 i el 47,
que també ha estat modificat, per
poder fer el trajecte d’abans.

Cataloguen el paisatge urbà
de la Font d’en Fargues

PATRIMONI4L’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida ha fet recentment un
estudi per catalogar el paisatge
urbà del barri de la Font d’en
Fargues.
D’aquesta manera, l’estudi
ha permès fer un inventari per
mirar de protegir el patrimoni
del barri, garantir que es tingui
en compte la seva singularitat i
conservar la memòria històrica.
Aquesta tasca ha permès detectar els punts més fràgils del patrimoni del barri per tal protegir-los i potenciar-los. En aques-

ta línia, alguns dels objectius són
fer valdre la singularitat de la
ciutat-jardí Font d’en Fargues,
fer millores al Parc del Guinardó per recuperar el seu valor estratègic i ecològic, recuperar
l’espai públic per acollir actes
populars o la Festa Major, rehabilitar edificis que arquitectònicament tenen un valor per
tal que el teixit associatiu els pugui utilitzar o, entre altres, recuperar antics camins o rieres
per crear nous itineraris que
permetin recuperar la memòria
històrica de l’aigua.

Crítiques a Colau i Valls per
no participar en un debat
ELECCIONS4Les associacions
de veïns del districte van anunciar fa unes setmanes que tenien
la intenció d’organitzar un debat
electoral entre els set alcaldables
dels partits que actualment tenen
representació al consistori al teatre dels Lluïsos. L’acte, però, finalment s’ha suspès perquè, tal
com han explicat els mateixos organitzadors a aquesta publicació,
l’alcaldessa Colau i Manuel Valls
no hi participarien.
“El nostre objectiu era aconseguir que vinguessin tots els
alcaldables i no una barreja
d’alcaldables, consellers de Districte...”, explica Toni Mateo, de
l’Associació de Veïns de Montbau. Mateo, però, lamenta que
no ha estat possible obtenir el
vistiplau de Colau i Valls i afirma que “és sorprenent que no
vinguin perquè vam deixar clar
que l’acte tindria un format
amable”.
El president de l’Associació
de Veïns de Montbau afegeix
que la decisió de Colau i Valls “és

un reflex del tipus de participació que volen”.
RONDA DE DALT
Un dels temes que estava previst
tractar-se en aquest debat era la
cobertura i el soterrament de la
Ronda de Dalt. Precisament, les
associacions de veïns de la Teixonera, Sant Genís dels Agudells,
Montbau, Parc de la Vall d’Hebron i Font del Gos van emetre un
comunicat el passat 4 de març on
criticaven que “l’alcaldessa està
aprofitant-se d’una actuació feta
contra la seva voluntat com si ella
n’hagués estat la impulsora”.
El text, emès com a resposta a unes declaracions de l’alcaldessa en una entrevista a la
cadena SER, recorda que, “assumida l’alcaldia, Barcelona en
Comú va negar l’acord per la cobertura i el soterrament de la
Ronda de Dalt i només el resultat del procés participatiu Decidim Barcelona i l’entrada del
PSC a l’equip de govern van evitar que s’enterrés en l’oblit”.
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Sempre podràs comptar amb nosaltres

Aigües de Barcelona se suma a la crida del Dia Mundial de l’Aigua per no deixar ningú enrere
L’aigua és un motor de canvi per
aconseguir una societat més
desenvolupada i igualitària i,
també, per combatre la pobresa
al món, que ha tornat a llocs on
semblava erradicada. El Dia
Mundial de l’Aigua, instituït per
Nacions Unides, aquest any posa
l’accent en la necessitat que la
societat avanci sense deixar
ningú enrere, és a dir, sense privar d’allò més bàsic els que passen dificultats.
Aigües de Barcelona està profundament compromesa amb el
servei a les persones i amb els
Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de Nacions
Unides. És precisament aquesta
vocació allò que l’ha portat a
posar-se al costat dels qui necessiten més ajuda. Conscient de la
seva responsabilitat com a prestatària d’un servei de primera
necessitat, la companyia va crear
l’any 2012 un Fons de Solidaritat,
capdavanter en el sector, per
atendre la situació de les famílies
vulnerables, aquelles que, a
causa de la crisi econòmica, no
es podien fer càrrec del pagament del rebut de l’aigua.
Gràcies al seu coneixement
dels usuaris i de la seva situació,

Aigües de Barcelona es va anticipar a les regulacions normatives i l’empitjorament del context econòmic i social. I, d’aquesta manera, es va convertir
en la primera gran companyia
de serveis que pot assegurar,
amb tot rigor, que no talla mai
el subministrament a aquells
usuaris que han estat identificats pels serveis socials com a
persones vulnerables.
El disseny i la implementació
del Fons de Solidaritat va ser elogiat al seu dia per l’Institut Català
d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), organisme en el
qual participa la Generalitat, que
va destacar la relació de màxima
confiança entre la companyia i
els serveis socials dels ajuntaments i les entitats d’ajuda als
més desprotegits.

(7.000 de les quals, a la ciutat de
Barcelona) van deixar d’abonar
l’import del rebut de l’aigua corresponent al consum, que suposa el 34% del total. El 66%
restant són taxes i impostos de
les administracions.
Com que moltes famílies encara no s’han pogut refer de la
crisi i continuen patint dificultats,
la companyia ha tornat a fer un
pas endavant. En concret, ha comunicat a totes les famílies en situació de vulnerabilitat que els
condona el deute acumulat en
els rebuts endarrerits. Es tracta
del deute que aquestes famílies
van acumular des que van deixar de pagar els rebuts per motius econòmics fins que els
serveis socials dels seus ajuntaments les van declarar en situació de vulnerabilitat.

Convenis amb 22 municipis

Tarifa social i bonificacions

El Fons de Solidaritat d’Aigües de
Barcelona ha signat convenis
amb 22 municipis de l’àrea metropolitana per garantir el subministrament d’aigua a les
persones que, segons els serveis
socials municipals, no el poden
pagar per motius econòmics. A
més, gairebé 25.000 famílies

Aigües de Barcelona també ha
creat una tarifa social que aplica
des de l’1 de gener de 2014 i que
representa una reducció del
25% en l’import del servei d’aigua sobre la tarifa domèstica.
Aquesta tarifa social la poden
demanar les persones en situació d’atur, jubilades o vídues,

les que perceben una pensió
mínima contributiva per incapacitat permanent i les persones perceptores de la renda
mínima garantida.
També disposen de bonificacions les llars on viuen més
de tres persones i les llars amb
persones amb disminucions i
amb dependència reconeguda
(que computen com si fossin
dos residents). L’any 2018, més
de 21.000 famílies es van beneficiar d’aquest tipus de bonificació, cosa que suposa un

estalvi de 56 euros anuals de
mitjana per domicili.
Cuinar, rentar els plats, dutxar-se o fer la higiene dels més
petits formen part de les rutines
de totes les llars, independentment de la seva condició econòmica. I així ha de continuar sent,
perquè l’aigua i el seu ús ens
iguala a tots i ens fa partícips
d’una comunitat que comparteix un recurs que, servit amb
eficiència i sostenibilitat, constitueix un dels pilars d’una societat desenvolupada i inclusiva.
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Foment Hortenc i Lluïsos,
afectats pel pla del nucli antic

La seu dels Lluïsos és al carrer Feliu i Codina. Foto: Arxiu

La jove promesa
Helena Camps,
al Jazz a la Boca!

MÚSICA4L’Espai Jove Boca
Nord acollirà el pròxim 16 de
març el tercer concert de la
desena edició del Jazz a la
Boca!, el cicle de jazz jove que
organitza aquest equipament i
que enguany se celebra, amb un
concert cada mes, entre els mesos de gener i maig.
La banda protagonista del
concert del dia 16 serà l’Helena
Camps Quintet, que a les vuit
del vespre oferirà el seu espectacle ‘Helena Camps sings Anita O’Day’. Es tracta d’un projecte on Helena Camps fa un
viatge al llarg de la vida de la famosa cantant Anita O’Day, nascuda el 1919 a Chicago i una de
les principals veus de la seva
època, per “entendre millor
perquè canta de la manera que
ho fa i per tant a interpretar-la
millor”, tal com afirma la mateixa Camps.
JOVE PROMESA
Aquesta jove cantant de jazz
cursa actualment l’últim any
dels estudis superiors al Conservatori del Liceu en l’especialitat de Cant Jazz i Modern.
El curs 2017-2018 va estudiar
amb la reconeguda cantant i
pianista Dena Derose a la prestigiosa universitat KUG (University of Music and Performing Arts Graz) a Graz, Àustria.
També ha actuat en alguns dels
escenaris i festivals més prestigiosos, com la Pedrera o el 48è
Festival Internacional de Jazz
de Barcelona i en sales i festivals
d’Àustria, com la sala Helmut-List-Halle dins del festival
Psalm 2018 o el Royal Garden, on va col·laborar amb músics com Eddie Luis, Mátyás
Bartha i Oleg Markov, entre
d’altres.
Abans de la seva actuació hi
haurà el concert de l’Escola
Municipal Can Fargues.

ENTITATS4Dues de les entitats
amb més història d’Horta, els
Lluïsos i el Foment Hortenc, han
denunciat recentment que, en el
marc del pla de protecció del nucli antic d’Horta, que implica una
modificació del Pla General Metropolità, l’Ajuntament ha decidit
canviar la qualificació urbanística de les seves seus. Concretament, passarien a ser considerades com a equipaments privats.
El president dels Lluïsos, Miquel Àngel Aguilar, i el del Foment
Hortenc, Josep Lluís Santamarta,
han denunciat a través d’una carta pública que si s’acaba modificant la qualificació urbanística de

les seus de les entitats, situades als
carrers Feliu i Codina i Alt de Mariner, això suposaria un “perjudici greu” a causa de “la pèrdua d’edificabilitat i, en conseqüència, la
pèrdua de valor dels solars i les finques edificades”. Aguilar i Santamaria també deixen clar que, com
a presidents d’aquestes entitats, estan “obligats a defensar la integritat” del seu patrimoni, “conservant-ne el valor, pensat en les
generacions futures de socis”.
Aguilar i Santamaria recorden
que tant Lluïsos com el Foment
Hortenc “són associacions culturals sense ànim de lucre”, però
afegeixen que “no es pot descar-

tar que en el futur pugui ser necessari prendre decisions que
afectin la propietat de les finques”.

REUNIÓ AMB EL DISTRICTE
El passat 5 de març, Lluïsos i Foment Hortenc es van reunir amb
representants del Districte per
traslladar-los la seva preocupació.
Durant la trobada, els representants municipals van defensar la
nova qualificació urbanística i
van argumentar que el pla de
protecció també beneficia les seus
de les dues entitats, perquè passaran a ser part d’una zona protegida i això blinda el seu futur en
les condicions actuals.
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veïns en línia

“Cap pas enrere”
La ciutat tornarà a ser l’escenari de la gran manifestació feminista el pròxim dia 8 de març
REIVINDICACIÓ/ Ens aturem per canviarho tot. Cap pas enrere. Aquest serà el lema
de la gran manifestació (i vaga) feminista
del pròxim 8 de març. D’aquesta manera,
un any més, la concentració, que es posarà
en marxa a dos quarts de set de la tarda,
omplirà el centre de la ciutat, que es tenyirà de lila, marxant des de la plaça d’Espanya fins a la plaça de Catalunya.
La capçalera del bloc de dones lesbianes i trans es posarà en marxa des de la
cruïlla de la Gran Via de les Corts Catalanes
amb el carrer Entença, mentre que el punt
de concentració del bloc mixt sortirà des
de la plaça d’Espanya. La comitiva anirà caminant fins al punt final de la manifestació,
on es llegirà el manifest des d’un escenari
en el qual també hi haurà diverses actuacions musicals. Barcelona, un any més, serà
l’escenari de la concentració feminista més
gran del país, però arreu del territori, en
municipis com el Vendrell, Mataró, Igualada o Lleida, entre altres, també hi ha mobilitzacions preparades.
VUIT DIES DE REVOLTA
El 8 de març està institucionalitzat, des de
l’any 1975, com el Dia Internacional de les
Dones, però enguany l’entitat Vaga Feminista, impulsora d’aquesta gran manifestació unitària, ha volgut anar molt més enllà
i ha convertit els dies previs a aquesta gran
jornada en 8 dies de revolta, amb una activitat diferent prevista per a cadascun dels
dies anteriors al divendres 8.
El divendres 1 es va fer un taller feminista a Ca la Dona, l’endemà es va instar a
“ocupar les xarxes” penjant fotografies amb

El Pati Manning acollirà un fòrum
sobre transport públic i dones
TROBADA/ La Plataforma pel Transport Públic (PTP) organitzarà, el pròxim 15 de març, el fòrum El transport públic és cosa de dones?, una trobada que servirà per analitzar perquè les dones utilitzen més el transport públic, però
on també es convidarà les professionals responsables de
la gestió de la mobilitat pública en el dia a dia perquè comparteixin les seves experiències. El Pati Manning serà l’escenari de les activitats del fòrum.
Després de la benvinguda, a les nou del matí, es posaran
en marxa les activitats del primer dels tres blocs temàtics,
anomenada Evidències de l’existència de rols de gènere a la
mobilitat, que coordinaran Susana Pascual i Sílvia Casorrán,
membres de la junta de la PTP. Dins d’aquest bloc es faran
dues activitats: Com es desplacen les dones: models de mobilitat sostenible i una taula debat.
A dos quarts de 12 es posarà en marxa el segon bloc,
Quines accions en clau de gènere s’han dut a terme fins ara
al nostre entorn, coordinat per Laia Franco, de l’Oficina de
les dones i LGTBI de la Diputació, on es debatrà sobre projectes i polítiques sobre mobilitat en clau de gènere i es farà
un taller participatiu amb perspectiva de gènere.
L’últim bloc temàtic, Dones en el sector de la mobilitat,
es farà després de dinar. Dolors Clavell, de la PTP, serà la presentadora i moderadora d’una taula debat temàtica.

l’etiqueta #jofaigvaga8m i el diumenge 3 es
va fer una encartellada (de nou a Ca la
Dona). El dilluns 4, a les 9 de la nit, es va fer
una casserolada als balcons, que va anar
acompanyada del gest simbòlic de penjar
els davantals. Altres accions previstes seran
una encartellada, o una altra manifestació
nocturna de dones, lesbianes i trans la nit
anterior al 8-M.
MANIFEST UNITARI
Com és habitual, Vaga Feminista ja ha penjat el manifest que es llegirà a l’escenari de
la plaça de Catalunya. El text, titulat Juntes
som més fortes! Cap pas enrere! incideix en
la força que, any rere any, s’aconsegueix

Les organitzadores
han preparat
activitats i protestes
per a vuit dies
demostrar en aquestes manifestacions,
que són multitudinàries arreu del món.
El manifest exigeix que totes les dones
puguin gaudir d’una vida lliure de violències
masclistes, la fi de la discriminació salarial i
del menyspreu i l’assetjament a la feina o la
fi del sexisme en l’educació, tot i que també
vol mostrar un caràcter transversal reclamant el tancament dels CIES, la derogació
de la Llei d’Estrangeria o l’obertura de les
fronteres i l’acollida de refugiats.

Una mostra sobre les preses
del franquisme a la Model
EXPOSICIÓ/ Des del passat 4 de març, i fins al dia 27 del
mateix mes, es pot visitar a l'Espai Alliberat de la presó
Model l'exposició fotogràfica Preses de Franco, una mostra organitzada per l’Associació de Veïns de l’Esquerra de
l’Eixample, que vol fer conèixer el que va significar la repressió per a tota la població que va estar al costat de
la legalitat i defensant la justícia i la solidaritat. La mostra es pot veure tots els dies entre setmana de les 3 a les
6 de la tarda i els dissabtes entre les 10 del matí i les 6
de la tarda.
En el marc de la mostra estan previstes activitats complementàries, com ara una ruta poètica per la presó o les
conferències Dones i repressió franquista o Drets de les Dones i II República, entre altres.
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Dues “mesures ineludibles” per
garantir el dret a un habitatge digne
HABITATGE/ La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, la
FAVB, va presentar el passat 28 de
febrer el document El dret a l'habitatge: mesures ineludibles, en el
qual exigeix que l’Ajuntament comenci a prendre mesures per garantir aquest dret veïnal. Aquestes
demandes, que la federació considera que són “ineludibles”, són
dues: la creació d'una oficina municipal que lluiti contra l’assetjament immobiliari i, d’altra banda,
que a cada districte es creï una
Taula d'Habitatge Oberta (THO)
que potenciï l’eficiència i la coordinació interna entre els diferents
agents implicats en l’àmbit de
l’habitatge.
L’oficina antimobbing ha de ser
la resposta a la percepció d’indefensió que tenen molts veïns, que
són “víctimes de les estratègies
dels agents immobiliaris que
veuen en els seus habitatges un
mer actiu especulatiu”. Per això, la
FAVB considera que és una eina
“indispensable per centralitzar tots
els casos d’assetjament immobiliari de la ciutat”.
La FAVB considera que aquest
organisme ha d’estar dotat de
“prou autonomia i recursos per fer
tasques de mediació, personar-se
en les causes administratives, litigar, poder exercir les funcions de
fiscalia per prendre part en les
causes, traslladar les sancions i
donar la resposta administrativa a
una problemàtica que afecta el
conjunt de la ciutat”. La federació
considera que aquest organisme
ha de ser centralitzat, que serveixi
per prestar atenció legal gratuïta

als afectats (a través de convenis
amb el Col·legi d’advocats, com ja
s’ha experimentat recentment a
Ciutat Vella), però amb un cert
grau d’independència de l’estructura municipal.
Les THO, per altra banda, han
de funcionar com a eina de coordinació entre tots els agents involucrats en l’habitatge (Consellers,
Serveis Tècnics, Serveis Socials, ...) i
han de tenir els recursos per poder
actuar en casos “d’emergència habitacional”. La FAVB també considera que és clau que tinguin un
contacte directe i constant amb els
veïns, cosa que s’hauria de fer a tra-

MOBILITAT/ Veïns de l’Esquerra
de l’Eixample organitzats al voltant de la Plataforma Salvem el 41
no es rendeixen en la seva reivindicació perquè l’Ajuntament
torni a posar en circulació la línia
41 de l’autobús.
Des d’aquesta plataforma fa
temps que denuncien que amb
la pèrdua d’aquesta línia, a causa de la implementació de la
xarxa ortogonal, els veïns del
barri ho tenen més complicat
per anar al centre de la ciutat o en
alguns dels centres sanitaris que
la gent fa servir més.
Està previst que els veïns i les
autoritats continuïn mantenint
reunions per abordar el tema.

El Centre LGTBI
mantindrà els
missatges solidaris

La FAVB també
vol fer canvis per
poder regular els
preus del lloguer

SOCIETAT/ “Respecte”, “Stop homofòbia”, “Visca l’amor lliure”,
“Gràcies per la lliçó de lluita”,
“Aquest lloc és necessari”. Aquests
només són alguns exemples dels
centenars de missatges que la
ciutadania va penjar a la façana
del Centre LGTBI de Sant Antoni
després de l’atac que l’espai va
patir el passat 27 de gener, pocs
dies després de la seva inauguració. Ara, el consistori ha anunciat que té previst digitalitzar-los
per conservar-los.
L’endemà de patir l’atac, més
d’un miler de persones van concentrar-se a les portes d’aquest
nou espai per mostrar el seu suport a la comunitat LGTBI.

vés de sessions obertes i xerrades
coordinades amb les diferents associacions de veïns de la ciutat i
col·lectius com el Sindicat de Llogaters o les diferents Oficines
d’Habitatge.
Més enllà d’això, la FAVB també
considera que cal reformar la Llei
d’Arrendaments Urbans (LAU) perquè contempli la regulació dels
preus de lloguer, que les administracions han de lluitar per evitar els
desnonaments oberts i que cal impulsar mesures i augmentar el
pressupost per a la construcció
d’habitatge públic a les ciutats.

Nova protesta a Can Batlló
per demanar habitatge cooperatiu
REIVINDICACIÓ/ Una vuitantena de persones que formen part del grup d’habitatge Sotrac –sorgit de la llista de socis del
projecte del bloc La Borda que no van
poder formar-ne part– van ocupar, el 16 de
febrer, un dels tres solars de Can Batlló (a
l’alçada del número 51 del carrer Constitució) per reivindicar que aquests tres espais
es destinin a habitatge cooperatiu.
La protesta va formar part de la celebració de la Calçotada per l’habitatge cooperatiu. Sotrac recorda que els tres solars
“són propietat de l’Ajuntament i figuren a
la promoció d’habitatge de protecció oficial” i denuncien que les parcel·les “estan
buides i sense moviment”. Els manifestants
van deixar una pancarta penjada amb el
missatge Volem solars com aquest per a ha-

Demanen de nou
que torni la
línia 41 de bus

bitatge cooperatiu amb la firma de La
Borda, La Diversa, La Dinamo i Can Batlló.
“EXCUSES BUROCRÀTIQUES”
Sotrac creu que l’habitatge protegit ha de
ser una prioritat, especialment en una zona
com Can Batlló, ja que és “un exemple cabdal” de les reivindicacions veïnals i un “símbol de l’empenta i implicació de moltes
persones”. L’entitat veïnal també lamenta
les “excuses burocràtiques” que causen que
“els solars es quedin parats per inoperància” i avisen que seguiran protestant.
Els integrants de l’entitat comparen la
situació de l’habitatge cooperatiu a Can
Batlló amb la del mercat lliure i recorden
que el 70% dels pisos d’aquest darrer sector ja s’han aprovat i construït.

Polèmica per
l’obertura d’un
club d’striptease’
QUEIXES VEÏNALS/ El local situat
al número 17 de la Rambla, concretament al tram de la Rambla de
Santa Mònica, acull des del passat
14 de febrer el club de striptease
més gran de Catalunya, batejat
amb el nom de Dollhouse.
L’obertura del local, com era de
preveure, ha generat rebombori
a la zona. Diferents entitats veïnals
han denunciat que aquest negoci farà créixer la degradació que ja
pateix la Rambla.
L’Ajuntament, per la seva banda, ha dit que controlarà el negoci
de molt a prop i ha deixat clar que
no podia fer res per evitar l’obertura, ja que els promotors tenen
una llicència.
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Els Premis Barcelona Restauració 2018, la cerimònia dels quals es va celebrar a mitjans de febrer,
van reconèixer el Bar Restaurant Ginés com el de més qualitat gastronòmica, Las Delicias del Carmelo com l’establiment amb més integració al seu barri i el Marticoffee com el local més innovador.

El Carnaval de Cor d’Horta
omple els carrers de festa i colors
TRADICIÓ4El Carnaval de l’Eix
Comercial Cor d’Horta va tornar
a demostrar el passat dia 2 de
març que és una de les grans festes que viu el barri al llarg de
l’any. Una edició més, l’eix comercial va aconseguir que una
gran quantitat de veïns, petits i
grans, sortissin al carrer disfressats i amb ganes de passars’ho bé.
La diada festiva va arrencar al
matí ben d’hora amb la visita als
associats de l’eix, que ja estaven
preparats amb les seves disfresses. A dos quarts d’onze va arrencar el taller de màscares a la
plaça Bacardí, mentre que entre

La rua de Carnaval
d’aquest any
va superar el rècord
de participants

La rua de Carnaval, un clàssic del Cor d’Horta. Foto: Cor d’Horta

les dotze i la una del migdia es va
fer la cercavila pels carrers de l’eix
comercial amb el rei Carnestoltes com a gran protagonista.
A la tarda, concretament a
partir de les cinc, va arribar el
torn de la desfilada, que va
arrencar a la plaça Juan Ponce
i va passar pels carrers Calderón
de la Barca, Llobregós, Pantà de
Tremp, Dante Alighieri, Baixada de la Plana, Tajo, Passeig

Maragall, Petrarca i va acabar a
la plaça Bacardí.

CONCURS DE DISFRESSES
Per últim, a la mateixa plaça Bacardí es va celebrar el concurs de
disfresses, que va servir per premiar les tres millors disfresses de
la jornada. Des de Cor d’Horta
valoren molt positivament i destaquen que es va superar la xifra
rècord de participants.

Perfil | Una aposta per la renovació des de dins

Masià va entrar a la Cambra el 1998, al costat de l’expresident Antoni Negre. Després va formar part
de l’equip de l’encara president, Miquel Valls, fins que es van distanciar. Ara vol modernitzar l’entitat
des de la presidència. Haurà de guanyar les eleccions del 8 de maig (del 2 al 7, vot electrònic).

El Parc de les Rieres acollirà la
Fira de Consum Responsable

SOSTENIBILITAT4El Parc de les
Rieres d’Horta acollirà el 16 de
març, entre les 10 del matí i les
dues del migdia, la Fira de consum responsable i Sobirania
energètica.
A la fira hi participaran una
desena d'empreses dels sectors
de les energies renovables, subministraments, comunicacions,
assegurances, finances o mobilitat. Algunes d'elles són les catalanes Som Energia, Cat Gas o

Parlem. La fira l’organitzen les
seccions locals d'Horta-Guinardó i Vall d'Hebron de l'Assemblea Nacional Catalana, que
afirmen que serà una excel·lent
oportunitat per als veïns, ja que
podran informar-se i preguntar
als experts sobre “alternatives
més justes i respectuoses amb el
medi ambient que les grans empreses espanyoles que monopolitzen l'economia i que estan
vinculades a l'IBEX-35”.

Entrevista

“Hem de fer entrar la
Cambra al segle XXI”
Ramon Masià / Candidat a presidir la Cambra de Comerç
Masià, economista i advocat, coneix bé la Cambra i com funciona.
El primer que ha de millorar l’entitat, diu, és la comunicació. “Si no
expliquem el que fem, serem una institució irrellevant”, afirma.

Albert Ribas
BARCELONA
l seu lema és ‘Anem per feina’. Hi ha molta feina a fer a
la Cambra de Comerç?
Sí. La Cambra ha estat paralitzada
des del 2010. Necessita ser refundada i repensada perquè reflecteixi el dinamisme empresarial. Volem
fer-la entrar al segle XXI.

E

Per aconseguir-ho han presentat
un pla de treball amb 11 punts.
Quins són els més importants?
Tres. Primer, la formació, que avui és

permanent. El segon, els autònoms
i les microempreses. El 97% de les
400.000 empreses que conformen la
Cambra són empreses d’una a nou
persones.I el tercer és la internacionalització. Hem de facilitar els negocis
i la inversió, de Catalunya cap enfora i d’enfora cap a Catalunya.
Barcelona és una gran ciutat turística. Vostè diu que la Cambra ha
de fer pedagogia sobre la riquesa que crea el turisme.
El turisme no s’ha de tractar com un
fet aïllat al marge de la ciutat. S’ha de
mirar com una activitat ciutadana,
que no hi hagi una diferència entre
nosaltres i ells. Si es trenca aquesta

barrera, el ciutadà veurà que el turisme és bo per a la ciutat.
A la seva llista hi ha representants del petit comerç.‘Anem per
feina’ és la seva candidatura?
Definitivament. El petit comerç és l’eix
vertebrador de la nostra candidatura
i sempre ha de ser el centre d’atenció de la nostra acció. Ajuda molt a
enriquir el dia a dia de la ciutat.
Quina és la seva aposta per rellançar-lo? No passa pel seu millor
moment...
Una part és la creativitat de l’empresari. Si no hi ha esperit empresarial, no hi ha res a fer. Després hi ha

la importància de la formació, que la
Cambra l’ha de donar, i que ha d’incidir en el fet de fer de la compra una
experiència interessant. Aquí és on
el petit comerç ha de demostrar la
seva professionalitat. On és imbatible és en l’assessorament.

so que puc aportar coses juntament amb els altres candidats.

Mirant la llista de candidats, tindrà
tres rivals més. Sembla que seran
unes eleccions disputades, però
també s’ha parlat de pactes.
Les eleccions són per això, perquè es
presenti tanta gent com vulgui. Dit
això, trobo a faltar programa en les
altres candidatures, mentre que nosaltres l’hem treballat molt. Fa 20 anys
que estic vinculat a la Cambra i pen-

Venim d’un mandat prorrogat i
que va començar l’any 2002. Ara
s’estrenarà el vot electrònic.
Aquestes eleccions poden ser un
pas en la qualitat democràtica de
la Cambra?
Sí. El vot electrònic és el present. Però
cal aplicar-lo bé, de forma rigorosa,
perquè si no es pot donar peu a fraus
que enterboleixin les eleccions.

Un altre debat és si la Cambra ha
de tenir un perfil polític.
La Cambra fa política empresarial
però no ha de tenir un perfil polític.
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Atletisme | Tot llest per a la 41a edició de la Marató de Barcelona

El pròxim diumenge 10 es disputarà la 41a edició de la Marató de Barcelona, la prova atlètica de
llarga distància per excel·lència. Enguany, el recorregut canvia, reduint la quantitat de pujades i
baixades d’anys anteriors. En tancament d’aquesta edició es fregaven les 17.000 inscripcions.

L’Horta de Nacho Castro
segueix creient en el‘play-off’
» Gesta del Martinenc: els vermells assalten el camp del Terrassa
» Futbol i solidaritat amb Burkina Faso al municipal del Guinardó
Pau Arriaga
HORTA-GUINARDÓ
“Poder jugar per estar a dalt i fer
play-off és increïble”. Aquestes
paraules, que Narcís Barrera va
dir a Betevé després de la derrota de l’Horta en un gran partit a
Granollers el passat dissabte 2
(per 2-1) resumeixen a la perfecció el que sent la plantilla, el cos
tècnic i l’afició de la UA Horta: la
possibilitat d’acabar entre els
quatre primers i somiar amb
l’ascens a Segona B és ben viva.
I és que malgrat que els de
Nacho Castro només han sumat
la meitat dels punts que s’han disputat en les darreres sis jornades
(gràcies a les victòries contra el
Santboià, el Terrassa i el Llagostera), no han pogut assaltar encara la quarta plaça, que continua
ocupant l’equip del Vallès Occidental amb un punt més (48) que
l’Horta (47). Ara, a més, el Sant
Andreu (46), el Reus B (45) i el
Granollers (44) han presentat la
seva candidatura al quart lloc.

Els blancs no renuncien al somni d’acabar entre els quatre primers. Foto: UAH

El calendari immediat es presenta amb una dificultat creixent per als del Feliu i Codina: rebran la Fundació Grama el diumenge 10, visitaran Ascó set dies
després, afrontaran una jornada
intersetmanal contra la Pobla, vi-

La Tercera Divisió
encara la seva fase
decisiva amb els dos
equips jugant-se-la
sitaran l’Energia per jugar contra
el Sants i acabaran el mes a casa
amb un partidàs contra l’Hospi.
FE EN LA PERMANÈNCIA
El primer partit de l’Horta del
mes ha acabat en derrota, mentre que el Martinenc de Manel
Moya va aconseguir la primera
victòria del curs a domicili, que
també és la segona de tota la temporada, el passat dia 3 a l’Olímpic de Terrassa (2-4). El conjunt
del Guinardó només ha perdut un
dels seus darrers sis partits (a

banda d’aquesta victòria ha obtingut quatre empats) i espera
que aquests tres punts rearmin
l’equip en la lluita per intentar salvar la categoria. El Castelldefels,
el primer dels conjunts de fora del
descens, suma 11 punts més (27)
que el Martinenc (16).
Els del Guinardó afronten un
mes molt dur, amb la visita del
Llagostera, un partit al municipal
de Granollers, una final a casa
contra la Fundació Grama, un
desplaçament clau a Ascó i un
darrer matx contra la Pobla.

UN MATÍ DE GOLS PER
UNA BONA CAUSA
4Al marge de les competicions, el passat dissabte 2
el Martinenc va organitzar
el torneig solidari #BurkinaMartinenc, una cita solidària amb partits de futbol
7 per recaptar diners que es
donaran als equips femenins del Santos FC, un club
de la capital d’aquest país
africà, Ouagadougou.

Set jornades i un objectiu:
la salvació de la UE Horta

Set partits separen la Unió
Esportiva Horta del seu
gran objectiu de la temporada: la permanència a
la Primera Divisió masculina.
El conjunt hortenc, vuitè amb 18
punts després de 15 jornades,
amb set punts més que l’onzè, el
Waterpolo Sevilla, el primer dels
dos equips que perdrien la categoria si la lliga s’acabés.
La UEH, que va empatar en
el derbi a la piscina del CN Montjuïc en el primer partit del mes
(10-10) es prepara ara per rebre
la visita del Premià, per viatjar a

Sevilla per jugar contra el Dos
Hermanas, per rebre el Málaga
i per tancar el mes a la pista d’un
dels conjunts més forts de la categoria, el Rubí.

EL CEM, ESCENARI MUNDIAL
El Centre Esportiu Municipal, recentment reformat i que és l’escenari on la UEH juga els seus
partits, va ser l’escenari d’un
partit de la Lliga Mundial masculina, entre les seleccions d’Espanya i d’Ucraïna. El combinat
de David Martín va guanyar de
forma contundent, per 17-2.

La ratxa de cinc victòries del
Lima-Horta s’acaba a Galícia

La bona ratxa de resultats ha arribat a la
seva fi. El Lima-Horta de Sergio Manzano, que entre finals de gener i tot
el mes passat havia guanyat cinc
partits seguits (acostant-se a la
zona alta) va veure com aquesta
dinàmica va arribar a la seva fi el
passat dissabte 2 a Pontevedra
contra l’Arxil (73-62).
Aquest resultat fa que el conjunt salmó vegi com es frena la
seva retallada de distància respecte de la zona de promoció
d’ascens, ja que ara el quart clas-

sificat, el Barça Santfeliuenc,
suma dues victòries més (13-7)
que l’equip (11-9).
Arribar a aquesta quarta plaça, però, no és cap quimera. Això
sí, l’equip gairebé no es pot permetre cap relliscada més en les sis
darreres jornades de la fase regular de la competició.
Les hortenques es veuran les
cares contra l’Ibaizabal el pròxim
dissabte 9 al Virolai, visitaran la
pista del segon, l’Aros, una setmana més tard, rebran el Barça
el dia 23 i tancaran el mes també a casa contra el Cortegada.
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| Trials Rising Gold
Nova entrega de la saga d’Ubisoft per als fanàtics de les
motos de trial. La jugabilitat s’ha millorat de forma notable.

Famosos

No t’ho perdis

L’humorista Berto Romero viu un bon moment professional. Per una banda, el programa de ràdio Nadie
sabe nada de la Cadena Ser, que comparteix amb
Andreu Buenafuente, fa anys que triomfa entre l’audiència i, per l’altra, la segona temporada de la sèrie
Mira lo que has hecho ha aconseguit una bona acollida entre el públic. Els nous capítols d’aquest últim projecte es van estrenar divendres 22 de febrer
a Movistar Series i molts espectadors van confessar que durant el cap de setmana ja havien vist
tots els episodis. De fet, Romero va agrair la marató de la seva sèrie que havien fet molts seguidors
a través de les seves xarxes socials. Mira lo que has
hecho explica l’experiència personal de Romero
en el món de la paternitat i compta amb ell mateix com a protagonista de la trama. Una de les
novetats principals de la segona temporada és la
incorporació de Belén Cuesta i Núria Gago al repartiment d’actors i actrius de la sèrie.

Literatura per a famílies
Un any més i ja en van nou arriba la gran cita de la literatura
i de les arts infantils i juvenils a Barcelona, el FLIC, un festival
d’experiències i creació literària per gaudir de la literatura i
les arts. Del 2 al 23 de març tindran lloc les propostes per a
famílies en els grans equipaments culturals de referència de
la ciutat: Museu del Disseny de Barcelona, Museu Nacional
d’Art de Catalunya, Mercat de les Flors, MACBA i Filmoteca
de Catalunya. El primer punt d’interès serà el 2 i 3 de març al
Mercat de les Flors amb l’espectacle de dansa Ballar és cosa
de llibres. Trobareu més informació a la web del FLIC.

Llibres

?

B E R T O

QUI ÉS

...

R O M E R O

Ser un humorista i actor reconegut

ÉS FAMÓS PER

Es va fer famós al programa d’Andreu Buenafuente

?

Presentar nous capítols de la seva sèrie

QUÈ HA FET

‘Mira lo que has hecho’ estrena nova temporada

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

L’actor agraeix la resposta del públic

Molts espectadors han vist tots els capítols en pocs dies

Música

Pelis i sèries

Quaderns del port
Hilari de Cara

Lapònia
Cristina Clemente i Marc Angelet

L'ull de la tempesta
Porto Bello

Una qüestió de gènere
Mimi Leder

Llibre guanyador dels Jocs Florals de
Barcelona del 2018. L’escriptor mallorquí torna a la seva poesia vital, sensual
i intuïtiva amb aquest poemari, amb el
qual es consagra com una de les veus
més importants de la poesia en català.
Al llibre, de Cara, establert a Manacor
des del 1967, repassa diverses meditacions escrites des del port on viu.

Dues famílies es troben a Lapònia per
celebrar Nadal i esperar l’arribada del
Pare Noel. Però la revelació d’un secret
trastocarà el que havien de ser unes
vacances idíl·liques. Aquesta comèdia
ens parla i ens fa reflexionar amb humor i intel·ligència sobre la veritat i la
mentida i l’educació dels fills.
Al Club Capitol de Barcelona.

El nou disc de Porto Bello, L'ull de la tempesta (Música Global, 2019), ja és al carrer. La jove banda està preparada per
donar el tret de sortida a la gira de presentació, que començarà a la sala Apolo
de Barcelona el pròxim 10 d'abril.
Aquest estiu serà intens per als d'Altafulla, que passaran de ben segur pels principals festivals i festes majors del país.

Ruth Bader Ginsburg és una jove advocada i mare que, amb l’ajuda del seu
marit, lluita per aconseguir la igualtat
entre dones i homes en el món del
dret. El film se centra en dues dècades
de la seva vida (entre 1950 i 1970). Poc
després, Ginsburg faria història sent la
segona dona que entraria a formar
part del Tribunal Suprem dels EUA.
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Cultura
DIVENDRES 8 DE MARÇ
19:00 La cantaora Anna Colom i el guitarrista
Marc López ens conviden a un viatge per la
música popular ibèrica, llatinoamericana i el
flamenco. / Centre Cívic Casa Groga.

Ferran Palau farà un
concert al Matas i Ramis
Divendres 15 de març a les 21:00

PROPOSTES
Tallers

Recta final del curs
de conversa en anglès
Fins al 14 de març a les 12:00

Darreres setmanes en les quals es
podrà participar en les sessions d’aquest curs de conversa en anglès que
va començar el gener. / Centre Cívic Guinardó.

FINS AL 14 DE MARÇ
11:00 Els diferents grups (de dimarts i dijous)
ja encaren les darreres sessions del curs
d’estiraments, que els ha permès dominar diferents tipus d’estiraments. / Centre Cívic Matas i Ramiss.
En el marc del Barcelona Districte
Cultural, Ferran Palau farà un concert
on interpretarà tots els seus grans èxits.
L’entrada és gratuïta. / Centre Cívic Matas i Ramis.

Exposicions

DEL 5 AL 26 DE MARÇ
Matí-Tarda Jo vaig néixer lliure és el nom de la
mostra que se centra en el paper que juguen
les dones en la gran obra de Miguel de Cervants, el Quixot. Entrada gratuïta. / Centre Cívic Teixonera.

FINS AL 29 DE MARÇ
Matí-Tarda Durant tot el mes es podrà visitar
la mostra anomenada Estima el teu cos desobedient, una exposició preparada pel col·lectiu Arte Mapache. L’entrada és gratuïta. / Casal de Barri Can Travi de la Vall d'Hebron.

Infantil

‘El jardí dansat’, un
taller per als més menuts
Dilluns 11 de març a les 17:30

Dansalut s’encarregarà de coordinar el
taller anomenat El jardí dansat, per a
nens i nenes de 6 mesos a 3 anys. / Biblioteca El Carmel - Juan Marsé.

Esports
DISSABTE 9 DE MARÇ
17:45 Partit de bàsquet corresponent a la vinti-unena jornada de la Lliga Femenina 2 entre el Lima-Horta i el Galdakao Ibaizabal. / Pavelló del Virolai.

La UA Horta es prepara per rebre
la visita de la Fundació Grama
Diumenge 10 de març a les 12:00

FINS AL 18 DE MARÇ
17:30 Darreres sessions del curs de ballet clàssic, que va posar-se en marxa el mes de gener, i que es faran els pròxims dilluns. /
Centre Cívic Casa Groga.

FINS AL 21 DE MARÇ

18 I 25 DE MARÇ

19:00 Els diferents grups (de dilluns, dimecres
i dijous) ja encaren les darreres sessions del
curs de Pilates, que els ha permès dominar
aquesta tècnica de relaxació i benestar. / Centre Cívic El Carmel.

17:00 Amb ulls d'astronauta serà el nom del taller en els qual els més menuts es posaran en
la pell dels astronautes. El preu de les dues
sessions és de 21,3 euros. / Centre Cívic Casa
Groga.

Partit de futbol de la trenta-unena jornada del grup 5 de la Tercera Divisió entre la UA Horta i la Fundació Esportiva Grama. / Municipal Feliu i Codina.

| 22

líniahorta.cat

Març 2019

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

23 |

Pàgines especials

Març 2019

líniahorta.cat

Horta-Guinardó
Ernest Maragall: “L’electoralisme és dolent
per a la salut i ara també per a la cultura”
Respecte del conflicte del CAP
Raval Nord, el candidat a l'alcaldia de Barcelona per ERC assegura que el que està sobre la
taula és un simple anunci de foto
per part del govern municipal.
D'aquesta manera, Esquerra ha
decidit prendre la iniciativa i accelerar el procés per trobar, de
forma immediata, un nou espai
que ofereixi als veïns la millor solució per no haver de triar entre
salut i cultura.
“Ja comencem a estar-hi acostumats. El tramvia, el dentista
municipal, la funerària... Aquest
govern no està fent bé les
coses”, afirma Maragall conven-

çut que no és el moment de prendre mesures buides sinó de buscar una bona alternativa. Per
això, afegeix el candidat d’ERC,
“Esquerra accelerarà el procés
per intentar trobar un nou espai
que encaixi amb l'ampliació del
museu i garanteixi el CAP Raval
Nord. No estem parlant ni d’ajornar ni d’aturar, sinó d’accelerar:
es pot fer”.
Respecte de la funerària pública, que es va tractar al darrer
ple municipal, l'alcaldable recorda la proposta d'ERC que ja es
va aprovar per oferir un servei públic a 1.800 euros i justifica l'abstenció perquè la nova proposta

del govern municipal és “poc solvent”, tot i mostrar-se a favor
d'estudiar uns serveis funeraris
públics de qualitat. “El que està
en joc és el bon govern. Aquesta

Ara toca escoltar el veïnat
Durant els darrers anys, l’actual govern del districte ha centrat la seva
actuació al barri d’Horta en algunes grans inversions. La primera,
que ja li venia donada del mandat
anterior, ha estat la segona fase de
les obres de millora del CEM Horta,
a la qual ha estat incapaç d’incorporar la tan necessària piscina
descoberta que el veïnat reclama i
que va desaparèixer del projecte
amb l’anterior govern.
La segona ha estat un intent de
‘superilla’, que finalment no ha passat de ser una continuació de la pacificació del trànsit per donar
preferència als vianants amb plataformes úniques, iniciada al barri fa
molts anys, i que poc pot aportar realment a la millora de la mobilitat o
la qualitat de l’aire que respirem, ja
que només fa que intentar desviar el
trànsit cap a un carrer amb prou densitat com és Tajo-Lisboa.

Nosaltres entenem que un govern pròxim a la ciutadania com el
del districte no es pot permetre
prioritzar només grans projectes
de suposat lluïment, oblidant-se
de les moltes demandes veïnals
que hi ha, com ara reformes integrals necessàries a molts carrers
d’Horta que permetin per exemple
l’eliminació dels nombrosos pals

esquerrabcn.cat/districtes

de llum que encara queden, l’ampliació de voreres i millores diverses que garanteixin l’accessibilitat
per a tothom.
També, a nivell de ciutat, creiem
que encara són necessàries millores i més inversió en la contracta
de neteja i en el manteniment general de l’espai públic i dels nostres parcs i jardins.

@ERChg7

ciutat no es pot permetre que la
foto i el primer pla impossibilitin
decisions que demanen rigor, exigència i servei a la ciutat”, assegura Ernest Maragall.

Xavi Reig

Conseller
de Districte
d’ERC a
Horta-Guinardó

Aquest mes de març hi ha el
darrer plenari del districte
del mandat i, una de les iniciatives que impulsem, és la
creació d’un Pla de Prevenció, Civisme i Convivència,
juntament amb una demanda d’augment del pressupost per a les diferents
àrees que treballen les problemàtiques en aquests
àmbits.
L’objectiu és aconseguir
tenir més equips de treball
al carrer propers al veïnat i
una millor eficiència i coordinació per donar la millor
solució a cada cas que es
presenti a tots els barris del
nostre districte. També creiem que s’ha de fer una especial atenció a les diverses
situacions de risc que pateixen les dones.

ERC Horta Guinardó

| 24

líniahorta.cat

Març 2019

Pròxima edició: 2 d’abril

