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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
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Quien mal anda...
per Antoni Moliné

Han passat quaranta
anys des de les eleccions
del 1978 i tenim la sen-
sació que hem retrocedit
al 1939. El discurs del lí-
der del PP, Pablo Casado,
a la convenció del seu
partit va ser demolidor
contra Catalunya, la qual,
no oblidem, aporta ga-
irebé la quarta part del
PIB espanyol. 
Ens va dir de tot: ra-

cistes, bojos, extremis-
tes radicals i altres ad-
jectius. Quina mala me-
mòria que té aquest jove,
acompanyat del seu pro-
tector i mentor, l’expre-
sident Aznar. Precisa-
ment un personatge que
està veient com la majo-
ria dels que el van acom-
panyar durant els seus
anys de govern han estat,
i encara estan, rendint
comptes amb la justícia. 
Curiosament, la seva

dona, exalcaldessa de
Madrid, haurà d’aclarir
una acusació de delicte
monetari d’uns vint mi-
lions d’euros. Aquests
són els que ens assenya-
len amb el dit davant de
tota l’opinió pública es-
panyola.
La Generalitat de Ca-

talunya ha creat lleis, des-
prés avortades pel propi
PP, Ciutadans i el Tribu-
nal Constitucional, que
anaven destinades a pro-
tegir els ciutadans més
necessitats. Parlo, per ex-
emple, de temes com la
pobresa energètica, evitar

al màxim possible els
desdonaments i  l’impost
a la banca pels habitatges
que mantenen buits, en-
tre altres. Tota una de-
claració d’intencions per
a, com a mínim, intentar
sortir d’aquestes esta-
dístiques que situen Es-
panya com un dels pa-
ïsos de la Unió Europea
on el retrocés del benes-
tar de la població és més
evident. 
Amb tot, no, senyor

Casado, el nostre Govern
no és ni racista ni res del
que vostè ens encoloma.
És el seu partit qui ha afa-
vorit els que, precisa-
ment, tenen les butxa-
ques ben plenes. El que
ha permès el cas Bankia,
menjant-se tots els es-
talvis dels pensionistes
que els  havien confiat a
aquest banc. El que ha
rescatat entitats bancà-
ries a costa, sempre, del
gruix de la població. I un
llarg etcètera de casos de
corrupció sense prece-
dents. 
Intentar amagar tot

aquest seguit de despro-
pòsits demonitzant  Ca-
talunya i els seus ciuta-
dans segur que els dona
vots, però a la llarga s’im-
posarà  la veritat i aca-
baran pagant-ho. Alme-
nys així ho adverteix la
dita castellana que segur
que el senyor Casado i la
gent que l’acompanya co-
neix molt bé: Quien mal
anda mal acaba.

Mirada pròpia
Les millors
perlesLínia Les Corts estrena 

un nou web redissenyat

COMUNICACIÓ4Línia Les Corts
fa un pas endavant en l’àmbit di-
gital. Recentment ha posat en
marxa un nou web renovat i in-
terconnectat amb la resta d’edi-
cions Líniai 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.

Grup Comunicació 21

Armes que maten (però poquet)1

2 El tancament de la memòria

El Tanatori de les Corts acull el comiat
a Montserrat Caballé

La sentència de La Rotonda anima
Salvem els Jardins del Bisbat

Rajoy i el dia a dia del món

El + llegit línialescorts.cat
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El fred és un dels nos-
tres pitjors enemics. A

Soto del Real, a prop de
la Sierra de Guadarrama, només hi ha
calefacció 2 hores al dia. Les cel·les són
autèntiques neveres. Molts interns ens
diuen que havent dinat es fiquen di-
rectament al llit. Inaudit. Tanmateix, no
ens vinclaran.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Us poseu molt con-
tents quan veieu com

es desplomen les ven-
des d’El Periódico i La Vanguardia al
quiosc, però no us hi posaríeu tant si
veiéssiu el creixement de les seves
edicions digitals. Audiència a anys
llum dels digitals de línia editorial so-
biranista.

@eduardvoltas

Hoy un Gobierno que
hace 7 meses aglutinó

a 180 diputados de 350
para echar a ladrones y carceleros de
Moncloa y que comenzó recibiendo a
629 refugiados en el puerto de Valen-
cia, se alinea con Salvini en política mi-
gratoria y con Trump en política inter-
nacional. Esa es la noticia.

La lógica del Tribunal
Supremo:

-Puigdemont no puede
ser testigo por video porque es impor-
tante estar presente físicamente, pero...
-No hace falta observadores interna-
cionales presentes porque hay video y
no es tan importante estar presente fí-
sicamente.

@joethebrew@gabrielrufian@joseprull

Els semàfors

Jardins de Pedralbes
El Festival Jardins de Pedralbes ha

anunciat la seva primera artista convi-
dada de cara a la setena edició, que se
celebrarà el 5 de juny i el 15 de juliol. 
Es tracta de Mariah Carey, un nom 
que confirma l’ambició del festival. 

pàgina 10

AE Les Corts UBAE
El primer equip dels mamuts ha aprofi-
tat l’ensopegada del seu principal perse-
guidor, el Penya Esplugues, per esca-
par-se en la classificació. El conjunt

verd encadena quatre victòries i no perd
des de principis del mes de gener. 

pàgina 22

Ajuntament
La justícia ha deixat en suspens la trans-
formació de l’antiga fàbrica d’Amadeu
Cabré en una zona verda i d’equipa-
ments després de donar la raó a la 

propietat de la fàbrica, que fa anys va 
recórrer contra la reforma urbanística. 

pàgina 15
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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, de vegades, és 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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Les Corts

URBANISME4Veïns i diverses
entitats de les Corts unides en la
plataforma Salvem els Jardins
del Bisbat i el Patrimoni de les
Corts han portat a la fiscalia el pro-
jecte de l’Arquebisbat de constuir
una residència de gent gran a la
cantonada dels carrers Galileu i
Remei, on hi ha l’antic convictori
(Can Capellanets).
Des de la plataforma denun-

cien “l’incompliment reiterat de
normatives i les presumptes il·le-
galitats” del projecte. Al mateix
temps, alerten que el nou pla es-
pecial urbanístic que s’ha d’apro-
var “pot contradir  la legalitat i pot
suposar una greu pèrdua de pa-
trimoni pel barri i per la ciutat”. 
La pèrdua de patrimoni a la

qual els denunciants fan referèn-
cia té a veure amb “la destrucció
reiterada d’arbres protegits i la
destrucció sense els permisos pre-
ceptius de la coberta, teulats, fa-
çanes i interiors de Can Capella-
nets”. I és que durant les primeres

obres fetes el 2015, quan la in-
tenció de l’Arquebisbat era fer-hi
una residència per a investigadors
universitaris –els veïns parlaven
d’hotel encobert –, es va treure la
coberta de Can Capellanets. 
Segons els veïns, la nova resi-

dència de gent gran també pro-
vocaria que l’edifici històric que-
dés molt amagat. 

AL·LEGACIONS
El projecte està pendent de l’a-
provació d’un pla urbanístic que

ha superat els primers tràmits. Els
veïns ja han presentat les seves
al·legacions i l’aprovació definiti-
va s’haurà de fer a la Comissió
d’Urbanisme de l’Ajuntament.
Des de la plataforma recorden que
“cap partit polític va votar a favor
d´aquest Pla Especial en la vota-
ció inicial al Districte, ja que qua-
tre es van abstenir i dos van votar-
hi en contra” i demanen que a la
Comissió d’Urbanisme “mani el
sentit comú i la voluntat popular
i no el poder de l’Arquebisbat”.

Una imatge de l’estat de l’edifici. Foto: Salvem el Patrimoni de les Corts

Porten a la fiscalia el projecte
de Can Capellanets del Bisbat
» Els veïns creuen que la futura residència d’avis de sis plantes 

de l’Arquebisbat incompleix la normativa urbanística 

Colau comprova el malestar
veïnal amb els canvis al bus

TROBADA4La Biblioteca Mont-
serrat Abelló va acollir el passat
1 de febrer una trobada de l’al-
caldessa Colau amb els veïns
en el marc de les sessions ‘Tro-
bades amb l’alcaldessa’, que va
servir per comprovar les dife-
rents qüestions que preocupen
als cortsencs.
Colau, en una sala que es va

omplir a vessar, va poder com-
provar com actualment a les
Corts hi ha una sèrie de proble-
màtiques que preocupen els
veïns. Un dels que fa temps que

porta polèmica és el nou reco-
rregut dels busos H10, H8 i 54.
Altres temes que es van tractar
van ser la manca de residències
públiques per a gent gran, el pro-
jecte de l’Espai Barça, la manca
d’espais per a gossos, la fusió dels
instituts Ausiàs March i Joan
Boscà, el projecte de l’Arque-
bisbat de fer una residència per
a gent gran a la cantonada dels
carrers Galileu i Remei, els pro-
blemes de neteja al parc de Can
Cuiàs o temes relacionats amb
l’incivisme, entre d’altres.

MÚSICA4El Festival Jardins de
Pedralbes va anunciar la setma-
na passada la seva primera con-
firmació de cara la seva setena edi-
ció, que se celebrarà entre el 5 de
juny i el 15 de juliol. Es tracta, ni
més i menys, que de Mariah Ca-
rey, que actuarà el 10 de juny.
Amb l’anunci de l’actuació de

l’artista estatunidenca el festival
demostra la seva aposta per reu-
nir primeres espases de la músi-
ca internacional. Carey és l’artis-
ta femenina amb més vendes de

tots els temps, amb més de 200
milions de discos venuts. També
ha obtingut 18 vegades el núme-
ro 1 a la prestigiosa llista Billboard
Hot 100 i ha estat guardonada
amb diversos American Music
Awards i Grammys, el premi d’Ar-
tista de la Dècada dels Billboards
i el World Music Award dels
‘World's Best Selling Female Ar-
tist of the Millennium’, entre altres.
Carey, cantant, compositora,

productora musical, actriu i fi-
làntropa, va iniciar la seva carre-

ra musical el 1990 amb el debut
homònim ‘Mariah Carey’. Des-
prés d’una dècada plena d’èxits
amb el segell Columbia Records,
el 2000 va firmar un contracte de
100 milions de dòlars amb Virgin
Records i el 2002, després d’ha-
ver tingut problemes de salut, va
firmar un contracte amb Island
Records. Després d’uns anys sen-
se èxits, el 2005 va tornar al cim
de les llistes. El 2009 també va ser
guardonada per la seva interpre-
tació a ‘Precious’.

Colau es va reunir amb els veïns l’1 de febrer. Foto: Ajuntament

Mariah Carey serà a Pedralbes

Biblioteca Montserrat Abelló | Projecte ‘BiblioLab Maker’
La Biblioteca Montserrat Abelló ha posat en marxa el projecte ‘BiblioLab Maker’
amb l’objectiu de generar un espai de coneixement al voltant de les tecnologies de
fabricació digital. L’objectiu és generar diferents projectes tecnològics i socials.
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El centre mèdic ASCIRES CETIR Vilado-
mat (Barcelona), que el grup biomèdic
ha obert recentment, ha estat desig-
nat "Centre Europeu de Referència"
per part de la companyia GE Health-
care. Aquest nomenament suposa que
disposarà de les tecnologies més pun-
teres de diagnòstic per imatge i també
per a investigació; validarà clínicament
noves tècniques de diagnòstic; i for-
marà a metges de tot Europa en l'ús de
tècniques com PET / RM, ressonància
magnètica (RM) i tomografia compu-
tada (TC).

Aquest centre ASCIRES és la pri-
mera clínica privada a Europa recone-
guda per GE Healthcare com a centre
de referència també per al desenvolu-
pament de la tecnologia PET / RM. Tal
com destaca Juan Luis Sevillano, res-
ponsable de l'àrea de ressonància
magnètica de GE Healthcare a Espa-
nya i Portugal, "ASCIRES CETIR és un
dels centres de diagnòstic per imatge
millor equipats d'Europa, amb tecno-
logies punteres tant en l'entorn de la
investigació com del diagnòstic i trac-
tament clínic dels pacients".

La Clínica CETIR Viladomat compta
amb l'equipament més avançat en
diagnòstic per imatge i en medicina
nuclear. Per a això, ASCIRES Grup Bio-
mèdic ha destinat en aquesta clínica
més de 15 milions d'euros, "el que la
converteix en matèria de diagnòstic
per imatge, a més, en un dels centres
mèdics amb més inversió en tecnolo-
gia per metre quadrat d'Espanya", as-
segura Eduard Riera, responsable de
Medicina Nuclear de ASCIRES CETIR.

En aquesta clínica de 1.200m2 la
innovació tecnològica es combinarà
amb assessoria genètica, camp en el
qual el grup biomèdic també atresora
una experiència de més de 20 anys
amb el seu equip ‘ASCIRES Sistemas
Genómicos’.

"La combinació de tècniques d’i-
matge i genòmica en aquest centre,
mitjançant el big data i la Intel·ligència
Artificial, el convertiran en una refe-
rència en el diagnòstic i tractament de
determinades patologies com el càn-
cer, malalties neuronals, etc."

La clínica CETIR Viladomat és, ac-
tualment, l'únic centre privat d’Eu-
ropa que disposa d'un equip de PET /
RM amb temps de vol, l’ús del qual es
destinarà tant en l'àmbit de la inves-
tigació com al de diagnòstic i tracta-
ment clínic. El PET / RM, és una
tecnologia que permet realitzar dia-
gnòstics més precisos en neurologia
o cardiologia.

A l'àrea de Medicina Nuclear, l'e-
quipament tecnològic es completa
amb un SPECT / TC i una nova Gam-

magrafia. Pel que fa a l'àrea d'Imatge,
aquesta comptarà amb una RM de 3
Tesles, un TAC, un densímetre, un ecò-
graf i un mamògraf i un telecomanda-
ment. Tot aquest equipament és
d'última generació.

Aquesta nova clínica té també per
objectiu esdevenir un centre de des-
envolupament del coneixement i la in-
vestigació científica. Tecnologia com la
que aporta el PET / RM obre múltiples
possibilitats per al desenvolupament
de línies d'investigació futures, que
permetran ampliar el seu camp d'apli-
cació en el diagnòstic de precisió.

Alhora, és centre de visita i forma-
ció per a metges i tècnics especialistes
de tot Europa que estiguin interessats
a conèixer les noves tecnologies d'i-
matge que es validin, especialment en
l'entorn de la Mediterrània.

Amb una trajectòria de més de 40
anys i arrels mediterrànies, ASCIRES
Grup Biomèdic està integrat per la ca-
talana CETIR i les valencianes ERESA i
Sistemes Genómicos. Tres equips pio-
ners a Espanya i a Europa en aplicar
tècniques i tecnologia d'avantguarda
en els seus respectius àmbits: la pri-
mera ressonància magnètica, la radio-
teràpia d'intensitat modulada enfront
del càncer i la seqüenciació genètica
per al diagnòstic.

Així, el grup ASCIRES centra la seva
activitat en diagnòstic i tractament,
reinvertint anualment una mitjana del
20% dels beneficis en R+D+I. Una re-
inversió que li permet incorporar l'úl-
tima tecnologia i els últims avenços
científics tant en Imatge com en Ge-
nòmica.

La clínica catalana CETIR Viladomat, designada
Centre Tecnològic Europeu de Referència

ASCIRES CETIR inverteix 15 milions d’euros en 1.200m2 per a instal·lacions i tecnologia

· El nomenament suposa que la Clínica 
ASCIRES CETIR Viladomat disposarà de les tecnologies 

més punteres de diagnòstic per imatge i també
per a investigació

Imatge, genòmica,
‘big data’ i intel·ligència 

artificial: claus per al 
diagnòstic i tractament

de malalties oncològiques
o neurològiques

Aposta 
per la investigació 
i formació a escala

europea

ASCIRES és un
grup biomèdic

amb arrels 
mediterrànies

El primer PET / RM de Catalunya Visionat de prova d'imatge

· Formarà a Barcelona a metges europeus 
en l'ús de noves tècniques d'imatge 

· Aquest centre ASCIRES és  de les poques clíniques privades a Europa
reconegudes per GE Healthcare com a centre de referència en PET / RM

Per a més 
Informació:

www.cetir.com 
93 503 52 00
C/ de Londres, 6 
08029 Barcelona
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La zona verda i d’equipaments
d’Amadeu Cabré, en suspens

URBANISME4La reforma ur-
banística coneguda amb el nom
de PERI (Pla Especial de Re-
forma Interior) Danubi, anun-
ciada fa un any i que ha de
permetre convertir l’antiga fà-
brica d’Amadeu Cabré del barri
de la Maternitat i Sant Ramon
en una gran zona verda i d’e-
quipaments, ha rebut recent-
ment un cop judicial que com-
promet el seu futur. 
El projecte estava pendent

que la propietat de la fàbrica re-
tirés una demanda que havia
presentat fa anys contra la mo-
dificació del Pla General Metro-
polità del 2010, que contem-
plava l’expropiació de l’espai.
Tot i que l’Ajuntament ha dit que

havia arribat a un acord amb la
propietat, el jutge no va sus-
pendre la demanda i ara ha sen-
tenciat a favor de la propietat.
Així doncs, la sentència in-

valida la modificació urbanísti-
ca del 2010, cosa que torna a dei-
xar sense solució els veïns de les
78 casetes que envolten la fà-
brica, que amb el pla del 2010
veien com solucionaven la si-
tuació de risc d’expropiació de les
cases que tenien des del 1976.
L’Ajuntament ja ha dit que

presentarà recurs a la sentència
judicial però el que és evident és
que el projecte de convertir l’an-
tiga fàbrica d’Amadeu Cabré en
una zona verda i d’equipaments
queda aturada.

ESPAI BARÇA4L’edifici Pica-
dero, situat al número 63 de la
travessera de les Corts i literal-
ment enganxat a la tanca que
delimita el recinte del Camp
Nou, ha d’anar a terra en el
marc de la construcció del pro-
jecte de l’Espai Barça, que pre-
veu que sigui el club que s’ocu-
pi del reallotjament de tots els
veïns. Ara, segons ha avançat
Betevé, dues veïnes del bloc, que
viuen de lloguer, han denunciat
pressions per renunciar al rea-
llotjament a canvi d’una in-
demnització.
Aquestes veïnes, tal com ha

explicat Betevé, asseguren que
tenen un contracte indefinit i
que fa més de 30 anys que
viuen a l’edifici. Per la seva
banda, el Barça considera que,
un cop signat un acord econò-
mic amb els propietaris, són
aquests els encarregats de fer-
se càrrec del reallotjament d’a-
questes llogateres. 
Per la seva banda, el regidor

Agustí Colom ha afirmat en de-
claracions a Betevé que la res-
ponsabilitat dels reallotjaments
recau en el Barça, tot i que re-
marca que des del Districte han
d’acabar d’analitzar quins són
els drets adquirits d’aquestes
dues veïnes. 

Per últim, des de l’Associació
de Veïns de les Corts asseguren
que el Barça es va comprometre
a reallotjar tots els veïns del bloc.

PROJECTE POLÈMIC
El projecte de l’Espai Barça que
el club i l’Ajuntament van apro-
var l’abril de l’any passat no
convenç els veïns.  La FAVB, la
Coordinadora de Veïns i Veïnes
de les Corts, l’Associació de
Veïns i Veïnes de les Corts, la Co-
ordinadora de Veïns i Veïnes de
Mejía Lequerica i l’Associació de
Veïns i Veïnes de la Zona Uni-

versitària van fer pública, des-
prés de la presentació de l’acord,
la seva “profunda decepció per
la manca de lideratge i impar-
cialitat de l’equip de govern mu-
nicipal”, alhora que van aprofi-
tar per denunciar “la manipu-
lació envers el paper que el veï-
nat ha jugat en aquest procés,
tant per part de l’Ajuntament
com de la majoria de partits
polítics de l’oposició”. La FAVB,
i també la CUP, han presentat
dues demandes contra el pro-
jecte, ja que consideren que no
respecta la llei d’Urbanisme.

Una imatge de l’edifici Picadero. Foto: Google Maps

Polèmica per la situació de dues
veïnes de l’edifici Picadero
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4Proximitat, adaptació al territo-
ri i contacte amb la ciutadania
són alguns dels eixos motors d’a-
quest nou model de treball de la
Guàrdia Urbana, que fa dues set-
manes que ja és present als dife-
rents barris de les Corts. Un model
que implica la implantació d’un
equip de policies de barri a cada
districte per tal d’anticipar els pro-
blemes, detectant-los de manera
precoç, gràcies al coneixement
que tenen de les entitats, equipa-
ments i del veïnat de cada barri. Així
doncs, la Policia de Barri es con-
verteix en l’interlocutor més proper
per a la ciutadania, el punt de re-
ferència del teixit comercial i del
veïnat organitzat. 

L’objectiu principal d’aquest
cos és treballar sobre els problemes
de convivència i seguretat de for-
ma transversal amb la resta de ser-
veis públics, amb l’objectiu de do-
nar la millor resposta a les deman-
des dels veïns, veïnes i del teixit as-
sociatiu i comercial, garantir els
drets de les persones i la convi-
vència ciutadana. Així doncs, la
participació de la ciutadania es
converteix en una aliada per al
diagnòstic d’aquest tipus de pro-
blemes i el plantejament de possi-

bles solucions. Per aconseguir-ho,
s’estan reforçant els canals de co-
municació i participació en cada
districte, i els  equips de Policia de
Barri assisteixen, per exemple, als es-
pais formals de participació del
districte i el barri, com és el Consell
de prevenció i el Consell de barri.

FORMACIÓ ESPECÍFICA
Per aconseguir l’objectiu d’aquests
equips de treball, els policies han re-
but una formació especialitzada
multidisciplinària que els dota d’ei-
nes per poder treballar en diferents
situacions com són la detecció i in-
tervenció en conflictes de convi-
vència; l’anticipació al conflicte; la
comunicació; l'acció comunitària;
els serveis públics de ciutat i de dis-
tricte; i coneixements temàtics com
la diversitat religiosa o la perspec-
tiva de gènere.

A més, aquesta feina requereix
tenir un coneixement precís del
barri on es treballa, la seva diversi-
tat, els equipaments que hi for-
men part i les entitats que hi ha, en-
tre d’altres. D’aquesta manera es po-
den detectar les problemàtiques
existents i tenir un diagnòstic con-
tinuat d’aquest territori. També es
treballa a dissenyar intervencions

orientades a la resolució de les pro-
blemàtiques amb una perspectiva
transversal i comptant amb altres
serveis i amb la ciutadania.

Per tal de treballar de forma
coordinada, els equips compten
amb un Quadre de Comandament
de Barri, que recull tota la deman-
da i els incidents registrats en el ba-
rri i, així, permet identificar canvis sig-
nificatius en la dinàmica de de-
manda o d’incidents. També existeix
un protocol de gestió de casos per
intervenir en els diferents incidents
o problemes de convivència, que
poden ser puntuals, o que poden re-
querir una actuació més prolonga-
da en el temps per ser una situació
complexa i que, en general, neces-
sitin la implicació d’altres serveis.

Actualment ja són vuit els dis-
trictes de la ciutat que compten
amb aquest nou model de Guàrdia
Urbana, i es preveu que aquest pri-
mer trimestre finalitzi el desplega-
ment a la resta de la ciutat. Aques-
ta iniciativa està emmarcada en el
Pla Director de la Guàrdia Urbana,
que adapta el servei del cos de po-
licia barceloní a les noves deman-
des de la ciutat, buscant la proxi-
mitat com a filosofia de treball, la
transparència i el territori. 

La policia, més a prop
» Els equips de Policia de Barri han començat les seves tasques a les Corts recentment
» El seu objectiu és treballar els problemes de convivència i seguretat de forma transversal 

4Al maig de l’any 2017 es va po-
sar en marxa el desplegament de
la Policia de Barri a la ciutat, co-
mençant pel districte de Nou
Barris. 

Progressivament, al llarg de
l’any passat, el seu desplegament
va continuar als districtes de Sant
Andreu, Sant Martí, Ciutat Vella i
Sants-Montjuïc. Aquests territoris
han valorat positivament l’aug-
ment de la capacitat de gestió de

conflictes, de resultats i de con-
tactes i la millora de la transver-
salitat i la coordinació entre la
Guàrdia Urbana i la resta de serveis
municipals. 

La metodologia de treball de
la Policia de Barri ha permès in-
tervenir en situacions on es co-
meten delictes contra la salut pú-
blica o en diferents problemàti-
ques associades, per exemple, a
l’àmbit escolar.

Valoració positiva

Les Corts té des de fa dues setmanes Policia de Barri. Fotos: Ajuntament de Barcelona

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Comerç

EntrevistaPerfil | 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).

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.

El seu lema és  ‘Anem per fei-
na’. Hi ha molta feina a fer a
la Cambra de Comerç?

Sí. La Cambra ha estat paralitzada
des del 2010. Necessita ser refun-
dada i repensada perquè reflectei-
xi el dinamisme empresarial. Volem
fer-la entrar al segle XXI.

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 internacio-
nalització. Hem de facilitar els negocis
i la inversió, de Catalunya cap enfo-
ra i d’enfora cap a Catalunya. 

Barcelona és una gran ciutat tu-
rística. Vostè diu que la Cambra ha
de fer pedagogia sobre la rique-
sa 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 tu-
risme és bo per a la ciutat. 

A la seva llista hi ha represen-
tants 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’aten-
ció de la nostra acció. Ajuda molt a
enriquir el dia a dia de la ciutat. 

Quina és la seva aposta per re-
llançar-lo? No passa pel seu millor
moment...
Una part és la creativitat de l’em-
presari. Si no hi ha esperit empresa-
rial, 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’in-
cidir 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 imbati-
ble és en l’assessorament. 

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 no-
saltres l’hem treballat molt. Fa 20 anys
que estic vinculat a la Cambra i pen-

so que puc aportar coses junta-
ment amb els altres candidats. 

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. 

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.

Albert Ribas
BARCELONA

“Hem de fer entrar la
Cambra al segle XXI”

ELECCIONS4La Fundació Bar-
celona Comerç i Barcelona Ober-
ta segueixen amb la seva ronda
de trobades amb els candidats a
l’alcaldia de cara a les eleccions
del mes de maig. Després de Ma-
nuel Valls (Barcelona Capital
Europea) i Josep Bou (PP), el
tercer protagonista va ser, el
passat 5 de febrer, Ernest Ma-
ragall (ERC).
Durant la primera part de la

seva intervenció, Maragall va
explicar als representants del
comerç que un dels seus objec-
tius és evitar que “Barcelona si-
gui una ciutat franquícia”. Se-
gons el candidat d’ERC, “aquests
formats comercials no poden
expulsar, ni substituir, ni con-
dicionar el comerç de proximi-
tat, que és el que realment defi-
neix la ciutat”.
Tot seguit, Maragall va apun-

tar que per al sector del comerç
és clau la posada en marxa de les
Àrees de Promoció Econòmica

Urbana, un model de col·labo-
ració públic-privat destinat a
millorar la gestió i facilitar la pro-
moció de zones urbanes i de
serveis. Per implementar-les, va
afegir Maragall, fa falta “inicia-
tiva política”.

TOP MANTA
Respecte d’una de les qüestions
que preocupa més els comer-

ciants, el Top Manta, Maragall va
afirmar que “qui garanteixi la so-
lució del problema del top man-
ta menteix”, ja que es tracta
d’un problema “d’una gran com-
plexitat social, estructural i glo-
bal”. Segons el candidat repu-
blicà, no hi ha una solució úni-
ca i cal “treballar la integració so-
cial i generar nous hàbits de ci-
visme entre els ciutadans”.

Maragall, entre els líders del comerç barceloní. Foto: Twitter (@eixosbcn)

Ernest Maragall vol evitar que
la ciutat sigui una “franquícia”

Formació | Nova edició dels cursos ‘Obert al futur’
El programa de formació en gestió empresarial i noves tecnologies per a professionals del
comerç de proximitat, ‘Obert al futur’, ja té noves accions per aquest 2019. Alguns dels 
tallers que es faran tenen a veure amb el màrqueting digital i la fidelització dels clients. 

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 com-
parteixen sis de cada 10 em-
preses catalanes, segons una
enquesta publicada fa poques
setmanes per l’Escodi (l’Esco-
la de Distribució).
Altres raons que els boti-

guers consideren que també
ajuden a explicar el decreixe-

ment (es calcula que les vendes
van baixar un 30% durant el
Nadal) són la manca d’esta-
cionalitat de les campanyes de
rebaixes (moltes associacions
de botiguers de la ciutat no es-
tan d’acord amb iniciatives com
el Black Friday), mentre que al-
guns dels enquestats també
van apuntar la inestabilitat po-
lítica com a un dels causants
dels seus mals darrers resultats
econòmics.

El comerç creu que la compra
online els fa baixar les vendes
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La gala dels Goya no va tenir moments d’especial
tensió a nivell polític durant la seva celebració el

passat 2 de febrer. Al llarg de la cerimònia, es van
tractar temes d’actualitat i de certa polèmica però

no es va fer cap referència directa al conflicte ca-
talà. Però l’actor Antonio de la Torre va trencar

aquesta tendència amb les declaracions que va
fer a TV3 després de guanyar el Goya al millor ac-
tor protagonista pel seu paper a la pel·lícula El rei-
no. En concret, la reflexió que va fer el malagueny
va mostrar la seva disconformitat amb la situació
dels presos polítics. “Amb El reino i La noche de 12
años he après que l’odi és antipolític. Tant de bo

puguin sortir aviat els polítics presos i trobem una
solució per als problemes de convivència a Cata-

lunya”. Aquestes van ser les paraules que l’actor
va dir a TV3, les quals van encendre les xarxes so-
cials uns minuts més tard amb opinions en con-

tra i a favor de les declaracions del malagueny.

No t’ho perdis

Llibres Teatre

La felicitat arriba de les terres de Po-
nent en forma de pluja. I ho fa de la
mà de Kapritxo, una banda jove que
encomana les ganes de ballar i pas-
sar-ho bé a través del mestissatge.
Reggae, ska, cúmbia, rumba i "pinze-
llades de calypso" s'entremesclen i
s'uneixen en el seu disc de debut Plou
sobre mullat (Coopula, 2018).

Música Pelis i sèries

Plou sobre mullat
Kapritxo

Pla i la Gran Guerra
El Palau Robert de Barcelona acull fins al 7 d’abril l’exposi-

ció ‘Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la
Gran Guerra’, una mostra que permet conèixer les vivèn-

cies de l’escriptor durant els darrers compassos de la gue-
rra i les posteriors reflexions sobre el primer gran conflicte
del segle XX. L’exposició és una coproducció de la Funda-

ció Josep Pla  i la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Gi-
rona. La visió de Pla es contextualitza amb fotografies, ob-

jectes i materials d’arxius, biblioteques i hemeroteques i
permet conèixer com es va viure la Guerra a Catalunya. 

A N T O N I O  D E  L A  T O R R EQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels actors més reconeguts 
Ha guanyat un Goya per ser el protagonista de ‘El reino’ 

Famosos

Parlar sobre el conflicte català 
El malagueny ha opinat sobre els presos polítics

Crítiques i elogis a l’actor  
Les xarxes s’encenen amb les seves paraules

QUÈ HA FET?

La fitxa

La Sala Petita del TNC acull un reparti-
ment de luxe per portar a escena una
de les comèdies més celebrades i en-
ginyoses de Shakespeare. El rei de Na-
varra i els seus cavallers han decidit
allunyar-se dels plaers mundans per
centrar-se en l’estudi. Però la visita de
la princesa de França trastoca els plans. 

Al Teatre Nacional de Barcelona.

Afanys d’amor perduts
William Shakespeare

L’antropòleg Marc Augé reflexiona so-
bre els moments de felicitat sobtada
que donen sentit a la vida. L’autor
desgrana per què es necessiten les
petites alegries mentre viatja per re-
cords, memòria i experiències comu-
nes a totes les persones. Un llibre que
ens fa descobrir la importància d’a-
profitar els petits moments d’alegria.

Las pequeñas alegrías
Marc Augé

L’estrena de la setena temporada d’a-
questa sèrie és imminent. Els seus cre-
adors ja han confirmat que serà la pe-
núltima, i el seu punt de partida (i el
desenvolupament de la trama) serà la
postura que la protagonista, Carrie
Mathison, pren després que uns 200
companys seus del departament 
d’Intel·ligència siguin detinguts.

Homeland
Howard Gordon i Alex Gansa

| The Occupation
23 persones moren en un atemptat, que pot desencadenar

l‘aprovació de la Union Act, una llei contra les llibertats civils.Viu en línia
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Viu en línia

AVUI 13 DE FEBRER
18:30 Penúltima projecció del Cicle Cinema

Dones del Món, que està en marxa des del mes
d’octubre de l’any passat. / Centre Cívic Joan
Oliver - Pere Quart.

TOTS ELS DIMARTS
10:00 Continuen en marxa les sessions d’aquest

taller d’història de l’art que, des de la sego-
na setmana del mes passat, coordina el pro-
fessor Joan Cuevas. Cal  inscripció prèvia. / Cen-
tre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts.

TOTS ELS DIMARTS
14:30 Esther Burgos s’encarrega de coordinar les

sessions del taller Mindfulness: Tècniques
de respiració, relaxació i atenció, pensat per mi-
llorar el benestar personal. / Centre Cívic To-
masa Cuevas - Les Corts.

FINS AL 17 DE FEBRER
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra Vida? o Teatre? Charlotte Sa-
lomon. Berlín, 1917 - Auschwitz, 1943) sobre
aquesta artista jueva. / Museu Reial Monestir
de Santa Maria de Pedralbes.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Des del passat dia 4 i fins al pròxim

dia 28 es pot visitar la mostra Barcelona so-
bre guix, que representa façanes de diversos
edificis històrics i comerços emblemàtics. / Cen-
tre Cívic Can Deu.

TOTS ELS DIMECRES
17:30 Qpertin coordina les sessions del Code-

club, en el qual joves que tenen entre 8 i 12
anys faran gravacions de veu explicant dife-
rents històries. Cal inscripció prèvia. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

DIMECRES 20 DE FEBRER
18:00 Pete the Cat serà el nom de la sessió de

la narració (amb taller inclòs) en anglès que
coordinarà Pere Cortiella. / Biblioteca Mont-
serrat Abelló.

DIUMENGE 17 DE FEBRER
12:30 Partit d’hoquei herba corresponent a la

dotzena jornada de la Divisió d’Honor mas-
culina entre el Polo i el Línia 22 de Terrassa.
/ Camp Eduardo Dualde.

Contes a la mà serà el nom de la ses-
sió d’aquesta tarda del cicle Lletra
petita - Sac de rondalles. / Biblioteca Les
Corts - Miquel Llongueras.

Marta Gorchs coordina 
una jornada de narracions

Avui 13 de febrer a les 18:00

Elsa Ramos coordina un taller ano-
menat Internet i informàtica bàsica. Els
assistents han de portar el seu ordi-
nador portàtil a les classes. / Centre Cí-
vic Josep Maria Trias i Peitx.

Continua en marxa el curs
‘Internet i informàtica bàsica’

Tots els dimecres a les 11:00

Projecte Mut, un dels grups principals
del panorama musical folk-rock ei-
vissenc, farà l’últim concert de la seva
gira divendres de la setmana que ve.
/ Sala Bikini.

Projecte Mut acaba la 
seva gira a la Sala Bikini

Divendres 22 de febrer a les 21:00

Derbi barceloní. Partit de bàsquet de
la divuitena jornada de la Copa Cata-
lunya femenina entre el Joventut i el
CB Roser. / Pavelló de l’Illa.

El Joventut, a punt per 
rebre la visita del CB Roser
Diumenge 17 de febrer a les 17:45

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Esports

El sènior masculí del Polo agafa
velocitat de creuer. Els de Carlos
García Cuenca han guanyat les
dues jornades que s’han disputat
d’aquesta segona volta (4-3 con-
tra el CD Terrassa i 2-3 diumen-
ge passat al camp del segon, l’A-
tlètic Terrassa), de manera que
consoliden la seva condició de lí-
der de la Divisió d’Honor.
Així, el conjunt blanc suma

tres punts més que l’Atlètic, el seu
principal perseguidor, i es rei-
vindica com el gran candidat a
guanyar la lliga regular. Els dos
pròxims (i últims) partits del
mes faran que el Polo rebi el Lí-
nia 22 de Terrassa aquest diu-
menge a dos quarts d’una del
migdia, mentre que el dissabte de
la setmana que ve, l’expedició
blanca haurà de viatjar fins a

Madrid per jugar contra el cinquè
classificat, el Club de Campo.
Pel que fa a la Divisió d’Honor

femenina, la segona volta co-
mençarà el cap de setmana de la
setmana que ve, de manera que
el conjunt de Fabrizio Demarchi
ultima la seva posada a punt.

VAGA A LA VISTA
Per altra banda, dijous passat es
va conèixer que la plantilla del
club començarà una vaga aquest
dissabte. Segons va explicar Co-

missions Obreres, el seu conve-
ni ha caducat i, mentre que es ne-
gocia el nou, el club ha fet que els
treballadors estiguin regits pel-
Conveni Sectorial d’Instal·lacions
Esportives i Gimnasos, cosa que
“suposa una merma considerable
en els sous, així com en altres
drets laborals”.

Línia les Corts s’ha posat en
contacte amb el club per conèixer
la seva versió, però han declinat
fer cap declaració sobre unes ne-
gociacions que estan en marxa.

Els de García Cuenca sumen tres punts més que l’Atlètic Terrassa. Foto: RCP

Dues victòries consoliden 
la primera posició del Polo

» Línia 22 i Club de Campo seran els pròxims rivals dels de Pedralbes
» Treballadors del club anuncien una vaga a partir d’aquest dissabte

Kiptanui i Dereje vencen una
Mitja amb rècord d’atletes

ATLETISME4Ja és habitual que
els atletes africans siguin els
grans dominadors de les curses
de llarga distància, de casa nos-
tra i d’arreu del continent i del
món. I diumenge passat no va ser
una excepció, ja que els vencedors
de la Mitja van ser el kenià Eric
Kiptanui i l’etíop Roza Dereje. En-
guany, a més, va tornar a superar-
se el rècord d’inscripcions (uns
19.000, dels quals més de 16.600
finalment van calçar-se les saba-
tilles per córrer).
Kiptaniu va aconseguir una

certa distància respecte del grup

dels favorits, però a mesura que
els quilòmetres passaven aques-
ta diferència s’anava minimit-
zant. L’africà va haver de suar la
victòria, que va aconseguir en l’es-
print final (1 hora, 1 minut i 4 se-
gons). Els etíops Abebe Degefa i
Betesfa Getahun van acompan-
yar Kiptaniu al podi.
Per la seva banda, Dereje no

va poder superar el rècord mun-
dial, un dels seus objectius. La co-
rredora va aturar el rellotge en 1
hora, 6 minuts i 1 segon, i va pu-
jar al calaix acompanyada per Di-
babe Kuma i Sally Chepyego.

L’UBAE, líder en solitari
després de l’empat del segon

El sènior masculí
de l’UBAE conti-
nua guanyant els
seus partits (els

últims quatre, de forma conse-
cutiva) i el darrer triomf (1-6 a To-
rredembarra, amb una gran ac-
tuació de David Parcet, que va
marcar tres gols), combinat amb
l’empat de l’AE Penya Esplugues
fa que els mamuts tinguin, des-
prés de 18 jornades, dos punts de
marge sobre els espluguins.
El conjunt verd rebrà la visi-

ta del filial de l’FS Salou aquest
dissabte a partir de les vuit del

vespre i tancarà el mes el dia 23
a les quatre de la tarda amb un
derbi a la pista del Barnasants.

PIERA, CAMPIONA D’ESPANYA
Per la seva banda, Laura Piera, ju-
gadora del sènior femení, es va
proclamar campiona d’Espanya
amb la selecció sub20 de Jordi
Gay. Catalunya va derrotar Galí-
cia per 2-1 en la final.
Per la seva banda, Clara Se-

gado, Kristine Gumungan i Lau-
ra Torres van ser subcampiones
estatals amb la sub17, que va
perdre la final contra Andalusia.

Tennis | Roca, de l’RCTB, número 1 del rànquing ITF
El tennista colomenc Oriol Roca, de l’RCTB, va guanyar l’ITF World Tennis Tour
celebrat a Palmanova el passat diumenge 3. La victòria en aquesta cita del circuit
també li ha servit per col·locar-se al número 1 del rànquing d’aquesta federació. 

Pau Arriaga
PEDRALBES

El Joventut planta cara però
perd contra el potent Almeda

No va poder ser. El Jo-
ventut de Marc Roset
va mostrar una bona

versió al pavelló de l’Illa, però va
perdre diumenge passat contra el
líder, el Basket Almeda (55-62).
Les de Marc Roset, fins i tot,

van aconseguir comandar el par-
tit durant un tercer quart espec-
tacular en el qual el marcador va
passar del 30-38 al descans a un
44-42. El matx es convertiria en
un estira i arronsa en els darrers

10 minuts, però en la recta final,
quan el Joventut va deixar d’a-
notar quan guanyava per 55-53,
de manera que el parcial de 0-9
a favor de les cornellanenques va
provocar que les grogues aca-
bessin amb les mans buides.
El conjunt cortsenc tornarà a

jugar a casa aquest cap de set-
mana (diumenge a tres quarts de
sis, un derbi contra el CB Roser)
i tancarà el mes el dissabte de la
setmana que ve a Igualada.
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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"

Durant els darrers mesos,
totes les persones vincu-
lades a ERC Les Corts han
treballat intensament en
les principals prioritats de
les pròximes eleccions
municipals a trave;s de tro-
bades amb entitats i veïns
i veïnes del districte.

A banda de les propos-
tes per a cadascun dels
barris, el programa esta-
bleix 10 eixos d’actuació;
que es poden resumir en
un impuls per a l’educacio;
pública des dels 0 anys, en
la construcció d’un districte
a escala humana –fomen-
tant la recuperacio; de l’es-
pai públic per part de la

ciutadania amb presència
de més espais verds i de
qualitat–, i en una ciutat
centrada en els vianants i
un espai pu;blic on tothom
s’hi pugui sentir còmode. El
darrer eix central d’aquest
programa es basa en les
‘petites coses’, és a dir, en
millorar la relacio; entre el
Districte i la ciutadania per
arreglar aquells aspectes
del dia a dia que poden
semblar poc rellevants però
que so;n importants per tal
de poder gaudir d’una bona
qualitat de vida.

Jordi Castellana i Liliana
Inchauspe representaran

Les Corts a la llista munici-
pal d’ERC Barcelona
Divendres 8 de febrer, en
una jornada oberta de pri-
màries a tots els amics, sim-

patitzants i militants d’ERC
Les Corts, es van escollir
com a candidats a la llista
municipal d’ERC Barcelona
en Jordi Castellana, actual

Conseller de Districte per
ERC a Les Corts, i Liliana Inc-
hauspe, catalana d’origen
argentí i professional de
l’àmbit de la gestió.

ERC Les Corts aprova les seves prioritats
per a les pròximes eleccions municipals



13 de febrer del 2019

| 24

línialescorts.cat Pròxima edició: 27 de febrer


