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Reportatge

Que Barcelona és una ciutat cos-
mopolita és un fet indubtable. Els
dubtes sorgeixen, potser, a l’ho-
ra de plantejar-se si això va en de-
triment dels seus orígens. Tots els
visitants que arriben a la capital
de Catalunya s’adonen de se-
guida d’una cosa: aquí es parla
català. Tot i això, és cert que avui
dia els veïns i veïnes de Barcelo-
na són, majoritàriament, caste-
llanoparlants. 
Això és el que desprèn de la

darrera Enquesta de Serveis Mu-
nicipals, que indica que el 54,8%
dels barcelonins tenen el caste-
llà com a llengua habitual, men-
tre que el 39,2% hi tenen el ca-
talà. Des de la Plataforma per la
Llengua argumenten que aques-
tes dades “evidencien que, si al-
guna llengua necessita suport, és
el català”. Recorden, també, que
aquest 39,2% és la segona xifra
més baixa en els darrers deu
anys. De fet, l’any 2012, la xifra
superava el 43%, però va co-
mençar a caure fins que, el 2017,
va baixar del 40% i, des d’ales-
hores, no s’ha recuperat.
Una mirada més optimista,

en canvi, és la que té la directo-
ra general de Política Lingüísti-
ca de la Generalitat, Ester Fran-
quesa. Segons ella, la xifra del ca-
talà com a llengua habitual a
Barcelona és “positiva” perquè,
assegura, està per sobre de la mit-
jana de Catalunya i molt per so-
bre de la mitjana de l’àmbit me-
tropolità. “És un resultat que
trenca estereotips”, defensa. 

UN DISTRICTE, UNA REALITAT
Si ens fixem en el mapa de distric-
tes, però, la dada és encara més cla-
rificadora: el català només supera
el castellà com a llengua habitual a

tres dels deu districtes. I, analitzant
cada districte de forma indivi-
dual, podria semblar que estem
observant els percentatges de ciu-
tats diferents. 
Als dos extrems trobem Grà-

cia i Ciutat Vella, on hi ha més de
40 punts percentuals de diferèn-
cia pel que fa a la xifra de catala-
noparlants. Mentre que el 59,4%
dels veïns de Gràcia tenen el ca-
talà com a llengua habitual, en el
cas de Ciutat Vella els parlants ha-
bituals del català representen no-
més el 18,7% dels habitants. 
En contraposició, Ciutat Ve-

lla és el districte on més veïns te-
nen un idioma estranger com a
llengua habitual, el 14,7%. Per
tant, l’idioma que hi predomina
és el castellà, amb un 66,1%. No
obstant això, el districte que li-
dera el rànquing de castellano-
parlants és Nou Barris, amb un
75,4%. Curiosament, Nou Barris

és també el districte on el per-
centatge de parlants de llengües
estrangeres és més baix, un 3%.
Per tot plegat, se situa en el segon
lloc per la cua quant a ús habitual
del català, amb un 21,4%.
Així, tal com explica Ester

Franquesa, Ciutat Vella i Nou
Barris tenen els percentatges més
baixos d’ús del català com a llen-
gua habitual “per raons dife-
rents”. D’una banda, Nou Barris
té molta població “amb arrels de
la resta de l’estat espanyol”; de l’al-
tra, més de la meitat de la pobla-
ció de Ciutat Vella és nascuda a
l’estranger.
Seguint en la mateixa línia,

Franquesa recorda que el lloc de
naixement d’algú acostuma a
determinar quina serà la seva
llengua d’ús habitual. Aquesta co-
rrelació queda perfectament re-
flectida en els districtes que li-
deren el rànquing de catalano-

parlants: Gràcia, les Corts i Sa-
rrià-Sant Gervasi. Tots tres són,
alhora, els districtes que tenen els
percentatges més alts de pobla-
ció nascuda a Catalunya. 

Fins fa uns anys, l’Eixample
també formava part d’aquest
grup de districtes on el català su-

pera el castellà com a llengua ha-
bitual, però ara la situació ha
canviat. Franquesa hi troba la
mateixa explicació que en els ca-
sos anteriors: “En aquests mo-
ments, una tercera part de la po-
blació de l’Eixample és nascuda
a l’estranger, cosa que abans
era impensable”. 

TREBALLAR ALS BARRIS
Tot i que la visió de la directora ge-
neral de Política Lingüística és po-
sitiva –recorda que el 95,4% dels
barcelonins entenen el català i el
77,2% el parlen–, té clar que “cal
seguir treballant perquè tothom,
vingui d’on vingui, pugui fer ser-
vir el català amb naturalitat”. En
aquest sentit, des de la Platafor-
ma per la Llengua defensen que
cal posar en marxa “actuacions es-
pecífiques als barris que més ho
necessiten”, com ara el Pla Inte-
gral de Ciutat Meridiana.

Anna Utiel
BARCELONA

Motius per preocupar-se?
» El català només supera el castellà com a llengua habitual a Gràcia, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi

» Ciutat Vella i Nou Barris són, amb diferència, els districtes on l’ús del català és més baix

Tot i que gairebé tots els barcelonins entenen el català i la majoria el parlen, només un 39,2% el tenen com a llengua habitual. Foto: Joana Garreta/ACN 

L’EDAT, UN FACTOR 
A TENIR EN COMPTE

4Els barcelonins que te-
nen entre 25 i 34 anys són els
que menys fan servir el ca-
talà com a llengua habitual,
mentre que els majors de 65
són els que més. Els seguei-
xen els veïns d’entre 55 i 64
anys i els  de 18 a 24 anys, fet
que podria apuntar un en-
fortiment del català en les
noves generacions.
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Editorial

per Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC)

Llibertat, respecte i diàleg

L’Associació de Mitjans d’Informació
i Comunicació, juntament amb un
centenar d’entitats catalanes, reite-
rem el nostre rebuig a la judicialització
d’un conflicte que des d’un inici ente-
nem de naturalesa política i que, com
a tal, requeria i requereix
diàleg, negociació i pacte al
més estricte nivell polític.
La intervenció de les

institucions i l’empresona-
ment de càrrecs escollits
democràticament pels ciu-
tadans, així com de perso-
nes de la societat civil, en el seu exer-
cici de la llibertat de pensament i d’ex-
pressió, drets essencials d’una demo-
cràcia amb llibertats, demostren el
fracàs de la política, la incomprensió
del conflicte latent i una manca de vo-

luntat per resoldre la situació. Mani-
festem que només amb llibertat, res-
pecte i diàleg es trobaran les solucions.
Per tant, més política, més escolta

i més diàleg per resoldre una qüestió
com la que s'està vivint aquests dies.

L'empara de les legalitats i la judicia-
lització dels conflictes haurien de ser
el darrer recurs a emprar si hi ha vo-
luntat de resoldre'ls. S’ha demostrat
històricament que recórrer constant-
ment a les lleis per solucionar con-

flictes polítics no és una via efectiva.
Considerem que, en una societat de-
mocràtica, les lleis són l'expressió
d'una voluntat popular i no un ele-
ment de coacció o immutabilitat. Per
tant, poden ser modificades i actua-

litzades a les noves realitats
per la via del diàleg i del
consens.
A l’AMIC, com qualse-

vol entitat que interactua i
s'interrelaciona amb el seu
entorn més proper, som
sensibles a la realitat em-

presarial, econòmica, política i social
del país, respectem la diversitat d’o-
pinions i sensibilitats polítiques i ens
adherim a la presentació d’aquest
manifest conjunt de més d’un cente-
nar d’entitats catalanes.

S’ha demostrat històricament que recórrer
constantment a les lleis per solucionar 

conflictes polítics no és una via efectiva

La injustícia s'ha con-
sumat. El lliure debat

parlamentari no és de-
licte, és un dret exercir-lo i un deure
defensar-lo. No ens cansarem de dir-
ho allà on faci falta. Avui la demo-
cràcia viu un dia fosc, però ni en
moments així el derrotisme ens ha de
vèncer. Ens en sortirem!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Independientemente de
lo que cada cual piense

sobre el caso Altsasu, la
sentencia tiene una lectura peligrosa: de-
sigualdad jurídica en función del ori-
gen/lugar de los hechos. ¿A una turba
contra la Guardia Civil en Andalucía no se
le presupone componente ideológico
pero en Euskadi lo tiene obligadamente?

@SoniaAndolz

Tots els polítics, tots
els consellers, tots els

regidors, tots els direc-
tors generals, tots els càrrecs públics de
Junts per Catalunya: teniu alguna cosa
a dir de les càrregues, cops i trets dels
Mossos avui a l'aeroport contra mani-
festants i contra periodistes? Silenci? Ja
m'ho pensava.

Les investigacions dels
jutjats d'instrucció, on

s'estan confrontant agents
de policia de l'1-O amb vídeos de les se-
ves actuacions, demostren que si s'ha-
gués fet el mateix al Supremo, s'hauria
trinxat dia a dia la versió de la Fiscalia
i les acusacions. L'absolució seria obli-
gatòria.

@tonivall@ForcadellCarme @orioldebalanzo

Els semàfors

Open House BCN
La novena edició del 48h Open House
BCN arriba aquest cap de setmana a la
novena edició. La cita permetrà poder
visitar per dins diferents edificis de la
ciutat. En el cas de les Corts seran nou
edificis i també hi haurà tres rutes. 

pàgina 6

ANC
El tram de la Diagonal que pertany a les
Corts va ser la confluència de dues de les
Marxes per la Llibertat que l’ANC va or-
ganitzar la setmana passada en resposta
a la sentència del Suprem contra el Pro-
cés. Les marxes van ser un èxit absolut. 

pàgina 7

Les Corts UBAE
Els mamuts continuen al capdavant de
la classificació del seu grup de Tercera.
El conjunt verd només ha perdut un
partit i en les dues darreres jornades

s’ha mostrat molt eficaç de cara a porte-
ria. Els cortsencs lluitaran per l’ascens. 

pàgina 12
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Les Corts

SEGURETAT4Les Corts és el se-
gon districte més segur de la
ciutat. Això és el que indica l’ín-
dex de victimització, un dels
molts conceptes tècnics que sor-
geixen de les enquestes que fa l’A-
juntament –en aquest cas de
l’Enquesta de Victimització
2019– i que mostra els ciutadans
que perceben que han estat víc-
times d’un o més delictes.
Segons aquest indicador, el

2018 a les Corts només van tenir
lloc el 3,4% de tots els delictes que

es van cometre al conjunt de la
ciutat. Només hi ha un districte on
la percepció de seguretat sigui més
alta, Horta-Guinardó, on es van

produir el 2,8% dels delictes La xi-
fra cortsenca contrasta amb les de
l’Eixample (25%) i Ciutat Vella
(21%), els dos districtes que lide-
ren el rànquing.

LLEUGERA CAIGUDA
La xifra que presenta les Corts a
l’enquesta suposa un lleuger des-
cens en els delictes comesos al dis-
tricte durant els últims anys. El
2017 representaven el 3,6% del to-
tal de la ciutat, cosa que implica

que el 2018 es va produir una cai-
guda de dues dècimes. En el cas
del 2016 la xifra era del 3,5%, el
2015 del 7,5% i el 2014 del 3,7%.
Pel que fa al conjunt de la ciu-

tat, l’enquesta mostra una xifra rè-
cord, ja que l’índex de victimitza-
ció s’enfila fins al 31,8%. És a dir,
gairebé un de cada tres barcelo-
nins va ser víctima d’un delicte el
2018. L’enquesta es va publicar el
14 d’octubre al web de l’Ajunta-
ment sense cap avís previ.

Les Corts és el segon districte més segur de la ciutat. Foto: Arxiu

Les Corts és el segon districte
on es cometen menys delictes
» El 2018 només hi va haver el 3,4% dels fets delictius de la ciutat

» Només al districte d’Horta-Guinardó les xifres són millors

Vergés censura les “amenaces”
a una doctora del CAP Les Corts

LLENGUA4La consellera de Sa-
lut, Alba Vergés, va defensar, du-
rant el ple del Parlament del 10
d’octubre, que els pacients si-
guin atesos en català i que la
llengua catalana sigui “vehicular
al sistema sanitari” públic de Ca-
talunya. Les paraules de Vergés
van arribar després que uns dies
abans s’acusés una metgessa del
CAP Les Corts de no voler aten-
dre en català una pacient amb dis-
capacitat psíquica. 
Vergés va aprofitar una in-

terpel·lació del PSC-Units sobre
la salut al món rural per con-
demnar l’actuació d’un grup de
persones que el 7 d’octubre es

van presentar al CAP per recri-
minar a la doctora els fets i va
condemnar “els insults i les ame-
naces”. Tres dies abans el grup
d’ultradreta Moviment Identitari
Català havia penjat un vídeo a
Twitter on es podia veure el pre-
sident de l’entitat Catalunya Ac-
ció, Santiago Espot, denunciant
de forma agressiva el cas a l’in-
terior del mateix CAP.
El Col·legi de Metges, per la

seva banda, a través del seu pre-
sident Jaume Padrós, va mostrar
el seu “rebuig absolut a aquesta
agressió” i va recordar que les
queixes s’han de tramitar pels ca-
nals existents.

JxCat, ERC i BComú 
demanen el traspàs del Bruc  

EQUIPAMENTS4El ple del Dis-
tricte va aprovar el passat 10
d’octubre una proposta de Junts
per Catalunya que insta l’Ajun-
tament a negociar amb el Minis-
teri de Defensa el traspàs de la ca-
serna del Bruc al consistori per tal
que es pugui destinar l’espai a
equipaments i habitatge.
La líder de Junts per Cata-

lunya a l’Ajuntament, Elsa Ar-
tadi, va defensar el mateix dia 10,
en una compareixença a davant
de la caserna militar, que la rei-
vindicació és “una reclamació
històrica”. “És una reminiscèn-

cia de fa gairebé 100 anys, quan
l’Exèrcit es trobava dins la ciu-
tat però ara no té sentit”, va
afegir Artadi, que també va ins-
tar el PSC a defensar la reivin-
dicació.

REIVINDICACIÓ HISTÒRICA
De fet, l’any 2007, amb l’al-
calde socialista Jordi Hereu
al capdavant de la ciutat, l’A-
juntament ja va demanar el
traspàs  però l’Estat ho va re-
butjar. La reclamació va tenir
la mateixa resposta quan es va
fer als anys següents.

Les Corts participa en una
nova edició de l’Open House
ARQUITECTURA4El Festival
d’Arquitectura 48 h Open Hou-
se BCN celebra aquest cap de
setmana la seva novena edició i,
en el cas de les Corts, suposarà
l’obertura d’un total de nou edi-
ficis per poder visitar i tres iti-
neraris per recórrer.
Concretament, el públic po-

drà entrar al Centre cívic Can
Deu, a la Casa Bartomeu-Jardí
dels Tarongers, al centre de con-
trol operatiu i laboratori aigües

de Barcelona, les Cristalleries
Planell, els Pavellons Güell, el
Monestir de Pedralbes, el res-
taurant Cocina Hermanos To-
rres, el Roca Barcelona Gallery
i la Torre Girona (on hi ha el su-
percomputador Marenostrum).
Pel que fa als itineraris, n’hi

haurà un de relacionat amb
oficines i espai públic, un altre
sobre mobilitat amb bici i un
tercer sobre educació, habitat-
ge i espai públic.

Monestir de Pedralbes | ‘Les Veus de l’ànima’
El cicle de concerts lírics ‘Les Veus de l’Ànima’ va posar en marxa ahir una nova edició
amb el concert de la soprano mexicana Lilia Sánchez. Fins al juliol el cicle programarà
un concert cada mes. El del novembre tindrà com a protagonista la soprano Laia Prat.

El districte de les Corts
és un dels més segurs 
de la ciutat, segons una
enquesta municipal
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POLÍTICA4El districte de les
Corts també va viure amb mol-
ta intensitat la setmana passada
la reacció política de l’indepen-
dentisme a la sentència que el Su-
prem va fer pública el 14 d’octu-
bre contra els líders polítics i ci-
vils de l’independentisme.
Concretament, va ser a la Dia-

gonal on les protestes es van fer vi-
sibles, ja que l’avinguda va acollir
divendres passat l’arribada de
dues de les Marxes per la Lliber-
tat que havia organitzat l’ANC.
Milers de persones van arribar per
la B-23 amb les marxes que dos
dies abans havien sortit de Ta-
rragona i Tàrrega.  A la manifes-
tació també s’hi va anar afegint
gent de diverses poblacions del
Baix Llobregat. L’últim tram d’a-
questes marxes va arrencar de
Martorell i va fer aturades a Pallejà
i a Sant Vicenç dels Horts. 
A mesura que la gent va anar

arribant a la Diagonal es van
trobar un desplegament de vo-
luntaris, que feia hores que hi
eren lluint estelades i pancartes,
amb un avituallament per tal
que poguessin recuperar forces.
L’avinguda havia estat tallada
de forma intermitent des de pri-

mera hora del matí a causa de di-
ferents protestes. 

TALL A LA TRAVESSERA
D’altra banda, el mateix dia de la
publicació de la sentència del
Tribunal Suprem, centenars de
persones van tallar la travessera
de les Corts com a senyal de pro-
testa. Alguns dels concentrats
duien llaços grocs i també es va
poder veure una pancarta on s’hi
podia llegir “Seguim determi-
nats. Vencerem”. El clima polític
també va provocar que el plena-
ri del Consell del Districte, que
s’havia de fer dijous passat, se sus-
pengués. Se celebrarà demà. 
Per últim, un grup de perso-

nes es van concentrar diumenge
a davant de la comissaria de les
Corts per reclamar la posada en
llibertat de totes les persones de-
tingudes durant les protestes que
es van viure la setmana passada
al centre de la ciutat i durant les
quals hi va haver forts enfronta-
ments amb els Mossos d’Esqua-
dra i la Policia Nacional. Des del
CDR Les Corts van denunciar
que els Mossos van identificar to-
tes les persones que es van con-
centrar davant de la comissaria. 

Del Suprem a les Corts
» El districte va viure la setmana passada amb intensitat la reacció a la sentència del Suprem sobre l’1-O
» La Diagonal va ser l’epicentre i també hi va haver protestes a la travessera i la comissaria dels Mossos

Dues imatges de la Diagonal durant la vaga de divendres passat. Fotos: Twitter (@jvilaboix i @CDRLesCorts)
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veïns en línia

El col·lectiu Tsunami Veïnal surt de nou al carrer per denunciar la inseguretat a Barcelona

Clam per una ciutat cívica
REIVINDICACIÓ/ No va ser un tsunami
però el passat 14 de setembre es va poder
comprovar que a la ciutat hi ha un mar de
fons. Té a veure amb la inseguretat i va ser
el que va provocar que unes 1.500 perso-
nes, convocades per la plataforma Tsunami
Veïnal, es manifestessin des de diferents ba-
rris per acabar totes juntes a la plaça Sant
Jaume. “Volem una ciutat cívica i segura i
viure amb tranquil·litat”, van clamar.

La indignació va arribar a Sant Jaume en
forma de petites onades provinents de dife-
rents barris. Els manifestants es van ajuntar
a la part baixa de la Via Laietana per dirigir-se
cap a l’Ajuntament. Un cop allà, van llegir un
manifest que van fer arribar al govern muni-
cipal i a la Generalitat i que també rebran la
delegació del govern espanyol i la Fiscalia.
“La degradació de Barcelona s’ha vist incre-
mentada com mai en la història recent de la
ciutat i els veïns hem arribat al límit”, van dir.

Els manifestants van denunciar episo-
dis de delinqüència viscuts a la ciutat i que,
diuen, han augmentat. Veïns del Gòtic
deien que al seu barri els problemes amb el
tràfic de drogues són continus i que també
pateixen l’incivisme i el mal comportament
d’alguns turistes, mentre que la Vila Olím-
pica reclamava “mà dura” amb l’incivisme.

CRIDA ALS POLÍTICS
Des de Tsunami Veïnal, però, insisteixen que
el seu objectiu no és denunciar fets que pas-
sen en alguns barris, sinó fer pressió perquè
s’implementi un pla integral de ciutat a tots
els barris. Segons es podia llegir en el text, “la
degradació” ha provocat que molts veïns
hagin “arribat al límit” de la seva paciència.

Sobre la responsabilitat de la situació
que denuncien, des del col·lectiu veïnal
apunten a l’Ajuntament i a la Generalitat.
“Exigim a Colau i Buch que implementin
les actuacions immediates, eficaces i dura-
dores perquè els ciutadans, el comerç i els
visitants de la ciutat puguem viure i con-
viure en pau i revertir la situació abans que
s’agreugi”, afirmen. En paral·lel, també
diuen que “mes que mai” és necessari “re-
visar i reforçar els serveis socials per arribar
a les causes que poden derivar en l’exclusió
de col·lectius vulnerables”.

“PROBLEMA CONCRET”
L’endemà de la manifestació, Colau va expli-
car que comparteix la inquietud dels veïns,
tot i que va remarcar que a la ciutat “hi ha un
problema concret amb els furts i robatoris,
però no una crisi generalitzada”, afegint que
la solució passa per la presència de més Mos-
sos al carrer i un canvi legislatiu. “Fa temps
que estem dient que necessitem més patru-
llatge preventiu i un canvi a les lleis per cas-
tigar la reincidència”, va apuntar. Colau, però,
va considerar una bona notícia que la Gene-
ralitat “convoqui reunions i anunciï que vin-
dran més de 300 Mossos”.

Amb tot, Colau surfeja, de moment, unes
onades provinents dels barris perquè no
tenen la força per ser un tsunami. Sense anar
més lluny, la FAVB no va secundar la protesta
ni se sent còmoda, com passa amb els co-
muns, amb el missatge del Tsunami Veïnal.
El cas del PSC segurament és diferent i per
això el govern municipal mira de fer equili-
bris. Caldrà veure si els pròxims mesos les
onades creixen o la situació es calma.

MEDI AMBIENT/Després de la multitudinària manifes-
tació del passat divendres 27 de setembre (a la ciutat i arreu
del món, en un dia en el qual hi havia convocada la pri-
mera Vaga Mundial pel clima de la història), la FAVB ha vol-
gut tornar a recordar la necessitat d’aplicar “polítiques de
gran impacte” per combatre el canvi climàtic.

Des de la federació consideren que cal impulsar un de-
bat ciutadà profund sobre les alternatives i les seves im-
plicacions en tots els àmbits per trobar les millors respostes,
així com posar en marxa aquelles polítiques que és evident
que poden donar bons resultats. Aquestes són dues de les
mesures que la FAVB considera que cal tirar endavant per
combatre el canvi climàtic. 

De fet, després de la cimera sobre aquest tema que la
ciutat va acollir durant el passat mes de juliol, la federació
va instar els diferents governs (de la ciutat, la Generalitat
i fins i tot l’Estat espanyol) a ser valents i posar fil a l’agu-
lla per frenar la situació, activar- se pel clima i reclamar una
societat social i ecològicament justa. 

En aquest sentit, la FAVB considera que alguns projectes
que es contemplen per part de les institucions, com són
l’ampliació de l’aeroport i les noves terminals de creuers
al port, no van en la línia que cal seguir per capgirar la si-
tuació de contaminació actual.

Tornen a reclamar “polítiques de gran
impacte” contra el canvi climàtic MANIFESTACIÓ/El passat dijous 26 de setembre, en el marc

de la setmana de lluita pel clima, i el dia anterior a la cele-
bració del Dia Mundial del turisme, el centre de la ciutat va
ser l’escenari d’una nova manifestació contra els creuers i
els avions, dos dels exponents del turisme massiu. 

L’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS), el Sindicat de Barri del Poble-sec, la Xarxa Ciutat
Vella o Rebel·lió o Extinció BCN van ser algunes de les en-
titats convocants i participants en la marxa, que van cri-
dar a concentrar-se al Portal de la Pau.

Allà es va llegir un manifest denunciant que aquest es-
tiu s’ha tornat a batre el rècord de turistes a la ciutat i que
de forma imminent cal aplicar polítiques per reduir el nom-
bre d’avions i creuers i el seu impacte ambiental.

Nova protesta contra 
els creuers i els avions
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veïns en línia

MOBILITAT/ El local de l’Asso-
ciació de Veïns de l’Esquerra de
l’Eixample va ser l’escenari, el
passat dilluns 30 de setembre,
d’una xerrada-taller oberta a to-
thom en la qual es va debatre so-
bre l’ús i l’abús del cotxe.

Aquesta activitat, però, va
servir per donar el tret de sortida
a una sèrie de cites similars que
s’organitzaran a diferents barris
de la ciutat i en les quals es plan-
tejaran preguntes sobre la mo-
bilitat, com si és tan greu la con-
taminació generada pels vehicles
privats, si hi ha prou alternatives
de mobilitat per limitar-ne el seu
ús o si propostes de les adminis-
tracions són encertades.

Veïns de l’Eixample
parlen sobre l’ús 
i l’abús dels cotxes

MOVIMENT VEÏNAL/ Veïnes, una espècie
en perill d’extinció. Aquest és el nom de la
campanya que la Xarxa Veïnal del Raval,
Acció Raval i Guerrilla Raval van posar en
marxa de forma conjunta el passat19 de
setembre per denunciar “l’expulsió de la
vida veïnal” del barri i “reflectir els dife-
rents tipus de violència” que asseguren
que pateixen tots els que viuen en aquest
barri de Ciutat Vella.

La campanya de denúncia consisteix
a fer petites obres artístiques a les portes
de locals o edificis que han patit desno-
naments, ocupacions per part de trafi-
cants de droga i també en els negocis
que han hagut de tancar. Des d’aquestes
tres entitats del barri consideren que una
de les grans problemàtiques que pateix

el Raval en l’aspecte de l’habitatge són
“els especuladors nocius” com ara “els
bancs, els fons voltor o els grans propie-
taris”, juntament amb els narcopisos, la
massificació turística i l’incivisme.

D’altra banda, des de la Xarxa Veïnal
del Raval també s’han mostrat crítics amb
la manifestació contra la inseguretat per
part de Tsunami Veïnal per no comptar
amb entitats que “treballen fa anys en
aquest problema”.

L’ART COM A ARMA DE DENÚNCIA
Els veïns han escollit l’art com a eina per
protestar contra els diferents fenomens
que, expliquen, els “expulsen del barri”.
Passejant pel Raval es pot veure cente-
nars de cartells i murals diferents.

Els veïns del Raval alerten 
que estan “en perill d’extinció”

CELEBRACIÓ/ El barri de la Pros-
peritat, després de l’aturada es-
tiuenca, ha tornat a posar en
marxa la celebració del seu cen-
tenari amb tres esdeveniments
de primer nivell amb Joan Bros-
sa com a protagonista.

Una de les activitats, de ca-
ràcter doble, ha estat l’exposició i
el teatre itinerant titulats Brossa en
els seus tretze són tretze. La mostra
es va fer entre els dies 16 i 28 del
mes passat, dia en el qual es va re-
presentar l’obra Brossa al carrer, de
la mà d’Els Pirates Teatre.

Altres actes d’aquest cente-
nari van ser una ballada de sar-
danes o un concert de la Banda
Municipal de Barcelona.

Brossa, convidat 
al centenari de
la Prosperitat

EQUIPAMENTS/ Des de finals
del mes passat, els veïns del ba-
rri del Fort Pienc gaudeixen del
nou Casal de Barri Transforma-
dors, en aquest emblemàtic edi-
fici situat al número 60 del carrer
d’Ausiàs Marc. Les entitats del ba-
rri gestionaran l’equipament, que
es va inaugurar el passat dissab-
te 28 de setembre amb una gran
festa amb una batucada, exhibi-
cions de dansa contemporània i
diferents concerts. 

Uns 200 veïns no van voler
perdre’s l’estrena de l’equipa-
ment, una demanda llargament
esperada i que és una realitat des-
prés de gairebé 12 mesos de re-
tard en les obres.

El nou edifici de
Transformadors 
ja està funcionant

La FAVB aposta per un diagnòstic
“barri a barri” contra la inseguretat 

RESPOSTA/Tres dies després que
el Tsunami Veïnal sortís al carrer
per mostrar el seu punt de vista
sobre la situació d’inseguretat de
la ciutat, el passat 17 de setembre
la FAVB va publicar la seva resposta
a tot el que reclamen des de la fe-
deració.

En un comunicat publicat al
seu portal web, l’entitat assegura
compartir la voluntat de viure “en
una ciutat sense violència on to-
thom pugui fer la seva vida en pau
i tranquil·litat”,  tot i que diu que “la
seguretat entesa com la possibili-
tat de realitzar una vida digna no
es limita a qüestions de violència
física i propietat privada”.

En aquest sentit, des de la FAVB
consideren que “cal analitzar bé les
causes i el rerefons dels proble-
mes”, ja que consideren que no
existeix una argumentació co-
muna que expliqui els conflictes
de seguretat. De fet, apunten que
els problemes i les causes són molt
diferents en un barri que en un
altre i apunten a l’existència de
problemàtiques molt diverses i lo-
calitzades, com ara “episodis im-
portants de violència, situacions
molt complexes d’acumulació de
diferents problemes i tensions en
l’ús de l’espai públic”. Amb tot,
creuen que les dades policials in-
diquen diferències clares i que això
hauria de portar a fer una diagnosi
detallada barri per barri, per ava-
luar la dimensió del problema, les
seves causes i dinàmiques i les
possibles solucions aplicables.

Malgrat això, però, la FAVB creu
que no cal caure en precipitacions
i que “la pitjor forma de resoldre els

problemes és actuar en calent”. Per
això, plantegen una dotzena de
propostes per “abordar el tema des
d'una òptica diferent de l’estreta
visió de llei i ordre que es planteja
des d'alguns àmbits”.

Així, la federació incideix en la
necessitat de treballar i fer una
diagnosi adequada barri per barri,
començant pels barris on els pro-
blemes són més punyents. En la
mateixa línia, la FAVB aposta per
reorganitzar les tasques dels cos-
sos policials, amb els Mossos cen-
trant-se en la seguretat i la Guàrdia
Urbana en la convivència (amb l’a-
juda de la policia de barri). De

forma complementària, suggerei-
xen la creació d’un cos auxiliar d’a-
gents cívics que vetllin per la
convivència en l’espai públic i que
es revisi l’Ordenança de Civisme.

Altres aspectes que també
consideren clau són la creació
d’un nou Pla de drogues, afrontar
de forma decidida el creixement
de la violència masclista, dur a
terme accions per limitar el crei-
xement turístic descontrolat, re-
tornar a la policia el control de la
seguretat al transport públic o
una reforma de la Llei d’Estran-
geria, entre altres.

La federació creu 
que cal repensar 
les funcions dels
agents de policia

Foto: Laura Fíguls / ACN
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Arriba la tercera edició dels
premis Barcelona Restauració
GUARDONS4Fins al 15 de no-
vembre tots aquells restaurants
de la ciutat que ho desitgin po-
den presentar candidatura a la
tercera edició dels premis Bar-
celona Restauració, que pre-
mien els restaurants que desta-
quen  pels valors de la integra-
ció, la qualitat de vida, la soste-
nibilitat o la innovació. 
Els premis, que han estat un

èxit en les seves dues primeres
edicions, es divideixen en tres
modalitats. La primera és la qua-
litat gastronòmica, que valora la
trajectòria avalada pels clients,

l’ús dels productes de proximitat
i l’aposta per una proposta única.
La segona modalitat és la de la in-
tegració al barri, que valora la
identificació del restaurant amb
les particularitats del seu entorn.
En tercer lloc hi ha la innovació,
que reconeix la utilització de tèc-
niques innovadores.
A banda, els guardons tam-

bé donen un premi a la soste-
nibilitat per alguna pràctica
relacionada amb la qüestió i
una menció honorífica especial
per posar en valor la restaura-
ció de la ciutat.

POLÍTICA4Les dues entitats que
agrupen els eixos comercials de la
ciutat, Barcelona Oberta i la Fun-
dació Barcelona Comerç, van con-
demnar, durant els dies posteriors
a la sentència del Suprem contra
els líders polítics i civils de l’inde-
pendentisme, les manifestacions
violenten que van tenir lloc en di-
ferents punts de la ciutat.
En el cas de Barcelona Ober-

ta, que agrupa els eixos comercials
turístics, van lamentar a través
d’un comunicat que la “difusió de
revolta, la crema de contenidors i
objectes de mobiliari urbà mal-
meten profundament la imatge
que projectem de la ciutat al
món”. L’entitat, que deixa clar
que defensa el dret a la manifes-
tació, considera que les protestes
a l’aeroport i al centre de la ciutat
“tenen una afectació directa en el
turisme i el comerç” i recorda
que aquests sectors “ja es van
veure afectats fa dos anys”.

CRÍTIQUES A LA POLICIA
En el cas de Barcelona Comerç,
que representa els eixos perifèrics,

l’entitat també va publicar un co-
municat on condemnava “qual-
sevol forma de violència” però on
es remarcava que, especialment,
“l’extralimitació dels cossos i for-
ces de seguretat de l’Estat contra
un poble pacífic”. L’entitat va afe-
gir que les protestes i els actes vio-
lents “no tenen cap justificació pos-
sible” i va fer referència al conflicte
polític per expressar el rebuig a la
seva “judicialització”. Per últim, va
deixar clar el seu “desacord amb
la sentència als nostres represen-
tants polítics i civils”.

VAGA 18-O
Pel que fa a la vaga general de di-
vendres passat, la incidència en
el comerç de proximitat va ser
del 49%, segons les dades oficials
de Barcelona Comerç. Tot i això,
a partir de la tarda la xifra va
augmentar. En el cas de Sants-
Les Corts el seguiment de la
vaga va ser més gran i les boti-
gues que no van obrir van arri-
bar al 70%. Els comerciants del
centre també han denunciat que
la setmana passada l’activitat
va caure fins a la meitat.

Els enfrontaments amb la policia van causar destrosses. Foto: Línia

El sector del comerç condemna
els aldarulls de les protestes

Estudi | Canvi d’hàbits en el consum de peix
El ritme de vida dels consumidors està canviant els hàbits de compra de peix, segons un estudi de

Mercabarna.  L’estudi indica que el supermercat ja és el lloc escollit per al 65% dels usuaris a l’hora de
comprar peix, davant un 32% que ho segueix fent a les peixateries. Només un 3% compra online. 
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El 2017, quan també liderava
la regidoria, va presentar
l’Estratègia de Reforç i Pro-

jecció del Comerç de Barcelona.
Segueix sent necessari un im-
puls com el que va plantejar?
Sí. Cal actualitzar alguns punts, però
l’estratègia que es marcava, que
era fomentar el comerç de proxi-
mitat i la digitalització, és la matei-
xa. Perquè hi ha un nivell molt baix
d’entrada de la tecnologia en els co-
merços de proximitat de la ciutat.
També són molt importants la for-
mació i la professionalització, on hi
ha molt camí a recórrer, i l’associa-
cionisme, on hem avançat molt.
Hem passat de tenir un 29% de co-
merços associats als eixos a un 40%. 

Per tant, creu que en els dos anys
que vostè no va ser al capdavant
de la regidoria es va fer una bona
feina?
Si hi haguéssim estat nosaltres, evi-
dentment hauríem fet més coses de
la mà dels comerciants, com per
exemple el tema de les Àrees de
Promoció Econòmica Urbana, que
va quedar en via morta i que és una
eina per potenciar el comerç. Ara tin-
drem els instruments legals per
fer-ho, ja que l’avantprojecte de la
llei ja està en la fase de debat. En la
resta de coses hi havia consens
amb els comerciants i es va conti-
nuar avançant.

Es va continuar però creu que
no es va fer prou, pel que diu.
Sempre es pot fer més, però és cert
que el regidor Colom va continuar
el diàleg que s’havia iniciat amb els
comerciants. 

Fa poc es va presentar una cam-
panya a favor de la compra legal,
en un clar missatge contra el top
manta. Creu que la forma dels co-
muns d’encarar aquesta proble-

màtica va perjudicar els comer-
ciants? 
Es va actuar contra la venda il·legal,
però és cert que no es va explicar su-
ficientment als comerciants i a la
gent. Això va comportar un efecte
crida que va fer augmentar molt el
nombre de manters. Si això va per-
judicar els comerciants? Hi ha estu-
dis que ho demostren. Quan hi ha
activitats econòmiques al marge
de la llei, hi ha una competència des-
lleial cap al comerç i perjudica  la pro-
tecció dels drets dels consumidors.
Els manters jugaven amb unes altres
regles del joc. Nosaltres pensem
que la part social és importantíssi-
ma, però les lleis les ha de respectar
tothom.

Amb el nou govern la pressió po-
licial ha augmentat. L’estratègia
no passa només per aquí, però el
canvi és evident.
Sí, està clar que hi ha d’haver pres-
sió per part dels cossos i forces de se-
guretat de l’Estat i la Guàrdia Urba-
na. N’hi havia hagut abans, però ara
hi ha més col·laboració amb els
Mossos d’Esquadra i accions més co-
ordinades amb altres cossos. Hi ha
una aposta molt clara per mantenir
un espai públic que no estigui mo-
nopolitzat per una activitat il·legal.

Parlem d’inseguretat. Creu que el
seu augment, sobretot a Ciutat Ve-
lla, ha perjudicat molt el comerç?
La inseguretat és el que més preo-
cupa als comerciants en aquests mo-
ments. Ens ho diuen a les converses
que tenim amb ells. Gaudir d’una
ciutat segura és el primer requisit.

Segurament no serà fàcil revertir
aquesta situació.
El nostre missatge és clar. Hi ha una

voluntat de capgirar aquesta situa-
ció. Ho farem, però es necessita
temps. També necessitem relativit-
zar les dades mirant altres ciutats de
l’entorn, perquè tampoc ens podem
fer més mal del que pertoca. 

A principis d’agost deia que “no es
pot permetre que hi hagi comer-
ços dedicats a turistes que tren-
quin l’equilibri comercial”, fent
referència a les botigues de sou-
venirs.  No es va tard per mante-
nir l’equilibri comercial de les zo-
nes més turístiques?
A Barcelona s’han fet més coses
que en altres ciutats. Tenim els plans
d’usos i la voluntat clara de mante-
nir un equilibri que és un tresor. El
que passa és que necessitem ins-
peccions per aplicar la normativa i
és cert que no anem sobrats de sis-
temes d’inspecció i control. 

Però en aquest sector hi ha una
tendència més alta a incomplir la
normativa que en altres sectors
del comerç?
Bé... A veure... Suposo que simple-
ment es busca tenir beneficis. Tam-
bé és cert que la normativa no aju-
da en tot plegat, perquè en una lli-
cència normal, que no sigui de sou-
venirs, hi ha la possibilitat de dedicar
un 20% del negoci a souvenirs. Això
s’ha fet servir per fer fraus de llei. I a
l’hora de fer inspeccions no està clar
on hi ha el límit de què és un souve-
nir o no ho és. Cal clarificar les normes
i ser contundents a l’hora d’aplicar-les. 

Relacionat amb el turisme, Bar-
celona Oberta ha demanat reobrir
el debat sobre els horaris. Creu
que són massa restrictius, tal com
denuncien des de l’entitat?
El que ens agradaria és tenir un equi-
libri que sigui bo per a tot el comerç.
Els comerços de les zones turísti-
ques han de poder vendre de forma
més oberta. Però també volem pre-
servar els comerços dels barris. És molt
important que els comerços adreçats
als turistes no atreguin les vendes dels
barris. Cal trobar l’equilibri.

Aquest equilibri sembla compli-
cat d’aconseguir. 
És complicat, però amb diàleg es pot
fer. I és molt necessari tenir present
que en aquests moments el princi-
pal problema dels comerços de
proximitat és la venda electrònica.

Des de la Fundació Barcelona Co-
merç fa molt temps que diuen
que els eixos més perifèrics no
passen pel seu millor moment.
Què els pot prometre?
Nosaltres donem suport al comerç
de proximitat de tota la ciutat. En el
cas dels eixos perifèrics, cal fomen-
tar l’associacionisme, ampliar la for-
mació que es fa des de l’Ajuntament
i treballar molt la part del consum.
Cal incidir molt en els consumi-
dors perquè sàpiguen que quan
compren al comerç de proximitat
estan fent un gest de compromís
amb la ciutat i la sostenibilitat del
planeta.

Barcelona Oberta i Barcelona Co-
merç van deixar la cadira de Co-
lau buida quan es va fer el debat
de la campanya electoral, ja que
l’alcaldessa va decidir no anar-hi.
A vostè també li toca refer ponts?
Sobre l’actitud de l’alcaldessa, això ho
haurien de parlar amb ella. Nosaltres
sempre els hem tingut, els ponts. No
tinc la sensació d’haver de refer-los.
L’alcaldessa també entén que el co-
merç de proximitat és fonamental
per a la ciutat i ho ha defensat.

No s’ha trobat una relació dete-
riorada, doncs?
[Somriu]No. S’han fet moltes coses
amb l’Ajuntament i no crec que hi
hagi una situació complicada.

Els mercats són una de les grans
apostes d’aquest mandat. Com

evolucionaran aquests equipa-
ments en els pròxims anys?
Els mercats han de ser proveïdors
d’aliment fresc de primera qualitat
i també un punt de trobada. El de-
bat és si només han de continuar
servint productes per elaborar o
també han de passar a vendre pro-
ductes semielaborats o elaborats.
Sempre dic que els mercats són un
servei públic i s’han d’adaptar al que
demana la gent. També amb els ho-
raris, que s’han d’ampliar. 

Pel que fa a l’impost a les plata-
formes de comerç electrònic, l’A-
juntament té la capacitat legisla-
tiva per crear-lo?
L’única forma possible és la de gra-
var l’ús de l’espai públic quan s’hi fa
una activitat econòmica. Per tant,
plantegem una taxa per la utilitza-
ció de l’espai públic quan es fa la dis-
tribució del producte en el cas de les
empreses que no tenen seu física a
Barcelona. Ara bé, en el pitjor dels es-
cenaris, que seria no poder-la apli-
car, tot el debat hauria servit per rei-
vindicar el comerç de proximitat.

Per acabar, la il·luminació nada-
lenca d’aquest any serà millor
que la dels últims anys?
Hi haurà una mica més de llum...

Els comerciants en reclamen mol-
ta més.
Però de la manera que funcionen els
contractes i les licitacions, per a
aquest any era complicat. El gener
ja treballarem per dissenyar la cam-
panya nadalenca del 2020. Tot i això,
aquest any tindrem mitja hora dià-
ria més d’il·luminació. I també il·lu-
minarem la Via Laietana, que s’ha-
via deixat d’il·luminar i és un carrer
on el comerç pateix bastant per la
reforma que hi ha pendent.

“No m’he trobat una
relació deteriorada
amb els comerciants”

Montserrat Ballarín / Regidora de Comerç i Mercats

Ballarín torna a ser la responsable de la regidoria de Comerç després d’haver-ho 
estat durant el temps que el PSC va formar part de l’anterior govern municipal. 

I ho fa amb la mateixa recepta, que passa per la necessitat de modernitzar 
i professionalitzar el sector, a més d’expressar-se clarament contra el top manta. 

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Fotos: Eduardo Corria

Perfil | 25 anys de trajectòria socialista
Montserrat Ballarín (Osca, 1968) es va traslladar a Barcelona el 1986, on cinc anys després
es va llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona. També es va doctorar a la mateixa
universitat. Ha estat professora a la Universitat Pompeu Fabra i milita al PSC des del 1996.

“Els comerços de
les zones turístiques
han de poder vendre
de forma més oberta”
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Aquesta setmana i la que ve seran
les dues darreres en les quals els
sèniors del Polo hauran d’ultimar
els detalls de cara a l’inici de les
Divisions d’Honor d’hoquei her-
ba. Els dos sèniors de l’equip de
Pedralbes debutaran el diumen-
ge de la setmana que ve, el 2 de
novembre, a domicili.
D’aquesta manera, Roger Pa-

llarols s’estrenarà a la banqueta
del primer equip masculí al Ruth
Beitia de Santander, visitant la
Real Sociedad de Tenis. Des-
prés d’haver quedat fora de l’EHL
i d’haver-se penjat una medalla
de bronze en el Campionat de Ca-
talunya (el títol va ser per a l’A-
tlètic Terrassa), l’equip podrà
centrar el 100% dels seus esfor-
ços en el gran objectiu de la tem-
porada: la lliga. El primer partit

a casa dels de Pedralbes serà
quatre dies més tard a l’Eduardo
Dualde contra l’Atlètic Terrassa.
I precisament aquest con-

junt de la capital del Vallès Oc-
cidental serà el primer rival del
sènior femení en la Liga Iber-
drola. La visita al Josep Marquès
arriba després que les de Pe-

dralbes tanquessin el Campionat
de Catalunya en la quarta posi-
ció després de perdre la semifi-
nal contra el Club Egara. El de-
but del conjunt de Pedralbes a
l’Eduardo Dualde serà vuit dies
després d’aquesta estrena; l’equip
jugarà contra el CH Sardinero el
dia 10 de novembre.

Pallarols dona instruccions durant un dels partits recents. Foto: RCP

Comença el ball: les lligues
d’hoquei es posen en marxa

» Els de Roger Pallarols debutaran el 2 de novembre a Santander
» El sènior femení s’estrenarà visitant el camp de l’Atlètic Terrassa

El Ghazouany i Guarner
guanyen el 8è Correbarri

ATLETISME4Mohamed El Gha-
zouany i Mireia Guarner, amb-
dós representants del districte,
van ser els vencedors de la vui-
tena edició del Correbarri, que es
va disputar el passat diumenge
13. De fet, aquestes van ser les
dues millors notícies per a les
Corts, ja que si es mira la classi-
ficació general, el districte va
ser el segon per la cua.
El Ghazouany va completar

els 10 quilòmetres de la prova en
31 minuts i 13 segons, superant
en cinc segons el segon, l’hortenc
Víctor Puyuelo. L’andreuenc Víc-

tor Doblas va pujar al tercer ca-
laix del podi.
Més folgada, en canvi, va ser

la victòria de Guarner, que va
aturar el cronòmetre en 37 mi-
nuts i 47 segons, més d’un minut
abans que la segona, Regina Gu-
tiérrez, representant de l’Ei-
xample. La tercera en discòrdia
va ser Alexandra Guada, atleta de
Sants-Montjuïc.
La classificació general, en

canvi, va ser molt dolenta per a
les Corts. Els 12.278 punts ob-
tinguts només van millorar el re-
sultat de Sarrià-Sant Gervasi.

El Joventut no afluixa 
i enllaça quatre victòries

El Joventut havia
de ser un dels ri-
vals a batre en el
grup 1 de la Prime-

ra Categoria femenina, i les gro-
gues estan complint els pronòs-
tics; l’equip suma quatre victòries
en els quatre partits que s’han ju-
gat i segueix coliderant la classi-
ficació, ara únicament amb el
Safa Claror.
Les jugadores d’Alfred Be-

nages van mantenir el seu gran
moment de forma ofensiu el pas-
sat dia 13 contra el Sant Fruitós
(75-42) i també van resoldre sa-

tisfactòriament el segon derbi
de la temporada a domicili, la vi-
sita als Lluïsos de Gràcia de diu-
menge passat (35-59).
L’equip posarà el punt final a

aquest segon mes de competició
(a finals de setembre ja es va ju-
gar la primera jornada) aquest
diumenge a dos quarts de vuit del
vespre al Pavelló de l’Illa, rebent
la visita del CB Granollers. El
pròxim desplaçament del conjunt
groc serà una visita a la capital del
Pla de l’Estany el pròxim 3 de no-
vembre, quan visitaran el Ban-
yoles Bencriada.

L’UBAE segueix coliderant 
el grup 2 de Tercera Divisió

Els triomfs contra
l’FS Olesa i el CFS
Esparreguera servei-

xen perquè l’UBAE es mantingui
al capdavant del grup 2 de Ter-
cera Divisió, empatat a 12 punts
però amb millor goal average
que l’FS Linyola.
Aquests dos triomfs, a més,

tenen un denominador comú:
el gran encert de cara a porteria
dels mamuts, aconseguint vuit
gols en cadascun dels enfronta-

ments. De fet, tres dels jugadors
de l’equip Marc Rodríguez, amb
set dianes, i David Macián i Jo-
sep Macarrón, amb cinc cadas-
cun, figuren entre els màxims go-
lejadors de la categoria.
Els de Jose Luque posaran el

punt final al segon mes de lliga
aquest dissabte a les quatre de la
tarda rebent l’OC la Sentiu al
Pavelló de l’Illa, mentre que el pri-
mer partit del novembre serà el
dia 9 a la pista de l’Alcoletge.

Tenis | Paula Badosa guanya el torneig de Makinohara
Paula Badosa va completar una gran setmana a Makinohara i es va endur el títol
després de superar a la final a la local Nagi Hanatani per 7-5 i 6-1. Aquest resultat
serveix perquè la jugadora de l’RCTB es mantingui entre les 100 millors del món.

Pau Arriaga
PEDRALBES
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4Una història musicada de brui-
xes professionals, el flautista
d’Hamelín explicat en llengua
de signes i dos viatgers extrava-
gants que desplegaran les seves
millors habilitats. Aquests són
els tres espectacles familiars ac-
cessibles que s’ofereixen a les
Corts, al centre cívic Tomasa Cue-
vas-Les Corts, dins el projecte
d’Espectacles Familiars Accessi-
bles de l’Ajuntament de Barce-
lona. La programació, destinada
a un públic infantil i familiar,
compta, a més, amb cinc espec-
tacles al centre cultural La Casa
Elizalde (Eixample), al SAT! Sant
Andreu Teatre (Sant Andreu) i al
Centre Cívic Cotxeres Borrell, al
districte de l'Eixample. 

El projecte d’Espectacles Fa-
miliars Accessibles de l’Ajunta-
ment de Barcelona neix de la
col·laboració de l’Institut Muni-
cipal de Persones amb Discapa-
citat amb els districtes de les
Corts, l’Eixample i Sant Andreu
amb la col·laboració de l’Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB) i
els equipaments que acullen les

obres. Totes les propostes artís-
tiques són inclusives i compten
amb mesures d'accessibilitat co-
municativa com l’audiodescrip-
ció en directe, el servei d'inter-
pretació  en llengua de signes
(LSC), la subtitulació en pantalla
i la visita anticipativa i tàctil (30
minuts abans de l’inici de l’es-
pectacle)”. Aquesta visita té com
a objectiu facilitar la comprensió

i el gaudi de l’obra, a partir de l’a-
proximació auditiva i tàctil als
personatges i a l’escenografia
representada. Tots els espais on
es fan els espectacles són ac-
cessibles per persones amb mo-
bilitat reduïda

Així doncs, a les Corts es po-
drà gaudir de “El carreró de les

bruixes”, a càrrec de la compan-
yia Poca Cosa Teatre, el 24 de no-
vembre a les 12 h; “El silenci
d’Hamelin”, a càrrec de Farrés
brothers i cia. el 29 de març de
2020 a les 12 h; i “Cösmix”, a cà-
rrec de la companyia Teatre Mò-
bil el 17 de maig de 2020 a les 12

h, totes elles a l’auditori del cen-
tre cívic Tomasa Cuevas-Les
Corts.

El districte de les Corts ha es-
tat pioner en l’àmbit del teatre in-
fantil accessible, reconegut dins
el Banc d’experiències i bones
pràctiques de l’Ajuntament de

Barcelona, sent el primer a apos-
tar per aquest tipus d’espectacles
l’any 2009. Així, gràcies a la in-
troducció de mesures d’accessi-
bilitat, els infants i els familiars
amb discapacitat gaudeixen dels
espectacles en igualtat de con-
dicions que la resta del públic.

Tots els espectacles programats són accessibles. Foto: Ajuntament

Barris al dia

Espectacles per a tothom
» El districte, pioner en aquest tipus de projectes, acollirà tres espectacles familiars accessibles

» Formen part d’un cicle municipal que en programa cinc més en altres llocs de la ciutat

Les Corts ha estat
pioner en el teatre
infantil accessible

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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No hi ha cap dubte que Pep Guardiola és un dels grans noms
del futbol mundial. Durant més de 15 anys, va fer carrera com
a futbolista, vinculat principalment al Barça. Si bé va viure una
de les millors èpoques del club com a jugador, com a entre-
nador va ser l’artífex d’una etapa encara millor, aconseguint
un total de 14 títols. L’any 2013, però, va deixar el Barça i va

començar a entrenar el Bayern de Munic, equip amb què va
guanyar 7 títols. Des del 2016 fins a l’actualitat, és el tècnic
del Manchester City i, de moment, ha aconseguit també 7

trofeus. Malgrat haver marxat de Catalunya, no se n’ha
desvinculat mai políticament. Arran de l’empresona-

ment dels líders independentistes el 2017, va comen-
çar a lluir un llaç groc, un gest que li va costar críti-
ques i sancions. Ara, ha fet un pas endavant en el
seu activisme polític, posant veu al comunicat de
Tsunami Democràtic –emès a la BBC, l’AFP i TV3–

denunciant la sentència del Procés i la
“deriva autoritària” de l’Estat, i demanant

suport a la comunitat internacional.

L’autora del llibre juvenil Xènia, tens un
WhatsApp fa el salt a la literatura per a
adults de la mà de l’editorial Comanegra.
A Viure perillosament, Gemma Pasqual pre-
senta un recull de contes protagonitzats
per catorze dones de totes les èpoques.
Des de Virginia Woolf fins a Caterina Albert,
l’escriptora valenciana recupera alguns
dels grans noms femenins de la història.

Llibres

Viure perillosament
Gemma Pasqual

Sota la direcció de Joel Joan, Joan Pera in-
terpreta el mestre galeter Francesc Ramon
Pujols-Pinyol. El creador de les Galetes Pu-
jols-Pinyol celebra que la seva filla Merit-
xell es casa amb el gendre perfecte, el Ber-
nat, per als quals ha organitzat un gran ca-
sament. Però tot canvia quan s’adona que
els nuvis podrien ser germans. 

Al Teatre Condal de Barcelona.

Teatre

El pare de la núvia
Joel Joan i Hèctor Claramunt

El mes d’octubre de 1999, començava a
caminar Estopa, un duo musical format
per David i José Muñoz, dos germans de
Cornellà de Llobregat. Ara, vint anys
més tard, els germans Muñoz celebren
aquest aniversari amb el seu desè disc:
Fuego. Durant els mesos previs a l’estre-
na, la banda ha publicat tres avenços: Fue-
go, El último renglón i Yo no estoy loco.

Música

En Gatsby i l’Ashleigh (interpretats per Ti-
mothée Chalamet i Elle Fanning) són dos
joves universitaris enamorats que deci-
deixen passar un cap de setmana a Nova
York. Allà, ella coneixerà un cineasta i un
actor, mentre que ell coneixerà una noia,
la Chan, interpretada per la mediàtica Se-
lena Gomez. Dia de pluja a Nova Yorkés la
cinquantena pel·lícula de Woody Allen.

Pelis i sèries

Dia de pluja a Nova York
Woody Allen

Fuego
Estopa

48h Open House Barcelona
L’Associació Cultural 48h Open House Barcelona celebra en-

guany la desena edició del seu festival d’arquitectura a la ciu-
tat. Durant el cap de setmana del 26 i el 27 d’octubre, més de
200 edificis barcelonins obriran les seves portes i permetran
l’accés gratuït al públic, que podrà descobrir la diversitat del
patrimoni arquitectònic de la capital catalana. A més, la pro-

gramació d’aquesta edició busca posar en valor i retre home-
natge a les dones arquitectes, tant a aquelles que exerceixen
la seva feina actualment com a les que, al llarg de la història,

se’ls ha impedit dedicar-s’hi per culpa del masclisme.

P E P  G U A R D I O L AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un dels millors entrenadors del món

Ha guanyat més de 25 títols com a entrenador de futbol

Famosos

Posar veu a Tsunami Democràtic
Va llegir un comunicat emès a la BBC, l’AFP i TV3 

Milers de missatges agraint-li el suport
L’independentisme aplaudeix que internacionalitzi el conflicte

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Zombieland
L’estudi High Voltage Software ha creat el videojoc Zombieland: Double Tap - Road Trip, inspirat en la saga
cinematogràfica Zombieland, que va estrenar la primera part el 2009 i n’estrena la segona aquest octubre.

No t’ho perdis

A LES XARXES...



Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

15 | 

DIVENDRES 25 D’OCTUBRE
21:00 Cafuné serà el nom de l’espectacle de dan-

sa que anirà a càrrec de la companyia Du’K-
’To. S’emmarca en el cicle Barcelona Distric-
te Cultural. / Centre Cívic Tomasa Cuevas.

TOTS ELS DIMARTS
17:00 Costura de supervivència és el nom del curs

coordinat per Marta Sánchez que serveix per
donar nocions d’aquesta disciplina als alum-
nes. S’allargarà fins al mes de desembre. / Cen-
tre Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

TOTS ELS DIMECRES
18:30 El professor Rodrigo Stocco s’encarrega,

des de principis d’aquest mes, de coordinar
les sessions d’aquest mes del curs anomenat
El club de la fotografia. / Centre Cívic Josep Ma-
ria Trias i Peitx.

FINS AL 15 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Grande Hotel és l’exposició que fa

una repassada en imatges a la història d’a-
quest edifici, construit com a el més luxós d’À-
frica, actualment en ruïnes. / Centre Cívic Joan
Oliver - Pere Quart.

ACTE PERMANENT
Matí-TardaDes de fa unes setmanes es pot vi-

sitar la mostra anomenada Vespa, una moto
que, especialment arreu d’Europa, és molt més
que un simple mitjà de transport. / Centre Cí-
vic Joan Oliver - Pere Quart.

AVUI 23 D’OCTUBRE
18:00 Contes de tardor, una narració d’Elisabet

Ulibarri, serà una de les principals propostes
infantils en la recta final d’aquest mes. L’en-
trada serà gratuïta. / Biblioteca Les Corts - Mi-
quel Llongueras.

DIJOUS 7 DE NOVEMBRE
18:00 El secret de la detectiva Klaus explica la his-

tòria d’aquesta policia curiosa i divertida, ca-
paç de resoldre els enigmes més difícils. / Bi-
blioteca Les Corts - Miquel Llongueras.

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
19:30 Partit de bàsquet corresponent a la cin-

quena jornada del grup 1 de la Primera Ca-
tegoria entre el Joventut i el CB Granollers.
/ Pavelló de l’Illa.

Montserrat Dulcet coordinarà la prò-
xima sessió de Ballmanetes, per a in-
fants que tinguin més de 6 mesos. / Bi-
blioteca Montserrat Abelló.

Ballmanetes, una sessió 
per als més menuts

Dimecres 30 d’octubre a les 11:00

Dimarts que ve es farà la darrera ses-
sió de la càpsula de cuina asiàtica per
descobrir receptes del Japó o de Corea,
entre altres països. / Centre Cívic Joan
Oliver - Pere Quart.

El curs de cuina asiàtica
encara la seva última sessió
Dimarts 29 d’octubre a les 19:15

El compositor i multi-instrumentista
Jake Clemons arriba a la ciutat en el
marc de la seva gira mundial de pre-
sentació del disc Eyes on the horizon.
/ Sala Bikini.

Jake Clemons arriba a la Sala 
Bikini en la seva gira mundial

Dilluns 28 d’octubre a les 21:00

Partit d’hoquei herba corresponent a
la segona jornada de la Divisió d’Ho-
nor femenina entre el Polo i l’HC Sar-
dinero. / Camp Eduardo Dualde.

El Polo s’estrenarà a casa
rebent la visita del Sardinero
Diumenge 10 de novembre a les 12:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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