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El moviment feminista viu un
dels moments més importants de
la seva història. Les últimes mo-
bilitzacions per commemorar el
Dia Internacional de les Dones,
que se celebra cada any el 8 de
març, han estat multitudinàries.
L’empenta que ha agafat el femi-
nisme ha permès que el seu dis-
curs s’hagi introduït a les institu-
cions i, sobretot, a la cultura po-
pular i a l’imaginari de bona part
de la societat.

Però encara queda molt camí
per recórrer i el moviment femi-
nista ha de lluitar contra la xacra
social que més profundament
afecta les dones: els feminicidis
i la violència de gènere.

TENDÈNCIA A LA BAIXA
La Diputació de Barcelona va
presentar l’1 de març un informe
sobre els assassinats de dones a
Catalunya del 2010 al 2017, ela-
borat per l’observatori ciutadà Fe-
minicidio.net. Les dades d’a-
quests últims vuit anys confirmen
que la tendència a tot el territori
català és que els feminicidis van
a la baixa. “Catalunya té les taxes
de feminicidis més baixes d’Eu-
ropa”, explica la directora de l’in-
forme, Graciela Atencio. 

Tot i això, els números se-
gueixen sent inacceptables: a Ca-
talunya s’han registrat 163 assas-
sinats de dones a mans d’homes
des del 2010. Però el que és més
preocupant és que entre el 50% i
el 55% dels assassinats de dones
van tenir lloc en el marc de la pa-
rella i un de cada deu casos són fe-
minicidis que tenen lloc entre

membres de la mateixa família.
“En el 93% dels casos les dones
són assassinades per homes co-
neguts”, subratlla Atencio.

EMPODERAR LA SOCIETAT
Segons Atencio, una de les causes
dels feminicidis és que l’augment
de la precarietat està incrementant
també la violència. Per contra-
restar aquest fenomen és fona-
mental “empoderar la societat ci-
vil” perquè faci “un rol actiu de pre-
venció propera”, i això s’hauria de
treballar als municipis, apunta la
directora de l’informe. 

Un altre dels aspectes a tre-
ballar és el paper de les adminis-
tracions, ja que “a l’estat espanyol
hi ha un dèficit democràtic, perquè
no s’ajuda els observatoris inde-
pendents”. Catalunya ha estat
l’únic territori que ha aportat do-
cumentació a l’informe.

Ni una menys
» Els feminicidis segueixen sent una xacra social, tot i l’empenta que ha agafat el moviment feminista

» Més de 160 dones han estat assassinades per un home durant els últims vuit anys a Catalunya

La Diputació va presentar l’informe sobre el feminicidi a Catalunya, elaborat per Feminicidio.net. Foto: A.M. 

ANÀLISI4Mentre que les da-
des sobre feminicidis demos-
tren una tendència a la baixa,
els indicadors sobre la justícia
en matèria de violència de gè-
nere a Catalunya són alar-
mants. De les denúncies pre-
sentades als jutjats de Barcelo-
na el 2017, només un 15% van
acabar en condemna.

A més, el 40% de les de-
núncies que es presenten són
arxivades i més del 50% de les
ordres de protecció que es
demanen són denegades. “Hi
ha una situació d’impunitat
respecte a les dones que de-
nuncien”, critica la directora

de Feminicidio.net, Graciela
Atencio.

El 2017 hi va haver el cas
d’una dona assassinada amb
una ordre de protecció en vigor.
Segons Atencio, en aquests ca-
sos “l’Estat és directament res-
ponsable i hauria d’indemnit-
zar la víctima”.

El problema és que “tenim
una justícia patriarcal” i uns jut-
jats sobrecarregats de feina, as-
senyala Atencio. Aquests dos
fets són factors directes de la vio-
lència institucional. “Tenim uns
jutges que no estan preparats
per jutjar-ho. És aquí on hem de
posar l’èmfasi”, conclou.

La justícia patriarcal, la gran
barrera que cal superar

Augusto Magaña
BARCELONA
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Els semàfors

Sopes del Món
El Festival de Sopes del Món celebrarà el
24 de març la seva 16a edició. Sota l’or-
ganització de la Xarxa 9 Barris Acull i la
Xarxa d’Intercanvis de Coneixements de
Nou Barris, el festival reivindica la diver-

sitat cultural a través d’aquest àpat.  
pàgina 12

Can Basté
Can Basté va acollir el 14 de març una
xerrada, pronunciada per María Ville-
llas, sobre la situació de les dones refu-
giades. El centre cívic fa temps que ofe-
reix una programació de qualitat amb
una sensibilitat social molt marcada. 

pàgina 12

La lista de políticos y
periodistas que min-

tieron el #11demarzo de
2004 es tan extensa que haría sonrojar
a los más expertos fabricantes de fake
news. Aquella falsedad provocó dos
nuevas víctimas que no aparecen en los
recuentos oficiales: Ángel Berrueta y
Kontxi Santxiz. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Al grito de "maricón
de mierda", 4 neonazis

y la nazi que graba han
pegado una paliza a un chaval en
León (España). Estos son los cachorros
del régimen español, siempre espo-
leados por la diaria y sistemática pro-
paganda del fascismo en la televisión
y la prensa española.

@_ju1_

Los que ahora protes-
tan con indignación

por el tuit de Elsa Artadi
sobre Ana Frank son exactamente los
mismos que se callaron cuando Al-
bert Rivera comparó el lazo amarillo ca-
talán con la esvástica nazi. Parece que
la condena de la banalización es se-
lectiva. 

Davant de l'auge dels
atacs racistes cal ur-

gentment una taula de
partits i entitats amb el compromís de:
1) Situar la lluita antiracista com a
prioritària i al marge de qualsevol dis-
puta electoral i 2) Exigir-nos la màxima
responsabilitat en el tractament me-
diàtic.

@wagensberg@ArielKanievsky@jonathanmartinz
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SESE
El primer equip masculí del conjunt del
Virrei Amat depèn de si mateix per as-

solir el gran objectiu del curs: la perma-
nència a la lliga EBA. En funció dels re-
sultats, fins i tot la salvació podria cele-

brar-se abans de l’última jornada. 
pàgina 22

La lupa

per Enric Bárcena (Barcelona en Comú)

Parla amb la teva veïna

Ja fa unes setmanes que els activistes
de Barcelona en Comú ens hem or-
ganitzat als nostres barris per anar de
porta a porta a parlar amb els nostres
veïns. En aquestes sortides, busquem
arribar a tothom, sense excepció, i re-
collir els neguits i interessos d’a-
quells que viuen replà per replà o a la
nostra mateixa illa de ca-
ses. Es tracta de fer allò
que millor sabem fer, la
política a peu de carrer, la
més propera, la dels que
coneixem els carrers pam
a pam, porta a porta. 

Gràcies als milers de
converses que estem tenint per tota la
ciutat donem veu a històries de perso-
nes lligades als barris i que val la pena
de compartir. Són les històries de la
Barcelona que no es dóna per vençuda:
veïns que han pogut refer la seva vida
gràcies a un ajut després d’haver per-
dut casa seva i que ara lluiten conven-
çuts pels drets dels veïns del seu nou

barri; veïnes que per primera vegada se
senten interpel·lades perquè no ens
prenguin el futur i per baixar al carrer
tot preguntant “i jo? Què puc fer?”. Dar-
rere d’aquestes decisions hi ha històries
de persones que mai no s’havien inte-
ressat per la política, però que ara sen-
ten que poden fer alguna cosa per se-

guir canviant el rumb de la ciutat. 
I què trobem a l’altre costat de les

portes? “Gràcies per venir-me a veure
i escoltar-nos!”. Aquesta és una de les
frases que més ens repeteixen els veïns
i veïnes quan piquem a la seva porta.
Quan ens ho diuen no deixem de sor-
prendre'ns, i a la vegada ens confirma
que en una societat tan mediatitzada el

més radical que podem fer és parlar en-
tre veïns i veïnes. 

Dedico el meu temps lliure a picar
portes i parlar amb els meus veïns
perquè m’omple d’energia i conven-
ciment l’agraïment que rebem: “mai
ningú ha vingut a preguntar-nos res,
és la primera vegada” o fins i tot un

“us estàvem esperant”. Hi
ha agraïment, també re-
trets, i moltes ganes d’as-
senyalar allò que encara
queda per fer. 

Obrir la porta és escoltar
i parlar  amb una veïna on
descobrim sovint que la

seva història és també la nostra. És la
de tanta gent que volem ser escoltades
i tingudes en compte, que volem un
món millor on ningú quedi enrere. 

Comencem donant veu i escoltant
aquells que mai són preguntats. Picant
la porta de les persones que no conei-
xem però que volem convidar a fer nos-
tre el futur de la ciutat entre totes. 

En una societat tan mediatitzada 
el més radical que podem fer és parlar 

entre veïns i veïnes
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Les claus

Hi ha qui no es vol mirar al mirall,
perquè no li agradaria la imatge
reflectida. L'Estat espanyol es
posa davant del mirall, com la ma-
drastra de La Blancaneu i pre-
gunta qui és la més maca de totes?
El mirall, trucat i al seu servei, li
respon reiteradament: La més
maca ets tu. Així corren els dies i
els anys. Miguel de Cervantes
amb El Quixot, a principis del se-
gle XVII, posà el mirall davant la
societat del seu temps i en féu una
caricatura amb una duríssima crí-
tica social. Ara és Catalunya, que
amb el seu contenciós amb l'Estat
espanyol, posa també el mirall al
davant d'una societat que encara
està en altres temps, que no ha
evolucionat ni s'ha modernitzat,
que no vol mirar per no veure-
s'hi lletja. Una societat pretesa-
ment democràtica que no vol
veure la imatge desagradable de
les mancances de l'exercici d'in-
complir contínuament les con-
vencions internacionals dels Drets
Humans. Algun dia ho haurà de
fer, perquè no hi ha escapatòria si
vol formar part del club d'estats
que compleixen els seus deures
democràtics.

Al parc d'atraccions del Tibi-
dabo, hi ha una sala de miralls
que reflecteixen les imatges de-
formades de qui s'hi posa al da-
vant. Potser a la Sala del Tribunal
Suprem, també hi ha un mirall
que deforma la realitat del que
passà l'any 2017 a Catalunya. Tot
per a conveniència dels poders
fàctics i així poder empresonar a
polítics, líders socials, caps de de-
partaments i mossos d'Esquadra.
A tots aquells que els fan nosa,
per poder continuar en el poder a
la seva conveniència. 

Mirar-se al mirall
per Jordi Lleal 

Éssers rendits
per Francesc Reina 

Ens trobem en el camí que ha-
víem desitjat evitar i encara que
ens fem grans i les pors desapa-
reixen, la ficció cobra sentit. De
què ens serveix enganyar-nos?

Hi ha èpoques en què les
paraules són un exercici de
nostàlgies i malenconies. El
nom es diu absència, ara ja un
buit, una història dolorosa. Es
deia Manuel.

Curant oblits per rescatar,
una toponímia revela que allà al-
guna vegada va habitar algú: un
paleta, un ferrer, un conductor,
una administrativa, una de-
pendenta, una comercial, però
tot això pertany a edats geolò-
giques desaparegudes, on avui
no queda més que roba bruta,
mans tremoloses, i en la pe-
nombra, un fred acumulat que
traspassa les pedres, el paviment
del carrer. La geografia del seu
món és extraordinàriament di-
fícil, cobert de regions, depres-
sions i altiplans en unes goles
que s'apilen entre cartons i hu-
mitat. Penjats en una mena de
pont de sospirs, beguts, la terra
enfonsada mostra el que va
quedar en aquella bassa morta
amb olor de velles coses ocultes
en un ample de parets cobertes
de taques al llarg del cel i el fum.

Habiten un país nocturn de
gent en silenci que només es des-
perta quan s'aixequen les am-
polles buides entre gats malalts,
un país de visions, menuts i
fantasmes, de mànigues trenca-

des i sabates flotant com fulles se-
ques entre metalls doblegats,
estesos, aixafats. Els vestits sen-
se vida, tremolosos com motlles
freds viatgen a la ferralla. Món
mort de visions i formes fràgils
amb petjades i evocacions d'un
tèrbol cabal que roda. Tots els
temps bateguen, i vénen i van en
ressaca d'ulls aclucats que en rit-
me maldestre repeteixen les ma-
teixes paraules de despit o d'a-
mor encès, penjat del cor.

Romàntica gàbia d'animals
devorats, com una colònia d'o-
cells en un bosc d'ombres on fa
olor de roba bruta i vi ranci. S'i-
maginen un lloc polit i transpa-
rent on només hi ha miratges, re-
flexos, descomposicions d'una
pantalla fictícia.

No aniran gaire lluny. On
han d'anar a parar tan ullero-
sos i pàl·lids si tan sols és hora
de somiar? Apuntant al cel,
on la guerra es viu entre veïns,
l'esclavitud sembla una cosa
impossible.

Diu la Bíblia que els lleons no
van poder obrir la boca per aca-
bar amb en Daniel, que no li van
fer mal perquè era innocent,
perquè no havia fet res dolent.
Sembla que els miracles existei-
xen quan es pot arrencar la Car-
me, la Sílvia, el Josep, el Jordi o
l'Andrés de les urpes del mal, en-
cara que de vegades se'ns esca-
pen altres vides, la del Manuel i
alguns altres, com el Juan, que
no trigarà a caure. 

Polèmica al PP després que diversos mitjans publiquessin que
el partit de Pablo Casado hauria proposat endarrerir l’expulsió
de les dones immigrants sense papers que entreguin el seu fill

en adopció. La notícia va córrer com la pólvora per les xarxes socials.
L’endemà, Casado va negar la veracitat d’aquestes informacions.

Surt a subhasta la primera gravació d’Starman, un dels
grans èxits de David Bowie. El preu de sortida és de 10.000
lliures i a la cinta es pot escoltar Bowie explicant que enca-

ra no ha acabat de compondre la cançó. Es tracta d’una peça mí-
tica d'un dels artistes més importants del segle XX.

Internet celebra el seu 30è aniversari amb nombrosos homenat-
ges i felicitacions a tota mena de pàgines web. El 12 de març de
1989, Tim Berners-Lee va crear la World Wide Web, un espai il·lu-

sionant, lliure i obert perquè tota la humanitat pogués compartir
idees i coneixements, segons el creador. 

Una balena s'empassa un bussejador i l'escup viu a Port
Elizabeth (Sud-àfrica). Rainer Schimpf,  bussejador i di-
rector d'una agència de viatges submarins, va sortir il·lès

de l'experiència. Tot i això, afirma que "res no et prepara per
acabar dins d’una balena. No hi ha temps per tenir por". 

Donald Trump és campió d'un torneig de golf sense participar-
hi. El president dels Estats Units va desafiar al guanyador real,
Ted Virtue, a un 'match play' en el qual Trump va vèncer. Des-

prés d'assegurar a Virtue que els dos eren cocampions, la placa no-
més mostra Trump com a únic guanyador de la competició.

A les xarxes

@danisenabre: Si Griezmann está para
sentarse en la mesa de Cristiano, yo estoy
para sentarme en la de Gandhi, Mandela
y Maria Teresa de Calcuta. 

@pilarcalvo13: Confirmado: Zoido se
hizo instalar un tirador de cerveza en su
despacho del Ministro. Sin más comen-
tarios. 

#Zoido

@mohagerehou: Uno tiene que verse
muy en retroceso ahora para tener que sa-
car el legado imperial como una victoria
de 2019. 

#PortadaABC #JuveAtleti

Les millors
perles

per Alex Suárez
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Joaquim Forn
Candidat a l’alcaldia per Junts per Catalunya

“Amb Artadi al segon lloc som
clarament l’opció guanyadora”

No podem començar sense
preguntar-li pel judici. És
optimista? El seu advocat

ha dit que “les proves ens porten
a una absolució”. Confia en la im-
parcialitat del tribunal?
Amb el codi penal a la mà, l’única
sentència que podem contemplar
és l’absolució. Organitzar un referèn-
dum, una consulta, va ser despena-
litzat l’any 2005. Tot el relat de la
violència que apunten des de Fisca-
lia a partir d’atestats de la Guàrdia
Civil no s’aguanten i podrem de-
mostrar-ho. És cert que durant la
fase d’instrucció hem vist algunes ir-
regularitats, però afrontem el judici
amb serenitat i amb el convenci-
ment que podrem desmuntar les
acusacions de la Fiscalia i de l’Advo-
cacia de l’Estat.

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

s’acabi. Les declaracions de tots els
encausats crec que han anat raona-
blement bé. Tots hem deixat molt
clar que no renunciem als nostres
ideals i que tenim prou arguments
per desmuntar el relat de la violència
i la malversació, o l’acusació d’inacció
dels Mossos d’Esquadra. Hi ha molts
punts comuns entre les nostres de-
fenses, i cadascú posa l’accent en les
seves especificitats. Per desmuntar
els delictes de rebel·lió, de sedició o
de malversació calen arguments tèc-
nics. No hi ha cap advocat que re-
nunciï a una defensa tècnica. Hi ha
arguments jurídics per desmuntar
aquest relat i no tindria cap sentit re-
nunciar-hi. Com tampoc ningú està
renunciant a una defensa política. 

El fet que hàgim de fer aquesta
entrevista per carta evidencia la
seva situació d’excepcionalitat a
causa del seu empresonament
preventiu. Es veu capaç de poder
disputar l’alcaldia de Barcelona
en aquestes condicions?
És evident que la meva situació no
és irrellevant i que és molt probable
que no pugui participar presencial-
ment en la campanya, però aquesta
és una tasca d’equip. Els membres
de la llista tenen prou experiència i
coneixements per substituir-me allà
on sigui necessari. I ells faran arribar

el nostre projecte de canvi per a la
ciutat a tot arreu.

Manuel Valls deia en una entre-
vista recent a Líniaque “el futur de
la ciutat no es pot planificar des
de la presó”. Què li respon? 
Valls ha dit moltes coses sobre la
meva persona. També ha dit que era
una provocació que jo em presen-
tés. Abans del judici i la sentència ja

m’ha condemnat. És molt significa-
tiu com menysprea el principi de
presumpció d’innocència. El seu des-
coneixement de la ciutat, la manca
d’un model de ciutat propi, fa que se
senti més còmode amb aquest tipus
de debats. Jo soc a la presó per posar
les urnes i per defensar la llibertat, i
ell es troba a la plaça Colón de Ma-
drid amb els que voldrien tornar a
aplicar el 155 a Catalunya.

Vostè ha remarcat que és molt im-
portant parlar de la ciutat, però no
el preocupa que la seva situació
personal acabi deixant en un segon
pla el seu projecte municipal?
No serà pas per la meva voluntat. Em
presento per debatre i per defensar
un model alternatiu de ciutat al de
Colau. Ja he dit, i forma part dels nos-
tres primers missatges, que volem
posar Barcelona al centre de tot, i al
centre de Barcelona el benestar, la
prosperitat i la qualitat de vida dels
barcelonins. Crec que el debat de les
idees i la confrontació de models és
positiva. No hi ha res que m’agradaria
més que poder fer aquest debat en
llibertat, però això no depèn de mi.

“Tinc Barcelona al cap i al cor. La
conec. L’he trepitjat de dalt a baix”,
deia a la carta on anunciava que
es presentava a l’alcaldia. El seu
bagatge al consistori és la seva
principal arma electoral? 
Poso el meu coneixement i la meva
experiència al servei de la ciutat i de
la candidatura de Junts per Catalu-
nya. Sí, he estat més de 18 anys regi-
dor de Barcelona; he estat també
primer tinent d’alcalde, amb la mà-
xima responsabilitat sobre la segu-
retat i la Guàrdia Urbana; he negociat
i acordat amb veïns i entitats de la
ciutat, amb els grups polítics de l’o-

posició i amb els governs de Jordi
Hereu, Joan Clos i Ada Colau. Però
certament amb això no n’hi ha
prou. I per aquest motiu tenim un
equip solvent, experimentat, que
coneix bé Barcelona. Jo aporto la
meva part, però es complementa
amb l’esforç i el coneixement de
més persones. Un equip cohesio-
nat i fort.

“Volem recuperar l’ambició, el
rigor, el diàleg i el lideratge”, diu.
Creu que Barcelona ha perdut tot
això durant el mandat de l’alcal-
dessa Colau?
Colau deixarà Barcelona molt pitjor
de com se la va trobar quan va ser es-
collida alcaldessa. I si ella continua al
govern es mantindrà aquest deterio-
rament. Estem pitjor en temes bàsics
com la seguretat, les dificultats per
accedir a un habitatge o la gestió del
turisme. Oferim ambició, rigor, diàleg
i lideratge, perquè són justament
quatre atributs que no trobaran en
l’acció del govern Colau. Volem una
Barcelona amb ambició de tornar a
fixar el benestar i la prosperitat de la
seva gent com a prioritat, que actuï
amb el rigor i la solvència d’un go-
vern amb experiència i que faci del
diàleg amb tothom, i no només amb
els que pensen com tu, l’eix de la
feina de l’Ajuntament.4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Arxiu

“Amb el codi
penal a la mà,
l’únic que
contemplem
és l’absolució”
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–Què implicaria que Barcelona
seguís sense tenir un alcalde 
independentista?

–Tenir-lo està a les nostres
mans i a les d’ERC.

–El vot dels republicans amb 
el tramvia apunta cap on 
poden anar els pactes?

–Suposa un canvi respecte 
al que havien fet fins ara.

–Creu que apostaran
per un pacte d’esquerres?

–Això només ho sap ERC.

3Per aconseguir-ho, vostè diu
que prepara una candidatura al
màxim de transversal possible.
Com es planteja l’encaix entre el
PDeCAT i la Crida a Barcelona?
L’encaix entre diferents persones,
grups o partits és possible quan hi
ha un objectiu comú, quan es com-
parteixen projectes i il·lusions. El
PDeCAT, el que representa la Crida
i altres sensibilitats i persones inde-
pendents que ens hem agrupat
compartim la necessitat que a Bar-
celona cal un canvi i que aquest
canvi cal fer-lo des d’una candida-
tura àmplia, una candidatura de
ciutat que vagi més enllà dels par-
tits. Això requereix generositat i
s’ha donat per part de tots. Quan
s’avantposen els interessos col·lec-
tius als personals o de partit, ales-
hores aquest encaix és possible. És
el que hem fet a Barcelona.

El preocupa no haver aconseguit
incorporar a la seva llista Jordi
Graupera i que la seva candida-
tura li pugui restar vots?
Quan jo vaig anunciar la meva can-
didatura, Jordi Graupera ja havia dit
que ell no s’incorporaria a cap candi-
datura. No ha estat cap sorpresa.

Els resultats de les eleccions deixa-
ran un Ajuntament molt fragmen-
tat. El vot d’ERC amb el tramvia
apunta cap on poden anar els pac-
tes? Creu que els republicans apos-
taran per un pacte d’esquerres?
Què implicaria per al procés sobi-
ranista que Barcelona seguís sense
tenir un alcalde independentista?
Tenir un alcalde independentista a
Barcelona està a les nostres mans i
a les d’ERC. Amb una llista única so-
biranista, això estaria garantit. ERC
ha renunciat des de fa temps a
aquesta estratègia. Què passarà
després de les eleccions? Sembla
clar que hi haurà una gran frag-
mentació i aquest escenari afavo-
reix Colau. Algunes decisions d’ERC
d’aquestes darreres setmanes, com
la del tramvia, suposen un canvi
respecte al discurs que havien fet
fins ara. Si aquest canvi d’estratègia
és per preparar el terreny per a un
acord postelectoral amb Colau,
només ho sap ERC.

Ha dit que s’imagina pactant
grans acords amb Colau, PSC i
ERC. Vol dir que l’alcaldessa també

s’imagina pactant grans acords
amb vostè?
Si es confirma la fragmentació a l’A-
juntament serà inevitable arribar a
grans acords entre els partits. La
manca de diàleg i la incapacitat d’ar-
ribar a acords del govern municipal
ha aturat o ha endarrerit molts pro-
jectes a Barcelona. Necessitem un
govern fort, que escolti, que enten-
gui que es governa més enllà d’unes
sigles i que la ciutat és plural. Nosal-
tres ja hem arribat a acords amb
Colau, sobretot en l’àmbit de l’habi-
tatge. Sempre estem disposats a
seure i parlar. Malauradament, amb
aquest govern no sempre ha estat
fàcil. Sovint s’ha imposat una visió
excessivament estreta i partidista, i
s’ha preferit la gesticulació a l’acord.

En qüestions de seguretat, que serà
un dels grans temes de la campa-
nya, o respecte al top manta, per
exemple, els pactes podrien ser
amb Manuel Valls?
Al llarg d’aquest mandat hi ha hagut
unanimitat dels partits de l’oposició
per reprovar les polítiques de segu-
retat del govern Colau. En el darrer
baròmetre municipal, la seguretat
s’ha convertit en el problema més
greu de la ciutat per a un 21% dels
ciutadans. Feia 11 anys que això no
succeïa. Crec que aquesta unanimi-
tat s’hauria de reflectir també en un
gran acord entre els partits a l’hora
de definir quines són les polítiques
de seguretat per a Barcelona.

L’habitatge seguirà sent un dels
grans reptes. Era una de les ban-
deres de Colau, però l’exlíder de la
PAH no ha acabat amb els desno-
naments, els preus del lloguer
han pujat molt, s’ha avançat poc
en habitatge públic... Vostè ho pot
fer millor? Com?
El primer que s’ha de fer és no pro-
metre coses que després no es
poden complir. Ningú no té una
vareta màgica per solucionar un
problema que s’hauria hagut de
preveure fa molts anys, quan Bar-
celona disposava de sòl públic i es
va acabar venent, a subhasta, a pro-
motors privats per tenir ingressos.
Amb el govern de l’alcalde Trias
vam fer un canvi transcendental:
vam apostar per ampliar de forma
decidida el parc públic d’habitatge
de lloguer. Colau també ho va en-
tendre així, i el Pla d’Habitatge que
vam acordar fins al 2025 també ho
té com una prioritat. Cal mantenir
aquesta estratègia els pròxims anys
i incorporar-hi també una dimensió
metropolitana. 

El seu partit ha estat molt crític
amb Colau aquest mandat, però
hi ha algun projecte de l’alcal-
dessa que consideri interessant i
que continuarà si governa?
Aquest Pla pel Dret a l’Habitatge

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

Quina serà la primera decisió si
vostè, o el seu número dos, arriba
a l’alcaldia?
Hi ha temes que són urgents, on
caldrà una acció ràpida i decidida,
i altres que són més de fons, de
model de ciutat, que requereixen
molt diàleg i grans acords polítics
i ciutadans, en els quals Colau i el
seu equip s’han demostrat inca-
paços. Pel que fa als primers, cal
recuperar la confiança dels ciuta-
dans i ciutadanes de Barcelona en
matèries tant bàsiques com la con-
vivència, la seguretat i l’equilibri en
l’ús de l’espai públic. Tornarem a
donar tot el suport i la confiança al
cos de la Guàrdia Urbana i canvia-
rem el discurs del decreixement
pel d’afavorir la generació d’eco-
nomia i llocs de treball com a ga-
rantia de benestar i progrés social
per a tothom.   

Parlant del número 2, ja s’ha con-
firmat que serà Elsa Artadi. A dife-
rència de vostè, ella no té la seva
experiència municipal. Què creu
que pot aportar a Barcelona?
Amb Elsa Artadi al segon lloc de la
candidatura som més forts. Som
clarament l'opció guanyadora,
l'opció de govern. Abans parlà-
vem d’ambició,  rigor, diàleg i lide-
ratge, doncs crec que tots aquests
quatre atributs els encarna Elsa
Artadi a la perfecció. L'Elsa és
també preparació, capacitat de
treball, solvència i modernitat.
Amb ella, la nostra proposta polí-
tica es converteix en un projecte
amb capacitat per afrontar els
reptes de la ciutat de Barcelona
per als pròxims 20 anys, que és el
que ara necessita la capital i el
conjunt del país. Hem treballat de
valent per fer una candidatura
transversal i guanyadora. Resu-
mint, per construir l’alternativa
més forta per evitar un govern
municipal de Colau o de Valls.<

“Abans del
judici i de la
sentència 
Valls ja m’ha
condemnat”

“Canviarem 
el discurs del
decreixement
pel d’afavorir
l’economia”

“No s’han de prometre coses
que després no es poden complir”
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A primera línia Porta
| Un matí a...

El barri de Porta fa menys d’un quilòmetre quadrat. Hi viuen
gairebé 25.000 persones. No és que sigui dels més petits de
Nou Barris, però no deixa de ser un territori que es pot recórrer
de banda a banda amb una petita passejada. La Meridiana,
el passeig  Fabra i Puig, el carrer del Doctor Pi i Molist, el pas-
seig del Verdum i el passeig Valldaura són les seves fronte-
res. Porta és un pentàgon desigual amb contrastos que cri-
den l’atenció. Té el centre comercial Heron City però a tocar
hi ha les casetes del carrer de Casas i Amigó.

Deixant de banda la demografia i la geografia, Porta és,
des de fa uns anys, una mena d’experiment social. Ho és per-
què estem parlant d’un barri on la joventut i l’experiència han
creat una simbiosi que, lluny de ser perfecta, rema en la ma-
teixa direcció en tot allò que té a veure amb les reivindicacions
veïnals. Des de fa gairebé dos anys l’associació de veïns té un
president de només 25 anys, l’Albert Villacampa. Des de l’es-
pai Porta’m a l’Hort, uns horts veïnals situats en un solar a la
cantonada del passeig Ciutat de Mallorca i el carrer de Pife-
rrer,  Villacampa fa una radiografia precisa del barri. És un noi
amb discurs, amb una bona oratòria. “Jo soc el president per-
què personatges històrics del barri van donar pas al relleu. S’ha
compartit el poder i la gent ha entès, tot i que de vegades cos-
ta i hi ha friccions, que el relleu era necessari”, explica.

No estem, doncs, davant la clàssica associació de veïns mo-
nopolitzada des de fa anys per la generació que va liderar les
lluites veïnals dels 80 i 90 i que, sovint, també ha estat satèl·lit
dels governants de torn. Villacampa explica que l’associació
ha passat per diverses etapes. Des de la que va estar forma-
da per gent de l’entorn del PSUC fins a la proximitat amb el
PSC, i també una època amb integrants més propers al PP.
“Ara som una barreja de persones però ens defineix que tots
som d’esquerres”, diu Villacampa. Una associació d’esquerres
molt viva, amb ganes de lluitar per un barri majoritàriament
de gent humil i amb reptes socials i urbanístics pendents.

ATENEU LA BÒBILA
En l’ecosistema de Porta hi ha un espai clau que articula la re-
alitat social del barri. És l’Ateneu La Bòbila, que acull un total
de sis entitats: la mateixa associació de veïns, el Casal de Jo-
ves, 500x20 (entitat que defensa el dret a l’habitatge), l’As-
semblea d’Aturades i Aturats de Nou Barris, l’Agrupament Scout
Creu del Sud i Porta Cultural. L’Ateneu es va fundar el 2012

i és fruit del paper de la Federació Trans-
forma Porta, que agrupa una quinzena
d’entitats. Ara els usuaris de l’Ateneu l’es-
tan buidant perquè hi ha una refor-
ma aprovada. Les obres comen-
çaran el següent mandat.

Aquesta reforma és una de les
actuacions positives que l’as-
sociació de veïns col·loca a la
seva llista de balanç d’aquest
mandat municipal que ara s’acaba, tot i que critiquen que no
s’hagi pogut trobar un espai alternatiu perquè les entitats es-
tiguin juntes mentre durin les obres. A la llista també hi apa-
reix la plaça Sòller, enganxada a l’Ateneu, de la qual ja està en
marxa la reforma. Una altra qüestió urbanística fonamental
són les dues rambles verdes, que l’entitat lamenta que no ha-
gin tirat endavant. Pel que fa a qüestions socials, l’associació
de veïns denuncia que  “no hi ha hagut accions sostingudes
des de l’administració per reduir la xacra de la pobresa”. Quin
balanç es fa del mandat de Barcelona En Comú des de l’as-
sociació de veïns? “Hi ha hagut un increment dels contactes
i més proximitat, però no sempre s’ha donat respostes als pro-
blemes. Aquesta incapacitat de donar respostes de vegades
ha creat un descontentament”, afirma Villacampa.

HORTS DE MALADETA
La passejada per Porta inclou una visita obligatòria als
horts de Maladeta, nascuts fa més de 10 anys després que
un grup de veïns els ocupessin. És un espai de resistència con-
tra el projecte de diverses promotores per fer-hi blocs de pi-
sos.  “Això és una trinxera contra l’especulació urbanística”, afir-
ma Villacampa. Al costat dels horts, mentre dos veïns que en
són usuaris fan petar la xerrada, en Julián Lluís, el secretari
de l’associació de veïns, reflexiona sobre el passat i el futur
de Porta. Lluís representa la cara veterana de l’entitat. “Als anys
80 i 90 es van aconseguir moltes coses amb les reivindica-
cions, però  amb els anys la gent es van anar acomodant”, diu.
Les reivindicacions, afegeix Julián, han tornat perquè la po-
lítica no ha donat els seus fruits. “Ara la gent és més indivi-
dualista, però sempre apostem per la unitat per aconseguir
les nostres reivindicacions”, conclou.

| perAlbert Ribas

Un experiment
social a Porta
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Nou Barris

HABITATGE4Any 2014, 499 eu-
ros. Any 2018, 674 euros. Aquest
és l’augment que ha experi-
mentat el preu del lloguer al
districte en els últims cinc anys.
La crescuda és del 35% entre
l’any que els preus van tocar
fons a causa de la crisi econò-
mica i l’any passat, amb els
preus immersos en una inèrcia
que, tot i haver-se moderat una
mica, no s’atura. Les últimes xi-
fres del 2018 les ha publicat re-
centment la Generalitat. Aquest
augment del 35% és idèntic al de
la mitjana de la ciutat durant
aquest període de temps.

Si es fa un cop d’ull al resum
de la darrera dècada es pot apre-
ciar com el 2018 els preus van
gairebé tornar a ser els de fa una
dècada. L’any 2008, quan la cri-
si econòmica va esclatar però els
preus encara no havien comen-
çat a caure, el lloguer mitjà era de

676 euros. Nou Barris és l’únic
districte on els preus no han so-
brepassat  –només per dos eu-
ros– el sostre al qual van arribar
el 2008, abans que comencessin
a caure.

TERCER AUGMENT MÉS GRAN 
Pel que fa a l’increment entre el
2017 i el 2018 aquest va ser del
7,8% (de 625 a 674 euros), un
augment que està per sobre del
que es va produir al conjunt de
la ciutat, que va ser del 6%. De
fet, Nou Barris és el tercer dis-
tricte on els preus van pujar
més entre el 2017 i el 2018. Per
sobre només hi ha Sant Andreu,
amb un augment del 8,1% i Ciu-
tat Vella, on els preus van créi-
xer un 10,3%. 

Pel que fa als barris, el més
car del districte és Vilapicina i la
Torre Llobeta, on el 2018 els
preus es van enfilar fins als 744

euros. El segon barri més car és
Canyelles (716 euros) i la Gui-
neueta (714 euros).

D’altra banda, el barri més ba-
rat per viure de lloguer és Can Pe-
guera, on el preu mitjà del 2018
va ser de 439 euros. Cal tenir pre-
sent, però, que Can Peguera és un
barri urbanísticament molt es-
pecífic, ja que està format per les
històriques cases barates cons-
truïdes durant la dictadura de Pri-
mo de Rivera. A banda de Can Pe-
guera, el segon barri més barat és
Ciutat Meridiana, amb un preu
mitjà de 506 euros. 

El lloguer a Nou Barris ha pujat
un 35% els últims cinc anys

» Per primer cop els preus són gairebé idèntics als de fa una dècada
» L’augment dels preus entre el 2017 i el 2018 va ser del 7,8%

L’avinguda dels Quinze 
torna a ser una realitat

NOMENCLÀTOR4El barri de
Vilapicina i la Torre Llobeta va
viure el passat 9 de març un dia
molt especial per a la memòria
històrica i la lluita social de Nou
Barris. El dia va servir per cele-
brar i fer efectiu el canvi de nom
de l’avinguda de Borbó per l’a-
vinguda dels Quinze i per inau-
gurar la placa que recorda la his-
tòrica Associació de Veïns de 9
Barris, al barri de Torre Baró.

Així doncs, la jornada va
arrencar a dos quarts d’onze
del matí amb un acte a la pèrgola
de Costa i Cuixart amb Can Xi-
rigoi, que va incloure una xoco-
latada. La iniciativa per can-
viar el nom d’aquesta avinguda
va sorgir de l'Associació de Veï-
nes i Veïnes de Torre Llobeta-
Vilapicina i la Taula de Nou
Barris per la República. Per tal
de justificar el canvi en el no-
menclàtor, les dues entitats van
recordar que  a la cruïlla entre
l'avinguda de Borbó i el passeig
Maragall hi havia la parada del
tramvia 46. El bitllet del viatge
tenia un preu de 15 cèntims, que
és l'origen d'aquest nom popu-
lar que ara ha passat a ser oficial.
El nom d’avinguda de Borbó va
ser escollit pel règim franquis-
ta l’any 1942. 

Dues hores més tard es va fer
el segon acte del dia, que va te-
nir lloc a l’avinguda Escolapi
Càncer, i que va servir per es-
trenar la placa en homenatge a
l’Associació de Veïns de 9 Barris.
La iniciativa va sorgir de la Co-
ordinadora d'Associacions de
Veïns i Entitats de Nou Barris,
l'Arxiu Històric de Roquetes-
Nou Barris i la Taula per la Me-
mòria Històrica de Nou Barris i
serveix per reconèixer la tasca  de
l’entitat veïnal, que va néixer el
1970 sota el nom d’Asociación de
Vecinos del sector Vallbona-To-
rre Baró-Trinidad per lluitar
contra l’especulació urbanística. 

El preu del lloguer no ha parat de pujar des del 2014. Foto: Arxiu

Torna el Festival de Sopes del
Món, la festa de la convivència

SOCIETAT4Torna un dels actes
més esperats que es fan al dis-
tricte cada any, el Festival de So-
pes del Món, que celebrarà la
seva 16a edició el pròxim diu-
menge 24 de març a partir de les
12 del migdia a la marquesina de
la Via Júlia. 

El festival, organitzat per la
Xarxa 9 Barris Acull i la Xarxa
d’Intercanvis de Coneixements
de Nou Barris, és tota una rei-
vindicació de les diferents cul-
tures que conviuen al districte.
La jornada permet que el públic
pugui tastar una gran varietat de

sopes que tenen el seu origen en
diferents països del món. El fes-
tival, que reuneix una gran quan-
titat de gent, també és una ma-
nera de trencar estereotips i
prejudicis que a vegades patei-
xen alguns dels col·lectius de
migrants que viuen aquí.

Per animar la celebració el
públic també podrà gaudir d’un
espectacle de circ, que comen-
çarà a les 12 del migdia. Una
hora més tard començarà la de-
gustació de sopes, que anirà
acompanyada de la música de
l’Escola de Blues. 

Denuncien des de Can Basté 
la situació de la dona refugiada
XERRADA4Can Basté va acollir
el passat 14 de març la xerrada
‘Dones refugiades: desigualtats de
gènere i conflicte’, que va pro-
nunciar María Villellas, investi-
gadora de l’Escola de Cultura de
Pau (UAB) i Amira i col·labora-
dora de la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat CCA(R).

La xerrada, que formava part
del cicle de diàleg ‘Conflictes i re-
fugi: comprendre les causes del
desplaçament forçat’ va servir
perquè Villellas expliqués la com-
plicada situació que pateixen les
dones refugiades, ja que acostu-
men a ser víctimes de violència de
gènere durant tot el cicle del des-
plaçament. Villellas, que és acti-

vista i forma part de la Lliga In-
ternacional de Dones per la Pau
i la Llibertat, va afirmar que les
dones pateixen situacions espe-
cífiques de violència a causa de les
desigualtats que els toca viure en
qualsevol societat. A banda de la
violència sexual i de gènere,
aquesta investigadora també va
alertar que les dones refugiades es
desplacen en unes condicions sa-
nitàries molt dures i, en la majo-
ria de vegades, també se’ls priva
de l’accés a l’ajuda humanitària.

D’altra banda, Villellas també
va defensar la importància que
haurien de tenir les dones en la
construcció de processos de pau
en diferents punts del planeta. 

El festival reuneix una gran quantitat de gent. Foto: Twitter (@quimforn)

Llibre |‘Harry Walker, lluita obrera, victòria veïnal’
El Casal de barri de la Prosperitat acollirà el 29 de març, en el marc de la celebració del centenari
del barri, la presentació del llibre ‘Harry Walker, lluita obrera, victòria veïnal’. El llibre fa un am-
pli recull de les lluites obreres dels treballadors de l’antiga fàbrica i de les reivindicacions veïnals. 

El 2014 el preu mitjà
dels lloguers era de 499
euros, mentre el 2018
va ser de 674 euros



Barris al dia

13 | 

línianoubarris.catMarç 2019

4Tot just acabem de deixar enre-
re l’acte central per commemorar
el Dia Internacional de les Dones.
Celebrat el passat divendres 15 de
març, enguany a la biblioteca i el
Casal de Gent Gran de Vilapicina i
la Torre Llobeta, les dones de la Tau-
la de Feminismes, LGTBI, i de la
Gent Gran hi van llegir un manifest,
i tot seguit es va inaugurar l’expo-
sició ‘Soc dona, soc gran, i què’, i
vam gaudir del monòleg ‘Soltero-
na fracasada’ d’Alexia Luna i de l’ac-
tuació musical del trio Les Gerome. 

Va ser, com dèiem, l’acte cen-
tral. Però no ha estat l’únic que Nou
Barris ha acollit aquests dies al vol-
tant del 8 de març, una data que
recorda un grup de treballadores
del sector del tèxtil que aquest ma-
teix dia de l’any 1857, en plena re-
volució industrial, van sortir als ca-
rrers de Nova York per protestar
per les miserables condicions la-
borals que patien. El capítol més
cruent de la lluita pels drets de la
dona es va produir, no obstant
això, el 25 de març de 1911, quan
es va incendiar la fàbrica de ca-
mises Shirtwaist de Nova York. Hi
van morir 123 dones. La majoria
eren joves immigrants que tenien
entre 14 i 23 anys.

Així que, un any més, el 8 de
març ha continuat tenint un mar-
cat to reivindicatiu. Perquè aques-
ta data ha de servir per recordar les
discriminacions que en exclusivitat
han d’afrontar les dones pel simple
fet de ser-ho.

Malgrat que algunes de les ac-
tivitats relacionades amb el 8 de
març ja han tingut lloc, el cert és
que encara sou a temps de visitar
d’algunes de les propostes prepa-
rades per les entitats i que pivoten
al voltant de tot allò que té a veu-
re amb el fet de ser dona. Tot seguit
us n’enumerem algunes. 

Fins al 31 de març podreu gau-
dir a la segona planta de la Seu del
Districte de l’exposició fotogràfica
‘Viure amb una altra mirada’, en què
un grup de dones són exemple de
lluita, de perseverança, de felicitat,
d’il·lusió i sobretot d’enderroc de
barreres i etiquetes. 

EXPOSICIONS I ACTES
En paral·lel, el Centre Cívic Can
Verdaguer acull també fins a qua-
tre exposicions amb temàtica de
dona. Totes elles hi seran fins al 27
de març. Comencem amb ‘Artistes’,
que agrupa diverses disciplines
artístiques per veure diferents
punts de vista amb un eix en
comú: la dona com a protagonis-
ta. Seguim amb ‘Bitàrtcoles’, un
diari fotogràfic de sentiments que,
expressats a través del guix i el cos,
invoquen la rúbrica reflexiva de les
artistes. En tercer lloc, hi trobem

‘Versos de carne (que por miedo
escondemos)’ en què il·lustracions
detallistes i emotives s’uneixen a
poesia íntima i crítica per formar un
projecte que combina emoció i
sensibilitat. I acabem amb ‘Vesti-
gios’, un treball en el qual queda re-
flectit que els estigmes cap a la
dona són els vestigis d’aquesta
societat. 

Al Casal de Barri de la Prospe-
ritat hi trobem dos actes dignes de
menció. D’una banda, una xerra-
da sobre ‘Dona i salut, la impor-

tància de la diferència’, on es par-
larà dels factors que afecten la sa-
lut de les dones, i el desconeixe-
ment de la medicina vers les dife-
rències entre homes i dones. I el
dissabte 30 de març, jornades so-
bre les dones sense llar, que ens
permetran conèixer els projectes
diversos en què treballa l’asso-
ciació ‘Lola, no estàs sola’.

Tornem a les exposicions per-
què a Can Basté, fins al 30 de març
hi trobareu ‘Hijas de ningún Dios’,
un projecte documental sobre el
tràfic de dones a Mèxic per con-
vertir-les en esclaves sexuals. I al

mateix Can Basté, xerrada col·loqui
sobre la violència sexual el dissabte
23 de març. 

CINEMA
Seguim amb un parell d’apunts de
cinema. Al Centre Cívic Torre Llo-
beta, el dijous 28 de març s’hi
projectarà ‘Bobbi Jene’, un film
que explica la lluita d’una dona per
ser independent, que intenta
triomfar al món de la dansa. I en el
marc del cicle Sororitat, a Can
Basté podreu gaudir de ‘Sufragis-
tes’, que tracta la història de les su-
fragistes angleses al comença-
ment de la Primera Guerra Mun-
dial, dones que no provenien en la
seva majoria de classes altes, sinó
que eren treballadores que veien
com les seves protestes pacífi-
ques no servien per a res. Serà el
dissabte 30 de març. 

I acabem, d’una banda, al Ca-
sal de Barri Trinitat Nova-SomLa-
Pera, on us esperen les exposi-
cions ‘Dones de Barcelona. Itineraris
històrics’, que posen en relleu el
protagonisme de les dones de
Barcelona en la construcció de
cada districte; i ‘El fil de la vida’, que
mostra el transcurs vital de l’amor
a través d’un seguit d’il·lustracions.
I de l’altra, a un altre Casal de Barri,
el de Verdun, on el dissabte 30 de
març podreu gaudir d’un itinerari
únic: ‘La Barcelona de les Dones’ ens
permetrà seguir les petjades d’ar-
tesanes, nobles, monges o escrip-
tores de la Ciutat Comtal. 

Una reivindicació necessària
»Nou Barris commemora el Dia Internacional de les Dones amb actes durant diverses setmanes
» Exposicions, xerrades i cinema, algunes de les activitats que encara tindran lloc fins a l’abril

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

Tres imatges de la concentració que es va fer el 8 de març a la seu del Districte. Fotos: Districte

4Promoure l’autodefensa, o afa-
vorir l’autoconeixement, l’auto-
estima i l’assertivitat, són alguns
dels aspectes que es treballen al
Punt d’Informació i Atenció a la
Dona (PIAD) a través dels tallers
que es van programant contí-
nuament. Pensats per a un crei-
xement personal, estan adreçats a
totes les dones que vulguin dis-
posar d’un espai propi per com-
partir amb altres dones. 

A Nou Barris, ara mateix tenim
en marxa un taller d’autodefensa i
un altre d’autocura. Aquests grups
estan dinamitzats per la tècnica i la
psicòloga de cada PIAD. Al grup es
treballen temes a partir de les se-
ves experiències i necessitats i es

proporcionen tècniques de dina-
mització (escrits, documents, au-
diovisuals, etc.) per potenciar l’in-
tercanvi d’experiències. La durada
de cada grup és de 12 sessions, de
dues hores setmanals cadascuna.

En paral·lel, els PIAD organitzen
periòdicament tallers gratuïts amb
temàtiques diverses com ara au-
toestima, autodefensa, dansa o ri-
soteràpia, entre d’altres. 

Els PIAD són serveis públics, gra-
tuïts i confidencials de l’Ajunta-
ment de Barcelona on s’ofereix in-
formació, assessorament i orien-
tació a les dones en diferents àm-
bits. També s’ofereixen serveis gra-
tuïts d’atenció psicològica i asses-
sorament jurídic. 

Apoderament de les dones

Can Basté acull 
l’exposició ‘Hijas 
de ningún Dios’
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La ciutat va tornar a ser l’escenari de la gran manifestació feminista del 8 de març

“Cap pas enrere”
REIVINDICACIÓ/ Ens aturem per canviar-
ho tot. Cap pas enrere. Aquest va ser el lema
de la gran manifestació (i vaga) feminista
del passat 8 de març. D’aquesta manera, un
any més, la concentració, que es va posar
en marxa a dos quarts de set de la tarda, va
omplir el centre de la ciutat, que es va ten-
yir de lila, marxant des de la plaça d’Es-
panya fins a la plaça de Catalunya.

La capçalera del bloc de dones lesbia-
nes i trans va sortir des de la cruïlla de la
Gran Via de les Corts Catalanes amb el ca-
rrer Entença, mentre que el punt de con-
centració del bloc mixt va marxar des de la
plaça d’Espanya. La comitiva va anar cami-
nant fins al punt final de la manifestació, on
es va llegir el manifest des d’un escenari en
el qual també hi va haver diverses actua-
cions musicals. Barcelona, un any més, va
ser l’escenari de la concentració feminista
més gran del país, però arreu del territori,
en municipis com el Vendrell, Mataró, Igua-
lada o Lleida, entre altres, també hi va
haver mobilitzacions.

VUIT DIES DE REVOLTA
El 8 de març està institucionalitzat, des de
l’any 1975, com el Dia Internacional de les
Dones, però enguany l’entitat Vaga Femi-
nista, impulsora d’aquesta gran manifesta-
ció unitària, va voler anar molt més enllà i
va convertir els dies previs a aquesta gran
jornada en 8 dies de revolta, amb una acti-
vitat diferent prevista per a cadascun dels
dies anteriors al divendres 8.

Divendres 1 es va fer un taller feminista
a Ca la Dona, l’endemà es va instar a “ocu-
par les xarxes” penjant fotografies amb l’e-

tiqueta #jofaigvaga8m i diumenge 3 es va
fer una encartellada (de nou a Ca la Dona).
Dilluns 4, a les 9 de la nit, es va fer una cas-
serolada als balcons, que va anar acom-
panyada del gest simbòlic de penjar els
davantals. Altres accions van ser una en-
cartellada o una altra manifestació noc-
turna de dones, lesbianes i trans la nit
anterior al 8-M.

MANIFEST UNITARI
Com és habitual, Vaga Feminista va difondre
dies abans el manifest que es va llegir a l’es-
cenari de la plaça de Catalunya. El text, titulat
Juntes som més fortes! Cap pas enrere! incidia
en la força que, any rere any, s’aconsegueix

demostrar en aquestes manifestacions, que
són multitudinàries arreu del món.

El manifest exigia que totes les dones
puguin gaudir d’una vida lliure de violències
masclistes, la fi de la discriminació salarial i
del menyspreu i l’assetjament a la feina o la
fi del sexisme en l’educació, tot i que també
volia mostrar un caràcter transversal recla-
mant el tancament dels CIES, la derogació
de la Llei d’Estrangeria o l’obertura de les
fronteres i l’acollida de refugiats.

TROBADA/La Plataforma pel Transport Públic (PTP) va or-
ganitzar, el passat 15 de març, el fòrum El transport públic
és cosa de dones?, una trobada que va servir per analitzar
perquè les dones utilitzen més el transport públic, però on
també es van convidar les professionals responsables de
la gestió de la mobilitat pública en el dia a dia perquè com-
partissin les seves experiències. El Pati Manning va ser l’es-
cenari de les activitats del fòrum.

Després de la benvinguda, a les nou del matí, es van po-
sar en marxa les activitats del primer dels tres blocs temàtics,
anomenat Evidències de l’existència de rols de gènere a la mo-
bilitat, coordinades per Susana Pascual i Sílvia Casorrán,
membres de la junta de la PTP. Dins d’aquest bloc es van
fer dues activitats: Com es desplacen les dones: models de mo-
bilitat sostenible i una taula debat.

A dos quarts de 12 es va posar en marxa el segon bloc,
Quines accions en clau de gènere s’han dut a terme fins ara
al nostre entorn, coordinat per Laia Franco, de l’Oficina de
les dones i LGTBI de la Diputació, on es va debatre sobre
projectes i polítiques sobre mobilitat en clau de gènere i
es va fer un taller participatiu amb perspectiva de gènere.

L’últim bloc temàtic, Dones en el sector de la mobilitat,
va tenir lloc després de dinar. Dolors Clavell, de la PTP, va
presentar i moderar una taula debat temàtica.

El Pati Manning acull un fòrum 
sobre transport públic i dones EXPOSICIÓ/Des del passat 4 de març, i fins al dia 27 del

mateix mes, es pot visitar a l'Espai Alliberat de la presó
Model l'exposició fotogràfica Preses de Franco, una mos-
tra organitzada per l’Associació de Veïns de l’Esquerra de
l’Eixample, que vol fer conèixer el que va significar la re-
pressió per a tota la població que va estar al costat de
la legalitat i defensant la justícia i la solidaritat. La mos-
tra es pot veure tots els dies entre setmana de les 3 a les
6 de la tarda i els dissabtes entre les 10 del matí i les 6
de la tarda.

En el marc de la mostra estan previstes activitats com-
plementàries, com ara una ruta poètica per la presó o les
conferències Dones i repressió franquistao Drets de les Do-
nes i II República, entre altres.

Una mostra sobre les preses
del franquisme a la Model

Les organitzadores 
van portar a terme
activitats i protestes 
durant vuit dies
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MOBILITAT/ Veïns de l’Esquerra
de l’Eixample organitzats al vol-
tant de la Plataforma Salvem el 41
no es rendeixen en la seva rei-
vindicació perquè l’Ajuntament
torni a posar en circulació la línia
41 de l’autobús.

Des d’aquesta plataforma fa
temps que denuncien que amb
la pèrdua d’aquesta línia, a cau-
sa de la implementació de la
xarxa ortogonal, els veïns del
barri ho tenen més complicat
per anar al centre de la ciutat o en
alguns dels centres sanitaris que
la gent fa servir més.

Està previst que els veïns i les
autoritats continuïn mantenint
reunions per abordar el tema.

Demanen de nou
que torni la 
línia 41 de bus

REIVINDICACIÓ/ Una vuitantena de per-
sones que formen part del grup d’habi-
tatge Sotrac –sorgit de la llista de socis del
projecte del bloc La Borda que no van
poder formar-ne part– van ocupar, el 16 de
febrer, un dels tres solars de Can Batlló (a
l’alçada del número 51 del carrer Constitu-
ció) per reivindicar que aquests tres espais
es destinin a habitatge cooperatiu.

La protesta va formar part de la cele-
bració de la Calçotada per l’habitatge coo-
peratiu. Sotrac recorda que els tres solars
“són propietat de l’Ajuntament i figuren a
la promoció d’habitatge de protecció ofi-
cial” i denuncien que les parcel·les “estan
buides i sense moviment”. Els manifestants
van deixar una pancarta penjada amb el
missatge Volem solars com aquest per a ha-

bitatge cooperatiu amb la firma de La
Borda, La Diversa, La Dinamo i Can Batlló.

“EXCUSES BUROCRÀTIQUES”
Sotrac creu que l’habitatge protegit ha de
ser una prioritat, especialment en una zona
com Can Batlló, ja que és “un exemple cab-
dal” de les reivindicacions veïnals i un “sím-
bol de l’empenta i implicació de moltes
persones”. L’entitat veïnal també lamenta
les “excuses burocràtiques” que causen que
“els solars es quedin parats per inoperàn-
cia” i avisen que seguiran protestant.

Els integrants de l’entitat comparen la
situació de l’habitatge cooperatiu a Can
Batlló amb la del mercat lliure i recorden
que el 70% dels pisos d’aquest darrer sec-
tor ja s’han aprovat i construït. 

Nova protesta a Can Batlló 
per demanar habitatge cooperatiu

SOCIETAT/ “Respecte”, “Stop ho-
mofòbia”, “Visca l’amor lliure”,
“Gràcies per la lliçó de lluita”,
“Aquest lloc és necessari”. Aquests
només són alguns exemples dels
centenars de missatges que la
ciutadania va penjar a la façana
del Centre LGTBI de Sant Antoni
després de l’atac que l’espai va
patir el passat 27 de gener, pocs
dies després de la seva inaugu-
ració. Ara, el consistori ha anun-
ciat que té previst digitalitzar-los
per conservar-los.

L’endemà de patir l’atac, més
d’un miler de persones van con-
centrar-se a les portes d’aquest
nou espai per mostrar el seu su-
port a la comunitat LGTBI.

El Centre LGTBI
mantindrà els
missatges solidaris 

QUEIXES VEÏNALS/ El local situat
al número 17 de la Rambla, con-
cretament al tram de la Rambla de
Santa Mònica, acull des del passat
14 de febrer el club de striptease
més gran de Catalunya, batejat
amb el nom de Dollhouse.

L’obertura del local, com era de
preveure, ha generat rebombori
a la zona. Diferents entitats veïnals
han denunciat que aquest nego-
ci farà créixer la degradació que ja
pateix la Rambla.

L’Ajuntament, per la seva ban-
da, ha dit que controlarà el negoci
de molt a prop i ha deixat clar que
no podia fer res per evitar l’ober-
tura, ja que els promotors tenen
una llicència.

Polèmica per
l’obertura d’un 
club d’striptease’

Dues “mesures ineludibles” per
garantir el dret a un habitatge digne

HABITATGE/ La Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de Barcelona, la
FAVB, va presentar el passat 28 de
febrer el document El dret a l'habi-
tatge: mesures ineludibles, en el
qual exigeix que l’Ajuntament co-
menci a prendre mesures per ga-
rantir aquest dret veïnal. Aquestes
demandes, que la federació consi-
dera que són “ineludibles”, són
dues: la creació d'una oficina mu-
nicipal que lluiti contra l’assetja-
ment immobiliari i, d’altra banda,
que a cada districte es creï una
Taula d'Habitatge Oberta (THO)
que potenciï l’eficiència i la coordi-
nació interna entre els diferents
agents implicats en l’àmbit de
l’habitatge.

L’oficina antimobbingha de ser
la resposta a la percepció d’inde-
fensió que tenen molts veïns, que
són “víctimes de les estratègies
dels agents immobiliaris que
veuen en els seus habitatges un
mer actiu especulatiu”. Per això, la
FAVB considera que és una eina
“indispensable per centralitzar tots
els casos d’assetjament immobi-
liari de la ciutat”. 

La FAVB considera que aquest
organisme ha d’estar dotat de
“prou autonomia i recursos per fer
tasques de mediació, personar-se
en les causes administratives, liti-
gar, poder exercir les funcions de
fiscalia per prendre part en les
causes, traslladar les sancions i
donar la resposta administrativa a
una problemàtica que afecta el
conjunt de la ciutat”. La federació
considera que aquest organisme
ha de ser centralitzat, que serveixi
per prestar atenció legal gratuïta

als afectats (a través de convenis
amb el Col·legi d’advocats, com ja
s’ha experimentat recentment a
Ciutat Vella), però amb un cert
grau d’independència de l’estruc-
tura municipal.

Les THO, per altra banda, han
de funcionar com a eina de coor-
dinació entre tots els agents invo-
lucrats en l’habitatge (Consellers,
Serveis Tècnics, Serveis Socials, ...) i
han de tenir els recursos per poder
actuar en casos “d’emergència ha-
bitacional”. La FAVB també consi-
dera que és clau que tinguin un
contacte directe i constant amb els
veïns, cosa que s’hauria de fer a tra-

vés de sessions obertes i xerrades
coordinades amb les diferents as-
sociacions de veïns de la ciutat i
col·lectius com el Sindicat de Llo-
gaters o les diferents Oficines
d’Habitatge.

Més enllà d’això, la FAVB també
considera que cal reformar la Llei
d’Arrendaments Urbans (LAU) per-
què contempli la regulació dels
preus de lloguer, que les adminis-
tracions han de lluitar per evitar els
desnonaments oberts i que cal im-
pulsar mesures i augmentar el
pressupost per a la construcció
d’habitatge públic a les ciutats.

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

Torna el concurs de curts
Bcn Shopping & Shooting

ACTIVITATS4La sisena edició
del Concurs de Curts de Cinema
i Comerç Barcelona Shopping &
Shooting està en marxa des del
passat dia 1 de març. Un any més
els comerços dels 23 eixos co-
mercials de la Fundació Barce-
lona Comerç es transformen en
platós de cinema. 

Les gravacions d’aquesta edi-
ció ja han començat i s’allarga-
ran fins a l’11 de maig.  Un any
més, la duració dels curtme-
tratges no pot sobrepassar els 20
minuts i en el seu argument hi ha
d’aparèixer implícitament un

comerç local que ofereixi un
servei de proximitat als veïns. Un
cop comencin la filmació, els
participants tenen cinc dies per
gravar el curt.

Enguany es repartiran 4.000
euros en premis. Els guardons
seran l’Hermes al Millor Curt-
metratge, que rebrà 2.000 euros;
l’Hermes al Millor Director, que
s’endurà 1.000 euros i el Premi
Rotary al Servei a la Comunitat,
que també repartirà 1.000 euros.
A banda, hi haurà el premi a la
botiga més cinematogràfica i el
premi al talent jove.

Districtes | Comerç i territori
La Sala Moragues del Born Centre Cultural acollirà el 20 de març la jornada ‘Comerç i Terri-

tori: els plans de promoció dels districtes’. Es tracta d’un acte que ha de servir de punt de
trobada per exposar i compartir casos d’experiències comercials sorgides des dels districtes. 

ACTES4Els comerços associats
de l’Eix Nou Barris, de l’Eix Ma-
ragall, de l’Entorn Virrei Borbó,
de la Unió de Botiguers Fabra
Centre i el Mercat de la Mercè
sortiran al carrer el pròxim 13
d’abril en una nova edició del Co-
merç de nou Barris es Mou. La
jornada tindrà lloc a la plaça Vi-
rrei Amat entre les 10 del matí i
les 9 del vespre.

Al llarg del dia els comer-
ciants mostraran els seus millors
productes i ofertes. Durant la jor-
nada el públic també podrà gau-
dir de diferents activitats. A par-
tir de les 11 del matí es farà la
classe magistral del gimnàs
Orange Blueu i una hora i quart
més tard el gimnàs Duetsport
Cotxeres farà la seva sessió. Du-

rant tot el matí també es farà la
Tirada del Dau.

VEDELLA ROSTIDA
A les dues del migdia arribarà un
dels moments més esperats del
dia, la degustació de la vedella ros-
tida. L’àpat és tot un clàssic  d’a-
questa trobada comercial i permet
al públic gaudir d’una carn de pri-
mera qualitat després que s’hagi
estat rostint durant moltes hores.  

A la tarda la jornada conti-
nuarà amb els comerciants mos-
trant els seus productes i amb
noves activitats. Entre les cinc i
un quart de set els més petits po-
dran gaudir de l’actuació infan-
til del grup Xiula. 

El tram final del dia tindrà
la música com a protagonista,
ja que entre les set i dos quarts
de nou actuarà el grup Ancient
Rock Band.

Els comerciants tornaran a sortir al carrer el 13 d’abril. Foto: Arxiu

Arriba una nova edició del
‘Comerç de Nou Barris es Mou’

Al llarg del dia es faran
diferents activitats,
com ara classes de
gimnàs o un concert
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EQUIPAMENTS4“El Manico-
mio ha sido el poema de mi vida
profesional, mi sueño dorado. Difi-
cultades, obstáculos y contratiem-
pos fueron dilatando años y años el
llevarlo a ejecución. Y momentos
hubo muchos en que pareció huir
de mí hasta la esperanza de que, ni
aun fiándolo muy largo, llegara al lo-
gro de mis anhelos. Mas yo, poseí-
do de la halagüeña idea, hacién-
doseme duro el rendirme a la triste
realidad, seguía soñando con sue-
ño voluntario”. Així explicava el doc-
tor Emili Pi i Molist el seu somni el dia
de la inauguració dels pavellons
de dones de l’Hospital Mental el 19
de desembre de 1889. Aquell dia co-
mençava a caminar un projecte
que enguany, 130 anys després,
culmina amb la rehabilitació d’una
de les parts més singulars del que va
ser centre terapèutic de referència
en malalties mentals: l’antiga església
de Sant Rafael, ubicada al davant
mateix de l’edifici, a la confluència
dels carrers Alsàcia i Lorena.

Després de 30 anys en desús,
l’església és a hores d’ara un edifici
que es troba en un estat de dete-
riorament evident. La manca de
conservació i les humitats hi han
provocat fissures en diferents punts.

Fusteria atacada per tèrmits, vi-
tralls malmesos, elements orna-
mentals trencats, danys a les co-
bertes i una vegetació que ha cres-
cut sense control obliguen a dur a

terme una intervenció que té per
objectiu, d’una banda, consolidar
l’estructura, i de l’altra, rehabilitar les
façanes i la coberta de l’edifici. 

VALOR HISTÒRIC
La rehabilitació de l’església de Sant
Rafael té un indiscutible valor histò-
ric i patrimonial. Avui, la frontera fí-
sica que suposa el carrer Marie Cu-
rie no fa justícia al vincle íntim amb
l’Hospital Mental. Però no es pot en-
tendre l’una sense l’altre. L’obra és una
actuació de recuperació de la me-
mòria històrica i patrimonial de Nou
Barris i, per això, els treballs seran es-
crupolosament respectuosos amb
l’estructura original.  

D’entrada, en la reforma de les fa-
çanes es planteja recuperar en gran
part la imatge de l’edifici original. A
més, les cobertes es construiran
amb sistemes semblants als originals,
i els acabats finals són amb materials
equivalents per no modificar la imat-
ge inicial de l’edificació, que també
veurà respectades les voltes interiors. 

També s’intervindrà, finalment,
en el porxo d’accés. La seva reha-
bilitació passa per deixar-hi les
porxades vidriades amb un vidre
translúcid i amb una reixa metàl·lica
que protegirà l’església d’impactes
externs. 

ESPAI DE CULTE
Les obres de rehabilitació de l’es-
tructura acabaran a l’octubre. Arri-
barà, llavors, el torn del Bisbat. A cà-
rrec seu anirà l’adequació de l’es-
pai interior per poder practicar-hi
el culte religiós. I és que, 30 anys
després, l’església recuperarà els
seus usos, tot i que l’edifici, això sí,
seguirà sent de propietat munici-
pal. Actualment, l’activitat reli-
giosa es du a terme a la parròquia
de Sant Rafael Arcàngel, adossada
al Casal de Joves Guineueta, i que
s’enderrocarà tan aviat com el cul-
te torni al seu espai original. 

Està previst que 
les obres acabin 

a l’octubre

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

PATRIMONI4L’immens equi-
pament sociosanitari va acabar de
construir-se l’any 1915. L’edifici va
ser concebut segons les noves te-
ories higienistes d’aquells temps,
que preconitzaven la necessitat
d’oferir unes bones condicions
d’higiene i salubritat a les persones
amb malaltia mental, cosa que
l’Hospital de la Santa Creu de Bar-
celona, ja no podia oferir per la seva
saturació i les condicions de la
vida urbana de l’època.

L’Hospital Mental de la Santa
Creu va ser un referent en arqui-
tectura sanitària a Europa. El trac-
tament proporcionat a les perso-
nes malaltes, amb teràpies ma-
nuals, agrícoles i artístiques, va
convertir-lo en un dels hospitals

mentals més moderns i avançats
del moment. A l’època va ser l’e-
difici més gran construït a Barce-
lona, amb capacitat per acollir fins
a 700 persones. Comptava amb ha-
bitacions, menjador, cuina, sales de
reunió, tallers de treball, bibliote-
ca, infermeria, banys, teatre i una
església pròpia. 

Després d’un període d’esplen-
dor, l’hospital va anar caient en de-
cadència fins al tancament definitiu
l’any 1987. Actualment només es
conserven tres pavellons, que acu-
llen la Seu del Districte, la Bibliote-
ca de Nou Barris i una caserna de la
Guàrdia Urbana. De l’antic Mental
també queden dempeus la Masia
de Ca n’Amell Gran, actual Masia de
la Guineueta, i l’església. 

Mental de la Santa Creu

Recuperar el patrimoni històric
» En marxa les obres per rehabilitar la capella de Sant Rafael de l’antiga església del Mental
»El Bisbat n’adequarà l’interior per recuperar-hi el culte, però l’edifici seguirà sent municipal 

La recuperació de l’edifici serà respectuosa amb l’estructura original. Fotos: Districte
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Llibres Teatre Música Pelis i sèries

Comença el compte enrere per veure en directe Car-
los Rivera al Palau de la Música de Barcelona. La cita
amb el cantant mexicà serà el pròxim 27 de març a

dos quarts de deu de la nit i les entrades ja estan ex-
haurides. El públic podrà escoltar en directe les can-
çons de l’últim àlbum de l’artista, que es titula Gue-
rra. L’espectacle promet no deixar indiferent ningú

amb l’ajuda d’una posada en escena cuidada al de-
tall on no faltaran els efectes especials. Després

d’actuar al Palau de la Música, Rivera continuarà la
seva gira mundial en altres ciutats com Granada o

Múrcia.  A les seves xarxes socials, el mexicà ha
volgut compartir amb els seus seguidors l’èxit en

la venda d’entrades a Barcelona, posant una fo-
tografia amb la imatge del seu disc que es com-

pleta amb aquestes paraules d’agraïment del
cantant. “Barcelona, has esgotat totes les entra-
des d’un dels teatres més bonics que pot exis-

tir. Tinc moltes ganes que arribi el dia!”.

L'Home Invent ens adverteix que no és
dolent somiar en l'estiu encara que es-
tiguem en ple març. I ho fa amb el pri-
mer avançament del seu primer disc
Abrera-Mura (U98 Music, 2019). La
banda de Montcada i Reixach estrena
la cançó Carrer Galàxia, acompanyada
d'un videoclip que ens farà venir ganes
que arribi el mes de juny.

Abrera-Mura
L’Home Invent

C A R L O S  R I V E R AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant d’èxit mundial
El seu darrer àlbum es titula ‘Guerra’

Famosos

Anunciar el seu concert a Barcelona 
Serà el 27 de març al Palau de la Música

Agraeix l’exhauriment d’entrades  
També confessa les ganes que té d’actuar a Barcelona

QUÈ HA FET?

L’editorial barcelonina Ediciones Sin Fin
rescata la veu de la poeta costa-riquen-
ya Eunice Odio, una de les escriptores
més avantguardistes de mitjans del se-
gle XX. El tránsito de fuego, la seva obra
cabdal, és un poema de deu mil versos
en el qual explora la paradoxa com a
fonament d’un univers on tot és pre-
sent i, al mateix temps, res existeix.

El tránsito de fuego
Eunice Odio

La trajectòria de tres parelles es troben
i això fa esclatar un temporal de ten-
sions, recels i desitjos entrecreuats. Les
cançons dels Amics de les Arts són el fil
conductor d’aquest musical que posa-
rà a prova aquest grup d’amics, que
lluitarà per intentar estar sempre units
i adaptar-se a les noves situacions.

Al Teatre Gaudí de Barcelona.

Bed & Breakfast
Laia Fort

L’hora de la dansa
Barcelona i l’àrea metropolitana acullen entre el 13 i el 31 de

març una nova edició del festival Dansa Metropolitana, un
gran espectacle que omplirà diferents carrers, places, teatres,

cinemes i parades de metro i altres transports d’un total de
nou ciutats de dansa. A banda de Barcelona, els municipis

que acullen espectacles són Badalona, Cornellà, Esplugues,
l’Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, el Prat, Sant Cugat i
Viladecans. Al llarg d’aquestes dues setmanes el festival pro-

grama més de 190 funcions i més 100 activitats gratuïtes
que tenen com a protagonistes més de 70 companyies.

Fo
to

: D
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id
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Eastwood dirigeix i protagonitza una
pel·lícula en la qual encarna un home
que, per evitar que el desnonin, accep-
ta una feina de conductor en la qual ha
de portar mercaderies des de Mèxic als
Estats Units i a l’inrevés. Aviat, però, co-
mençarà a ser vigilat per l’Agència anti-
droga nord-americana, ja que els seus
carregaments són drogues.

Mula
Clint Eastwood

No t’ho perdis

La fitxa

| The Division 2
Segona part d’un dels darrers videojocs creats per Tom Clancy.

La divisió continua intentant protegir Nova York d’un perillós virus.
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DISSABTE 23 DE MARÇ
19:30 Flou Papagayo és el nom d’una propos-
ta de circ que porta la companyia Mumusic
Circus en el marc del Barcelona Districte
Cultural. / Centre Cívic Zona Nord.

TOTS ELS DIVENDRES
17:30 Cada divendres a la tarda es fa una nova
sessió del curs de guitarra, en el qual els alum-
nes aprenen tant els acords com el llenguatge
musical d’aquest instrument. / Casal de Ba-
rri La Cosa Nostra.

FINS AL 5 D’ABRIL
19:00 Tots els divendres d’aquest mes, i fins al
primer del mes que ve, es faran noves sessions
del taller de teatre on es comparteixen ex-
periències d'arts escèniques amb Angie Rus.
/ Casal de Barri Verdun.

FINS AL 30 DE MARÇ
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es
podrà visitar la mostra Hijas de Ningún Dios,
que explica la història del tràfic de dones per
a la seva explotació sexual a Mèxic. / Centre
Cívic Can Basté.

TOT EL MES
Matí-TardaDes del passat dia 14 està en mar-
xa la mostra anomenada Roquetes, aquesta
desconeguda, una sèrie de fotografies de la
veïna del barri Pilar Escamilla. / Centre d'Es-
tudis Populars i Arxiu Històric de Roquetes.

DIVENDRES 29 DE MARÇ
17:30 Rosa Ferrer, Magda Vaillés i Maribel Me-
rino seran les tres encarregades de la darre-
ra sessió de l’espai de descoberta de lectures
i autors de la literatura infantil. / Biblioteca
Zona Nord.

DIMARTS 2 D’ABRIL
18:00 Les lletres a càrrec de Imma Plà serà el nom
d’aquesta sessió especial del taller de lectu-
ra. Entrada gratuïta, cal inscripció prèvia. / Bi-
blioteca Nou Barris.

DISSABTE 23 DE MARÇ
18:15 Partit de bàsquet corresponent a la vint-
i-dosena jornada del grup C-B de la lliga EBA
entre el SESE i l’UBSA de Sant Adrià. / Po-
liesportiu Ramon Aldrufeu.

La companyia Umpalumpa estrenarà
el mes d’abril amb la sessió de narra-
cions anomenada Contes a la mà. / Bi-
blioteca Canyelles.

La companyia Umpalumpa
presenta el seu ‘Contes a la mà’

Dimarts 2 d’abril a les 18:00

Darreres setmanes en les quals, cada
dimarts a la tarda, es faran noves
sessions del taller de cuina anomenat
Mil maneres de cuinar arròs. / Centre
Cívic Can Basté.

Recta final del curs ‘1.000
maneres de cuinar arròs’

Fins al 2 d’abril a les 19:30

Torna el cabaret sense filtres de l'Ate-
neu, l'escenari obert a l'experimentació,
anomenat Lokal de Risc. Funciona
amb el mètode de taquilla inversa. /
Ateneu Popular 9 Barris.

‘Lokal de Risc’ torna a
l’Ateneu Popular 9 Barris
Dissabte 23 de març a les 22:00

Partit de futbol de la vint-i-setena jor-
nada del grup 2 de Primera Catalana
masculina entre la Monta i el Cambrils.
/ Municipal de Nou Barris.

La Monta tancarà el mes
rebent la visita del Cambrils
Diumenge 31 de març a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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El primer equip masculí del SESE
té a l’abast de la mà el gran ob-
jectiu del curs: la permanència a
la lliga EBA. I és que els homes de
Carlos Espona han rendit de for-
ma més que notable en el curs
d’estrena de l’entitat en aquesta
categoria i, en funció dels altres
resultats, fins i tot podrien certi-
ficar la salvació amb alguna jor-
nada d’antelació abans que s’a-
cabin les 26 dates de la lliga.

Ara, que falten cinc jornades
perquè s’acabi la competició, el
conjunt del Virrei Amat continua
tenint un marge sobre la dotzena
i la tretzena posició, les de la
promoció de descens, que ara
mateix és la principal preocupa-
ció de tres equips: el Martinenc,
el Sant Josep de Badalona i la UE
Barberà. Els dos darrers partits

del mes per al SESE seran difici-
líssims: a casa contra l’UBSA el
dissabte 23 i la visita a Lleida d’u-
na setmana després.

Ja a l’abril, l’equip visitarà el
Principat d’Andorra per jugar
contra el filial del Morabanc, re-
brà la visita del Palma en el dar-
rer partit de la lliga regular al Ra-
mon Aldrufeu. L’últim matx de
l’EBA serà a la pista de l’Arenys,

la tarda del diumenge 27 d’abril,
en una jornada unificada.

RECTA FINAL SENSE PRESSIONS
I força similar és la situació del sè-
nior femení, que afronta l’últim
terç de la temporada en la zona
tranquil·la de la Primera Catala-
na. Lliçà d’Amunt, Manyanet
Reus o Lleida seran alguns dels
seus pròxims rivals.

Els de Carlos Espona tenen molt a prop el seu gran objectiu. Foto: SESE

El SESE és a prop de certificar 
la permanència a la lliga EBA
» Els de Carlos Espona podrien fer-ho jornades abans del final

» El primer equip femení continua a la zona tranquil·la de la taula

Lluites imminents per a Vega,
Lorente i Martín, del KO Verdun

BOXA4Les setmanes finals d’a-
quest mes i del començament d’a-
bril seran intenses per a Sandor
Martín, Cristóbal Lorente i Víc-
tor Vega, del KO Verdun.

El primer serà Martín, que el
pròxim dia 23 tornarà a lluitar a
Madrid, en aquest cas al Gran Ca-
sino de Torrelodones. Arrasan-
dor s’enfrontarà al veneçolà San-
dro Hernández en un combat de
vuit assalts. “És important boxe-
jar a Madrid, serà una vetllada ex-
clusiva, amb gent de molt nivell.
Esportivament també serà bo,
perquè en principi abans de l’es-

tiu lluitaré pel campionat d’Eu-
ropa. Com a molt tindria un
combat més abans”, diu Martín
a Línia Nou Barris.

Lorente i Vega, en canvi, for-
ment part de la cartellera de la
vetllada que BCN Boxing Nights
farà a l’Hotel Barceló Sants el 13
d’abril. “Vega debuta com a pro-
fessional, té uns 50 combats com
amateur, i és el moment perfec-
te perquè ho faci. Cristóbal afron-
ta el seu primer combat en la dis-
tància de vuit assalts i ja s’està
postulant per optar al títol d’Es-
panya”, afegeix Martín.

Rècord masculí i femení en 
la 41a Marató de Barcelona

ATLETISME4L’edició de 2019
de la Marató de Barcelona ja for-
ma part dels llibres d’història. La
prova havia modificat el traçat
per intentar que els atletes super-
essin el rècord i, el passat diu-
menge 10, això va ocórrer per
partida doble, en les categories
masculina i femenina: Alemu
Bekele i Kuftu Tahir són els nous
plusmarquistes de la cursa.

Bekele, corredor etíop na-
cionalitzat bahreinià, arribava a
la cita com a un dels tapats, i va
aconseguir ser el més ràpid dels
17.500 que van començar la cur-

sa. La seva marca, de 2 hores, 6
minuts i 4 segons, supera en
gairebé un minut i mig la que
Jackson Kotut tenia des de l’any
2010. Abebe Negewo i Anthony
Maritim van acompanyar l’atle-
ta africà al podi.

Per la seva banda, la també
etíop Tahir va rebaixar en 20 se-
gons el rècord d’Helen Bekele de
fa dos anys. L’africana ha esta-
blert la nova millor marca histò-
rica de la prova en 2 hores, 24 mi-
nuts i 44 segons. Josephine Chep-
koech i Joy Kemuma van ser
plata i bronze, respectivament.

Motociclisme | Rins frega el podi en la primera prova del Mundial
L’estrena va ser gairebé rodona. Àlex Rins va aconseguir una 4a posició (i els primers 13 punts de
l’any) en el Gran Premi del Qatar disputat al circuit de Losail el passat dia 10. Rins va arribar a ser

líder de la prova durant unes voltes. Ara ja es prepara per a les curses de l’Argentina i els EUA.

Pau Arriaga
VILAPICINA

La Monta ja encara 
l’últim terç de la competició

Nou jornades per aca-
bar la lliga... i qui sap
si també hi haurà dos
partits de play-off. La

Monta de Dani Andreu ja enca-
ra l’últim terç de la competició, la
fase decisiva, on l’equip ha de de-
mostrar, més que mai, que té ga-
nes de tornar a Tercera.

I és que després de superar el
tram més delicat des de l’arriba-
da del tècnic a la banqueta (abans
del derbi contra el Júpiter només

havien guanyat en una de les sis
jornades, per 2-1 contra el Sant Il-
defons) aquests partits seran els
que decidiran si l’equip puja di-
rectament, ha de jugar-se-la en la
promoció o ha d’afrontar un nou
curs a Primera Catalana.

La visita al camp de l’Alma-
celles i el partit a casa contra el
Cambrils seran els darrers dos
reptes del mes, mentre que a
l’abril els primers rivals seran el
Balaguer i la UD Vista Alegre.Foto: Twitter (@Irreductibles9b)
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La resposta massiva a la
crida de l’AV de Vilapicina i
Torre Llobeta i de la Taula de
Nou Barris per la República
per canviar el nom a l’Avin-
guda de Borbó ha posat molt
fàcil que la nova Avinguda
dels Quinze sigui ja una re-
alitat. El passat 9 de març,
veïns i veïnes van poder ce-
lebrar la descoberta de les
noves plaques amb una
festa popular organitzada
per les entitats promotores.
Recuperem un topònim his-
tòric i popular, que mai no
havia desaparegut i que
veiem en alguns comerços,
però que ha estat intangible
fins aquest moment. Ara ja
podem passejar pels Quinze
i tenim un barri una miqueta
més digne, més sentit, més
nostre, més lliure.

Ja tenim l’Avinguda 
dels Quinze!!!

Quim Sangrà
Conseller 
de Districte
d’ERC a 

Nou Barris

Com en el darrer Línia, seguim fent
balanç d’aquest mandat i ara volem
fer-lo d’una part de la feina feta, de
les iniciatives que hem presentat al
Consell de Districte. ERC n’ha pre-
sentat una cinquantena llarga, des
de la primera en què es demanava el
condicionament de l’aparcament del
poliesportiu de Canyelles i la millora
de les pistes de Can Dragó –compro-
misos acomplerts– fins a la darrera,
en què hem demanat l’ampliació de
l’oferta de sales d’estudi en horari
nocturn. 

De totes aquestes, fins a vit-i-sis
propostes han merescut un suport
majoritari dels grups representats al
plenari i gairebé sempre el suport
del grup de Barcelona en Comú al
govern. Ara bé, la pràctica totalitat
d’aquestes iniciatives aprovades han
caigut en l’oblit del govern del Dis-
tricte i no s’han fet efectives. Iniciati-
ves de suport a les entitats i clubs

del districte, com l’extensió de la ges-
tió cívica als equipaments esportius,
la cessió de locals a entitats neces-
sitades, l’escola bressol de Vilapicina
o una estratègia de suport al lleure
educatiu, estan entre aquestes. Ini-
ciatives sobre patrimoni i memòria
històrica, com la protecció adequada
d’alguns elements distintius del nos-
tre patrimoni, el reconeixement a
personatges com Salvador Alloza o
Francesc Layret, salvar les obres de
Plensa a la Prospe de la deixadesa,
recuperar el rellotge de la Trinitat o
afegir el nom de República a l’esta-
ció de Llucmajor tampoc han caigut
en gràcia. D’altres, sobre urbanisme
o dinamització dels barris, com la im-
plantació de l’Àrea verda d’aparca-
ment a Trinitat Nova, la remodelació
de Can Sitjar o un pla d’implantació
d’empreses, dormen en un calaix. I
d’altres sobre qualitat democràtica,
com la celebració d’un esdeveni-

ment singular per la llibertat d’ex-
pressió, el canvi de nom de Borbó –
que el Districte no va voler impulsar
per iniciativa pròpia en un primer
moment– o l’incompliment d’un
compromís de ciutat de lluir el llaç
groc a la façana de la seu del Dis-
tricte. 

ERC ha dut al plenari totes
aquestes propostes pensant en el
veïnat de Nou Barris. Les hem de-
fensat i s’han aprovat, però no s’han
materialitzat. És normal que no tots
els projectes i propostes es puguin
dur a terme en un mandat o tots al-
hora, però pensem que tants in-
compliments són un mal senyal per
al bon funcionament de la institució
municipal. Ignorar sistemàticament
les decisions del plenari no aporta
res de positiu a la bona entesa entre
les diferents forces que –no ho obli-
dem– només som representants i
vehicles de la voluntat popular.

Respecte al conflicte del CAP
Raval Nord, el candidat a l'alcal-
dia de Barcelona per ERC asse-
gura que el que està sobre la
taula és un simple anunci de foto
per part del govern municipal.
D'aquesta manera Esquerra ha
decidit prendre la iniciativa i ac-
celerar el procés per trobar, de
forma inmediata, un nou espai
que ofereixi als veïns la millor so-
lució per no haver de triar entre
salut i cultura.

"Ja comencem a estar acostu-
mats. El tramvia, el dentista mu-
nicipal, la funerària... Aquest
govern no està fent bé les coses",
afirma Maragall convençut que

no és el moment de prendre me-
sures buides sinó de buscar una
bona alternativa, per això "Es-
querra accelerarà el procés per
intentar trobar un nou espai que
encaixi amb l'ampliació del
museu i garanteixi el CAP Raval
Nord. No estem parlant ni d’ajor-
nar ni d’aturar, sinó d’accelerar:
es pot fer", ha conclòs el candi-
dat.

Respecte a la funerària pú-
blica, que es va tractar al darrer
ple municipal, l'alcaldable re-
corda la proposta d'ERC que ja es
va aprovar per oferir un servei pú-
blic a 1.800€ i justifica l'absten-
ció perquè la nova proposta del

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

ciutat no es pot permetre que la
foto i el primer pla impossibilitin
decisions que demanen rigor, ex-
igència i servei a la ciutat", asse-
gura Ernest Maragall.

Ernest Maragall: "L’electoralisme és dolent
per a la salut i ara també per a la cultura"

El Consell de Districte, 
ignorat pel govern 
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