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Les drogues tradicionals conti-
nuen regnant malgrat la irrupció
de noves substàncies. MDMA,
cocaïna, speed, ketamina i LSD
són els estupefaents preferits
de la gran majoria de consumi-
dors, principalment per la faci-
litat de compra. Així ho confirma
l’informe d’Anàlisi de Substàn-
cies a Catalunya. Aquest estudi
del projecte Energy Control, de
l’ONG Associació Benestar i Des-
envolupament, va analitzar
2.428 mostres de drogues ob-
tingudes de consumidors vo-
luntaris durant el 2018. 

El consum de droga dels ca-
talans és de substàncies tradi-
cionals i més pures, ja que la ma-
joria de mostres analitzades estan
menys adulterades que en estu-
dis anteriors. Concretament, l’a-
dulteració ha caigut de mitjana en
un 69% en els dos darrers anys,
i l’amfetamina ha superat la co-
caïna com a substància menys
pura. L’adulteració o ‘tallar la
droga’ és una pràctica molt peri-
llosa, ja que el consumidor no no-
més fa front als efectes de la ma-
teixa substància, sinó també als
de l’element per adulterar-la.

DROGA NOVA, PERILL NOU
El consum de drogues noves
ha caigut considerablement a tot
Catalunya, al contrari que pas-
sa a altres països europeus. Con-
cretament, des del 2011 la pre-
sència de mostres de les ano-
menades ‘NSP’ (Noves Subs-
tàncies Psicoactives o ‘drogues
de disseny’) han disminuït en un
67%. Un dels grans perills de l’a-
parició d’aquest tipus de subs-
tàncies és que sovint s’utilitzen
per adulterar les drogues tradi-
cionals, fet que dispara encara

més els efectes i riscos per a la
salut del consumidor. Les mos-
tres on s’han trobat més drogues
noves per tallar són les d’èxtasis
(MDMA) i LSD. 

Per la seva part, la Coordi-
nadora del Servei d'Anàlisi de
Substàncies d'Energy Control,
Mireia Ventura, creu que mal-
grat el baix consum de noves
drogues, cal vigilar l’aparició de
substàncies més potents: “L'in-
terès per algunes noves drogues
ha caigut, però al mateix temps
estem observant com la seva
producció està girant cap a subs-
tàncies més perilloses, com
opioides i cannabinoides sintè-
tics”. També considera essencial
prendre l’exemple d’altres estats
europeus: “Veient tots els pro-
blemes que estan provocant al-
gunes d'aquestes noves drogues
en altres països, com és el cas

dels opioides, la nostra prioritat
en els pròxims anys serà vigilar-
ne l’aparició”. 

COCAÏNA A L’AIGUA
Un estudi recent de l’Observatori
Europeu de la Droga i les Toxi-
comanies (EMCDDA) ha situat
Barcelona com la cinquena ciu-
tat de la Unió Europea amb
més cocaïna a les aigües resi-
duals. La investigació es va fer a
73 ciutats europees de 20 països
diferents.

La publicació també indica
que la capital catalana ja no és la
ciutat europea on es consumeix
més cocaïna. Bristol (Regne
Unit) i Amsterdam (Països Bai-
xos) han superat Barcelona, tot
i que l’agència afirma que la
tendència general de consum
d’aquesta droga a la Unió Euro-
pea està augmentant.

Alex Suárez
BARCELONA

La droga nova no interessa
» Un estudi del projecte Energy Control apunta que el consum de drogues noves disminueix

» Els estupefaents clàssics continuen consumint-se, però tenen menys adulteració i més puresa

En altres països, el consum de noves drogues, com els opiacis, és una tendència preocupant. Foto: Pexels

SALUT4El subdirector gene-
ral de Drogodependències de
la Generalitat de Catalunya,
Joan Colom, destaca la im-
portància que hagi disminuït
l’adulteració de la droga pels
riscos per a la salut dels con-
sumidors. Colom assegura que
“quan una persona sap el que
està prenent, la seva concen-
tració, i si hi ha adulte-
rants –malgrat es tracti d’un
mercat il·legal–, té una apro-
ximació al consum de la dro-
ga més segura i amb menys
risc”. En aquest sentit, Colom
assenyala que cal ser realista i
considera que pensar en una

societat sense consum de dro-
ga és una utopia, per la qual
cosa veu més viable treballar
per assolir una societat més
crítica amb el consum de subs-
tàncies il·legals. 

D’altra banda, Colom des-
taca que a Catalunya no exis-
teix un consum massiu de no-
ves drogues, com els opiacis i
cannabinoides sintètics, uti-
litzats de forma perillosa per a
adulterar. En altres països,
en canvi, es tracta d’una ten-
dència preocupant i un tema
greu per a la salut pública es-
tatal, com és el cas del fenta-
nil als Estats Units.

Menys adulteració 
comporta menys riscos
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Ada Colau
L’alcaldessa Colau va rebutjar assistir al
debat electoral organitzat pel sector del
comerç de cara a les eleccions munici-

pals. Colau va ser criticada pels cinc alcal-
dables que van participar en el debat de
Barcelona Comerç i Barcelona Oberta  
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Els semàfors

Mossos d’Esquadra
Els Mossos d’Esquadra, amb la col·labo-

ració de la Guàrdia Urbana, van des-
mantellar el passat mes de març dos

narcopisos al barri del Turó de la Peira.
Les operacions policials van permetre
detenir un total de quatre persones. 
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Ni aigua

Imagineu què hauria passat si Quim
Torra o Gabriel Rufián haguessin pu-
blicat una piulada on s'hi llegís "Els uni-
onistes no tindran ni aigua amb un go-
vern independentista!". Aneu-ho ima-
ginant. Portades escandaloses a tots els
diaris durant dies i dies. Qüestió na-
cional. Ana Rosa, Griso i Ferreras sen-
se donar l'abast. Declara-
cions diàries de l'unionisme
exigint la dimissió del pro-
tagonista. Anuncis de me-
sures contundents contra
l ' i n d e p e n d e n t i sm e ,
apel·lant a la necessitat de
domesticar-lo. Rodes de
premsa a Europa per denunciar odi, et-
nicisme i tot el que fes falta. Un nou 155
i més repressió per controlar aquesta
colla de supremacistes hitlerians.

Aquest, a grans trets, és l'escenari
que tindríem avui. Però aquest escenari
no arribarà a existir mai, perquè qui va
escriure aquesta piulada no va ser cap
líder independentista, sinó el compte
de Ciudadanos. Deia així: "¡Los sepa-
ratistas no tendrán ni agua con un Go-
bierno de Albert Rivera! El próximo
28A tendremos la gran oportunidad de
enviar al Sanchismo a la oposición para
sacar las zarpas de Torra, Rufián y Pu-

igdemont de nuestro país”. D'aquest
vòmit real i infame -i sense conse-
qüències, evidentment- en trec tres
conclusions ràpides.

La primera, que el silenci que l'ha en-
voltat és el silenci de la impunitat. De qui
és conscient que pot dir el que vulgui per-
què sap que és el fort, qui té el poder, la

violència, les institucions, la justícia, les
influències i la capacitat de destruir im-
punement. I tot el seu entorn estatal -fins
i tot el més antagònic- també ho sap, des
de l'extrema dreta fins a l'esquerra més
pura; tots ells avalen aquest llenguatge
amb el seu silenci perquè, inconscient-
ment, els és propi, vàlid, legítim. I aquest
mutisme mediàtic és tant o més in-
quietant que la mateixa expressió.

La segona té a veure amb un altre
silenci majoritari: el nostre. Fins a
quin punt les nostres ments s'han
acostumat a ser esventrades que ja ni
ens pertorba una declaració com aques-

ta. Quina pell tan dura tenim, i quin
sentit de l'honor tan minat com a país.
Ens amenacen amb una frase que
busca novament la deshumanització
del col·lectiu i no som capaços ni d'ai-
xecar el dit i protestar. Perquè ja ho te-
nim assumit, ens és intrínsec, es veu
que hem nascut perquè ens recordin

cada dia que en algun mo-
ment acabaran definitiva-
ment amb nosaltres.

I, finalment, l'última con-
clusió té a veure amb el con-
tingut mateix de la piulada.
‘Ni agua’. Aquest ‘ni agua’ és
molt significatiu, perquè fa

un tuf a literalitat que espanta. Pot
semblar una simple expressió, però és
també una declaració d'intencions. Si no
tinguessin ulls a sobre -força estràbics,
per cert- estarien temptats d'aplicar-lo
bastant al detall. Ni aigua. Ni el més pe-
tit dels gestos contra aquest enemic
que se'ns resisteix incomprensiblement
i a qui ja no sabem com condemnar. 

No tinc clar quina de les tres con-
clusions em preocupa més. Però tam-
poc tinc clar quina de les tres conclu-
sions preocupa menys als ciutadans
d'aquest Estat que de mica en mica va
esmicolant-s'ho tot.

Ens amenacen amb una frase que busca
novament la deshumanització del col·lectiu 

i no som capaços ni d’aixecar el dit

Per defensar Eduardo
Inda s’argumenta que

ha destapat molts casos
de corrupció. Bé, tu pots administrar els
casos a conveniència per perjudicar o
beneficiar sectors de partits afins o en-
emics. Traficar amb la informació a
conveniència és més vell que anar a
peu...

El Twitter en paper

Aquest home ha en-
tregat la vida per de-

nunciar crims de guerra.
Des del seu captiveri no va callar i va se-
guir denunciant la injustícia genera-
litzada. No va dubtar a reivindicar la
causa catalana malgrat pressions. La
detenció de Julian Assange ens inter-
pel·la a tots i totes.

Decenas de periodistas
y políticos que crecie-

ron con el mito del Wa-
tergate, soñando desde la adolescen-
cia con lo heroicos que serían frente un
Watergate español. Y ahora que lo tie-
nen en frente... hablan tan bajito. Como
debe doler ese silencio en la soledad
del espejo.

Es poden deixar morir
milers de refugiats al

mar. Es poden vendre ar-
mes a règims assassins. Es poden fer
guerres que maten desenes de milers
de persones. I no passa res. Però ai d'a-
judar a morir una persona malalta ter-
minal que ja en té prou... El nostre, ab-
surd, món.

@JuanDiegoBotto@iuforn @Jordi_Armadans @AlbanoDante76

Aquí es
piula

CF Montanyesa
Els últims resultats del conjunt de Dani
Andreu han refredat les seves opcions
de guanyar la lliga i, de retruc, de pujar
directament a Tercera. L’equip, a més,
veu com els seus perseguidors, l’Ando-
rra i l’Igualada, s’apropen encara més.  

pàgina 22
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Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú

“No vam dir que acabaríem 
amb els desnonaments”

Recentment ha denunciat
una “campanya d’ERC, PSC,
PDeCAT i Cs per fer fora la

gent comuna de les institucions”.
Els representants i els votants d’a-
quests partits no són gent co-
muna?
És clar que sí. El que passa és que els
partits tradicionals han estat molt
habituats a repartir-se les institu-
cions. En canvi, amb els canvis polí-
tics dels últims anys, hem aparegut
noves formacions on gent que no
havíem estat a les institucions hem
pogut entrar-hi i demostrar que es
podia gestionar millor i fer moltes
coses que ells deien que no es po-
dien fer. I això és el que els molesta. 

En el darrer Baròmetre, un 40%
dels veïns suspenia la seva ges-
tió i un 60% deia que la ciutat ha
empitjorat l’últim any. Com ho
valora?
També hi ha altres parts del Barò-
metre que valoren bé la gestió de
l’Ajuntament. El més important en
un període electoral és cenyir-nos a
les dades. I jo estic molt orgullosa
de la gestió d’aquests quatre anys,

perquè podem dir que, sens dubte,
la ciutat està millor en molts as-
pectes centrals.

Quins?
En matèria econòmica, per exem-
ple. Malgrat que hem passat un
dels períodes institucionals més di-
fícils de la història de la democràcia,
ha disminuït l’atur a la ciutat i tenim
menys deute que mai, mentre la in-
versió ha augmentat 900 milions
d’euros. També ha augmentat la
despesa social, hem fet l’oferta pú-
blica de feina més gran de la histò-
ria de la democràcia d’aquest
Ajuntament amb més de 2.000
noves places convocades, hem
atret noves inversions molt impor-
tants, com per exemple una de
1.700 milions d’euros per als prò-
xims set anys per haver estat esco-
llits capital europea de la mobilitat...

Tot això és fruit de la gestió del
seu govern o també es deu a la
recuperació econòmica?
Sempre hi ha una explicació múlti-
ple. En una ciutat com Barcelona, el
mèrit és del seu teixit productiu, de
l’ecosistema científic i investigador,
també de les polítiques de l’Ajunta-
ment... I de la situació econòmica,
però relativament. Altres adminis-
tracions ho han fet força pitjor en el

mateix període. La diferència de
gestió, si compares l’Ajuntament i la
Generalitat, és abismal. 

El seu balanç contrasta amb el
que fan els seus adversaris. Ernest
Maragall deia en una entrevista a
Líniaque vostè va generar tantes
expectatives que era difícil cor-
respondre-les. Ho comparteix?
En part sí i en part no. Soc la pri-
mera que vaig dir que sentia molt
la responsabilitat pel que nosal-
tres representàvem. És evident

que no es poden resoldre tots els
grans problemes que afecten una
ciutat en un sol mandat i hi ha
moltes coses que no són compe-
tència municipal. Tot i això, i molts
deien que enfonsaríem l’Ajunta-
ment, tots els indicadors econò-

mics han millorat. Hem demostrat
que es podien fer polítiques inno-
vadores i valentes que no s’havien
fet mai. 

Si fem un repàs a les promeses
que feien fa quatre anys, deien
que volien “una ciutat sense des-
nonaments”.
Sí, però no vam dir que nosaltres
acabaríem amb els desnonaments.
Vam dir que faríem l’impossible per
acabar amb els desnonaments i
hem fet coses que no s’havien fet
mai, com ara una unitat especial
que no existia que n’ha aturat més
de 6.000.

Segons l’Observatori DESC, els
llançaments han disminuït en
aquests quatre anys però les xi-
fres encara són altes. Quatre
anys després, hi continua havent
emergència habitacional a Bar-
celona?
Sí, continua havent-hi emergència
habitacional i és un dels principals
reptes d’aquesta ciutat i de totes les
grans ciutats. Barcelona és l’admi-
nistració de l’estat que està fent
més política d’habitatge, però no
és suficient perquè hi ha compe-
tències d’altres nivells. Per això hem
liderat la petició de regulació dels
lloguers, però el PSOE no ha com-

plert el seu compromís. També s’ha
d’actuar des de l’àmbit europeu,
perquè el problema també és a
Madrid, París, Londres...

Des del sector diuen que no
està demostrat que el control
dels lloguers hagi estat una me-
sura efectiva a ciutats com París
o Berlín.
El que cal és posar mecanismes de
control, i no només indicadors,
perquè aquests mateixos indica-
dors es compleixin. I, si no és així,
sancionar. El PSOE, però, no vol
posar sancions. El que no pot ser
és que hi hagi grans especuladors
que facin enormes beneficis ex-
pulsant els veïns amb pujades de
preus abusives. 

Carme Trilla, la presidenta de
l’Observatori Metropolità de
l’Habitatge, diu que el mercat
s’autoregula quan els preus del
lloguer són molt alts.
En un mercat normal sí, però
estem en un mercat global. Som
una ciutat global. El nostre sòl és
una inversió segura perquè som
una ciutat d’èxit, però hi ha d’ha-
ver una regulació per garantir
que no hi hagi una deriva espe-
culativa amb l’habitatge. Sempre
hi ha demanda internacional.4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

“A Barcelona
hi continua
havent
emergència
habitacional”
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3La Cambra de la Propietat Ur-
bana diu que la inversió interna-
cional només representa el 15%. 
Bé, és un 15% que té un impacte molt
gran. I si no que ho diguin als veïns i
veïnes de tots els blocs afectats, que
en tenim comptabilitzats desenes.

Seguint amb xifres, fa quatre
anys es queixava que els llogu-
ers rondessin els 700 euros i ara
arriben als 930 euros de mitjana.
Què més es pot fer?
Hem de demanar que qui hi té més
competències directes actuï o ens
doni les competències. Més enllà
de la regulació, l’Ajuntament, insis-
teixo, ha fet moltes coses que no es
feien, com per exemple posar la
maquinària al màxim rendiment
per fer el parc d’habitatge social
que no van fer els governs anteriors
durant 40 anys. Ens vam trobar
amb un parc de poc més de 6.000
habitatges de lloguer social i el
mandat que ve es doblarà.

Collboni deia també a Línia que
durant l’última etapa socialista
se’n van fer 4.000 i en aquest
mandat no s’arribarà als 800.
Això és fals. Comptabilitza molts
habitatges que feia la Generalitat i
jo només parlo de l’Ajuntament,
perquè la Generalitat ens ha deixat,
literalment, abandonats. És res-
ponsable del 60% del Consorci de

l’Habitatge de Barcelona i ara ma-
teix té dues promocions en marxa
i nosaltres en tenim 72. És abismal
la no assumpció de responsabili-
tats. Hi ha una deixadesa de fun-
cions absoluta. I els habitatges que
diu Collboni es feien en règim de
propietat privada i, per tant, avui no
els tenim perquè s’han privatitzat.
Això és una aberració que es va fer
en mandats socialistes.

Ha tornat a implicar-se personal-
ment en algun cas de desnona-
ment, tal com va fer a Nou Barris
el primer dia de ser alcaldessa?
Evidentment no es poden aturar
individualment els desnonaments
de la ciutat. Hem fet una feinada
espectacular al respecte, com ara
crear la unitat que no existia per fer
una mediació cas a cas, la qual ha
acompanyat més de 6.000 famí-
lies. Després hi ha hagut casos

concrets on he pogut fer alguna
gestió. He tingut converses amb
entitats financeres. 

Ha tornat a mitjançar personal-
ment en algun cas, per tant.
No he anat físicament a la porta
d’un habitatge però hi he interce-
dit quan ha pogut ser útil parlar
amb una propietat o entitat finan-
cera.

Ha trucat a propietaris directa-
ment?
Regularment no, perquè ho fa l’e-
quip d’habitatge. Però hi ha hagut
casos puntuals més complexos.
Sobretot negociacions amb enti-
tats financeres per reconduir els
desnonaments cap a  aquestes ne-
gociacions. 

Expectatives, en desnonaments,
se’n van generar...
Les expectatives són sempre molt
grans i mai no es pot complir amb
el 100% del que es voldria. Tot i això,
estic orgullosa que en altres temes
clau, com en pobresa energètica,
hem evitat talls a 16.000 famílies i
hem creat un operador energètic
municipal i metropolità que és una
alternativa a Endesa. Això ens deien
que era impossible i s’ha fet. 

Però aquest operador energè-
tic es basa en la planta de Sant

Adrià de Besòs, on es cremen
residus, no?
Aquí hi ha una confusió. Nosaltres
hem creat una comercialitzadora
que compra energia 100% verda al
mercat energètic i la distribueix
sense generar benefici. 

Però hi ha molt pocs ciutadans
que hi puguin accedir.
Bé, hem fet una primera fase on la
ciutat s’autoabasteix i ja no depèn
de l’oligopoli. I la segona fase, que va
començar al gener, pot arribar a
20.000 famílies. En els dos primers
mesos hem arribat a 1.000 famílies i
anem creixent a poc a poc. I, deixant
de banda això, amb el tema immo-
biliari hem duplicat ajuts al lloguer,
hem obligat els privats a fer un 30%
d’habitatge assequible, hem multat
els fons voltor per enviar un mis-
satge directe i claríssim que no són
benvinguts... I ha funcionat perquè
hem aconseguit que la inversió im-
mobiliària internacional que és es-
peculativa hagi baixat. Estic molt
orgullosa que els voltors no vegin la
ciutat tan atractiva com abans. 

Per tant, tornant a les crítiques
dels seus rivals, suposem que no
compartirà el que ens deia Joa-
quim Forn que no s’han de pro-
metre coses que no es poden
complir.
El nostre programa té un altíssim ni-
vell de compliment. Una altra cosa
és que algunes mesures no han
estat gaire ràpides, altres necessiten
dos mandats, altres s’han de nego-
ciar amb altres administracions... I
segur que hi ha coses que no hem
fet prou bé, que podríem haver fet
millor. Per exemple, sempre hem re-
conegut que amb la cultura, que és
un tema molt important per a la ciu-
tat, no vam començar bé. Però al
final del mandat hem rectificat. 

En seguretat les xifres no són
bones. Què s’ha fet malament?
Em sembla important dir que Barce-
lona, segons els rànquings interna-
cionals, és una de les ciutats més
segures del món. Tenim un pro-
blema específic de furts, que és un
delicte lleu. És important situar-ho.
També hem tingut un problema de
narcotràfic, que el tenim bastant
acotat. Amb els furts tenim un pro-
blema en dos aspectes. En primer
lloc, falten Mossos d’Esquadra, per-
què des del 2009 Barcelona no en té
de nous. Falta presència policial i nos-
altres hem creat 600 places de la Gu-

àrdia Urbana. En segon lloc, hi ha un
tema judicial. La Guàrdia Urbana ha
incrementat les detencions un 17%
però els detinguts entren al jutjat, pa-
guen una multa i surten perquè ara
no es considera la reincidència.
Estem parlant amb jutjats, fiscalia...
Busquem maneres que s’apliqui el
delicte continuat, perquè una cosa
és la petita delinqüència i una altra és
que vinguin grups organitzats.

Però aquesta legislació és la ma-
teixa a Barcelona que Madrid, on
també governa l’esquerra, i allà els
delictes només van créixer un 1%
el primer semestre de l’any passat.
A Madrid tenen un índex de crimi-
nalitat més preocupant que el nos-
tre en altres temes. I la situació dels
furts és igual a Barcelona que a tot
Catalunya, perquè falten Mossos.
No hem de fer batalla política d’això,
hem de seure i parlar. Però porto
tres consellers d’Interior i cada ve-
gada que hi ha un canvi és algú que
s’ha de situar. Amb l’últim conseller,

només arribar ens vam reunir i
sobre els narcopisos va dir que no
feia falta més policia. Després va re-
conèixer que sí que en feia falta.

Pel que fa al top manta, arribem
al final del mandat i el problema
segueix.
Hem fet avenços i s’han de valorar.
Aquí hi ha el problema, que no és
municipal, de les mercaderies falsi-
ficades. Es mouen contenidors i
contenidors que arriben pel Port o
per carretera que van a grans ma-
gatzems de l’àrea metropolitana.
Després hi ha la gestió municipal de
l’espai públic. Hem seguit actuant i
hem augmentat la confiscació de
productes. I s’han fet intervencions
cada setmana, fins i tot anant més
enllà del que ens toca, com a plaça
Catalunya, on hi havia un tema de
seguretat que és competència de la
Generalitat. Vam liderar-ho nosal-
tres una altra vegada.4

“És evident que
no es poden
resoldre tots els
problemes amb
un sol mandat”

“Et trobes amb
límits que no
coneixies i
competències
múltiples”
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3En el cas de plaça Catalunya,
es va fer una actuació que segu-
rament hauria estat difícil de
veure a l’inici del mandat...
Li tocava a la Generalitat i ho
vam liderar nosaltres. Sempre ho
hem fet, no només des d’un
punt de vista de l’espai públic,
sinó, seguint les recomanacions
del Síndic, treballant la part so-
cial, cosa que abans no es feia.
Aquesta és la gran diferència.
Durant el nostre mandat, més de
100 persones que feien venda
ambulant ara treballen en em-
preses i han pogut regularitzar la
seva situació. La Generalitat hau-
ria d’estar fent molt més, sobre-
tot en plans d’educació. I l’Estat
hauria d’assumir que hi hagi per-
misos de treball temporals. 

Pel que fa als comerciants, amb
top manta inclòs però també en
altres qüestions, el sector ha de-
nunciat que aquest Ajuntament
no se l’ha acabat de creure.
Aquí assumeixo que el primer any
de mandat hi va haver una manca
d’interlocució per diversos motius.

Érem nous, havíem de situar-nos i
érem un govern en minoria. Això
ho he parlat amb ells. Crec, però,
que hem millorat, tant en el seu
moment amb el pacte amb el PSC
com en el tram final del mandat. I
els comerciants han reconegut
que la comunicació ha estat molt
més fluida i hem anat avançant en
molts temes.

Sí, ens diuen que s’ha intentat
millorar.
La nostra política amb el comerç
de proximitat ha estat clara i in-
equívoca des del primer dia. Un
dels primers conflictes que ens
vam trobar va ser que per silenci
administratiu s’aprovaven amplia-
cions comercials pèssimes amb un
impacte terrible per al comerç de
proximitat. Aleshores Convergèn-
cia i Unió va mirar cap a una altra
banda i va permetre l’ampliació de
l’Heron City, de la Maquinista, de
grans superfícies al passeig de
Gràcia, com ara el Zara... Nosaltres
vam fer un protocol perquè no tor-
nés a passar. D’altra banda, en
mercats s’ha fet més inversió que
mai en reformes. 

El turisme és un altre dels grans
debats. La regidora de Ciutat
Vella, Gala Pin, va dir a l’Araque
“no hauríem de tenir turisme
creuerista perquè és com una
plaga de llagostes: devora l’es-
pai públic i se’n va”. Ho subscriu?
L’expressió potser és massa con-
tundent, però s’ha d’entendre que
és la regidora de Ciutat Vella, que
suporta el gruix de la pressió turís-
tica. Ella veu el patiment de la ciu-
tadania amb l’impacte i els efectes
col·laterals d’un turisme que hem
anat regulant i ordenant. El tu-
risme és positiu i ens encanta que
ens visitin.

Ella deia que no volia creuers.
No és que no vulguem visitants o
turistes, però s’ha de fer de manera
endreçada i sostenible. El que ens
vam trobar quan vam arribar era el
caos, la llei de la selva. Hi havia mi-
lers d’apartaments turístics il·legals
i avui no se’n parla. Era el gran es-
càndol. S’ha fet molta feina, n’hem
tancat prop de 5.000, hem fet ins-
peccions, hem posat multes inno-
vadores que han estat un referent
per a altres ciutats, hem aprovat un
pla especial d’allotjaments turístics
que ens van dir que seria la fi del
món i hem fet un acord amb el
Port pels creuers per deixar clar
que no es pot créixer més perquè
hi ha un límit.

Gala Pin també ha explicat que
en algun moment d’aquest man-
dat es va plantejar dimitir.  Quan
Xavier Domènech va plegar vostè
va dir que també s’ho havia plan-
tejat. Amb quins ànims afronta la
campanya?
El meu comentari, i el de la Gala
Pin, són per intentar mostrar la hu-
manitat de la política. De vegades
sembla que hàgim de ser robots,
però som persones. Ens ha tocat
un període polític molt difícil i cris-

pat amb situacions d’excepciona-
litat que no les desitjo a ningú. Ha
estat un mandat molt dur amb la
DUI, el 155, l’atemptat, les mani-
festacions... Hi ha hagut situacions
dures i, com que ets humana, et
planteges: segur que tenint dos
fills petits he de ser aquí en pri-
mera línia? Però en cap moment
m’he penedit de ser alcaldessa. Tot

el contrari. Tinc moltes ganes de
fer un segon mandat.

On feien balanç de govern era al
web ‘Barcelona en progrés’, que
han hagut de tancar. Fa quatre
anys criticava l’alcalde Trias per
barrejar la institució i el partit
en campanya. Ara sembla que li
passa a vostè...
No... Hem actuat sempre segons la
normativa. S’ha d’informar sobre
les polítiques que es fan, però si

s’obre un període electoral i no es
pot informar sobre aquestes polí-
tiques, doncs ho acatem.

En el cas del Pla de Barris, l’opo-
sició diu que s’ha executat només
el 6%, vostès el 67% i els ciuta-
dans no entenen res. En què que-
dem?
Parlin amb els ciutadans de Bon
Pastor, la Marina, la Trinitat o Zona
Nord a veure si noten el Pla de Bar-
ris i veuran com sí que el noten. El
6% només fa referència a la inver-
sió en construcció, però hi ha mol-
tes altres inversions: reforç a les
escoles amb programes culturals,
d’educació... També hi ha coses ini-
ciades que són més lentes del que
voldríem per dinàmiques burocrà-
tiques. Però cal seguir lluitant con-
tra la desigualtat.

Ha obert un canal a Youtube on
els mitjans no sortim gaire ben
parats. Tan malament ho fem?
No... [Somriu]. Em referia sobretot
al debat polític. Habitualment l’a-
genda política i mediàtica prioritza
molt uns temes per sobre de molts
altres que a la gent li interessen.
Això ho he comprovat amb les tro-
bades veïnals que he anat fent. Hi
ha un dia a dia plural i amb molts
més temes. 

Al llarg de l’entrevista ha criticat
molt la Generalitat i també l’Es-
tat. Aquests quatre anys li han
servit per constatar que des de
l’Ajuntament no es pot fer tot el
que es proposava?
Et trobes amb límits que no co-
neixies i algunes qüestions tenen
competències múltiples. Però això
no vol dir que sigui motiu per no
actuar. Nosaltres no deixem de fer
el que cal fer.<

“Amb cultura no
vam començar
bé però al final
del mandat
hem rectificat”

“El problema
de seguretat
que tenim és 
de furts, que és 
un delicte lleu”

“L’expressió de
les llagostes amb
els creueristes
potser és massa
contundent”

“Ens ha tocat un període difícil 
i crispat que no desitjo a ningú”

ERC ha incorporat Elisenda Alamany de número 2. 
Què n'opina d'aquest moviment?
No em sorprèn, perquè sabíem des de fa molts mesos
que havia pres la decisió de passar-se a ERC. Això és
legítim. Però crec que no ho ha fet bé, perquè de
facto ho ha fet ocupant un escó per la nostra forma-
ció. És transfuguisme clàssic. Com a decisió personal
té dret a fer aquest pas, però m'ha sorprès que ho faci
per Barcelona. No l'he sentit mai parlar de la ciutat ni
l'he vist participar en cap iniciativa barcelonina. Des-
conec quin projecte de ciutat pot tenir.

Hi ha hagut crítiques molt dures des del seu partit
cap a ella, com per exemple les d'Eloi Badia o Gala
Pin. Hi ha un cert ressentiment?
Bé... El transfuguisme és lleig en general. Ha passat a
totes les formacions polítiques. Sempre hi ha algú que
decideix prioritzar les seves aspiracions personals per
damunt de les col·lectives i pren determinades deci-
sions. És lleig perquè desprestigia la política.

“És transfuguisme
clàssic i em sorprèn
que ho faci per
Barcelona”

Colau, a Alamany:
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EQUIPAMENTS4Els gossos, com
també passa amb les bicicletes, són
sovint l’origen de les queixes  dià-
ries d’alguns veïns. Les zones per
a aquests animals, els pipicans, són
àmpliament reclamades per la
gent que té gossos però, sigui per
una cosa o l’altra, a vegades es
veuen envoltades de polèmica.
Aquest és el cas del nou pipicà que
el Districte està construint a Can
Dragó, que ha revoltat un grup de
veïns  de la zona. Diuen que no
s’està fent en el lloc adequat per-
què al costat ja hi ha una àrea de
joc infantil.  

A finals de març aquests veïns
van decidir que era l’hora de pas-
sar a l’acció. De fer una protesta
una mica contundent per deixar
clar que, no és que estiguin en con-
tra que els gossos tinguin els seus
espais, sinó contra la seva ubica-
ció. Primer va ser el dia 28 però la
que va aixecar més polseguera va
ser la de l’endemà. Una vintena de
veïns van tombar les tanques que

delimiten les obres per mirar d’e-
vitar que els operaris fessin la
seva feina. I, evidentment, quan
l’escenari és aquest apareix la po-
licia. La situació es va anar com-
plicant i van arribar els crits i les
estrebades. La policia mirant de fer
la seva feina i els manifestants in-
tentant resistir. Es va poder veu-
re gent per terra i aquest grup de
veïns van acabar acusant la Guàr-
dia Urbana d’un ús “desmesurat
de la força contra persones grans”.

ENTITATS I OPOSICIÓ
Per la seva banda, l’Associació de
Veïns de Porta dona suport a la
ubicació de l’àrea de gossos, jun-
tament amb altres entitats i altres
veïns del barri. L’oposició, però, va
donar suport als veïns que rebut-
gen el pipicà en el ple del Distric-
te del març. Això va fer que s’atu-
ressin les obres uns dies però el dia
28 es van tornar a posar en mar-
xa, cosa que va provocar les pro-
testes i els incidents.

La tensió es va fer evident durant la protesta. Foto: Twitter (@ReubicaPipican)

Polèmica i incidents a Can Dragó
per la nova àrea de gossos

» Una protesta organitzada per un grup de veïns contraris al pipicà
acaba amb tanques per terra i la Guàrdia Urbana intervenint

Desnonen una família amb dos
menors tot i la pressió veïnal

HABITATGE4Els Mossos d’Es-
quadra van executar a principis
d’abril el desnonament d’una
família amb dos menors que vi-
vien al barri de Vilapicina i To-
rre Llobeta, al carrer de la Jota
número 81.

El desnonament va provocar
una forta mobilització de la
PAH, que va reunir més d’una
cinquantena de persones per
mirar d’evitar-lo. Al voltant de
dos quarts de 10 del matí la co-
mitiva judicial va arribar escor-
tada per una parella de Mossos.
Veient la situació, els agents

van demanar reforços i de se-
guida va arribar un ampli des-
plegament policial, que va ga-
rantir que el desnonament tirés
endavant. Era la cinquena ve-
gada que la família s’enfrontava
a la situació i un dels seus mem-
bres va haver de rebre assistèn-
cia mèdica a causa d’un atac
d’ansietat. 

Des de la PAH van explicar
que havien aconseguit una pen-
sió per a la família durant un
mes i van deixar clar que vigila-
ran perquè hi hagi “una solució
digna i definitiva”.

EL TURÓ DE LA PEIRA4El barri
del Turó de la Peira va ser notí-
cia el passat mes de març per
qüestions relacionades amb el
tràfic de drogues.

En primer lloc, el dia 17 els
Mossos d’Esquadra i la Guàrdia
Urbana van informar d’una ope-
ració, que s’havia fet quatre dies
abans, per desmantellar un pis
ocupat des d’on es distribuïa
droga i en el qual els toxicòmans
podien consumir les substàncies
que compraven. 

Durant l’operació policial es
va detenir la persona responsa-
ble del narcopis, mentre que
dos dies més tard es va detenir
una segona persona relacionada
amb els fets. Al pis es venia hai-
xix, èxtasi, cocaïna i crack. La po-
licia també va trobar 300 grams
de substàncies estupefaents, una
arma de foc i una pistola simu-
lada. La investigació havia co-
mençat cinc mesos abans. 

Uns dies més endavant, el
28 de març, els Mossos d’Es-

quadra i la Guàrdia Urbana
van desmantellar un altre nar-
copis  i un pis on s'emmagatze-
mava droga. La investigació
que la policia estava duent a ter-
me es va accelerar dos dies
abans quan es va produir una
baralla al carrer amb dos ferits
per arma blanca. L'endemà van
detenir l'autor de l'agressió i
també una de les víctimes. La
víctima era l'encarregat del nar-
copis i un altre ferit venia d'un
immoble del mateix edifici. 

Un moment del desplegament policial. Foto: Twitter (@PAH_BCN)

Desmantellen dos narcopisos

Model alimentari | Projecte de l’Institut La Guineueta
L’IES La Guineueta col·labora amb comerços, entitats i altres organitzacions per introduir les
minves agroecològiques en el circuit alimentari econòmic. El 10 d’abril els alumnes de tercer
d’ESO que formen part del projecte van conèixer diferents models de producció i consum.
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC), aprovada al Parla-
ment de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva im-
plementació està sent progressi-
va i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones be-
neficiàries ja en cobraran el 100%.  

Avui, el nombre de beneficia-
ris de l’RGC és de 120.500 perso-
nes, de les quals un 85% han sig-

nat el compromís del pla d’inser-
ció laboral.

Aquesta orientació cap al mer-
cat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant fei-
na pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva res-
pecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la pres-
tació  –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de for-
ma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que com-
pleixen les condicions per accedir-
hi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut. 

En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lec-
tius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les perso-
nes soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174  euros respecte al que per-
cebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millo-
rar l’orientació.

Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arri-
bat a un 30%.

Per tant, la taxa de resolu-
cions que compleixen els requi-
sits s’ha doblat des del mes de
maig de 2018. Per últim, també
s’ha aconseguit millorar el temps
de resposta dels expedients de
renda garantida de ciutadania,
que actualment ja es tanquen en
dos mesos i mig. 

120.000 beneficiaris
» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral 

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens expli-
ca el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Ren-
da Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de for-
mació que va permetre que s’in-
serís laboralment de manera
exitosa.

La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). No-
més tenia una experiència la-
boral procedent d’un pla d’ocu-
pació com a pintora.

A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva for-
mació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin ti-
pus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li fal-
tava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tor-
nar a treballar i que la seva si-
tuació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acom-
panyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de se-
guiment es van treballar les ba-
rreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció. 

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Tre-
ball i Formació de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania del De-
partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.

La història d’èxit de la Ta-
mara demostra que, amb un su-
port continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i re-
forç de les competències bàsi-
ques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de re-
tornar al món laboral.

La història de la Tamara

El 85% de la gent es
beneficia del pla
d’inserció laboral

Les resolucions 
favorables s'han 

doblat des de 2018

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

rendagarantida.gencat.cat

Pàgines especials
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El parc de la Guineueta acull 
la Primavera Republicana

CELEBRACIÓ4El parc de la Gui-
neueta va acollir el passat 13 d’a-
bril el concert la Revetlla repu-
blicana, emmarcat en la cele-
bració de la Primavera Republi-
cana, el conjunt d’actes que or-
ganitza l’Ajuntament per com-
memorar  la proclamació de la
Segona República.

El concert va permetre al pú-
blic gaudir de les actuacions
de Maria Rodés, Lauren Nine,
Nakanty Kante, Gertrudis, Ira,
Purple Rockets. Un cartell que
tenia la voluntat de projectar
una imatge relacionada amb el
feminisme, l’antiracisme i l’e-
cologisme.  

OFRENA FLORAL
L’endemà del concert, el 14 d’a-
bril, el districte també va ser l’es-
cenari de l’acte central de la Pri-

mavera Republicana. Un any
més la Taula Unitària de Nou
Barris per la República va orga-
nitzar la tradicional ofrena a
l’estàtua de la República, ubica-
da a la plaça que du el mateix
nom des de l’any 2016 – abans
plaça de Llucmajor –.

L’acte va arrencar a dos
quarts d’onze del matí amb la
tradicional cercavila, que va
sortir de la plaça Virrei Amat i
es va aturar al Pla de les Madres
de la Plaza de Mayo, l’estàtua de
la República i els jardins de
Llucmajor, on es van fer les
ofrenes florals. Durant l’acte
també es va estrenar la nova pla-
ca de memòria històrica de la
plaça de la República, que re-
centment ha estat actualitzada.
L’homenatge va acabar amb di-
ferents actuacions musicals.

SOCIETAT4Després d’un inici
molt convuls, amb l’assetjament
de formacions feixistes i el rebuig
d’una part dels veïns del carrer
per motius gairebé sempre ra-
cistes, la mesquita del carrer
Japó va celebrar a mitjans del
passat mes de març el seu primer
aniversari amb una jornada de
portes obertes.

Un any després les coses
han canviat. El suport d’una part
important dels veïns i d’entitats
locals, com la Xarxa 9Barris
Acull, ha permès que aquest es-
pai de la Comunitat Islàmica de
Nou Barris funcioni amb nor-
malitat. Durant la visita, que va
tenir Abdelaaziz Elblout, el pre-
sident de la comunitat, com a
mestre de cerimònies, es va po-
der comprovar que la intoleràn-
cia pràcticament ha desaparegut.
És cert, però, que al carrer enca-
ra queden algunes pancartes als
balcons contra la mesquita. 

Al llarg de la visita, organit-
zada per l’Espai Avinyó i amb una
assistència d’una vintena de per-
sones, Elblout va anar explicant
les diferents tasques que fa la
comunitat. A banda de ser l’espai
per a l’oració del col·lectiu mu-
sulmà, s’impulsen cursos d’àrab
i s’organitzen diferents celebra-
cions. Durant la seva explicació,

el president de la comunitat va re-
cordar els problemes que van te-
nir a l’hora de construir la mes-
quita perquè ningú els volia llogar
un espai. Un cop instal·lats van co-
mençar les protestes dels veïns,
que  van arribar a fer 300 casso-
lades com a mostra de rebuig.
També van patir les pintades i  el
trencament de la persiana per part
dels grups més radicals.

ORDRE D’ALLUNYAMENT
Qui també va participar en la
jornada de portes obertes va ser
Lourdes Ponce, de la Xarxa 9Ba-
rris Acull. Ponce, que va estar im-

plicada en el procés de mediació
per resoldre el conflicte, va expli-
car que la tensió sobretot va dis-
minuir quan un jutge va establir
una ordre d’allunyament als grups
d’extrema dreta respecte de la
mesquita. És a dir, la força de la
justícia va ser fonamental per
millorar la situació. Ponce va afe-
gir que ara només hi ha proble-
mes amb alguns veïns.

La jornada es va acabar amb
una degustació de pastes i te
marroquí mentre els assistents
feien preguntes per tal de conèi-
xer millor els integrants de la co-
munitat musulmana.

Imatge de la jornada de portes obertes del març. Foto: Twitter (@EspaiAvinyo)

La mesquita del carrer Japó
celebra el seu primer any

El grup Gertrudis va ser un dels protagonistes del concert. Foto: Gertrudis



4Deia Epicuri que qui s’oblida
dels béns gaudits en el passat,
avui ja és vell. Més a prop nostre,
l’escriptor espanyol Lope de Vega
assegurava que “quien mira lo pa-
sado, lo porvenir advierte”. I és
que, més enllà dels records i la
melangia, mirar el passat és una
manera d’encarar el futur amb ex-
periència. I a Nou Barris, gràcies a
l’impuls de les entitats que integren
la Taula de Memòria Històrica, en les
darreres setmanes el passat s’ha fet
ben present amb un element
comú: homenatjar-lo per posar-
ne en valor, sobretot, el futur. 

AVINGUDA DELS QUINZE
Així, trobem el canvi de nom de l’a-
vinguda Borbó per avinguda dels
Quinze. La mesura va entrar en vi-
gor fa unes setmanes després de
la reivindicació conjunta de les
entitats memorialistes i els col·lec-
tius veïnals. Entre altres objectius,
respon a l’intent de dotar al districte
de més places, carrers i espais que
recordin els fets i topònims au-
tòctons i tradicionals lligats a l’àm-
bit geogràfic i històric propi de Nou
Barris, partint dels orígens que
ens són comuns i amb la voluntat
de fer emergir la història, no només
del districte, sinó de Barcelona en
el seu conjunt.

En aquest sentit, 'Els Quinze’ té
el seu origen en el preu del bit-
llet –15 cèntims– del recorregut que
feia el tramvia número 46, des de
la plaça d’Urquinaona fins a Torre
Llobeta, durant els primers anys del
segle XX. 

9 BARRIOS, L’ORIGEN
És una de les grans preguntes que
es fa la gent que no coneix la his-
tòria del districte. Per què se li diu
Nou Barris, si en realitat n’hi ha 13,
de barris?  La resposta la trobem, no-
vament, en el passat. Els líders his-
tòrics veïnals Manuel Vital, Cirilo
Poblador, Carmen Riaño, Maria Án-
geles Rivas i Ignasi Catalán, entre d’al-

tres, van fundar l’associació de Veïns
de la Secció Vallbona- Torre Baró -Tri-
nitat per plantar cara a un pla ur-
banístic de l’alcalde Josep Maria de
Porcioles. L’entitat aglutinava nou ba-
rriades situades al nord de Sant
Andreu afectades per aquest pla,
que pretenia reordenar-les. 

Una de les accions del veïnat va
ser editar una publicació, la’Hoja in-

formativa de la Associación de Ve-
cinos del sector de Vallbona – To-
rre Baró – Trinidad, que compren-
de también los barrios de Verdun,
Roquetas, Prosperidad, Canyelles y
Ciudad Meridiana’. Ignasi Catalán va
tenir clar des del principi que era un
nom massa llarg i poc atractiu i
pràctic. Així que va decidir posar-li
‘9 Barrios’. De fet, l’associació ha aca-
bat sent més coneguda pel nom de
9 Barrios que no pas pel nom oficial.
I el 18 de gener de 1984 s'aprovà el
nou Districte, al qual es donà el
nom de ‘Nou Barris’ com a reco-
neixement a les nombroses lluites
que encapçalà aquesta associació
de veïns, fonamentals en la trans-
formació i millora d'aquest sector.
Ho recorda una placa instal·lada re-
centment a l’avinguda Escolapi
Càncer 5, prop de la plaça Eucalip-
tus, en un acte que també va ser-
vir per homenatjar Ignasi Catalán,
únic supervivent d’aquesta forna-
da de pioners. 

LA HARRY WALKER
I acabem aquest repàs històric
amb un esdeveniment que va ser
cabdal per a la lluita obrera de Bar-
celona, Catalunya i la resta d’Es-
panya. Parlem de la vaga a la fà-
brica Harry Walker, que es va es-
tendre del 16 de desembre de
1970 al 15 de febrer de 1971. 62
dies de protesta per la pèrdua de
drets i l’augment de l’explotació i
la inseguretat a causa del creixe-
ment de la fàbrica. 

Aquella vaga en va motivar de
posteriors, més de 1.500, que es van
estendre arreu de l’Estat, i a poc a
poc, doncs, es va imposant la de-
fensa d’un model democràtic i de lli-
bertats al conjunt de l’estat espan-
yol, almenys, a les fàbriques. 

A partir de 1973, amb el trasllat
de la fàbrica a Sant Andreu de la

Barca, arribaria la segona lluita, la
del destí del solar de tres mil metres
quadrats que va quedar buit. El veï-
nat va exigir a l’Administració que
el destinés a fer-hi equipaments per
cobrir les mancances de la Pros-
peritat en aquest aspecte. I així va
ser. L’acció social i la reivindicació
veïnal van aconseguir que bona
part dels terrenys es destinessin a
la construcció d’equipaments pú-
blics: un Centre d’Assistència Pri-
mària, un institut, una escola i un
poliesportiu, a més de l’actual pla-
ça, que després de l’impuls de les
entitats canviarà pròximament el
nom pel de ‘de les treballadores i
treballadors de la Harry Walker’.
Un llibre acabat d’editar, ‘Harry
Walker: lluita obrera, victòria veïnal’,
ho explica tot detalladament.
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CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Les lluites veïnals han marcat la història de Nou Barris. Fotos: Ajuntament, Kim Manresa i Línia Nou Barris

4El barri de la Prosperitat està d’en-
horabona. Enguany, el territori ce-
lebra els primers cent anys de vida,
i ho fa amb un gruix d’activitats que
van començar el passat gener i que
s’allargaran fins al novembre.

Existeix consens en situar l’any
1919 com el del naixement del ba-
rri. Els llibres de registres del quin-
quenni 1916-1920 parlen de la
Prosperitat com un dels nuclis que
naixien a la zona. I es tria el 1919
perquè uns documents revelen
que la Sociedad Cooperativa de la
Habitación Barata va col·locar la pri-
mera pedra d’un grup de cases l’1

de gener de 1919. Unes cases que,
segons la historiadora Mercè Tatjer,
serien les que es van edificar al ca-
rrer Cooperación a la Prosperitat. 

Per dur a terme aquesta pro-
gramació l’any 2016 es va consti-
tuir una comissió que ha treballat
recopilant, investigant i proces-
sant una gran quantitat d’infor-
mació que permetrà posar en va-
lor els fets més rellevants de la his-
tòria del barri. 

Trobareu tota la programació
del centenari del barri en aques-
ta pàgina web: www.laprosperi-
tat100anys.wordpress.com.

Centenari de la Prosperitat

Barris al dia

El nom dels Quinze
té el seu origen en 
el preu del tramvia

La vaga de la fàbrica
Harry Walker 
va durar 62 dies



Quan se surt al carrer des de la parada de metro de Virrei Amat,
una de les primeres imatges del Turó de la Peira és la del Mer-
cat de la Mercè i la de Ca n’Artés, l'església de Santa Eulàlia de
Vilapicina i Can Basté, actualment un centre cívic. En aquest
punt m’espera l’Antonio Silva, el president de l’associació de
veïns del barri. Una passejada i una estona de conversa amb
ell és una de les millors maneres d’aprofundir en el passat i el
present d’un barri que va viure, com molts altres, el seu gran
creixement urbanístic entre les dècades dels 50 i els 60.

Parlar del Turó de la Peira vol dir parlar d’una paraula ma-
leïda: aluminosis (quan el formigó fet amb ciment aluminós
perd resistència per l’acció de diversos factors). També d’u-
na data maleïda: l’11 de novembre de 1990, el dia que es va
ensorrar el número 33 del carrer Cadí. Va morir una dona, Ana
Rubio. Aquell dia es va confirmar el que tothom sospitava:  un
gran nombre de pisos del barri, construïts per l’empresari Ro-
mán Sanahuja, tenien aluminosi. “Allò va ser molt dur, no se
supera del tot”, explica Silva. “Després de l’ensorrament la gent
jove va marxar perquè l’habitatge estava podrit i la gent va
vendre els pisos o els va posar a lloguer”, relata el president
de l’associació de veïns des del mateix carrer Cadí.

Aquells fets van provocar que durant els següents 13 anys,
tal com s’explica al llibre ‘Vides Apuntalades’ de la periodista
Laura de Andrés, 11 illes de pisos amb 142 edificis van haver
de ser rehabilitats i es van enderrocar i tornar a construir 54 edi-
ficis de cinc illes. Sanahuja, el constructor franquista que va cons-
truir un barri en menys d’una dècada, no va ser condemnat
per aquells fets, ja que el 1993 el cas es va arxivar sense cul-
pables. Silva creu que “el tema no està tancat”, tot i que reco-
neix que amb vuit blocs nous i sis de rehabilitats cal mirar en-
davant. Tot i això, “ni perdonem, ni oblidem”, deixa clar.

DESNONAMENTS I INSEGURETAT
Durant els gairebé 30 anys que han passat des de l’ensorra-
ment, el Turó de la Peira ha canviat molt. “El barri ha millorat.
Tenim dos centres cívics, un CAP, el bus de barri, millors carrers...”,
descriu Silva. Tot i això, els problemes existeixen i no són me-
nors. La factura de la crisi segueix notant-se amb molta duresa
i l’habitatge n’és una mostra clara. “Un dels grans reptes del ba-
rri és que hi hagi menys desnonaments i també hi ha ocu-
pacions il·legals de bandes, que després lloguen els pisos per
1.000 euros”, diu Silva. Aprofitant que el president de l’as-

sociació de veïns parla d’habitatge és
obligatori preguntar sobre els quatre
anys de govern de Barcelona En Comú
i Ada Colau. “Amb els desnonaments
Colau va prometre massa. No
s’han de prometre coses que no
es poden complir”, afirma el líder
veïnal. Seguint amb el balanç,
Silva afegeix que en urbanisme
“s’ha fet molt poca cosa”, men-
tre que elogia les polítiques socials dels comuns. Han complert
les expectatives que van generar?, pregunto. “En part sí i en
part no. Jo crec que Colau és la segona millor alcaldessa, des-
prés de Maragall, però els 100 pisos socials fets vénen del man-
dat de Trias i encara falten equipaments”, conclou Silva.

Una altra qüestió latent al barri és la inseguretat. “Al ba-
rri hi ha droga, problemes de seguretat... No cal ser alarmis-
ta però és la realitat”, afirma Silva. De fet, al març la policia va
desmantellar dos narcopisos –les operacions van acabar amb
quatre homes, de nacionalitat dominicana, detinguts– i un
punt d’emmagatzematge de droga i el juny de l’any passat
es va desarticular una banda que ocupava pisos i traficava.

Un dels punts conflictius és el Parc del Turó de la Peira.
Al migdia l’ambient és, aparentment, tranquil. Hi ha gent pas-
sejant el gos i jubilats jugant a cartes i asseguts als bancs. Dos
d’ells parlen del barri amb aquella nostàlgia que considera que
qualsevol temps passat va ser millor. Un dels jubilats de se-
guida demostra que el racisme és una realitat evident. “El ba-
rri no és el mateix des que van arribar els sudaques”, diu amb
gest contrariat. L’home, que insisteix amb el seu discurs xe-
nòfob, el transforma quan li pregunto per la figura de Sana-
huja: “Gràcies a ell la gent pobra va tenir pisos”. 

Voltant pel parc es fa evident que els veïns ‘de tota la vida’
i els immigrants que fa menys que són al barri, principalment
llatinoamericans, viuen d’esquena els uns dels altres. Quan
fa una estona que xerro amb un dominicà, que m’explica els
problemes que té per tirar endavant, apareix un home molt
corpulent. La càmera que porto penjada l’ha alterat. “Tu què
fas aquí amb la càmera? Vinga fora!”. Intento dir-li que només
estic fent un reportatge, però la seva agressivitat aconsella
marxar. Sembla que la inseguretat existeix.

Tancar la ferida
de l’aluminosi
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A primera línia Turó de la Peira
| Un matí al...

| perAlbert Ribas
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La FAVB demana a l’Ajuntament i la Generalitat que actuïn per eliminar aquesta substància

Alerta pels nivells d’amiant
SALUT PÚBLICA/ La Federació d’Associa-
cions de Veïns de Barcelona va denunciar el
passat 26 de març els alts nivells d’amiant
que existeixen a diversos indrets de la ciu-
tat. L’acte va tenir lloc al Casal del barri Pou
de la Figuera i forma part del Fòrum Veïnal
‘Contaminacions ocultades’. La reivindica-
ció va ser inclosa a dues cartes públiques
dirigides a l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat. Des de la FAVB es demanen
mesures efectives per lluitar contra l’amiant
per part de les institucions públiques.

El 2028 acaba el termini per a l’erradi-
cació total de l’amiant, segons les resolu-
cions adoptades pel Parlament Europeu.
Així, la Federació es fa ressò d’aquest ter-
mini i demana rapidesa a l’hora d’actuar
per eliminar l’amiant a la ciutat. Per acon-
seguir-ho, la FAVB exigeix disposar d’un
protocol que validi la solvència tècnica de
les persones encarregades de les inspec-
cions d’amiant, un Cens d’Edificis amb Risc
d’Amiant (CERA), un certificat per a treballs
lliures d’amiant i l’eliminació immediata
d’aquest mineral als edificis públics. D’al-
tra banda, consideren que la normativa es-
tatal és molt laxa i volen que s’endureixi i
que es prevegi un règim sancionador. A
més, volen habilitar les subvencions dels
treballadors i establir mesures de repara-
ció a les persones afectades per les conse-
qüències de l’amiant. 

NO CONFIEN EN L’AJUNTAMENT
Des de la FAVB han expressat una gran
preocupació pel Cens d’Edificis amb Risc
d’Amiant (CERA) que està preparant l’A-
juntament. Asseguren que serà poc rigo-

rós i que no creuen que mai s’arribi a fer
un cens precís i real sobre la situació de l’a-
miant a Barcelona. També remarquen que
a la ciutat no es compleixen els protocols
adequats sobre la retirada d’amiant a les
obres públiques. D’altra banda, demanen
a l’Ajuntament que faci complir la legisla-
ció vigent a les obres de reforma, rehabili-
tació i enderroc en els edificis privats.

L’AMIANT AL METRO
Els problemes amb l’amiant no són exclu-
sius dels edificis sobre la superfície. Un tre-
ballador del metro ha estat diagnosticat
recentment d’asbestosi, una malaltia greu
provocada per l’exposició a l’amiant. Des

del Comitè d’Empresa de TMB han denun-
ciat la situació, al mateix temps que també
han apuntat que la mort d’un treballador
jubilat també podria estar relacionada
amb l’exposició a l’amiant. Actualment fins
a 20 treballadors del transport subterrani
podrien tenir problemes de salut relacio-
nats amb els efectes de l’amiant.  A finals
de gener TMB va reconèixer que 12 treba-
lladors estan afectats per l’exposició a
aquesta substància.

MANIFESTACIÓ/ Aproximadament 2.000 estudiants es
van manifestar el passat 15 de març en contra del canvi
climàtic. La protesta es va celebrar des de la plaça de la
Universitat fins a la plaça Sant Jaume, on els manifestants
van demanar mesures urgents per aturar el canvi climà-
tic i l’escalfament global. ‘No existeix un planeta B’, ‘Hi ha
més plàstic que sentit comú’ o ‘Emergència Climàtica’ van
ser alguns dels lemes més repetits durant la manifesta-
ció. L’acte es va fer paral·lelament a una vaga d’estudiants,
que el mateix dia es va celebrar a diverses ciutats del món.
Aquesta vaga forma part del moviment ‘Fridays for Future’
(Divendres pel futur, en català), una iniciativa creada per
l’estudiant sueca Greta Thunberg que ha estat un autèntic
fenomen viral a les xarxes socials. En total, la protesta in-
ternacional ha sumat estudiants de 89 països que s’han
sumat a la reivindicació per cuidar el planeta.

La vaga en contra del canvi climàtic també ha tingut
repercussió a les escoles, on s’han fet casserolades i s’han
llegit manifestos en favor d’un futur sostenible a la Terra.
L’objectiu dels actes és conscienciar els polítics de la situació
d’emergència que s’està vivint al món a causa de la con-
taminació, la desforestació i l’excessiu consumisme. Es de-
mana que es parli amb experts i científics de la matèria
per a impulsar mesures que salvin el planeta.

Els estudiants es planten 
en contra del canvi climàtic EQUIPAMENTS/ El Ple de l’Ajuntament del passat 29 de

març no va servir per solucionar el conflicte pel futur del
CAP Raval Nord. La votació que havia de servir per deci-
dir si es revocava la cessió de la capella de la Misericòrdia
al Macba es va retirar finalment de l’ordre del dia després
que  la regidora Gala Pin argumentés que només Barce-
lona En Comú i la CUP hi votarien a favor.

El Ple sí que va aprovar una proposta d’ERC per
apostar per la construcció, en un solar annex al Macba, que
ha ofert la Diputació. Tot i això, des de la plataforma CAP
Raval Nord Digne van mostrar la seva preocupació per les
“presses” que representa aquesta aposta, que tampoc aca-
bat de convèncer el CatSalut. En paral·lel, des de la pla-
taforma van deixar clar que seguiran amb l’ocupació de
la Misericòrdia fins que hi hagi una “solució definitiva”.

El futur del CAP Raval Nord
segueix sense solució

La FAVB diu que el Cens
d’Edificis amb Risc
d’Amiant serà
poc rigorós
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LLOGUER/ La FAVB va reclamar a
finals de març a la Generalitat que
faci contractes de lloguer de llar-
ga durada als llogaters de la finca
del carrer n’Arai 3, al barri Gòtic. En
un acte celebrat el dia 27  a la pla-
ça de George Orwell es va expo-
sar el cas que pateixen els veïns d’a-
quest bloc. Actualment, la Gene-
ralitat és la propietària de l’immo-
ble, a través d’una herència intes-
tada després de la mort de l’anti-
ga propietària. L’edifici es va ven-
dre a un fons d’inversió i la Fun-
dació Hospital Clínic va aparèixer
com a hereu legítim, fet que va
desencadenar un litigi judicial en-
cara en marxa. La situació ha pro-
vocat un gran desconcert als veïns.

La FAVB demana
nous contractes
estables a n’Arai 3

MEMÒRIA HISTÒRICA/ El barri de Vilapi-
cina i la Torre Llobeta va viure el passat 9 de
març un dia molt especial per a la memò-
ria històrica i la lluita social de Nou Barris. El
dia va servir per celebrar i fer efectiu el
canvi de nom de l’avinguda de Borbó per
l’avinguda dels Quinze i per inaugurar la
placa que recorda la històrica Associació de
Veïns de 9 Barris, al barri de Torre Baró.

La jornada va arrencar a dos quarts
d’onze del matí amb un acte a la pèrgola
de Costa i Cuixart, que va incloure una xo-
colatada. La iniciativa per canviar el nom
d’aquesta avinguda va sorgir de l’Associa-
ció de Veïnes i Veïnes de Torre Llobeta-Vi-
lapicina i la Taula de Nou Barris per la
República. Per justificar el canvi en el no-
menclàtor, les entitats van recordar que a

la cruïlla entre l’avinguda de Borbó i el pas-
seig Maragall hi havia la parada del tram-
via 46. El bitllet del viatge tenia un preu de
15 cèntims, que és l’origen d’aquest nom
popular que ara ha passat a ser oficial. El
nom d’avinguda de Borbó va ser escollit
pel règim franquista l’any 1942.

Més tard es va fer el segon acte, que va
tenir lloc a l’avinguda Escolapi Càncer, i que
va servir per estrenar la placa d’homenatge
a l’AV de 9 Barris. La iniciativa va sorgir de la
Coordinadora d’Associacions de Veïns i Enti-
tats de Nou Barris, l’Arxiu Històric de Roque-
tes i la Taula de la Memòria Històrica i serveix
per reconèixer la tasca de l’entitat, que va
néixer el 1970 amb el nom d’Asociación de
Vecinos del sector Vallbona-Torre Baró-Trini-
dad per combatre l’especulació urbanística.

L’avinguda dels Quinze del barri 
de Vilapicina torna a ser una realitat

ENTITATS/ La FAVB va celebrar la
seva 47a assemblea el passat 6 d’a-
bril al Centre Cívic Can Clariana Cul-
tural, al barri de Congrés-Indians
del districte de Sant Andreu. 

Durant la jornada es va apro-
var un pla de treball que recull una
sèrie de propostes i reivindica-
cions, amb la vista posada en el
pròxim govern de la ciutat. A
l’acte es va reclamar habitatge
digne i menys contaminació a la
ciutat. La reunió va estar marca-
da per l’alta assistència d’enti-
tats, 48 associacions veïnals -un rè-
cord per la FAVB-. També s’hi van
celebrar eleccions, on es va ree-
legir la presidenta de la FAVB,
Ana Menéndez.

La FAVB celebra 
la seva 47a
Assemblea

ECOLOGIA/ ’Ruralitzem’ proposa
aplicar l’agroecologia a la Solana
de Collserola per regenerar-la am-
bientalment. Aquesta xarxa d’en-
titats promotores de l’agroecolo-
gia urbana ha presentat quatre
projectes que consisteixen a cre-
ar un bosc comestible a Font Ba-
liarda, recuperar la bassa gran de
la vall de Can Masdeu, introduir ca-
bres blanques de Rasquera per ne-
tejar el sotabosc i que joves o per-
sones en risc d’exclusió social es
dediquin a fer tasques de treball
forestal. Així, s’assoliria la recu-
peració del paisatge natural, la pre-
venció d’incendis, milloraria la
biodiversitat i es recuperaria el pa-
trimoni, segons Ruralitzem.

Proposen
agroecologia a la
Solana de Collserola

Milers de persones es manifesten
contra les pujades dels lloguers

HABITATGE/ Milers de persones
es van manifestar el passat 6 d’a-
bril contra les pujades del preu
del lloguer, l’especulació immo-
biliària i els desnonaments. La
protesta, convocada pel Sindicat
de Llogaters i que duia per lema
‘Punxem la bombolla del lloguer’,
va rebre el suport de la Federació
d’Associacions de Veïns de Bar-
celona i la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH). Els mani-
festants van arrencar des dels
Jardinets de Gràcia  i van recórrer
el carrer Pau Claris fins a arribar a
la plaça de Catalunya. 

Segons la Guàrdia Urbana,
més de 5.000 persones -10.000
segons els organitzadors- van
marxar per reclamar un preu just
de l’habitatge i mesures políti-
ques per aturar les pujades de
preu del lloguer. 'L'únic terrorista
és Idealista’, ‘No són suïcidis, són
assassinats’ o ‘Què passa, què
passa, que no tenim casa' van ser
algunes de les consignes que es
van poder escoltar a la protesta.
Durant la manifestació es va fer
una enganxada de cartells a la
seu d’una entitat bancària. Tan-
mateix, no hi va haver cap inci-
dent destacable durant la
manifestació, que es va dur a
terme amb tranquil·litat. 

CONTRA L’ESPECULACIÓ
Els organitzadors van denunciar
que actualment no hi ha cap
mena de barrera per als especu-
ladors, fet que provoca l’augment
de preu dels contractes de llo-
guer. En aquest sentit, el porta-
veu del Sindicat de Llogaters,

Jaime Palomera, va explicar que
“fa 10 anys que estem vivint
aquesta situació. El govern hau-
ria de regular els preus del llo-
guer, els quals haurien de baixar
un 60%. En comptes d’això, tenim
un govern sotmès a la banca i els
fons voltor que fa política espe-
culativa”.  Des del sindicat també
assenyalen la indústria immobi-
liària i turística com a principals
causants que es disparin els
preus i demanen solucions pel
drama social que genera aquesta
tendència. Els desnonaments van
ser molt presents durant tota la
jornada de protesta. A l’acte van

recordar que a l’estat s’executen
165 desnonaments per via judi-
cial cada dia, el que suposa un
cada cinc minuts.

Barcelona no va ser l’única
ciutat que es va manifestar en
contra d’aquesta situació, ja
que a la lluita contra l’especula-
ció immobiliària i la demanda
d’un lloguer just s’hi van sumar
fins a 36 ciutats europees més.
A Londres, París, Nàpols, Buda-
pest o Brussel·les també es va
poder sentir el clam dels mani-
festants, així com a diverses ciu-
tats espanyoles.

Es va recordar que 
a l’estat hi ha 165
desnonaments 

cada dia
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MERCATS4L’Institut de Mercats
de Barcelona va aprovar a finals
de març la construcció del nou
Mercat de Montserrat, que es-
tarà situat en un solar que és al
costat de l’edifici actual.  

L’actual Mercat de Montse-
rrat, situat a la Via Favència, es va
construir el 1960 i en les últimes
dècades només se li havien fet
tasques de manteniment. El nou
edifici tindrà una superfície de
7.500 metres quadrats i accessos
des de diferents nivells.  En el seu
interior hi haurà 25 parades de
productes frescos, un car, cinc pa-
rades exteriors i un supermercat
de 1.300 metres quadrats. Les
plantes subterrànies estaran re-
servades per als magatzems i un
aparcament de 50 places. 

En aquest cas, a diferència
d’altres mercats de la ciutat, no
farà falta ubicar el mercat en una
carpa provisional.

MILLORES URBANÍSTIQUES
A banda de la construcció del
nou mercat, també es reurba-
nitzarà la zona del voltant del
recinte     –els carrers Via Favèn-
cia, Aiguablava, de les Torres i

el Camí Vell de la Pedrera–.
L’altra novetat és que la part
central del nou recinte serà un
espai que servirà com a plaça
per millorar la connexió entre
els barris.

Per últim, està previst que  el
projecte executiu, la licitació i l’ad-
judicació de l’obra es faci durant
aquest any, de manera que les
obres començaria l’any que ve.

El Mercat de Montserrat tindrà un edifici nou. Foto: Google Maps

Llum verda a la construcció
del nou Mercat de Montserrat

Fira | Nova edició del ‘Comerç de Nou Barris es Mou’
La plaça Virrei Amat va acollir el 13 d’abril una nova edició de la fira comercial el
Comerç de nou Barris es Mou. Hi van participar l’Eix Nou Barris, l’Eix Maragall,
l’Entorn Virrei Borbó, la Unió de Botiguers Fabra Centre i el Mercat de la Mercè

Es farà en un solar 
que hi ha just al costat
de l’actual edifici,
construït el 1960

El comerç uneix cinc alcaldables
en un debat sense Colau i la CUP
ELECCIONS4Els comerciants de
la ciutat van aconseguir, durant
el debat organitzat per Barcelo-
na Comerç i Barcelona Oberta,
una imatge que no és fàcil de veu-
re: la del consens entre cinc al-
caldables. Un consens, evident-
ment amb matisos, que va ser
possible perquè al debat no hi van
ser BComú ni la CUP. L’absència
de Colau va ser, sens dubte, la que
va marcar la trobada. Amb cadi-
ra buida inclosa –un missatge
dels organitzadors–, els comuns
no van tenir veu després que
Barcelona Comerç i Barcelona
Oberta deixessin clar que al de-
bat només hi podien ser els al-
caldables  –en el cas de JxC el cap
de llista, Joaquim Forn, no hi po-
dia ser per motius obvis –. Pel que
fa a la CUP, la formació no va ser-
hi convidada per “falta de relació
mútua”.

Tornant a la imatge de con-
sens que es va projectar, Josep
Bou (PP), Jaume Collboni (PSC),
Ernest Maragall (ERC), Manuel
Valls (Valls BCN 2019) i Elsa
Artadi (JxC) van coincidir en
dos dels principals temes del de-
bat: el top manta i la implemen-

tació de les Àrees de Promoció
Economia Urbana (Apeu). Pel
que fa al primer,  tots van parlar
de la necessitat d’acabar amb
aquesta realitat. Evidentment hi
va haver enfocaments diferents,
ja que Valls i Bou van deixar
clar que aposten per la mà dura
policial, mentre que Maragall va
dir que la problemàtica no és de
seguretat. Collboni va proposar
un pacte de seguretat i civisme,
mentre Artadi va demanar una
campanya per evitar que el turista
compri als manters i revisar la
Llei d’Estrangeria.

En el cas de les Apeu, el con-
sens va ser total, ja que tots van dir
que veuen aquest model de col·la-
boració público-privada com una
eina bàsica per rellançar el sector.
Un altre dels consensos va ser la
crítica, amb diferents intensitats,
cap a Colau per no ser-hi.

Mobilitat i comerç electrònic
van ser dues qüestions que tam-
bé es van tractar. Un possible
impost a l’e-commerce i els pro-
blemes de mobilitat que causa el
repartiment de les compres per in-
ternet també van generar pro-
postes variades dels alcaldables.
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Ambientat en plena revolució industrial, aquest joc sobre construcció i gestió de ciutats permet una

gran varietat d’opcions. Dirigeix el poble, crea grans ciutats i combat contra nacions enemigues. 

Miranda desapareix deixant dues co-
pes de vi i un rastre de sang al bany de
la cabana on havia de passar un cap de
setmana amb el seu marit. Ryan Huff,
l’espòs de Miranda, haurà d’investigar
què ha passat amb la seva dona i su-
perar les pors més primàries de l’ésser
humà. Aquesta novel·la negra atrapa el
lector fins a descobrir el desenllaç.

Llibres

Todo lo que sucedió con M. Huff
Javier Castillo

El reconegut actor José Sacristán pro-
tagonitza l’obra basada en el llibre ho-
mònim de Miguel Delibes. L’argument
recorre la soledat d’un pintor en plena
crisi creativa després de la mort de la
seva dona. Aquest fet el marca profun-
dament i a l’obra recorda els moments
viscuts amb ella. Es pot veure al Teatre
Romea de Barcelona fins al 25 de maig.

Teatre

Señora de rojo sobre fondo gris
José Sámano

La cançó Este segundodel nou disc 
d’Alejandro Sanz, #ElDisco, compta
amb la col·laboració de Judit Nedder-
mann. L’artista de Vilassar de Mar apor-
ta la seva característica veu suau, ideal
amb l’acompanyament de guitarra
clàssica. A més, Neddermann canta en
català, mentre Sanz ho fa en castellà,
combinant ambdós idiomes a la peça.

Música

Una família es muda a un petit poble
rodejat de boscos i natura. En una ex-
cursió, descobreixen un cementiri d’a-
rrels indígenes americanes. Després
d’una tragèdia a la llar, el pare de famí-
lia demana ajuda a un peculiar veí,
provocant que el mal s’alliberi. Basada
en la novel·la de Stephen King, la pel·lí-
cula promet atemorir els espectadors.

Pelis i sèries

Cementerio de animales
Kevin Kölsch i Dennis Widmyer

Este segundo
Alejandro Sanz i Judit Neddermann

Un castell teatral
‘El dibuix dels temps’ proposa conèixer la història de Barce-

lona a través d’una visita teatralitzada al Castell de Mont-
juïc. Del 18 al 22 d’abril es podrà gaudir d’aquesta iniciativa

que farà viatjar els espectadors a tres èpoques diferents i
vitals per entendre el desenvolupament de la ciutat comtal
i la seva situació actual. Aquesta trama teatral acompanya-

rà la visita guiada a la fortalesa barcelonina, un dels patri-
monis històrics més importants de la capital catalana. 

L’espectacle promet entretenir i fer aprendre els assistents
la història del Castell i la seva relació amb Barcelona. 

M I L E Y  C Y R U S
Ser una actriu i cantant polèmica

Va començar a Disney Channel com a ‘Hannah Montana’

Anunciar que actuarà al Primavera Sound
Serà al festival barceloní el pròxim 31 de maig

Barreja d’opinions sobre l’anunci
Es critica i celebra la seva actuació al festival ‘indie’

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis Famosos
L’actriu i cantant Miley Cyrus ha anunciat que actuarà a

Barcelona en el festival Primavera Sound 2019, el prò-
xim 31 de maig. L’artista substituirà la rapera Cardi B,

baixa d’última hora, i portarà el seu estil de pop provo-
catiu i trencador als escenaris. Miley Cyrus va saltar a la

fama amb el seu paper protagonista a la sèrie de Din-
sey Channel ‘Hannah Montana’. La imatge juvenil d’es-

trella per a adolescents va quedar completament esmi-
colada després d’acabar la sèrie. Va centrar-se en la mú-

sica i va adoptar un estil polèmic i completament con-
trari a la imatge que havia donat al show televisiu.

Aquesta transició al món adult es va tancar definitiva-
ment a la cerimònia dels MTV Music Awards 2015, on
va donar una imatge provocativa i irreverent. Aprofi-
tant l’impacte d’aquesta transformació, ha estat una

gran defensora dels drets LGBTI. La seva carrera musical
ha deixat grans èxits com ‘Wrecking Ball’, ‘Party in the

USA’ o ‘We can’t stop’, i continua en plena expansió.   

QUI ÉS?
La fitxa

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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26 I 27 D’ABRIL
Tarda Els dies 26 i 27 d’aquest mes es faran les

representacions del cinquè Ròmbic, el festi-
val de teatre per a adults. / Fàbrica de Crea-
ció Ateneu Popular 9 Barris.

DES DEL 2 DE MAIG
18:45 A partir del primer dijous del mes que ve

es posarà en marxa un curs de balls de saló
pensat perquè tant ballarins experts com d’al-
tres principiants puguin practicar-lo. / Casal
de Barri Torre Baró.

DES DEL 6 DE MAIG
17:30 A partir del primer dilluns del mes que

ve es posarà en marxa un curs perquè els
alumnes aprenguin a treure tot el profit als
seus telèfons intel·ligents. Cal inscripció prè-
via. / Casal de Barri Verdun.

FINS AL 30 D’ABRIL
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

podrà visitar la mostra Temps era temps a Nou
Barris, amb imatges aconseguides per José
Fuentes Hurtado. Entrada gratuïta. / Casal de
Gent Gran Vilapicina i Torre Llobeta.

FINS AL 2 DE JUNY
Matí-TardaDes del principis del mes passat està

en marxa la mostra anomenada Conservar i
restaurar art, que ha preparat l'Escola Supe-
rior de Conservació i Restauracio de Béns Cul-
turals de Catalunya. / Casa de l’Aigua.

DIMECRES 24 D’ABRIL
18:00 L'illa d'en Lluís és el nom d’una de les prò-

ximes propostes del cicle Llibres a escena. L’act-
vitat anirà a càrrec de la narradora Mon
Mas. Entrada gratuïta, places limitades. / Bi-
blioteca Nou Barris.

DISSABTE 27 D’ABRIL
12:00 Aperitius musicals. Sons del món serà el

nom d’aquesta activitat de Musicològics
que farà un viatge musical arreu del plane-
ta. / Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta.

DIUMENGE 5 DE MAIG
19:30 Partit de bàsquet corresponent a la vint-

i-vuitena jornada del grup 1 de Primera Ca-
tegoria entre el SESE i  el Reus Deportiu. / Po-
liesportiu Ramon Aldrufeu.

Roberta Bridda coordinarà la sessió
anomenada El llibre infinit, que inventa
una història que no s’acaba mai. / Bi-
blioteca Nou Barris.

Roberta Bridda coordina 
la sessió ‘El llibre infinit’
Dimecres 15 de maig a les 18:00

Tots els dilluns, a partir del mes que ve,
es faran les sessions d’un curs de gui-
tarra que també vol ser un espai de cre-
ació conjunta. Entrada gratuïta, pla-
ces limitades. / Casal de Barri Verdun.

Un curs de guitarra a partir
de principis del mes que ve
Des del 6 de maig a les 19:00

Black & Blue, la història d’una vedet-
te i d’un músic, serà la darrera proposta
escènica d’aquest mes del cicle Bar-
celona Districte Cultural. / Centre Cí-
vic Zona Nord.

‘Black & Blue’, una proposta
del Barcelona Districte Cultural

Dissabte 27 d’abril a les 20:00

Partit de fubol corresponent a la 31a
jornada del grup 2 de Primera Catalana
entre la Monta i la UE Rapitenca. / Mu-
nicipal de Nou Barris.

La Monta començarà el mes 
de maig rebent la Rapitenca
Diumenge 5 de maig a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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Els dos empats que la Monta va
encadenar entre finals de març i
principis d’aquest mes han pro-
vocat que el Viladecans s’hagi
allunyat dels groc-i-negres al
capdavant de la taula... i a més els
del Baix Llobregat tenen un par-
tit pendent que jugaran l’1 de
maig contra el Tàrrega. Així,
doncs, la possibilitat de ser cam-
pió del grup 2 de Primera Cata-
lana i de tornar a Tercera sense
haver de jugar la promoció s’ha
complicat. 

De fet, durant bona part d’a-
quest tram recent de la competi-
ció, els de Dani Andreu fins i tot
havien cedit la segona posició al
Manresa (ara mateix, principal al-
ternativa a la segona plaça per a
la Monta). Els del Bages, però, no
són l’única amenaça: l’Andorra,

que no perd des de principis de
gener, i l’Igualada també s’ha
acostat als equips de la zona alta.

Després de l’aturada per la
Setmana Santa, els homes d’An-
dreu tancaran el mes amb un des-
plaçament al camp de la UE Tàr-
rega. El partit al Municipal de
Nou Barris contra la Rapitenca i
el desplaçament al camp del CFJ

Mollerussa seran els primers dos
reptes del maig.

500 PARTITS DE PEDRO GARCÍA
El darrer partit del mes passat del
secretari tècnic i jugador del pri-
mer equip, Pedro García, va ser el
número 500 de la seva carrera. El
jugador també ha passat pel Ba-
dalona, la Grama o l’Hospi.

L’equip segueix sent molt sòlid a casa. Foto: Twitter (@Pedro9garcia)

La Monta veu com el títol 
de Primera Catalana s’allunya
» La bona ratxa del Viladecans i dos empats refreden les opcions

» Tàrrega, Rapitenca i Mollerussa, els pròxims reptes dels d’Andreu

El SESE es jugarà la salvació
en la darrera jornada

A principis de març
es podia pensar que
la salvació del SESE
estava encarrilada,

però una sèrie de resultats des-
favorables han portat el conjunt
del Virrei Amat a jugar-se la con-
tinuïtat a la lliga EBA en la da-
rrera jornada del curs.

Després de les vacances de
Setmana Santa (la lliga s’atura)
els de Carlos Espona afrontaran
el partit de la darrera data de la
competició a la pista de l’Arenys
(un equip que està salvat i que no
pot accedir a la Final a Quatre) i

podrà evitar haver de jugar la pro-
moció per no baixar si guanya o
si algun dels seus rivals directes
perd. Aquest matx, com la resta
de la jornada, es jugarà el dissabte
27 a les set de la tarda.

A LA ZONA TRANQUIL·LA
Paral·lelament, el sènior femení
s’ha establert definitivament a la
zona tranquil·la de la classifica-
ció i voldrà deixar resolta la per-
manència a la Primera Categoria
en les quatre darreres jornades.
L’equip visitarà la Penya en el da-
rrer partit d’aquest mes.

Rins afronta tres grans
premis en menys d’un mes

MOTOCICLISME4Tres curses
en poc menys de 30 dies. Àlex
Rins està a punt per a un dels
trams frenètics del tram inau-
gural del Mundial amb tres cur-
ses en menys d’un mes. Seran les
de Jerez, Le Mans i Mugello
(les curses trepitgen Europa per
primera vegada en aquesta edi-
ció), en les quals el cap de files de
l’equip Suzuki voldrà aconse-
guir els seus primers grans re-
sultats. I és que el pilot de la
Prosperitat va quedar-se molt a
prop del podi tantg a la cursa del
Qatar com a la de l’Argentina.

De fet, en comparació amb
l’any passat, és gairebé segur que
Rins aconseguirà millors resul-
tats en aquest tram del Mundial
dels que va assolir el 2018: ales-
hores es va haver de retirar al
Gran Premi d’Espanya, només
va aconseguir una desena posi-
ció al mític circuit francès i va
obtenir la seva segona gran clas-
sificació de la temporada pas-
sada a Itàlia, un cinquè lloc,
que va arribar després del seu
primer podi a la categoria reina,
una tercera plaça obtinguda a
Termas de Río Hondo.

Futbol | Barón de Viver i Canyelles, cara i creu a Segona Catalana 
Cal una reacció imminent. El primer equip del CF Besòs-Barón de Viver necessita començar a
encadenar bons resultats per no veure’s condemnat al descens a Tercera Catalana, mentre que

el Canyelles ha trobat la tranquil·litat. Els dos equips s’enfrontaran el pròxim diumenge 28. 

Pau Arriaga
LA PROSPERITAT

Martín ja té rival per a
l’Europeu: serà Liam Smith

BOXA4Sandor Martín ja té rival
per a la segona oportunitat en tres
anys que tindrà per conquerir el-
títol d’Europa. Serà l’anglès Liam
Smith, que és el propietari del cin-
turó des del passat 30 de març,
quan va derrotar el seu compa-
triota Sam Eggington en una
lluita disputada a l’Echo Arena del
seu Liverpool natal.

El combat, si no passa res ex-
traordinari, hauria de ser abans
de l’estiu, com va explicar el pú-

gil a Línia Nou Barrisel mes pas-
sat. En el seu darrer combat,
disputat a Madrid el dia 22 del
mes passat, el de la Prosperitat va
derrotar de forma clara el vene-
çolà Sandro Hernández.

LORENTE I VEGA, A SANTS
Per altra banda, després del tan-
cament d’aquesta edició, els pú-
gils del KO Verdun Cristóbal Lo-
rente i Víctor Vega van lluitar a
una vetllada al barri de Sants.
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Desde hace varios años, la familia
del Club Bàsquet Canyelles lucha
por obtener la cobertura de la pista
de la Escola Deià y ha llamado a
todas las puertas posibles (e im-
posibles) con el fin de poder entre-
nar y competir en condiciones
dignas de la Barcelona de 2019. Fi-
nalmente, la luz verde imprescindi-
ble del Consorci d’Educació ha
permitido materializar el compro-
miso, en forma de consenso entre
el Districte de Nou Barris, el club,
la AVV y todos los grupos políticos
representados en nuestro distrito,
para que la cobertura de la pista
sea una realidad en los próximos
meses. Gana el básquet, gana el
barrio, gana la escuela, en defini-
tiv, ganamos todos. Gracias a la te-
nacidad, la unión y la persistencia
de todos los miembros del Bàsquet
Canyelles. Felicitaciones, ese es el
camino: SON UN EQUIPAZO!      

La pista cubierta para el 
Bàsquet Canyelles, más cerca

Ana Surra
Diputada de 
Nou Barris al 
Congreso de  
los Diputados

La legislatura que acaba al Congrés
dels Diputats ha comptat amb la
primera representant del districte
de Nou Barris de tots els temps i de
qualsevol partit  en un parlament: la
veïna de Roquetes Ana María Surra
Spadea, d'origen uruguaià i elegida
per ERC.

Ha estat molta la feina que ha
fet allà –amb la col·laboració de tot
el grup parlamentari–, ja sigui en
forma de proposicions de llei, inter-
pel·lacions o preguntes. S’ha de-
fensat la revaloració de les
pensions i l’equiparació amb l’IPC;
la proposta de la PAH-BCN sobre
emergència habitacional; la protec-
ció contra les clàusules sòl; la mi-
llora de la justícia universal; la
supressió de cotxes oficials per a
càrrecs públics; la derogació de la
reforma laboral; la despenalització

del dret de vaga; el control de la
morositat de les grans empreses
amb les PIMES; mesures contra la
pobresa infantil; l’erradicació de la
violència contra la infància; la de-
rogació de la LOMCE; el traspàs de
competències en beques; el dret de
vot per als majors de 16 anys; la re-
tallada de la despesa militar; la Llei
de Memòria Històrica; la Llei de
canvi climàtic; el foment de l'auto-
consum elèctric; la revisió del Pla
Hidrològic de l'Ebre; la bonificació
de peatges; la Llei d'Igualtat de gè-
nere; la Llei contra la violència mas-
clista; la rebaixa de l’IVA cultural,
veterinari i en els productes d'hi-
giene íntima femenina; el traspàs
de Rodalies; l’acollida de refugiats;
la modificació del Reglament de la
Llei d'Estrangeria; i podríem conti-
nuar... Sempre amb el comú deno-

minador de la defensa dels drets
de la gent i de la protecció dels més
vulnerables, de manera que la gent
dels nostres barris i els seus pro-
blemes quotidians han estat cons-
tantment presents en l’acció a
Madrid de la nostra diputada.

L’Ana acumula un bagatge polí-
tic singular: lluita i exili a l’Uruguai i
a Xile, refugi polític a Panamà, Bèl-
gica i França, on retorna a l’activitat
política... Experiències que forgen
caràcter i que fan que se senti a
casa en un entorn lluitador com el
de Roquetes. Ara s’ofereix per re-
presentar-nos a tots al Senat, i som
una bona colla de gent de Nou Ba-
rris, de diferents orígens i adscrip-
cions, que ens hem organitzat en
una plataforma de suport per tal
que així sigui. Una creu per Nou Ba-
rris, una creu per l’Ana Surra.

Des de Nou Barris, fent camí 
del Congrés cap al Senat

Els participants al 59è Congrés re-
gional d'Esquerra Barcelona van
aprovar a finals de març la llista de
la candidatura encapçalada per Er-
nest Maragall amb un 91% de vots
a favor.

La candidatura d'Esquerra Re-
publicana-Ernest Maragall Alcalde +
Barcelona-Nova/Nou Futur va pre-
sentar la seva llista sencera per a
les eleccions municipals amb una
foto de família de tots els seus inte-
grants. El candidat que l'encapçala,
Ernest Maragall, va voler destacar
l'objectiu del seu projecte per go-
vernar Barcelona treballant, no
només per a la seva gent, sinó per a
tots els veïns i veïnes de la ciutat:
“La tria és entre el que representa
el govern de Colau i l'ambició repu-
blicana de la nostra candidatura.

Nosaltres no només treballarem per
a uns quants, per als 'nostres'. Els
nostres són tots”, va afirmar durant
l'acte de presentació.

Maragall també va voler destacar
que la Barcelona real també és la
que surt al carrer i lluita per les
seves necessitats: “No volem una
ciutat callada o resignada. Volem
una ciutat crítica i que ens exigeixi
per fer millor les coses, perquè al
costat de la protesta, la denúncia i
la crítica, ha d'haver-hi solvència”.

Entre els primers noms que figu-
ren a la llista aprovada pel congrés
regional destaquen Elisenda Ala-
many, en representació de Nova-
Nou Futur; Miquel Puig, de la
plataforma Ernest Margall + Bcn; la
presidenta del Grup Municipal
d'ERC, Montse Benedí; el regidor i

portaveu, Jordi Coronas; la diputada
al Parlament, Eva Baró; la regidora
Gemma Sendra; el candidat per la
JERC, Max Zañartu, els indepen-

dents Maria Buhigas, Rosa Suriñach
i Pep Salas i els consellers de dis-
tricte Jordi Castellana, Marina Gas-
sol i Jordi Fexas, entre d'altres.

Esquerra Republicana aprova la seva
llista per a les eleccions municipals
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